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REQUISITS NECESSARIS PER A SOL•LICITAR
L’ACCEPTACIÓ, COM ENTITAT RECEPTORA, EN LA
FUNDACIÓ BANC DELS ALIMENTS DE BARCELONA
Ser una Entitat privada d’iniciativa social, sense ànim de lucre que no estigui rebent ingressos destinats directament a
l’adquisició d’aliments, tot i poder rebre aportacions públiques per finançar el seu funcionament.

Estar en possessió del codi numèric del Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES) del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Atendre a persones amb problemàtica social i/o econòmica derivades, o no, pels Serveis Socials de qualsevol Administració
o per aquelles entitats socials en què l’Administració pugui delegar aquesta tasca. En el cas de persones ateses amb
la problemàtica assenyalada però fora dels circuits administratius, l’entitat haurà de vetllar per contrastar de manera
fefaent l’afectació de la mateixa.

Per a Residències, únicament, sol•licitar aliments per usuaris de places no concertades, en què la persona resident no
pugui assumir la despesa total de la seva residència.

Distribuir, de manera gratuïta, els aliment rebuts , i no realitzar cap tipus de discriminació entre els beneficiaris dels
ajuts alimentaris.

No utilitzar els ajuts rebuts per a finalitats contràries als objectius del Banc dels Aliments concretades en la lluita contra
el malbaratament alimentari i contribuir a aportar una resposta als problemes de fam, marginació atur i pobresa,

No mantenir, en existència, aliments subministrats pel Banc dels Aliments, en quantitats superiors a les puguin justificarse, en relació al període transcorregut entre dues donacions successives.

Tenir actualitzat el registre de productes rebuts i distribuïts.

Disposar de capacitat logística, operativa i administrativa per a poder gestionar la quantitat i tipologia dels aliments
donats: emmagatzematge, transport, voluntariat.

En referència al local on es presta el servei, que acompleixi les condicions següents:
— Local salubre, ventilat i de fàcil neteja.
— Superfície adequada per desenvolupar el projecte, que permeti la prestació del servei en condicions dignes.
— IInfraestructura necessària d’acord amb el tipus d’aliment que distribueix (en el cas de distribuir aliment fresc o
congelat, caldrà disposar de càmeres frigorífiques, congeladors, etc.).

Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. Fundada el 29 de maig del 1987. NIF: G-58443771.
Membre de la Federación Española de Bancos de Alimentos i de la federació Catalana de Bancs dels Aliments.

