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RESUM ESTADÍSTIC DEL CENS D’ENTITATS DEL VOLUNTARIAT DE
CATALUNYA AL LLARG DE 2018 (BAIXES I MODIFICACIONS DE DADES)

Dades generals (baixes):
Durant l’any 2018, 4 entitats de la comarca del Barcelonès sol·licitaren la baixa del Cens
d’Entitats de Voluntariat de Catalunya per cessament definitiu de la seva activitat.
Dades generals (modificacions):
El 2018 un total de 22 entitats van sol·licitar la modificació de dades que consten en el Cens
d’Entitats del Voluntariat. Tot seguit us presentem les dades atenent a aquests criteris:
•
•

Demarcació territorial (comarques)
Dades modificades
o Canvi de personalitat jurídica
o Seu social
o Àmbits d’actuació
o Àmbit/s on actua l’entitat
o Àmbit/s territorial/s on actua l’entitat
o Altres. Aquí hem agrupat les modificacions de canvis de representant legal de
l’entitat, responsable del Voluntariat i dades de contacte (telèfons i dades
d’Internet). S’agrupen en un mateix bloc atès que en tots els casos s’hi ha fet
constar a la sol·licitud de modificació o, en alguns casos, el Servei de
Promoció de l’Associacionisme i el Voluntariat ha detectat aquest tipus de
variació de dades amb relació amb les que constaven prèviament al Cens)
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Gràfica 1. Entitats que han sol·licitat la modificació de dades del Cens d’Entitats de
Voluntariat de Catalunya (per comarques)
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En aquesta gràfica es fa una distribució, en números sencers, de les entitats que al llarg de
2018 van fer una modificació de dades del cens d’Entitats del Voluntariat de Catalunya. Del
total de 23 sol·licituds de modificació entitats, podem copsar que la majoria corresponen a
entitats de la comarca del Barcelonès(16), seguida de la comarca del Vallès Occidental (2).
La resta es reparteix entre les comarques d’Osona, Baix Ebre, Baix Camp, Baix Empordà i el
Maresme amb una, respectivament.
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Gràfica 2. Distribució de les dades modificades en el Cens d’Entitats de Voluntariat de
Catalunya
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En aquesta taula es presenten les dades que, al llarg de 2018, les 22 entitats sol·licitants
van sol·licitar que es modifiquessin (us recordem que el formulari de sol·licitud de
modificació permet realitzar diverses modificacions alhora).
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