
Unitat de Ciutadania  
i Desenvolupament Comunitari 
 
 
 

Àrea d’afers socials i ciutadania 

Inscriure una entitat al Cens General d’Entitats Juvenils de la Secretaria 
General de Joventut de la Generalitat de Catalunya 

 
 
Documentació que es necessita: 
  

• Imprès sol�licitud d’inscripció al Cens de la Secretaria General de Joventut, signat pel 
president de l’associació: 

 
http://www6.gencat.net/joventut/catala/sgj/suport_entitats/docs/Impres_sol.pdf  

 
• Document de presentació de l’entitat 
• Programa anual d’activitats 
• Còpia compulsada dels estatuts diligenciats 
• Còpia compulsada de l’acta fundacional diligenciada 
• Còpia compulsada de la targeta del NIF de l’associació 
• Còpia compulsada DNI del president de l’associació 

 
Aquesta documentació es pot presentar, escanejada, per internet i només caldrà presentar en paper 
l’imprès de sol�licitud d’inscripció al Cens a la Secretaria General de Joventut. 
 
 
On s’ha de presentar: 
 

(en el cas de que no es vulgui presentar per internet) 
 

Secretaria General de Joventut 
C. Calàbria, 147 
08015 Barcelona 
Tel. 93 483 83 83 (Vicky Sánchez o Ana del Barrio) 
Horari: de dilluns a dijous de 9 a 14h i de 15 a 17.30h; divendres de 9 a 14h (canvi horari de juny 
a setembre) 

 
Oficina d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat 
Rambla Hospital, 15 
08500 Vic 
Tel. 93 883 24 94 
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h; dimarts i dijous de 16 a 18h. 
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i Desenvolupament Comunitari 
 
 
 

Àrea d’afers socials i ciutadania 

 
 
 
Altres oficines on podeu presentar la documentació:  
 

� Oficina Gestora a Vic 
Plaça Don Miquel de Clariana, 3, 2n pis; Palau Bojons 
08500 Vic 
93 886 63 57 
93 886 63 59 
Horari d'atenció 
De l'1 d'octubre al 31 de maig, dilluns, dimarts, dijous i divendres de 8,30 h a 14,30 h i dimarts de 
16 h a 18 h hores. De l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener, 
Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals: dilluns, dimarts, dijous i divendres: de 8,30 h 
a 14,30 h. 
 

� Oficina Comarcal d’Osona 
Carrer de la Llotja, s/n (antic recinte de la CAMPSA) 
08500 Vic 
93 889 45 44 
93 889 55 91 
aosona.dar@gencat.cat 
Horari de registre 
De dilluns a dijous de 9 a 17.30 h i divendres de 9 a 15h. Horari d'estiu (1 de juny al 30 de 
setembre): de dilluns a divendres de 8.30 a 15h. Tancat els dies 24 i 31 de desembre. 
 

� Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central 
Carrer de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 4a. planta (Edifici el Sucre) 
08500 Vic 
93 693 98 00 
93 693 98 01 
dtgcc_delegacio.vicepresidencia@gencat.cat 
http://www.gencat.cat/vicepresidencia 
Horari de registre 
Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14h i de 15 a 17.30h; divendres de 9 a 14h. Horari d'estiu (de 
l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres de 9 a 14h. Horari de matí (de 9 a 14h): del 
15 de desembre al 10 de gener, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals. Tancat els 
dies 24 i 31 de desembre.  

 


