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FITXA ASSOCIACIONISME JUVENIL - VOLUNTARIAT
1. ASSOCIACIONISME JUVENIL
ENTITAT
IVAJ

INFORMACIÓ ÚTIL
Informació general sobre associacionisme juvenil
El que diferència una associació juvenil d'un altre tipus d'associació és el fet que els seus estatuts
estableixen que els seus membres tindran entre 14 i 30 anys, i que inclús els menors de 18 anys tenen
capacitat d'obrar en representació de l'associació.
Per a la creació d'una associació juvenil, només és necessari la voluntat d'un grup de jóvens (3 o més)
per a constituir-se com a tal.
ivaj.es/va/participacion
Inscripció en el Cens d'Associacions Juvenils
El Cens d'Associacions Juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut a la Comunitat Autònoma
Valenciana es troba en l'IVAJ, Servei de Participació, Activitats i Productes.
C/ Hospital, 11. 46001 València. Tel PROP: 012
ivaj.es/va/participacion
Cercar/llistar associacions juvenils de la Comunitat Valenciana
ivaj.es/va/consulta-asociaciones

Conselleria de
Justicia, Interior i
Administració
Pública

Procediment i model (Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana)
Registre d'Associacions de Comunitat Valenciana.
C/ Castán Tobeñas, 77 - Torre 4. Tel PROP: 012
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=83

Fitxa Associacionisme - Voluntariat

Sol·licitar un llistat d'associacions
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20560&version=amp
Ministeri de
l'Interior

Normativa estatal i autonòmica
http://www.interior.gob.es/ca/web/servicios-al-ciudadano/asociaciones/normativa-basica-reguladora/
normativa-basica-estatal
http://www.interior.gob.es/ca/web/servicios-al-ciudadano/asociaciones/normativa-basica-reguladora/
normativa-basica-autonomica

Guia de gestió
d'entitats sense
ànim de lucre

Gestió i fiscalitat d'associacions (IVA, IAE, CIF), gestió econòmica, Recursos Humans i Administració.

Fundació Horta
Sud

Donen serveis d´assessoria i formació per a associacions dels municipis amb els que tenen conveni, i
de vegades, també a d´altres.

http://www.asociaciones.org/cm/indice.htm

http://www.fhortasud.org/

2. VOLUNTARIAT - SOLIDARITAT
ENTITAT
IVAJ

INFORMACIÓ ÚTIL
Informació general sobre voluntariat
ivaj.es/va/voluntariat
Cos Europeu de Solidaritat (Erasmus+)
Per a jóvens de 17 a 30 anys. Des de 2 a 12 mesos
http://www.ivaj.gva.es/va/cos-europeu-de-la-solidaritat
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Camps de Voluntariat
ivaj.es/va/viu-la-solidaritat
Conselleria de
Igualtat i
Polítiques
Inclusives
Ajuntament
València

Convocatòries de SUBVENCIONS a ONGD
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=16844&version=amp

de Voluntariat – Cooperació internacional
http://www.valencia.es/ayuntamiento/infociudad_accesible.nsf/vListadoCategoriasWeb/
DF6F275C564FED59C12572C200225436?OpenDocument&bdOrigen=&idapoyo=&nivel=11&lang=2

Ministeri d’Afers
Exteriors, Unió
Europea i
Cooperació AECID

Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament

ONG I
FUNDACIONSALTRES

Xarxa de voluntariat i ocupació en ONG

http://www.aecid.es/es/

http://www.hacesfalta.org/
Guia ONG
http://www.guiaongs.org/
Fundació Hazloposible
http://www.canalsolidario.org/directorio-ong
Yes Europa
Portal de suport i asesorament sobre movilitat internacional i projectes europeus promoguts per
l’Associació Building Bridges, amb seu a Madrid.
http://yeseuropa.org/
Cocat
(Coordinadora d’Organitzadors de Camps de Treball Internacionals de Catalunya), una plataforma
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integrada per diferents entitats que organitzen camps de treball internacionals que actuen com a
ferramenta de desenvolupament personal, promovent l´intercanvi cultural y la mobilitat juvenil al voltant
del món.
www.cocat.org
Reconeix
És un sistema online d'acreditació no formal de l'acció voluntària la finalitat de la qual és la d'articular una
xarxa nacional d'organitzacions que impulsen el reconeixement de les competències i habilitats
obtingudes a través del voluntariat, per a millorar l'ocupabilitat juvenil.
http://reconoce.es/
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