
Unitat de Ciutadania  
i Desenvolupament Comunitari 
 
 
 

Àrea d’afers socials i ciutadania 

Inscriure una entitat al Registre d’Entitats de la Generalitat de Catalunya 

 
 
Per tal d’inscriure la vostra associació al Registre d’entitats necessitareu:  
 

• Acta fundacional signada per tots els socis fundadors (DNI al costat de cada firma) 
• Estatuts signats, com a mínim, pel/la president/a i el/la secretari/a 
• Fotocòpia del DNI de cadascun dels/les socis/es fundadors/es 
• Sol�licitud de registre degudament complimentada  
 

http://www.cat365.net/Inici/ServeisEmpreses/EntitatsJuridiques/Associacio/III2_ST_Mos
trarInformacio2.htm?ruta=%2FChannels%2FAutors%2FInici%2FServeisEmpreses%2FE
ntitatsJuridiques%2FAssociacio%2FInscriureAssociacio&I=1  
 
(liquidació de la taxa: al fer la sol�licitud, al final del procés es genera un document – 
carta de pagament - que cal dur a “La Caixa” i pagar la taxa que indica: 32’85 € – taxa 
any 2009) 
 

• Comprovant pagament de la taxa 
• (En cas que hi hagi socis fundadors que no siguin ciutadans comunitaris, cal presentar còpia 

del permís de residència). 
 
 

On s’ha de presentar: 
 

Departament de Justícia 
C. Casp, 26 
08010 Barcelona 
Tel. 933164100 
Horari: de dilluns a dijous de 8.30 a 17h; divendres de 8.30 a 14h. 

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

 
 
Altres: 
 
Termini màxim de resolució per part de l’administració: 3 mesos 
Consultes estat procediment: 
 

− Al 012 
− A l’Oficina d'Atenció al Ciutadà - Departament de Justícia: 93 316 41 24.  
− Als serveis territorials del Departament de Justícia, en el cas d'entitats inscrites en la 

seva demarcació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unitat de Ciutadania  
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.  

 
 
 


