
Unitat de Ciutadania  
i Desenvolupament Comunitari 
 
 
 

Àrea d’afers socials i ciutadania 

Sol�licitud NIF provisional de l’entitat  
Delegació d’Hisenda – Administració Vic 

 
 
Documentació que es necessita: 
 
És preferible que el tràmit el dugui a terme, en primer lloc, pel/la president/a i, en cas de no poder ser així, 
pel/la secretari/a. 
 

• Imprès 036 degudament omplert (2 € - taxa any 2009, a comprar a la mateixa delegació) 
• Dues còpies estatuts signats 
• Dues còpies acta fundacional signada 
• Còpia de la sol�licitud del registre 
• Còpia del comprovant de pagament de la taxa del registre 
• Dades (DNI, nom i cognoms) del president de l’associació 
• DNI original del qui omple l’imprès (president/a o secretari/a) 
• Dues fotocòpies del DNI de qui omple l’imprès (president/a o secretari/a) 
 

 
Altres: 
 
Quan es demana el NIF provisional es pot aprofitar per demanar l’exempció de l’IVA. Només es necessita 
omplir un formulari que facilitarà el mateix treballador d’Hisenda que ens atengui la sol�licitud anterior. 
 
 
On s’ha de presentar: 
 

Delegació d’Hisenda. Administració de Vic. 
C. Raimon d’Abadal, 11 
08500 Vic 
Tel. 93 883 34 11 
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h. 

 
 
 



Unitat de Ciutadania  
i Desenvolupament Comunitari 
 
 
 

Àrea d’afers socials i ciutadania 

Sol�licitud NIF definitiu de l’entitat 
Delegació d’Hisenda – Administració Vic 
 
 
Documentació que es necessita: 
 
És preferible que el tràmit el dugui a terme, en primer lloc, pel/la president/a i, en cas de no poder ser així, 
pel/la secretari/a. 
 

• Imprès 036 degudament omplert (2 € - taxa any 2009, a comprar a la mateixa delegació) 
• Fotocòpia del DNI del president de l’associació 
• Estatuts diligenciats originals (retornada per la Dir. Gral. de Dret i d’Entitats Jurídiques de la 

Generalitat) 
• Acta fundacional diligenciada original (retornada per la Dir. Gral. de Dret i d’Entitats Jurídiques 

de la Generalitat) 
• Targetes o adhesius de l’entitat (que ens varen facilitar des de la delegació al demanar el NIF 

provisional de l’entitat) 
• DNI original del qui omple l’imprès 

 
 
On s’ha de presentar: 
 

Delegació d’Hisenda. Administració de Vic. 
C. Raimon d’Abadal, 11 
08500 Vic 
Tel. 93 883 34 11 
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h. 

 
 

 


