
 
 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA A LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE DE VIC 
 
Amb l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques (d’ara en endavant LPAC), s’estableixen els 
subjectes que estan obligats a relacionar-se amb les administracions públiques a través 
de mitjans electrònics per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu. 
 
Aquests subjectes són (art. 14.2 LPAC): 
 
“ a) Les persones jurídiques. (que seria el cas de les entitats sense ànim de lucre) 

b) Les entitats sense personalitat jurídica.  
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la 
col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les 
administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. 
En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i 
registradors de la propietat i mercantils.  
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se 
electrònicament amb l’Administració 
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions 
que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d’empleat públic, tal com 
determini reglamentàriament cada Administració.” 

 
En aplicació d’aquesta Llei, us comuniquem que l’Ajuntament de Vic, mitjançant decret 
d’alcaldia de data 20 de desembre de 2016, ha aprovat els supòsits i les condicions en 
què serà obligatori comunicar-se amb l’Ajuntament a través de mitjans electrònics, com 
també els tràmits i procediments accessibles per via electrònica.  
 
Aquest decret s’ha incorporat a la seu electrònica perquè es pugui consultar en el 
següent enllaç: 
 
https://seuelectronica.vic.cat/siac/Documentos/Decret_de_regulacio_Administracio_Electroni
ca.pdf 

 
A més a més d’aquests tràmits, recordeu que també es pot tramitar en línia el model 
d’instància genèrica, que és el que s’utilitza per sol·licitar l’ús d’espais públics 
municipals, ocupació de la via pública, cessió de material municipal, entre d’altres.  
 
Tots els tràmits i procediments accessibles per via electrònica es poden realitzar si es 
disposa de certificat digital o de DNI electrònic.  
 
A la seu electrònica en l’apartat Altra informació d’interès/requisits tècnics, s’especifica 
quins són els sistemes operatius, navegadors i certificats admesos. 

https://seuelectronica.vic.cat/siac/Documentos/Decret_de_regulacio_Administracio_Electronica.pdf
https://seuelectronica.vic.cat/siac/Documentos/Decret_de_regulacio_Administracio_Electronica.pdf


 
Si no es disposa de certificat digital compatible, l’Ajuntament de Vic ha facilitat l’accés a 
la comunicació per via electrònica amb el mòbil a través del sistema idCAT mòbil (VALID) 
–us adjuntem el document explicatiu (DOC 1)-. 
 
 
Davant d’aquesta obligatorietat de relació electrònica amb les administracions 
públiques, des de l’Ajuntament us demanem la vostra col·laboració i comprensió amb 
l’objectiu de poder-vos donar un millor i més ràpid servei a totes les entitats sense ànim 
de lucre de la ciutat. Per aquest motiu, a banda de la sessió formativa, us convocarem a 
una sessió informativa en la que s’explicarà detalladament tot el que us comentem en 
aquesta circular. 
 
En cas de dubte sempre us podeu dirigir a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament 
de Vic:  

- Presencialment: a l’OAC de la plaça Major o del Remei (C. Ciutat, 1 o C. Virrei 
Avilés, 34) obertes de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h i els dilluns i els 
dimecres de 16.00 h a 18.00 h (només l’oficina de la plaça Major. 

- Telefònicament, trucant al 938862100 
- Telemàticament, escrivint al correu electrònic atenciociutadana@vic.cat 
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