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COMPTE:
En el pas 3 el/la President/a haurà d’acreditar la seva identitat en una oficina

del registre (Agència Tributària). En aquell moment s’haurà de presentar

també el Certificat de Dades Registrals de la vostra entitat.

Aquest pas és previ als altres 4 ja que depèn de la vigència en el càrrec de

la Junta Directiva de la pròpia entitat (el tràmit administratiu per a renovar-la

pot tardar unes setmanes).

La composició de la Junta, durada i vigència del càrrec, està determinada en

els estatuts de l’entitat (habitualment està definida i la podeu revisar llegint

els articles 14 i 15 dels vostres estatuts. Si no els heu modificat per raons

internes, la durada dels càrrecs és de 5 anys).

Aquest certificat té actualment un cost de 21.85€.
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Qué és el Certificat de Dades Registrals de l’entitat?

És un certificat relatiu a la constitució i al representant legal de l’entitat que es 
demana al Departament de Justícia de la Generalitat (en el cas d’entitats 
religioses el registre està al Ministeri de Justícia  - Govern de l’Estat i en el cas 
d’entitats esportives al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de 
Catalunya, adscrit orgànicament al Consell Català de l’Esport). 

COMPTE: En cas que el càrrec de President/a estigui caducat, el Registre al 
qual es pertany no emetrà el certificat necessari per a aconseguir la signatura 
digital.

Aquest document certifica: 

• Relativa a l'entitat: certificat del registre públic on estigui inscrita l'entitat on 
constin les dades relatives a la seva constitució. És a dir, un certificat on 
consten els noms i els càrrecs de la Junta Directiva 

• Relativa a la persona representant: certificat del registre públic on estigui 
inscrita l'entitat on consti el nomenament i vigència del seu càrrec.   A més, el 
representant haurà d'aportar, en el moment de l'acreditació presencial, la 
seva documentació personal.
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Identificar el Representant legal de l’entitat 
(normalment el/la President/a)

Comprovar que el/la representant legal sigui qui figura en el registre
d’associacions (la composició de la Junta, durada i vigència del càrrec ha
d’estar determinada en els estatuts de l’entitat. Normalment la durada del
càrrec està definida en els articles 14 i 15 dels vostres estatuts. Una vegada
fineix la vigència del mandat, s’ha de procedir a la renovació de les persones
membres de junta directiva.
S’ha de tenir en compte que les persones que ocupen càrrecs a l’òrgan de
govern, sempre que els estatuts no ho prohibeixin, poden ser reelegides).

En cas que el càrrec de president/a estigui caducat, el Registre al qual es
pertany no emetrà el certificat necessari per a aconseguir la signatura
digital.
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On i com es demana el Certificat de Dades Registrals?

1. De forma telemàtica (amb Certificat Digital): Seguiu el procediment i ompliu 
els formularis al web del Departament de Justícia de la Generalitat: 
https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/Certificacio-de-dades-registrals-duna-
associacio-00001 .  
(COMPTE: en el cas d’entitats religioses el registre està al Ministeri de Justícia  - Govern de 
l’Estat  i en el cas d’entitats esportives al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de 
Catalunya, adscrit orgànicament al Consell Català de l’Esport).

2.    Presencialment, al registre d’entitats del Departament de Justícia de la 
Generalitat  de Catalunya  al c/ Pau Clarís, 81 (se us demanarà identificació 
personal). 
– Activar i emplenar la sol·licitud que es descarrega a la web: 

http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/formularis/sollicitud_ej.pdf
– Liquidar la carta de pagament (caixers Caixa Banc), el Certificat té un cost de 

21,85 €.
– Entregar la sol·licitud amb la carta de pagament al mateix registre del 

Departament de Justícia de la Generalitat  de Catalunya 
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Demanar el Cerificat de Dades Registrals de forma presencial:
Dins la web del Departament de Justicia aneu a l’apartat: “Àmbits d’actuació”,
entreu a “Entitats Juridiques” per arribar a “Associacions, informació dels tràmits”

A la web 
http://justicia.gencat.cat/
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Demanar el Cerificat de Dades Registrals de
forma presencial:
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Omplir el formulari amb l’ordinador 

Dades persona 
sol·licitant

Dades de l’entitat
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Omplir el formulari amb l’ordinador 

Tipus de tràmit
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Liquidar la carta de pagament que es genera 
(caixers automàtics Servicaixa o per Internet, mitjançant l'opció de 

pagament en línia de la web de CaixaBank)

21,85 €
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Liquidar la carta de pagament i entregar la sol·licitud:
(al costat del registre d’entitats del Departament de Justícia de la Generalitat  de Catalunya  al c/ Pau Clarís, 

81, hi ha un caixer habilitat pel pagament).

• Una vegada generada la carta de pagament, cal fer l'ingrés de la taxa
en el termini de 10 dies hàbils. Si transcorregut aquest termini, no es 
va subscriure l'import corresponent, s'entendrà la petició com a 
desestimada i es tancarà el procediment.

• El pagament de la taxa es pot fer als caixers automàtics Servicaixa o 
per Internet, mitjançant l'opció de pagament en línia de la web de 
CaixaBank. 

• Cal conservar el justificant del pagament com a comprovant.

• Un cop pagada la taxa ja es pot entregar la sol·licitud, amb la carta de 
pagament, al mateix registre del Departament de Justícia de la 
Generalitat  de Catalunya
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El Certificat de Dades Registrals (en la imatge un exemple), el podeu anar a
recollir o que us l’enviïn a l’adreça que indiqueu (compte, a la oficina del
registre de Pau Claris us aconsellen que l’aneu a recollir).
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Què fem sí els càrrecs de la Junta han caducat i s’ha
d’escollir una Junta Nova o el/la representant legal
ha canviat i no s’ha enregistrat el canvi al registre
corresponent?

COMPTE: AQUEST PROCEDIMENT ES POT FER DE FORMA TELEMÀTICA
SEMPRE I QUAN TINGUEU UN CERTIFICAT DIGITAL ACTIU
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Dins la web del Departament de Justicia aneu a l’apartat:
“Àmbits d’actuació”, entreu a “Entitats Juridiques” per
arribar a “Associacions, informació dels tràmits”

A la web 
http://justicia.gencat.cat/
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Un cop dins l’apartat “Associacions, informació dels tràmits” feu un 
clic a “Inscripció òrgans de govern d’una associació”

“Inscripció òrgans 
de govern d’una 

associació”
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Un cop dins heu d’indicar si voleu demanar el certificat de canvi parcial o el de
l’elecció d’una nova Junta Directiva (aquests documents es generen fent clic
sobre un o l’altre).
COMPTE: AQUEST PROCEDIMENT ES POT FER DE FORMA TELEMÀTICA SEMPRE I
QUAN TINGUEU UN CERTIFICAT DIGITAL ACTIU
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Seguidament, a més, s’ha d’omplir el formulari d’entrada d’inscripció dels
òrgans de govern d'una associació per entregar al Dep. de Justícia (juntament
amb l’acta de l’assemblea on es reflecteixin els canvis). Aquest documents es
diu “Sol·licitud presencial” i el trobeu a la pàgina web del Departament de
Justícia de la Generalitat.

Canvi representant
Inscripció d’organs
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Un cop activat i omplert el document online es genera, de forma automàtica, la
carta de pagament (aquest procediment té un cost de 21.85€).
S’efectua el pagament de la taxa (es pot fer als caixers automàtics Servicaixa o per Internet,
mitjançant l'opció de pagament en línia de la web de CaixaBank).
Si el procediment es fa de forma presencial el rebut corresponent s’entregarà al
registre amb la resta de documents.

COMPTE:
La nova inscripció triga 

un mes en enregistrar-se 
i el procediment té un 

cost de 21.85€ 
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Avís important

Aquesta presentació es únicament de caràcter divulgatiu.
Els procediments administratius i la normativa vigent pot
haver canviat o estat modificada per part de les
autoritats legals, per tant en el moment que
correspongui seria aconsellable corroborin si la
normativa segueix vigent.
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AQUESTA GUIA ÉS UN DOCUMENT DE TREBALL QUE L’EQUIP TÈCNIC DEL
PROJECTE “NOU BARRIS DIGITAL” VOL COMPARTIR AMB LES ENTITATS DEL
DISTRICTE AMB L’OBJECTIU DE DETALLAR:
“PROCEDIMENT A SEGUIR PER ACONSEGUIR EL CERTIFICAT DE DADES
REGISTRALS O FER CANVIS EN L’ÀMBIT DE LA JUNTA DIRECTIVA”.

PER A RESOLDRE ELS VOSTRES DUBTES PODEU CONTACTAR AMB NOSALTRES:
saversano@coopelafabrica.cat nbdigital@coopelafabrica.cat

Telèfon/whatsapp:
654 43 61 78 (Silvano)
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Gràcies per la vostra col·laboració!


