Inscriure una entitat al Registre Municipal d'Entitats
Sol·licitud per a inscriure una entitat al Registre Municipal d'Entitats.

QUI EL POT DEMANAR
El/la president/a de qualsevol tipus d'entitat de la ciutat, o una persona amb poders notarials de representació.
Qualsevol persona a qui se li hagi autoritzat pel President/a a fer el tràmit, signada amb IDCAT o DNI electrònic.
En el cas de delegacions a la ciutat d'entitats de fora de la ciutat, la persona delegada.

COM ES POT TRAMITAR
Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid. .
1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid. .
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.
Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de
l'aplicació.

TRAMITAR
PRESENCIALMENT:
REQUERIMENTS
Heu d'haver obtingut:
Número d'Identificació Fiscal definitiu.
Estatuts definitius aprovats pel Departament de Justícia de la Generalitat o pel Ministerio del Interior.
Resolució d'inscripció al Departament de Justícia de la Generalitat, al Consell Català de l'Esport (en el cas d'entitats esportives) o al
Ministerio del Interior.
En el cas d'entitats religioses hauran d'estar inscrites prèviament al Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia de l'Estat
Espanyol.
Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la
normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre
Sol·licitud
Oficina d'Atenció Ciutadana
C. Girona n° 10, BS pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaoac Horari habitual
Dilluns a divendres: 8:30 a 14 h Dilluns a dijous : 16:00 a 19 h.
Regidoria Districte I
RB Just Oliveras n° 0023. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu
al 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horari habitual: Dilluns a divendres de 9 a 14 hores Dimarts i dijous de 16 a 19
hores
Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris

Ajuntament de L'Hospitalet. Pl. de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934.029.400 - Darrera actualització: 21/07/2022 11:27:18 1/4

Regidoria Districte II
C. Mare de Déu dels Desemparats n° 0087. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu
al 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horari habitual:
Dilluns a divendres: 9:00 a 14:00 h
Dimarts i dijous: 16:00 a 19:00 h

Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
Regidoria Districte III
AV Metro n° 0018. CP: 08902 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu
al 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horari habitual:
Dilluns a divendres: 9-14 h
Dimarts i dijous: 16-19 h
Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
Regidoria Districte IV-V
C. Belchite n° 5. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu
al 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horari habitual:
Dilluns a divendres: 9-14 h
Dimarts i dijous: 16-19 h
Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
Regidoria Districte VI
PL Cultura n° 1. CP: 08907 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o 010 (900
100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horario habitual:
Dilluns a divendres: 9-14 h
Dimarts i dijous: 16:30-19 h
Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
Regidoria Sanfeliu
C. Emigrant n° 0027. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: Horari habitual: Dilluns, dimarts, dijous i divendres: 12 h - 14 h
Dimecres: 9 h -11 h
Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
LLEGENDA
TIPUS DE DOCUMENTACIÓ A APORTAR

PRESENTACIÓ

Opcional

Presencial

Obligatori

Telemàtic
Ambdues

OBSERVACIONS DE LA DOCUMENTACIÓ A APORTAR
A continuació trobareu el llistat de documentació a aportar relacionat amb el Registre Municipal d'Entitats, només cal que mireu la
documentació corresponent al tràmit que es vulgui realitzar (Grup A = inscripció, grup B = modificació substancial, grup C = baixa). Per a poder
tramitar en nom de l'organització per part d'un tercer que no sigui el president/a, el delegat/da i que no s'utilitzi la signatura digital de l'entitat,
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sinó la seva pròpia, caldrà adjuntar a la sol·licitud els poders notarials.

Grup A- Inscripció al Registre Municipal d'Entitats
Descripció

Tipus Presentació Descàrrega

Acta fundacional
Certificat del nombre de socis i sòcies
Certificat o document acreditatitu de l'obertura de delegació a L'Hospitalet de Llobregat
Certificat o document acreditatiu del nomenament de l'actual junta directiva (en cas d'haver canviat els
membres de la junta fundacional)
Estatuts vigents
Resolució d'inscripció en el Registre d'Organitzacions jurídiques corresponents
NIF definitiu de l'entitat
Document acreditatiu com entitat d'interès públic
Documentació relativa a la incorporació a coordinadores/federacions

Grup B- Modificació de dades d'una entitat al Registre Municipal d'Entitats
Descripció

Tipus Presentació Descàrrega

Certificat o document acreditatiu del nomenament de l'actual junta directiva
Certificat o document acreditatiu de l'actualització de les persones representants de delegació a
L'Hospitalet de Llobregat
Certificat o document acreditatiu del canvi de seu social de l'entitat (requereix actualitzar estatuts)
Estatuts actualitzats
Document acreditatiu com entitat d'interès públic
Documentació relativa a la incorporació a coordinadores/federacions

Grup C- Baixa d'una entitat al Registre Municipal d'Entitats
Descripció

Tipus

Presentació

Descàrrega

Certificat o document acreditatiu de la dissolució de l'entitat
Certificat o document acreditatiu del canvi de seu social de l'entitat
Certificat o document acreditatiu del tancament de la delegació

QUÈ PASSA DESPRÉS
Quan s'aprovi es realitzarà la inscripció de l'entitat i es notificarà el número i la data de la seva inscripció.
Posterior a la seva inscripció, el departament comunica a la Regidoria del districte on es troba ubicat el domicili social de l'entitat i a l'Àrea que
pertoca per l'activitat que desenvolupa, l'alta en el Registre Municipal d'Entitats.

VALIDESA
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El registre és permanent fins que se sol·liciti expressament la seva baixa. No obstant, segons la normativa vigent, heu d'actualitzar anualment les
dades de l'entitat per evitar la baixa d'ofici per inactivitat.

TEMPS DE RESPOSTA
El termini legal de resolució és de 3 mesos des de registre de la sol·licitud.

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà estimada.

NORMATIVA APLICABLE
Reglament de participació ciutadana

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:
Registre Municipal d'Entitats
Telèfon: 93 402 60 60
Horari: Dilluns a divendres: 10:00 a 14:00 h

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea
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