Registre d’entitats
Sol.licitud per enregistrar una entitat.

QUI EL POT DEMANAR
Qualsevol tipus d'entitat de la ciutat (cultural, recreativa, esportiva, etc).

COM ES POT TRAMITAR
PRESENCIALMENT:
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

IMPRESOS ASSOCIATS
Instància d'inscripció en el Registre Municipal d'Entitats
Full de dades de registre d'entitats

Oficina d'Atenció Ciutadana
C. Girona n° 10, BS pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: AVÍS!
A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.lh.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: AVÍS!
A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.lh.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. 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
Regidoria Districte II
C. Mare de Déu dels Desemparats n° 0087. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: AVÍS!
A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a
https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:
Dilluns i 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: AVÍS!
A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.lh.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:
Dilluns a divendres: 9-14 h
Dimarts i dijous: 16-19 h
Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris Aquesta oficina romandrà tancada el dilluns 11 d'octubre de 2021.

Ajuntament de L'Hospitalet. Pl. de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934.029.400 - Darrera actualització: 18/01/2022 9:11:29

1/4

Regidoria Districte IV-V
C. Belchite n° 5. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: AVÍS!
A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.lh.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. 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: AVÍS!
A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.lh.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. 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: ATENCIÓ! Divendres 8 d'octubre i dilluns 11 d'octubre del 2021 la regidoria romandrà tancada. 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 i grup D =
actualització de dades). 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, 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 de l'assemblea de l'entitat en la qual s'acorda l'obertura d'una delegació a la ciutat
Acta fundacional
Certificat del nombre de socis i sòcies
Documentació relativa a la incorporació a coordinadores/federacions
Document acreditatiu com entitat d'interès públic
Document acreditatiu de l'obertura de la delegació
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Descripció
Estatuts

Tipus Presentació Descàrrega

Resolució d'inscripció de l'actual junta directiva de l'entitat (en cas d'haver canviat els membres de la
junta fundacional)
Resolució d'inscripció en el Registre d'Organitzacions jurídiques corresponents
Resolució de la inscripció del trasllat del domicili social a L'Hospitalet

Grup B- Modificació de dades substancials de l'entitat
Descripció

Tipus Presentació Descàrrega

Acreditació d'haver presentat al Registre d'Organitzacions Jurídiques corresponent el canvi de la seu
social per a la seva inscripció
Acreditació d'haver presentat en el Registre d'Organitzacions Jurídiques corresponent la nova junta per
a la seva inscripció
Acta de l'assemblea de l'entitat en la qual es decideix el canvi de seu social
Acta de l'assemblea de l'entitat en la qual s'escull la nova junta directiva
Documentació relativa a la incorporació a coordinadores/federacions
Document acreditatiu com entitat d'interès públic
Document de resolució de l'acceptació dels canvis realitzats en els Estatuts per l'administració
corresponent
Estatuts
Resolució d'inscripció a l'administració corresponent dels canvis en la persona delegada i/o en l'adreça
de la seu de la delegació
Resolució d'inscripció de l'actual junta directiva de l'entitat
Resolució de registre del canvi de seu social emesa per l'administració jurídica corresponent

Grup C- Baixa d'una entitat al Registre d'Associacions
Descripció

Tipus

Presentació

Descàrrega

Resolució d'inscripció del canvi de seu social de l'entitat
Resolució d'inscripció del tancament de la delegació a la ciutat per l'administració corresponent
Resolució del Registre corresponent d'haver inscrit la baixa de l'entitat

Grup D- Actualització dades relatives a l'entitat (si els canvis són en aquests aspectes)
Descripció

Tipus

Presentació

Descàrrega

Documentació relativa a la incorporació a coordinadores/federacions
Document acreditatiu com entitat d'interès públic

MÉS INFORMACIÓ
Per entitats de fora del municipi que vulguin obrir delegacions a la ciutat, hauran d'adjuntar escrit conforme per acord de la assemblea de data
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….., s’ha propossat obrir delegació a L’Hospitalet de Llobregat, c/. …… i que el responsable o junta gestora serà d./dª. ………, amb el
corresponent segell de la comunicació feta a la Generalitat.
Si és trasllat de domicili social, còpia de la comunicació feta a la Generalitat de Catalunya.

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
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