
Tipus d’entitat jurídica

 acadèmia associació col·legi professional federació fundació

Nom

Número d’inscripció

Adreça de l’entitat

Tipus de via Nom de la via

Número Bloc Escala Pis Porta

Codi postal Població Província

Telèfon fix Número de fax                               adreça electrònica

URL web

Dades d’identificació de l'entitat

Nom Primer cognom                                              Segon cognom

Tipus d’identificació

 DNI NIF         Passaport        NIE Altres (especifiqueu-los)

Número d’identificació

Càrrec que ocupa a l’entitat

Departament de Justícia
Direcció General de Dret
i d’Entitats Jurídiques

Generalitat de Catalunyya

Dades relatives a les notificacions

Adreça de correu electrònic

En el cas que autoritzeu que els actes administratius de tràmit

us siguin notificats per aquest canal, marqueu la casella 

Adreça de correu ordinari (empleneu aquest apartat encara que hàgiu emplenat l’anterior)
Tipus de via Nom de la via

Número Bloc Escala Pis Porta

Codi postal Població Província

Telèfon fix Número de fax

Dades d’identificació de la persona sol·licitant

Sol·licittud  



Observacions:

Localitat Data

Signatura

Departament de Justícia
Direcció General de Dret
i d’Entitats Jurídiques



Adreça

Tallar per línia de punts

Departament de Justícia

Còpia per a l'Entitat financera

CODI DE PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ CPR: 9050794

Nom i cognoms

Adreça (Tipus via, nom carrer, número, codi postal i població)

Concepte

NIF / Passaport

Telèfon

Import (  )

RIN

Còpia per a l'Administració

 

CODI DE PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ CPR: 9050794

Total a pagar:

Informació econòmica
Concepte Import (  )

Informació servei

Dades personals

Número de sol.licitud

Servei:

RIN Emissora Identificador ImportReferència

Nom i cognoms

NIF / Passaport

(  )

Emissor Identificador                   Import (  )Referència

Departament de Justícia
Direcció General de Dret
i d’Entitats Jurídiques

Generalitat de Catalunya

Departament de Justícia
Direcció General de Dret
i d’Entitats Jurídiques

Generalitat de Catalunya    

 

Abans de fer el pagament comproveu que les dades siguin correctes.
El pagament podeu fer-lo  a  través  de  qualsevol  SERVICAIXA  de  "La Caixa".  En aquest cas,  el  resguard 
expedit pel terminal serveix com a comprovant.
També podeu adreçar-vos a qualsevol oficina de "La Caixa".



Adreça

 

RIN

Còpia per al sol·licitant

 

CODI DE PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ CPR: 9050794

Total a pagar:

Informació econòmica
Concepte Import (  )

Informació servei

Dades personals

Número de sol.licitud

Servei:

Nom i cognoms

NIF / Passaport

(  )

Emissor Identificador                   Import (  )Referència

Departament de Justícia
Direcció General de Dret
i d’Entitats Jurídiques

El termini màxim per a dictar la resolució de la  vostra  sol·licitud  i  notificar-la  és  de  tres  mesos  a 
comptar de la  data d’entrada en els registres d’aquest  Departament  i  sempre  que  hagueu 
liquidat la taxa corresponent. La vostra  sol·licitud  s’entendrà  estimada  si  un  cop  transcorregut 
l’esmentat termini no us  ha  estat  notificada  la  resolució  corresponent.   En el cas que hagueu 
presentat la vostra sol·licitud mitjançant el portal Cat365  el  termini  es  computarà  a  partir  de  la 
presentació, en  els  registres  d’aquest  Departament,  de  la  documentació  necessària   per  tramitar 
la sol·licitud i sempre que hagueu liquidat la taxa corresponent. 

Generalitat de Catalunyya
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