En la plantilla que us presentem a continuació detallem quins són els elements i quina és la
informació que ha d'aparèixer quan volem emetre un certificat com a associació.
Algunes consideracions
A continuació us presentem un model de certificat per a les associacions. Els certificats poden tenir
diferents utilitats o finalitats. D'una banda, tenim certificats que podem presentar a l'administració
com per exemple, els de renovació parcial o total de junta, certificats de dissolució d'entitats o
certificats que expressin un acord rellevant pres per l'assemblea o la junta de l'entitat.
D'altra banda algunes entitats també poden necessitar emetre certificats de col·laboració amb altres
persones o entitats, o bé a mode de justificants conforme algunes persones han participat en
determinada activitat, sobretot en activitats de formació o voluntariat.
Donada la diversitat de certificats que es poden necessitar us presentem un model obert que pot
servir per a qualsevol cas. En tot cas, per casos concrets, podeu fer servir els models que genera la
pròpia Generalitat de Catalunya i que podreu trobar en el següent enllaç:
http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/formularis/associacions/

Elements imprescindibles
Les dades imprescindibles per elaborar un certificat són:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nom de l'entitat
NIF
Número d'inscripció en el registre d'associacions
Nom i cognoms de la persona que el signa
Càrrec
DNI
Contingut del que se certifica
Data i lloc de la signatura
Signatura i, si s'escau, segell

En cas que es tracti d'un certificat de canvi parcial o total de junta, s'haurà de llistar els noms de les
persones que ocuparan els nous càrrecs i els càrrecs en concret que ocuparan. I que en qualsevol
dels casos, és important que si el que se certifica és un acord pres en assemblea o en reunió de junta,

s'ha fer referència a:
•
•
•

Quan va ser la reunió o assemblea en qüestió
El quòrum d'aquella reunió
Les votacions emeses

Exemple
Dades relatives a l'associació:
_______________________________________________________________________________
(nom de l'entitat)
______________________________________ _______________________________________
(NIF)
(Número d'inscripció en el registre d'associacions)
Dades de qui emet el certificat:
_______________________________________________________________________________
(noms i cognoms de la persona)
______________________________________
(càrrec)

_______________________________________
(DNI)

Certifico que,
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Que __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
I, perquè així consti, signo aquest certificat.
(nom i cognoms)

(signatura)

(càrrec)

Barcelona,_______d________________de 20______
Per a més informació visita'ns www.bcn.cat/craj o truca'ns al 93 265 52 17

