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“El FGEC és un dels instruments
de relació amb l’Ajuntament de
Barcelona En ell, hi ha inscrites
al voltant d’unes 5.000 entitats,
distribuïdes en 22 àmbits
temàtics diferents. Voleu saberne més?”
1. Què és el fitxer d’entitats?
El Fitxer General d’Entitats Ciutadanes (FGEC) és un dels
instruments de relació de l’Ajuntament de Barcelona amb
les entitats de la ciutat.
En aquesta Fitxa temàtica trobareu informació sobre per
a què serveis estar inscrit al fitxer, a qui està dirigit, quin
tipus d’entitats, la documentació que cal presentar i els
passos per a fer el tràmit.

2. Per què serveix el FGEC?
Estar inscrit en el fitxer eximeix a les entitats i grups de
fet de l’obligació d’acompanyar a la sol·licitud de subvenció
a l’Ajuntament de Barcelona o als seus ens instrumentals
els documents que figurin en aquest fitxer i que estiguin
actualitzats.
També dóna dret a ser membre del Consell de Ciutat,
màxim òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament
de Barcelona i a rebre informació sobre participació i
associacionisme.

3. Qui hi pot constar al fitxer?
A inicis del 2018, el nombre d’entitats inscrites en el Fitxer
és d’aproximadament 5.000, distribuïdes en 22 àmbits
temàtics diferents. Hi poden sol·licitar la inscripció les
entitats sense ànim de lucre que compleixin la majoria dels
requisits següents:
• Entitats sense ànim de lucre i grups de fet que tinguin
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àmbit d’actuació a la ciutat de Barcelona.
• Els seus objectius estatutaris siguin fomentar els
interessos generals de la ciutat i la millora de la qualitat de
vida dels ciutadans.
• Representin interessos sectorials, econòmics, comercials,
professionals, científics, culturals o anàlegs.
• Els seus objectius estatutaris de la seva activitat siguin
millorar la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes
de qualsevol lloc del món.

4. La documentació necessària
S’ha de presentar la sol·licitud signada pel representant
legal acompanyada dels documents que ha continuació es
descriuen, i amb la informació següent:
• Dades de l’entitat: nom, domicili postal i telèfon i adreça
electrònica (si es disposa).
• Representant legal: ha de fer constar les seves dades de
contacte.
• Sector temàtic i territorial al qual desitgi ser inscrita (el
sector ha de coincidir obligatòriament amb les finalitats
estatutàries. Si se’n contemplen vàries, l’associació pot
inscriure’s com a màxim a tres àmbits temàtics).
Segons la forma que es tingui, associació o grup de fet, s’ha
de presentar una documentació o una altra:
Associacions:
• Targeta d’identificació fiscal.
• Acta de constitució o fundació i Estatuts vigents.
• Certificació de la composició actualitzada de l’òrgan
directiu.
• Certificació del nombre de socis/es vàlids en el moment
de la inscripció.
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• Certificat d’acord de l’òrgan directiu per la presentació
de la sol·licitud d’inscripció al Fitxer i delegació a un
representant per fer-ho.
• Declaració responsable d’aquest representant conforme
els documents presentats són vigents.
Grups de fet: S’haurà d’identificar la persona portaveu
del Grup, amb el seu NIF, així com aportar una relació dels
components del mateix Grup. Tota la documentació que cal
presentar ha d’anar signada pel President/a i Secretari/a
en el cas de les associacions.
Pel que fa als Grups de fet, han d’estar signats per la
persona representant del grup degudament identificada
amb noms i cognoms. A més a més, s’ha de presentar per
duplicat en original o mitjançant còpia compulsada.

5. Cal tenir en compte que...
• Els documents hauran d’estar vigents en el moment de la
inscripció en el fitxer.
• Els documents han d’estar certificats amb la signatura
de la secretaria i la presidència o del representant legal del
grup de fet, degudament identificats amb nom i cognoms.
• Els documents a presentar han de ser originals o bé còpia
compulsada.
• Les entitats estan obligades a informar a l’Ajuntament de
Barcelona de qualsevol alteració o modificació que afecti
als documents presentats en el moment que es produeixin i
a aportar un nou exemplar actualitzat.

6. Com es fa el tràmit?
Presencialment a:
• Cal dirigir-se a la Direcció de Participació i
Associacionisme (Pg. Sant Joan, 75) i recolliu el full de
sol·licitud. Aquest mateix imprès també el podeu obtenir
per Internet a la secció ‘Tramitar per Internet’ d’aquest
tràmit. O baixeu-vos-el de http://www.bcn.cat/xx/tramits/
participacio/inscripcio_entitats_ca.pdf
• Després s’emplena l’imprès i es signa.

electrònic on s’informa dels impresos que cal presentar
a qualsevol registre municipal perquè la sol·licitud
d’inscripció sigui efectiva.

7. Quan es pot demanar?
En qualsevol moment es pot demanar la inscripció al fitxer.

8. Quin preu té aquest tràmit?
És gratuït.

9. Preguntes freqüents
Què passa si l’entitat no localitza...
•Targeta d’Identificació Fiscal de l’entitat (document
original o bé còpia compulsada).
Cal anar a l’oficina d’Hisenda corresponent al domicili
de l’entitat amb el Model 036 i sol·licitar l’obtenció
d’una nova còpia del NIF. (És recomanable que ho demani
el President per tal d’agilitzar el tràmit)
• Acta de constitució o fundacional i estatuts vigents, en els
quals consti la inscripció en el Registre d’Associacions de
la Generalitat de Catalunya o en el seu registre equivalent
(document original o bé còpia compulsada).
Cal entregar al departament de Justícia el document”notes
simples i còpies certificades” on us faran una fotocopia del
de l’acta fundacional i el registre de l’entitat.
• Els Estatuts hauran de ser vigents amb la normativa
actual (Llibre III del Codi Civil català).
• Certificat de composició actualitzada dels òrgans
directius de l’entitat.
Cal presentar el document registrat a justícia conforme
s’acorda la nova junta.
• Certificat del nombre de sòcies i socis en el moment de
la inscripció.
Cal que l’escrigui la persona que exerceix la secretaria de
l’entitat.

• Es lliura al Registre General de l’Ajuntament o al
qualsevol registre de les Oficines d’Atenció Ciutadana
dels districtes.
Cal tenir en compte que la documentació a presentar ha
de ser original o bé còpia compulsada. Us recordem que la
compulsa de la documentació es pot realitzar a qualsevol
Oficina d’Atenció Ciutadana sense cap cost.
Posteriorment es reb la confirmació de la inscripció per
correu electrònic. En el cas que la documentació aportada
no sigui correcta o estigui incompleta, es rebrà un correu
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