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Instruccions per emplenar la sol·licitud
Per tal de completar i desar els canvis de la sol·licitud és imprescindible disposar de l'Adobe Acrobat Reader versió 9.1 o versions posteriors.
 
Podeu prémer el següent botó per buscar i instal·lar la darrera versió de l'Acrobat Reader (per realitzar aquesta acció cal estar connectat a internet).  
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Prémer el botó Activar sol·licitud
Automàticament, es comprovarà la versió del formulari i s'activaran els camps que s'han d'emplenar. 
Si no teniu connexió a internet haureu de marcar la casella corresponent i indicar el DNI. En aquest cas la versió no es podrà verificar.
Per emplenar correctament el formulari heu de disposar del programari Adobe Reader (versió 9.1 o superior).
 
Consulteu com descarregar formularis en PDF.
Consulteu com configurar l'Adobe Reader i activar l'accés a Web Services. 
 
DNI:
Versió d'aquesta sol·licitud:
Última versió de la sol·licitud:
Número de la sol·licitud:
Informació de la sol·licitud 
Per imprimir aquesta sol·licitud només és vàlida l'opció del botó Imprimir sol·licitud.
Passos que s'han de seguir per formalitzar la sol·licitud 
1. Emplenar els camps amb les dades requerides.
2. Seleccionar un tipus d'entitat.
3. Seleccionar un tràmit.
4. Imprimir i signar la sol·licitud ja emplenada. Un cop impresa, no s'hi pot fer cap modificació.
Liquidació de la taxa 
•  Sempre que el tràmit requereix la liquidació d'una taxa es genera la carta de pagament.
•  Abans de fer el pagament s'ha de comprovar si les dades de la carta són correctes. 
•  El pagament de la taxa es pot fer als caixers automàtics Servicaixa o per internet, mitjançant l'opció de pagaments en línia del web de CaixaBank. Cal conservar el resguard justificatiu del pagament com a comprovant.
•  La justificació del pagament de la taxa només s'exigeix en el moment d'iniciar la prestació del servei. Si es presenta documentació complementària relativa a un expedient en tràmit, no s'ha de tornar a pagar la taxa.
 •  En el cas de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Girona, a més de fer-hi el tràmit també s'hi pot pagar la taxa.
 
 
 
 
•  Si voleu netejar les dades de la sol·licitud useu el botó Desactivar sol·licitud. 
   
 
 
·   Si voleu generar una nova sol·licitud useu el botó Nova sol·licitud.
El termini màxim per dictar la resolució de les sol·licituds i notificar-les és de tres mesos a comptar de la data d'entrada en els registres d'aquest Departament i sempre que s'hagi liquidat la taxa corresponent, llevat de les sol·licituds d'inscripció dels estatuts i de les modificacions dels estatuts dels col·legis i consells de col·legis professionals, per a les quals el termini és de sis mesos. 
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 hàgiu presentat la vostra sol·licitud mitjançant el portal Tràmits gencat, 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 hàgiu liquidat la taxa corresponent. 
 
Avís 
Els imports de les taxes que genera aquesta sol·licitud seran vàlids fins a l’exercici següent de l’any en curs.
 
Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret 
i d'Entitats Jurídiques 
Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia 
Centre de Mediació de Dret Privat
de Catalunya 
ESBORRANY
Pàgina 1 de 2
Sol·licitud
Dades d'identificació de la persona sol·licitant
Nom
Primer cognom
Segon cognom 
Tipus d'identificació
Número d'identificació 
Càrrec que ocupa a l'entitat 
Dades relatives a les notificacions
En el cas que autoritzeu que els actes administratius de tràmit
us siguin notificats per correu electrònic, marqueu la casella 
Adreça de correu electrònic
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
Número de fax 
Dades d'identificació de l'entitat jurídica
Lloc d'inscripció (*)
CIF
Adreça de l'entitat
Tipus de via 
Nom de la via
Número 
Bloc 
Escala 
Pis 
Porta 
Codi postal 
Població 
Província 
Telèfon
Número de fax 
Adreça electrònica 
URL web 
Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret 
i d'Entitats Jurídiques 
Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia 
Centre de Mediació de Dret Privat
de Catalunya 
ESBORRANY
Pàgina 2 de 2
Sol·licitud
Tràmits (*)
Avís
Els imports de les taxes que genera aquesta sol·licitud seran vàlids fins a l’exercici següent de l'any en curs.
 
Import en euros
Cost del tràmit
Definició del Tràmit:
Exercici comptable
Observacions
Localitat
Localitat
Data
Signatura
Si el vostre tràmit comporta el pagament d'una taxa, cal que la pagueu abans de presentar la sol·licitud al Departament de Justícia.
Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret 
i d'Entitats Jurídiques 
Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia 
Centre de Mediació de Dret Privat
de Catalunya 
Dades personals
Adreça
Nom i cognoms
NIF/passaport
Informació del servei
Número de sol·licitud
Servei
Informació econòmica
Concepte
Import (€)
Total a pagar
(€)
Codi de procediment de recaptació CPR: 9050794
RIN
Emissor
Referència
Identificador
Import (€)
Abans de fer el pagament comproveu que les dades siguin correctes.
El pagament  es  pot  fer  als caixers automàtics Servicaixa o per internet, mitjançant l'opció de pagaments en línia del web de CaixaBank. Cal conservar el resguard justificatiu del pagament com a comprovant.
Còpia per a l'Administració 
Tallar per línia de punts
Departament de Justícia
Nom i cognoms
NIF/passaport
Adreça (Tipus de via, nom, número, codi postal i població)
Telèfon
Concepte
Import (€)
Codi de procediment de recaptació CPR: 9050794
RIN
Emissora
Referència
Identificador
Import
Còpia per a l'entitat financera
Dades de l'entitat
Nom
Número d'inscripció
Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret 
i d'Entitats Jurídiques 
Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia 
Centre de Mediació de Dret Privat
de Catalunya 
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Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret 
i d'Entitats Jurídiques 
Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia 
Centre de Mediació de Dret Privat
de Catalunya 
Dades personals
Adreça
Nom i cognoms
NIF/passaport
El termini màxim per dictar la resolució de les sol·licituds i notificar-les és de tres mesos a comptar de la data d'entrada en els registres d'aquest Departament i sempre que s'hagi liquidat la taxa corresponent, llevat de les sol·licituds d'inscripció dels estatuts i de les modificacions dels estatuts dels col·legis i consells de col·legis professionals, per a les quals el termini és de sis mesos. 
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 hàgiu presentat la vostra sol·licitud mitjançant el portal Tràmits gencat, 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 hàgiu liquidat la taxa corresponent. 
Còpia per a la persona sol·licitant 
Dades de l'entitat
Nom
Número d'inscripció
Informació del servei
Número de sol·licitud
Servei
Informació econòmica
Concepte
Import (€)
Total a pagar
(€)
Codi de procediment de recaptació CPR: 9050794
RIN
Emissor
Referència
Identificador
Import (€)
La persona sotasignada consent expressament que les dades personals que facilita mitjançant aquesta sol·licitud s’integrin als fitxers de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia perquè aquesta unitat en faci ús en la gestió dels seus serveis i procediments, i es dona per assabentada que es podran cedir en part a tercers en els supòsits previstos per la llei.
En qualsevol cas, la persona sotasignada pot exercir el dret d’accedir a les seves dades, rectificar-les, cancel·lar-les i oposar-se al seu tractament, mitjançant una comunicació escrita adreçada a la seu de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (carrer de Pau Claris, 81, 08010 Barcelona), a la qual ha d’adjuntar una fotocòpia del DNI.
Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret 
i d'Entitats Jurídiques 
Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia 
Centre de Mediació de Dret Privat
de Catalunya 
Els codis de barres contenen la informació codificada de la sol·licitud. No hi escriviu a sobre.
Signatura                                                                                            
Informació codificada de la sol·licitud
CT
0
(ha de ser DD
AAAA on D és el dia, M és el mes i A és l'any)
El camp de l'exercici no ha d'estar buit per clicar aquesta opció. S'assumeix per defecte l'any en curs.
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques
Validació de les dades de la sol·licitud
La sol·licitud no ha estat validada correctament, s’imprimirà un esborrany.Voleu seguir amb la impressió de la sol·licitud?
Preparant la Impressió de la sol·licitud...
No es poden generar còpies de la taxa seleccionada
Nombre de còpies
Còpies: 
Generant les còpies...
La petició no s’ha processat.
La versió de la sol·licitud és anterior a l'última disponible, cal que obteniu una versió actualitzada de la pàgina web 
La versió de la sol·licitud no es pot verificar sense connexió a internet.Si està segur que aquesta versió és l'última, continuï la complementació d’aquesta sol·licitud, seguint els passos indicats a les instruccions d'aquesta pàgina.
El DNI és obligatori
La versió de la sol·licitud 
 és anterior a l'última disponible 
, cal que obteniu una versió actualitzada.Podeu prémer el següent botó per obtenir una versió actualitzada de la sol·licitud des de la pàgina web de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques.
Comprovant la versió de la sol·licitud...
Activar sol·licitud
Desactivar sol·licitud
Les dades de la sol·licitud que hagi emplenat s'esborraran. Està segur/a de voler desactivar aquesta sol·licitud?
Generalitat de Catalunya - Departament de Justícia"
Les dades actuals es perdran. Està segur/a de voler una nova sol·licitud?
Taxa per 
Pàgina 
 de 
El nombre de còpies ha de ser un valor numèric positiu major que zero
SIGNAT
PER SIGNAR
No s'ha pogut establir la connexió amb el servidor.Comproveu la vostra connexió a internet abans de tornar a comprovar la versió del formulari.
Número d'inscripció
Nom
Revisió de comptes
Primer cognom
Nom de la via
Número
Codi postal
Població
Telèfon
Tipus d'identificació
Número d'identificació
Tipus de via
Exercici comptable
Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques
Municipi de fora de Catalunya
00
4892
Municipi de fora de Catalunya
00
4892
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques
JUSC0001_2017_v17
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