
PROTOCOL RELACIÓ ENTITATS – AJUNTAMENT DE CABRILS

La llei  39/2015,  d’1 d’octubre,  del  Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques,  estableix  que  els  ens  jurídics,  com són  les  entitats  i  les  associacions,  s’han  de 
relacionar amb l’administració de forma electrònica des del 2 d’octubre de 2018.

L’Ajuntament de Cabrils, per tal d’adaptar-se a la llei i de facilitar els tràmits administratius de 
les entitats amb el propi ajuntament, estableix el següent:

- D’acord  amb  la  citada  llei,  les  entitats  NOMÉS podran  relacionar-se  de  forma 
electrònica amb l’Ajuntament.

- Per fer-ho, és necessari que cada entitat disposi d’un certificat electrònic. Conscients 
de  les  dificultats  que  existeixen  per  aconseguir  aquest  certificat,  l’Ajuntament 
acceptarà que l’entitat designi, a través d’acord d’Assemblea o de Junta Directiva, una 
única persona  responsable de relació amb l’Ajuntament. L’entitat haurà de presentar 
aquest document d’acord a l’Ajuntament i  només aquesta persona podrà fer tots els 
tràmits de l’entitat, de forma electrònica, davant l’Ajuntament. 

- Aquesta  persona  haurà  de  disposar  de  certificat  digital  personal per  poder  fer  els 
tràmits corresponent com a responsable de l’entitat (DNI electrònic, IdCat, ...). Des de 
l’Ajuntament, si és necessari, li facilitarem l’obtenció del certificat IdCat.

- Tots els tràmits relacionats amb l’entitat caldrà fer-los a través de la seu electrònica de  
la plana web municipal https://cabrils.eadministracio.cati

- Per  qualsevol  dubte  i/o  aclariment,  poseu-vos  en  contacte  amb  la  Regidoria  de 
Participació, Transparència i Regeneració Institucional al telf 937539660 ext 7 o al mail  
participacio@cabrils.cat 

El regidor de Participació,
Transparència i Regeneració Institucional

Cabrils, 11 de juny de 2019

https://cabrils.eadministracio.cat/
mailto:participacio@cabrils.cat


i La persona responsable de l’entitat, quan actiu en el seu propi nom, com a persona física, podrà encara 
seguir relacionant amb l’Ajuntament de forma presencial si així ho desitja. 
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