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Què és el Representa?



Registre electrònic d’apoderaments del sector 
públic de Catalunya

Base de dades d’autoritzacions per actuar en nom d’un altra 
persona (física o jurídica) davant de les AAPP

Poderdant
Persona física o jurídica que dóna 
poders a una altra persona perquè 
actuï en nom seu 

Representant o Apoderat
Persona física o jurídica a favor de la qual el 
poderdant ha donat la seva representació per 
a què actuï en nom i interès seu. confia en



Què permet?

Ciutadania/Empreses:

• Atorgar representacions

• Inscriure 
representacions (que ja 
existeixen)

• Consultar estat de 
representacions

• Donar de baixa 
representacions

AAPP:

• Consultar representacions

• Gestió de les actuacions en 
nom d’una altra persona



Entorns

Portal empleat 
públic

Portal 
ciutadania/empresa

• Compareixença
• Inscripció de poders

• Compareixença en seu-e



Tipus de 
representacions



• Poder general: qualsevol actuació administrativa, davant
qualsevol Administració.

• Poders a una administració concreta: qualsevol actuació
administrativa, davant una Administració o un organisme
concret.

• Poders d’un tràmit a una administració: efectuar determinats
tràmits especificats en el poder a una administració pública
concreta



Capacitats

• Totes: qualsevol acció del procediment administratiu

• Tramitar: iniciar un tràmit

• Consultar: consultar tota la documentació del procediment
administratiu

• Rebre notificacions: rebre les notificacions del procediment
administratiu



Dades d’una
representació



• Poderdant:
• Nom i cognoms o la denominació o raó social
• document nacional d’identitat, número d’identificació fiscal o document 

equivalent

• Representant:
• Nom i cognoms o la denominació o raó social
• document nacional d’identitat, número d’identificació fiscal o document 

equivalent

• Data d’inscripció
• Període de temps pel qual s’atorga el poder (màx. 5 anys)
• Tipus de poder
• Capacitats

Obligatòries



Opcionals

• Poderdant:
• Correu-e > permetre rebre avisos

• Representant:
• Correu-e > permetre rebre avisos



Correu-e informatiu



Cicle de vida 
d’una 
representació



Portal ciutadania



Què permet?

• Consultar estat representacions

• Atorgar representacions

• Inscriure representacions (que ja existeixen) >> Sol·licitar inscripció

• Acceptar representacions que ens han atorgat

• Donar de baixa representacions (renúncia / revocació)

• Modificar dades personals



Identificació

• idCAT mòbil
• idCAT certificat
• Certificats digitals personals
• Certificats digitals de representant
• Clave



Dades del certificat



Atorgar representació: 
poderdant



Sol·licitar representació: 
representant



Consulta i gestió: 
poderdant



Operativa:
Comencem!



Atorgació representació



Inscripció Persona 
Física



Inscripció Persona 
Jurídica



Inscripció



Creació inscripció



Detall inscripció



Sol·licitud inscripció



Sol·licitar representació



Sol·licitar representació



Documentació vàlida
La Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques (LPACAP), art. 5.4,

estableix que pot acreditar-se amb “qualsevol mitjà vàlid en Dret que deixi constància fidedigna

de la seva existència”.

>> Només s’admeten documents notarials, o documents privats verificats per qualsevol altre

fedatari públic perquè són els únics que reuneixen els requisits de la LPACAP (queden exclosos

altres documents com, per exemple, escanejos sense elements d’autenticitat o fotografies).

Si en el document notarial no hi figura el CSV (codi segur de verificació) :

• Si es presenta en una oficina de registre, ha de ser una primera còpia emesa per la notaria.

• Si es presenta telemàticament, ha de ser un document original electrònic o bé una còpia

autèntica, proporcionada per una oficina d’assistència en matèria de registre.



Creació representació



Detall representació



Gestió representacions



Gestionar 
representacions



Gestionar 
representacions



Gestionar 
representacions



Gestionar 
representacions



Informació útil



• Portal Suport Ciutadania: https://www.aoc.cat/portal-suport/representa-
ciutadania-2/idservei/representa_ciutadania/

• Com crear una representació: https://suport-representa-
ciutadania.aoc.cat/hc/ca/articles/4416609758353-Com-puc-donar-d-alta-
una-representaci%C3%B3-per-via-electr%C3%B2nica-

• URL Servei:  http://representa.cat/representa/ciutada?codi=4312330008
• Ens usuaris del servei: https://suport-representa-

ciutadania.aoc.cat/hc/ca/articles/4416609756945-Ens-donats-d-alta-a-
Representa

• Requisits tècnics d’accés: https://suport-representa-
ciutadania.aoc.cat/hc/ca/articles/4416624277393-Requisits-t%C3%A8cnics-
per-utilitzar-el-Registre-Electr%C3%B2nic-d-Apoderaments



Gràcies per la 
vostra atenció


