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REGLAMENT 
DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ASSOCIACIONS I ENTITATS CIUTADANES 

 
 

ARTICLE 1. OBJECTIUS DEL REGISTRE  
 
El Registre Municipal d’Associacions i Entitats Ciutadanes (RMAEC) té els següents 
objectius fonamentals, en el marc d’una correcta política municipal de foment de 
l’associacionisme participatiu que pretén l’Ajuntament de Subirats:  
 
a) Reconèixer a les entitats inscrites i garantir-les l’exercici dels drets reconeguts en 

aquestes normes, en el Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament i en 
la legislació vigent.  

 
b) Permetre a l’Ajuntament conèixer en tot moment les dades més importants de la 

societat civil del municipi, el nombre d’entitats actives existents , els seus objectius, 
la seva representativitat, el grau d’interès o la utilitat ciutadana de les seves 
activitats, la seva autonomia funcional i les ajudes que rebin d’altres entitats 
públiques o privades.  

 
c) Seran considerades entitats ciutadanes inscriptibles en el Registre totes aquelles 

l’objecte de les quals sigui el foment o la millora dels interessos específics dels  
ciutadans i especialment les associacions dels veïns, les de pares d’alumnes, les 
entitats culturals, esportives, recreatives, de joves, les sindicals, empresarials, 
professionals, religioses, ideològiques o altres de semblants, sempre que tinguin 
com a comesa principal el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o 
promoure la consecució d’un fi públic. 
En cap cas no s’acceptarà la inscripció de les entitats l’objecte de les quals sigui 
anticonstitucional, les que es regeixin per normes antidemocràtiques, les que no 
tinguin una suficient implantació al municipi o les que emprin mitjans violents per a 
la consecució de les finalitats. 

 
 
ARTICLE 2. CONFORMACIÓ DEL REGISTRE  
 
Les entitats que aspirin a inscriure’s en l’esmentat Registre hauran de presentar:  
 
a) Instància dirigida a l’Alcalde sol·licitant la inscripció.  
b) Còpia dels estatuts o normes de funcionament vigent.  
c) Número d’inscripció en el Registre General d’Associacions o similar.  
d) Acta o certificació, d’acord amb l’esmentada normativa, de l’ultima assemblea general 

de socis, o d’un òrgan equivalent, en què fos escollida la junta vigent en el dia de la 
inscripció, amb nom i cognoms, D.N.I., l’adreça i el telèfon, en el seu cas, de les 
persones que ocupen els càrrecs directius.  

e) Seu social.  
f) Codi d’Identificació Fiscal.  
g) Certificació del número de socis inscrits en el moment de la sol·licitud.  
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h) Certificació de pertinença, si fos el cas, a federacions, confederacions o unions.  
i) Programa o memòria anual de les seves activitats.  
j) Pressupost anual de l’entitat. 
k)Persona de contacte als efectes d’interlocució amb l’Ajuntament i adreça de correu 

electrònic per poder rebre la informació. 
 
El registre municipal d’ entitats ciutadanes és responsabilitat de la Secretaria General de 
la Corporació amb la col·laboració de les regidories de Cultura, Participació Ciutadana i 
Esports.  
 
 
ARTICLE 3. TIPUS D’ENTITATS QUE PODEN INSCRIURE’S  
 
a)Totes aquelles entitats que, sense afany de lucre i legalment constituïdes, tinguin per 
objecte la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels/les 
ciutadans/nes i, especialment, les associacions de veïns, les de pares d’alumnes, les 
entitats culturals, les esportives, les recreatives, les de joves, les sindicals, les 
empresarials, les professionals, les religioses, les ideològiques o  qualsevol d’altres 
similars, l’àmbit d’actuació de les quals comprengui, en tot cas, el terme municipal o part 
d’aquest i tinguin dins ell la seva seu social o delegació.  
Per poder accedir als recursos municipals i a l’exercici dels drets reconeguts en aquest 
reglament, en el Reglament Orgànic municipal, en altres regalaments que regulin la 
participació ciutadana, i en la legislació vigent serà precís que les Associacions s’hagin 
inscrit formalment en el Registre Municipal d’Associacions i Entitats Ciutadanes. 
  
b)Tanmateix, el Registre Municipal d’Associacions i Entitats Ciutadanes, amb l’objectiu 
d’abastar al conjunt d’aquestes que desenvolupen les seves activitats en el si del 
municipi de Subirats, i que reuneixen les característiques recollides al paràgraf C/ de 
l’article primer d’aquest reglament, podrà incloure també, en un apèndix especial, a les 
què tenint per  finalitat la concessió d’alguns dels objectius que en aquell s’expressen 
patissin d’algun tipus de mancança formal que les impedeixi de formar part  del Grup 
d’associacions de Subirats que compleixen els requisits previstos a l’apartat anterior del 
passat article. 
La incorporació en l’apèndix del registre la presentació de prèvia petició per part de 
l’entitat interessada.   
 
ARTICLE 4. RESOLUCIÓ DE LA INSCRIPCIÓ  
En el termini de 30 dies des de la sol·licitud d’inscripció, excepte que aquesta s’hagués 
hagut d’interrompre per la necessitat d’esmenar deficiències en la documentació, la 
Junta de Govern Local decretarà la inscripció de l’entitat en el Registre Municipal 
d’Associacions i Entitats Ciutadanes (RMAEC) i se li notificarà aquesta resolució, amb el 
número d’inscripció assignat. A partir d’aquest moment es considerarà d’alta a tots els 
efectes.  
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ARTICLE 5. MODIFICACIÓ DE DADES  
Les associacions inscrites estan obligades a notificar a l’Ajuntament qualsevol 
modificació de les dades incloses en la documentació que hagi servit de base per a la 
inscripció, dins del mes següent al de la data en què dita modificació s’hagi produït.  
 
 
ARTICLE 6. VIGÈNCIA DE LA INSCRIPCIÓ  
A efectes de la continuació de la vigència de la inscripció, totes les entitats inscrites en el 
RMAEC hauran de presentar anualment a l’Ajuntament, abans del 31 de març, una 
memòria de les activitats i dels actes realitzats en el transcurs de l’any anterior amb el 
seu balanç econòmic, els nous pressupostos i programa d’ activitats, el número 
d’associats a dia 31 de desembre de l’any anterior, i qualsevol modificació que s’hagi 
produït per motiu de la celebració de la seva assemblea general anual de socis o per 
altres motius previstos en els estatuts, amb la finalitat de què l’esmentat Registre pugui 
ser actualitzat anualment. La falta d’aquesta documentació podrà determinar la no 
continuïtat de la seva inscripció en el RMAEC. 
 
ARTICLE 7. OBLIGACIONS LEGALS 
D’acord amb la normativa legal vigent, les entitats que rebin subvenció per part de 
l’Ajuntament estaran obligades a estar al corrent del compliment de les exigències legals 
vigents en especial pel que fa a la normativa del Ministeri d’Hisenda i la Llei d’Hisendes 
Locals. L’incompliment d’aquesta condició impossibilitarà el que es puguin acollir a cap 
mena de subvenció municipal. 
  
 
ARTICLE 8. PUBLICITAT DE LES DADES.  
El Registre Municipal d’Associacions i Entitats Ciutadanes (RMAEC) serà únic, dependrà 
de la Secretaria General de la Corporació o departament delegat i les seves dades 
generals seran públiques, amb les restriccions que en tot moment contingui la normativa 
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.  
Anualment s’elaborarà i actualitzarà un fitxer d’Associacions i Entitats Ciutadanes, 
previst a l’article 20 del Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament. Aquest 
fitxer inclourà, a més de les dades generals que hagin declarat les entitats, les 
subvencions municipals que hagin rebut i que hagin fet possible la realització de les 
activitats. Aquest fitxer es remetrà a totes les associacions del Registre que el sol·licitin. 
 
 
ARTICLE 9. CERTIFICACIÓ DE LES DADES DEL REGISTRE.  
Les certificacions emeses sobre les dades registrals seran documents únics per 
acreditar la condició de la inscripció i la naturalesa de l’associació o entitat en qüestió. 
  
 
ARTICLE 10. BAIXA EN EL REGISTRE MUNICIPAL D’ ASSOCIACIONS I ENTITATS 
CIUTADANES  
Són causa de baixa en el Registre Municipal d’ Associacions i Entitats Ciutadanes:  
1.- L’incompliment de les obligacions contingudes en aquest Reglament.  
2.- La greu i reiterada violació dels objectius i fins fundacionals de la Associació o entitat.  
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3.- La dissolució de la Associació per les causes i en els termes establerts per a això en 
els seus Estatuts.  
4.- La voluntària determinació de l’ Associació o entitat.  
 
 
DISPOSICIO FINAL  
El present Reglament entrarà en vigor quan s’ hagi publicat íntegrament el seu text en el 

Butlletí Oficial de la Província i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst 

a l’ article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

Subirats, 4 de març de 2015 

 

Pere Pons i Vendrell, 
L’Alcalde 


