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Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament,   Declarat aprovat definitivament per Decret  
en sessió del 7 de novembre de 2005.   d’Alcaldia de 13 de març de 2006. 
  
El Secretari,      El Secretari, 
 
 
 
 
Josep Lluís Valentín i Martínez      Josep Lluís Valentín i Martínez   
 
 
 



 
 
 

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 Sant 
Andreu de Llavaneres: 
 
a) Reconèixer a les entitats inscrites i garantir-les l’exercici dels drets 

reconeguts en aquestes normes, en el  Reglament Orgànic de 
l’Ajuntament, en els Fòrums Participatius i en la legislació vigent. 

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

de la societat civil de la ciutat, coneixent el nombre d’ entitats existents al 
municipi,  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) Desenvolupar el Capítol IV del Reglament Orgànic Municipal,  aprovat 

definitivament per acord del Ple de data 22 de desembre de 2003, 
concretament els articles  87 a 91 relatius al Registre d’ Entitats.  

 
  
ARTICLE 2. CONFORMACIÓ DEL REGISTRE 
 
- Documentació a presentar  per inscriure’s: 
 
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. 
 
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. 
 
- El registre municipal d’ entitats ciutadanes és responsabilitat de la Secretaria 
General de la Corporació amb la col·laboració de les regidories de Cultura, 
Serveis Socials i Esports. 

 
ARTICLE 3. TIPUS D’ENTITATS QUE PODEN INSCRIURE’S 
 
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 polítiques, i qualsevol altres similar,  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, o el Reglament Orgànic de l’Ajuntament, i en la legislació 
vigent serà precís que les Associacions s’hagin inscrit formalment en el 
Registre Municipal d’Associacions i Entitats Ciutadanes. 
 
ARTICLE 4. RESOLUCIÓ DE LA INSCRIPCIÓ  
 
En el termini de 20 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. 
 
 
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 gener ,  una memòria de les activitats i dels actes realitzats en el 
transcurs de l’any anterior, els nous pressupostos i programa d’ activitats, el 
número d’associats a dia 31 de desembre, 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. 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 que inclourà, a més de les dades generals individualitzades que 
hagin declarat les entitats en el moment de la seva inscripció en el Registre 
Municipal d’Associacions i Entitats Ciutadanes o de la seva revocació en el 
mateix, 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 8. 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 9. LA DECLARACIÓ D’INTERÈS PÚBLIC MUNICIPAL  
 
 
 
 
 



 
 
1.- TIPUS D’ENTITATS QUE PODEN SOL·LICITAR AQUESTA DECLARACIÓ. 
 
A iniciativa de les corresponents associacions, federacions, confederacions i 
unions d’ associacions podran ser declarades d’utilitat pública aquelles en què 
concorrin els següents requisits: 
 
- Que els seus fins estatutaris promoguin l’interès general i siguin de caràcter 
cívic, educatiu, científic, cultural, esportiu, sanitari, de promoció de valors 
constitucionals, de promoció dels drets humans, d’assistència social, de 
cooperació per al desenvolupament, de promoció de la dona, de protecció de la 
infància, de foment de la igualtat d’oportunitats i de la tolerància, de defensa del 
medi ambient, de foment de l’economia social o de la investigació, de promoció 
del voluntariat social, de defensa de consumidors i usuaris, de promoció i 
atenció a les persones en risc d’exclusió per causes físiques, socials, 
econòmiques o culturals i qualsevol altra de naturalesa semblant que tingui 
caràcter complementari respecte a les competències municipals. 
 
- Que la seva activitat no estigui restringida exclusivament a beneficiar als seus 
associats, sinó oberta a qualsevol altre possible beneficiari que reuneixi les 
condicions i caràcters exigits per l’índole dels seus propis fins. 
 
- Que els membres del òrgans de representació de l’ entitat que obtinguin 
retribucions no ho facin amb càrrec a fons públics o subvencions. 
 
- Que els mitjans personals i materials i la seva organització han de ser 
adequats per garantir el compliment de les seves finalitats. 
 
- L’ entitat ha d’ estar constituïda, inscrita i en funcionament almenys durant els 
dos anys immediatament  anteriors a la presentació de la sol.licitud. 
 
 
2.- TRAMITACIO DEL PROCEDIMENT DE DECLARACIO D’ UTILITAT 
PUBLICA.  
 
El procediment a seguir per a  la declaració d’ util.litat pública, així com les 
obligacions derivades d’ aquesta declaració i la revocació d’ aquesta, es regula 
al Reial Decret 1740/2003, de 19 de desembre, sobre procediments relatius a 
associacions d’ util.litat pública.    
 
 
ARTICLE 10. LA VOLUNTAT MUNICIPAL DE FOMENTAR I RECOLZAR 
L’ASSOCIACIONISME I EL VOLUNTARIAT.  
 
L’associacionisme és l’expressió col·lectiva del compromís dels/les 
ciutadans/anes amb la seva ciutat i el voluntariat una de les seves expressions 
més compromeses i transformadores. 
 
 



 
 
Per aconseguir que les Associacions i Entitats Ciutadanes puguin desenvolupar 
les seves activitats amb plenes garanties l’Ajuntament utilitzarà els diversos 
mitjans jurídics i econòmics, mitjançant ajuts, subvencions, convenis i qualsevol 
forma de col·laboració que resulti adient amb aquesta finalitat. L’ Ajuntament 
col·laborarà en: 
 
- Els programes de formació i capacitació en la gestió, per aconseguir la  

dinamització i l’impuls del moviment associatiu. 
 
- Un servei d’assessorament a diferents nivells de participació i gestió que es 

puguin establir. 
 
- L’aportació de recursos per promoure la realització de les seves activitats. 
 
Aquests ajuts econòmics els podran exercitar les associacions o entitats 
degudament inscrites en el Registre que regula el present Reglament. 
 

ARTICLE 11. ALTRES  DRETS RECONEGUTS A LES ASSOCIACIONS I 
ENTITATS INSCRITES  

 
- Les associacions i entitats inscrites  podran accedir a l’ ús de mitjans 

públics municipals, especialment els locals i els mitjans de  comunicació, 
amb les limitacions que imposin la coincidència de l’ús  per part de diverses 
d’ aquestes  o pel  mateix Ajuntament,  i  seran responsables del tracte que 
donin a les instal·lacions. 

L’ ús de mitjans públics municipals haurà de sol·licitar-se per escrit a l’ 
Ajuntament ,  amb l’ antel·lació que s’ estableixi pels serveis corresponents. 

-  Sens perjudici del dret general d’accés a la informació municipal 
reconegut als veïns en general, les entitats  inscrites, i sempre que ho 
sol·licitin expressament gaudiran dels següents drets: 

a) Rebre en el seu domicili  social les convocatòries dels òrgans 
col·legiats  municipals que celebrin sessions públiques quan en l’ ordre  del 
dia figurin qüestions  relacionades amb l’objecte social de l’entitat . En els 
mateixos supòsits  rebran  les resolucions  i acords adoptats pels  òrgans 
municipals. 

Rebre les publicacions, periòdiques o no, que editi l’ Ajuntament, sempre 
que resultin d’ interès per a l’entitat ,  atès  el seu objecte  social. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ARTICLE 12. LA PARTICIPACIÓ DE LES ASSOCIACIONS I ENTITATS EN 
ELS ÒRGANS MUNICIPALS. 
 
La participació de les Associacions i Entitats en els Plens i altres òrgans 
municipals està regulada en els apartats pertinents del Reglament Orgànic de 
l’Ajuntament, en el dels Fòrums Participatius i en la legislació vigent. 
 
És una expressió clara de la voluntat política de l’Ajuntament de crear 
condicions favorables per a l’exercici dels drets dels/les ciutadans/anes, 
organitzats aquests en associacions locals, i a poder participar, activament, en 
la multiplicitat dels assumptes relacionats amb la seva ciutat de forma plena i 
compromesa. 
 
ARTICLE 13. 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. 
 
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. 
 
 
 
 
 


