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NORMES BÀSIQUES PER A LA INSCRIPCIÓ D’ASSOCIACIONS EN EL REGISTRE 
MUNICIPAL 
 
1.- QUINES ASSOCIACIONS S’HI PODEN INSCRIURE 
 
S’hi poden inscriure totes aquelles associacions que tinguin per objecte la defensa, el foment o millora 
dels interessos generals o sectorials dels veïns del municipi, sense ànim de lucre, i que es trobin 
inscrites en el Registre General d’Associacions de la Generalitat. 
 
2.- EFECTES DE LA INSCRIPCIÓ 
 
La inscripció d’una entitats en el Registre Municipal donarà lloc a la possibilitat de gaudir de diversos 
drets, com: 
 

* Dret a la informació i la participació ciutadana. 
* Dret a intervenir en les sessions dels òrgans col·legiats, respecte dels punts de 

l’ordre del dia en què constin com a interessades. 
* Dret a ser subvencionades econòmicament en la mesura que ho permetin els 

recursos pressupostats. 
* Dret a tenir accés als mitjans públics municipals, amb les limitacions que 

s’estableixin i després d’una sol·licitud prèvia. 
* Dret a la participació en òrgans complementaris de gestió descentralitzada o 

desconcentrada quan així estigui previst. 
 
Les dades seràn públiques i les inscripcions s’hauran de sol·licitar amb els models establerts per 
l’Ajuntament, presentant tota la documentació necessària. En el termini de 20 dies l’Ajuntament 
notificarà el número d’inscripció i, a partir d’aquest moment, l’associació es considerarà d’alta a tots 
els efectes. 
 
L’Ajuntament podrà utilitzar aquestes dades per conèixer el nombre d’entitats existents al municipi, 
les seves finalitats i la representativitat que tenen. 
 
3.- COM FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ. 
 
Cal presentar al Registre d’entrada el full de sol·licitud d’inscripció normalitzat i les dades següents en 
relació amb l’entitat: 
 

* Estatuts de l’associació 
* Número d’inscripció al Registre General d’Associacions 
* Número d’inscripció en altres registres públics si és el cas. 
* Nom de les persones que ocupen els càrrecs directius. 
* Domicili social. 
* Pressupost de l’any actual. 
* Certificació del nombre d’associats. 
* Programa d’activitats de l’any actual. 

 
Les entitats que hi estiguin inscrites, per tal de mantenir l’eficàcia de la seva inscripció i no ser 
donades de baixa, hauran de presentar qualsevol modificació de dades dins el mes següent d’haver-se 
produït, i cada any, durant el primer trimestre, el pressupost i el programa anual d’activitats. 
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El sotasignat, ____________________________________________________________________ 

actuant en qualitat de (1)_____________________________________________________________ 

de l’entitat (2)_____________________________________________________________________ 

NIF________________ amb domicili a efectes de notificacions a ____________________________ 

al carrer__________________________________________ número ________ pis______________ 

 
 
 
EXPOSO 
 
Que en data 25 de març de 1998, en sessió ordinària, el Ple de l’Ajuntament va acordar crear el 
Registre Municipal d’Entitats. Per això, 
 
 
DEMANO 
 
Que s’efectuï la inscripció de l’entitat que represento en aquest Registre Municipal d’Entitats. 
 
Hi adjunto els documents següents: 
 

a) Estatuts de l’associació/entitat. 
b) Número d’inscripció al Registre General d’Associacions i en altres registres públics. 
c) Nom de les persones que ocupen els càrrecs directius. 
d) Domicili social. 
e) Pressupost d’enguany. 
f) Programa d’activitats d’enguany. 
g) Certificació del nombre d’associats. 

 
 

                                                          Arenys de Mar,          de                           de 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) President/a, secretari/ària, vocal, representant. 
(2) Nom de l’entitat/associació que sol·licita la inscripció. 

 
 
 

 
IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MAR 
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DECLARACIÓ A L’EFECTE DE LA INSCRIPCIÓ AL REGISTRE MUNICIPAL 

D’ENTITATS 
 
 
DADES DE L’ENTITAT/ASSOCIACIÓ 
 
Nom de l’associació/entitat __________________________________________________________ 

Domicili social ____________________________________________________________________ 

Telèfon __________________________________  NIF entitat ______________________________ 

Tipus d’associació/entitat____________________________________________________________ 
 

NÚMERO D’ALTRES REGISTRES 

Registre General d’Associacions______________________________________________________ 

________________________    ______________________________________________________ 

________________________    ______________________________________________________ 
 

CÀRRECS DIRECTIUS 

                Càrrec                                         Nom persona que l’ocupa                       Telèfon 

__________________________     __________________________________   _________________ 

__________________________     __________________________________   _________________ 

__________________________     __________________________________   _________________ 

__________________________     __________________________________   _________________ 

__________________________     __________________________________   _________________ 

NIF president/a ______________________________ 
 

OBJECTE DE L’ENTITAT 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

NOMBRE D’ASSOCIATS ________________________________ 
 

El sotasignat, secretari/secretària de l’entitat/associació, amb el vistiplau del president/a, certifica la 

veracitat de les dades que s’hi consignen. 

                                                                                 Arenys de Mar,        de                de   
 
                    Vist i plau                                                                              El secretari/la secretària 
                 El/la president/a             
 

 
 


