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REGLAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ASSOCIACIONS   
  
  

             
PREÀMBUL  
  
Un element necessari per al bon funcionament democràtic i participatiu de la vida 
quotidiana és el teixit associatiu, des de les entitats d’àmbit local fins a les grans 
entitats amb camps d’actuació nacional o internacional. I des de totes les 
administracions públiques (locals, autonòmica, nacional) es porten a terme 
polítiques de foment de l’associacionisme.  
  
El Reglament Orgànic Municipal, recull a l’art. 112 la creació del Registre 
Municipal d’Entitats. 
 
En data 22 de gener de 1988, la Comissió de Govern Local va aprovar el model de 
Llibre-Registre Municipal d’Associacions Veïnals i el model de sol·licitud de 
inscripció i conseqüentment estableix i posa en vigor el Registre Municipals 
d’Associacions. 
 
L’Art. 6 del Reglament de Participació Ciutadana estableix que “per a un millor 
coneixement de les entitats i associacions ciutadanes al terme municipal, 
l’Ajuntament crearà un Registre d’associacions. 
 
També s’ha de tenir en compte l’actual legislació, en concret l’article 158, punt 4, 
del Decret legislatiu  2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, en el qual s’explicita l’obligatorietat d’un 
registre municipal d’associacions.  
  
Per tot això l’Ajuntament de Martorelles ha elaborat aquest reglament, que tindrà 
com a finalitat la creació i ordenació del registre municipal d’associacions, i deixarà 
sense efectes el model de llibre Registre creat en data 22 de gener de 1988 . La 
finalitat d’aquest registre és que l’Ajuntament tingui una informació fiable sobre el 
número d’entitats existents o que actuen dins l’àmbit municipal, la seva tipologia, el 
número de socis i altres dades que li permetin tenir una imatge fidel del teixit 
associatiu. Gràcies a la informació obtinguda, les polítiques municipals de foment 
de l’associacionisme podran adequar-se millor a la realitat associativa.  
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Tanmateix, per a les associacions del municipi, estar inscrites al Registre 
comportarà una sèrie d’avantatges i drets. Rebre informació des de l’Ajuntament, 
ser convocades quan hi hagi un procés participatiu, presentar-se a la convocatòria 
de subvencions, possibilitat de cessió d’espais públics, etc., tal com recullen els 
articles 232 a 235 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals.  
  
Aquesta Ordenança té el caràcter de Reglament General dels previstos en l’article 
178 del Decret 2/2003 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya.  
  
En aquest reglament es troba la definició del Registre, les dades que inclou i el 
seu funcionament intern.  
 
 
 
CAPITOL 1 EL REGISTRE MUNICIPAL D’ASSOCIACIONS  
  
Article 1.  
 
El Registre Municipal d’Associacions és un registre creat per l’Ajuntament de 
Martorelles amb la finalitat de reconèixer i garantir, a les entitats inscrites, els drets 
reconeguts en aquest reglament, en la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local,  en el decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en el Reglament 
Orgànic de Martorelles i al Reglament de Participació Ciutadana de Martorelles.  
  
Article 2.  
 
El Registre Municipal d’Associacions és obert a totes aquelles associacions sense 
ànim de lucre que tinguin per objecte la defensa, el foment o la millora dels 
interessos generals o sectorials dels ciutadans i ciutadanes de Martorelles, amb 
seu social al municipi de Martorelles.  
Formaran part del Registre, per tant, les associacions de veïns i veïnes, les de 
pares i mares d’alumnes, les entitats culturals, les esportives, recreatives, de joves 
i d’esplais, les entitats sindicals, empresarials, professionals o qualsevol altre 
similar legítima en el marc constitucional democràtic.   
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Article 3.  
 
El Registre te l'objecte de permetre a l'Ajuntament conèixer el nombre d'entitats 
existents a Martorelles, els seus objectius i la seva representativitat o pes 
específic, als efectes d’aconseguir una correcta política municipal de foment a 
l’associacionisme ciutadà.  
 
Es crea el Registre d'Entitats i Associacions de Martorelles per fomentar 
l'associacionisme i la participació en el municipi de les entitats  que, sense ànim de 
lucre representin interessos socials d'àmbit general o sectorial.  
 
Article 4.  
 
La inscripció en aquest Registre Municipal serà requisit necessari per a poder 
presentar-se a la convocatòria d’ajuts destinats a entitats, associacions i/o 
col·lectius de l’Ajuntament de Martorelles.  
 
També serà requisit necessari per gaudir de l’ús d’edificis de propietat municipal, 
de forma continuada o esporàdicament. 
 
Tanmateix, l’Ajuntament podrà acordar la concessió d’una subvenció o ajut 
econòmic i donar permís per fer ús d’edificis de propietat municipal,  a entitats no 
registrades, quan estigui plenament justificat per la seva excepcionalitat, 
importància o rellevància social.  
  
Article 5.  
 
El Registre es portarà des de la Regidoria de Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament i les seves dades seran públiques, excepte aquelles que afectin la 
intimitat de les persones.  
 
Les inscripcions es realitzaran a sol·licitud de les associacions interessades, que 
hauran d’aportar les següents dades:  
  

- Denominació social.  
- Àmbit d’actuació.  
- Acta fundacional.  
- Estatuts de l’entitat  
- Número d’inscripció en el Registre General d’Associacions de la Generalitat 

de Catalunya o en altres registres públics.  
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- CIF.  
- Domicili social.  
- Nom de les persones que ocupen càrrecs directius.  
- Adreça de treball, números de telèfon i fax, adreça de correu electrònic i lloc 

web.  
- Pressupost anual.  
- Projecte d’activitats.  
- Certificació del número de socis.  

 
 En el termini de 15 dies des de la sol·licitud d’inscripció, llevat que aquest s’hagi 
d’interrompre per la necessitat d’aportar documentació no inclosa inicialment, 
l’Ajuntament notificarà a l’associació el seu número d’inscripció, i a partir d’aquest 
moment es considerarà donada d’alta a tots els efectes.  
  
Article 6.  
 
Les Entitats inscrites tindran l'obligació de notificar al Registre qualsevol 
modificació de les dades registrals que es produeixin. 
 
L'Ajuntament podrà requerir a les entitats per conèixer el seu funcionament, el 
pressupost i el programa anual d'activitats previ a la concessió de subvencions 
municipals, així com un certificat de l'acta de les assemblees generals o òrgans 
equivalents, en el qual s'haurà d'expressar el nombre de socis de l'entitat i la 
relació d'ajuts rebuts. 
 
Article 7.  
 
Si alguna entitat no presenta el pressupost i el projecte d’activitats durant un 
període de 2 anys consecutius, o transcorren dos anys sense que comuniqui els 
canvis que s’hagin produït en les dades inscrites, podrà ser donada de baixa del 
Registre mitjançant resolució d’Alcaldia, amb el requisit de l’audiència prèvia de 
l’entitat interessada.  
  
Article 8.  
 
A fi de fomentar el coneixement i la interrelació entre totes les entitats i 
associacions de Martorelles, l’Ajuntament elaborarà i actualitzarà anualment un 
fitxer d’entitats del municipi, el qual inclourà les dades i les activitats bàsiques de 
totes les entitats que formin part del Registre Municipal d’Associacions. Les dades 
incloses en aquest fitxer seran: Nom, domicili social, CIF, adreça de treball, 
números de telèfon i fax, adreça de correu electrònic i lloc web.  
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Aquest fitxer estarà a disposició pública al lloc web municipal.  
  
Disposició final  
 
En tot allò no previst en el present reglament li serà d’aplicació, de forma 
subsidiària, la normativa del règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, la normativa de règim local i el Decret 206/1999, 
de 27 de juliol, pel qual s’aprova el reglament d’organització i funcionament del 
Registre d’associacions (DOGC núm. 2944, de 3 d’agost) o norma que el 
substitueixi.  

 
 
El present Reglament va ser aprovat inicialment en sessió Plenària de data 22 de 
gener de 2009, i e no haver-hi al·legacions va esdevenir definitivament 
transcorregut el termini legal establert. 
 
L’Anunci d’aprovació definitiva i el text íntegre es va publicar al BOP núm. 174, de 
22 de juliol de 2009. 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 


