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NOU REDACTAT DE L’ARTICLE 45 DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA I QUALITAT DEMOCRÀTICA DE L’AJUNTAMENT DE MALGRAT DE
MAR APROVAT INICIALMENT PER ACORD PLENARI DE 19.11.2020

“Article 45. El Registre municipal d’associacions i d’entitats ciutadanes.
1.És el registre administratiu on s’inscriuen les associacions, els grups estables i les
Fundacions l’àmbit d’actuació principal de les quals sigui a la vila . Aquest registre té per
objecte disposar del recull d’entitats i associacions locals per part de l’Ajuntament per
tal de facilitar el coneixement del nombre d’entitats i associacions del municipi, així com
la seva finalitat i representativitat, a fi i efecte de fer possible una política municipal de
suport i foment de l’associacionisme i de la participació ciutadana.
S’entén per grup estable l’agrupació de més de tres persones que es comprometen a
posar en comú recursos econòmics i/o personals, sense ànim de lucre, amb l’objectiu
d’assolir una determinada finalitat d’interès general sense haver estat inscrita al Registre
d’Associacions de la Generalitat de Catalunya o del Ministeri de l’Interior o qualsevol
altre de funcions similars.
2. El Registre té caràcter públic i pot ser consultat per qualsevol persona interessada.
S’entén com un òrgan dinàmic que tracta de conèixer la realitat associativa de la ciutat
i analitza i estudia les variacions en el teixit associatiu per tal de donar a conèixer
aquesta informació a l’Ajuntament i a les entitats i afavorir una política eficaç de foment
i millora de l’activitat associativa.
3. El Registre ha de permetre:
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Actualitzar de manera permanent i sistemàtica les dades de totes les entitats i
associacions del municipi.
Conèixer la missió i els seus objectius i la seva representativitat, per tal de fer
una efectiva activitat classificadora.
Observar la seva evolució interna i la seva implantació social al llarg del temps.
Col·laborar de manera generalitzada en la seva projecció i difusió.
Propiciar la seva participació activa en els fòrums de participació ciutadana del
municipi.

4. El Registre General d’Entitats és l’instrument per a les relacions de l’Ajuntament amb
les entitats d’àmbit de vila. L’organització del Registre es basarà en àmbits temàtics.
5. Correspon a l’Ajuntament analitzar i difondre les dades obtingudes mitjançant el
Registre, amb l’objectiu de saber la situació i l’evolució del teixit associatiu de la vila i
afavorir el debat sobre les propostes de millora d’aquest sector.
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6. Per poder accedir a recursos municipals i a l’exercici dels drets reconeguts en aquest
Reglament i en la legislació vigent que així ho disposi, les Associacions i Entitats
Ciutadanes hauran d’estar inscrites en el Registre Municipal d’Associacions i Entitats
Ciutadanes.
7. El seu àmbit d’actuació és el municipi de Malgrat de Mar.
8. Poden sol·licitar la inscripció en el Registre General d’Entitats:
a) Les entitats sense ànim de lucre amb seu social a Malgrat de Mar, el marc territorial
d’actuació de les quals sigui l’àmbit de Malgrat de Mar i que tinguin per objecte
fonamental estatutari de la seva activitat els interessos generals de la vila i la millora de
la qualitat de vida dels seus ciutadans.
b) Les entitats sense ànim de lucre que, dins del marc territorial de Malgrat de Mar,
representin interessos sectorials, econòmics, comercials, professionals, científics,
culturals o anàlegs.
c) Les entitats sense ànim de lucre amb seu social a Malgrat de Mar i que tinguin per
objecte fonamental estatutari de la seva activitat la millora de la qualitat de vida dels
ciutadans i les ciutadanes de qualsevol lloc del món.
d) En cap cas s’acceptarà la inscripció d’entitats i associacions que, directament o
indirecta, promoguin, impulsin ni fomentin valors o actituds sexistes, xenòfobes o
violentes o qualsevol altra tipus de discriminació en les seves actuacions.
9. Les inscripcions es faran a sol·licitud de les entitats interessades mitjançant sol·licitud
específica dirigida a l’Alcaldia a través del tràmit electrònic habilitat i a través del registre
electrònic. Juntament amb la sol·licitud, hauran d’aportar les dades o documents
següents:
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a) Estatuts de l’entitat
b) Número d'inscripció en el Registre General d'Associacions de la Generalitat de
Catalunya o qualsevol altre registre que, pel seu àmbit d'actuació, territorial o material,
correspongui o certificació acreditativa d'haver presentat la sol·licitud d'inscripció.
No caldrà en el cas de grups estables.
c) 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 directiva.
d) El llistat de membres de la junta directiva el dia de la inscripció, amb el detall de noms
i cognoms, DNI, els càrrecs que ocupen i contacte d’urgència.
e) Seu social, adreça electrònica i telèfon de contacte de l’entitat.
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.
10. Resolució, altes, modificacions i baixes.
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a).- L’autorització o denegació d’inscripció al Registre d’Associacions i Entitats
Ciutadanes es farà mitjançant resolució d’alcaldia o per delegació i serà notificada al
sol·licitant en el termini d’un mes comunicant-li la seva denegació o la seva admissió,
en aquest últim cas se li comunicarà el número d’inscripció assignat i la regidoria de la
qual dependrà l’entitat de manera orgànica. Des del moment de notificació de dita
resolució, l’entitat o associació, es considera donada d’alta al registre a tots els efectes.
b).- En cas que una vegada realitzada la sol·licitud, faltés alguna documentació o bé fos
necessari complimentar-la, es requerirà electrònicament a l’interessat perquè en el
termini de 10 dies aporti o subsani la documentació pertinent. Si no es procedeix a la
subsanació en el termini anterior, el tràmit es donarà per desistit i l’Administració podrà
arxivar d’ofici la sol·licitud.
c).- Quan l'entitat o associació tingui només sol·licitada la inscripció en el Registre
General d'Associacions de la Generalitat de Catalunya o qualsevol altre registre que
sigui preceptiu, la seva inscripció en el Registre Municipal tindrà caràcter provisional
per un període m à x i m de sis mesos, transcorreguts els quals passarà a tenir
caràcter definitiu si aporta la documentació acreditativa d'haver obtingut la
inscripció en el Registre corresponent. Altrament, causarà l a baixa en el
Registre Municipal.
d).- La inscripció en el Registre Municipal d’Entitats obliga a les entitats i associacions
registrades a notificar a l’Ajuntament, dins el primer trimestre de l’any, les modificacions
produïdes en les dades registrals i, en particular, les referents al nombre de membres i
les dades de contacte.
e).- L'incompliment reiterat de les obligacions, facultarà a l'Ajuntament per, prèvia
audiència a les entitats afectades, donar-les de baixa del Registre, una vegada efectuat
el corresponent requeriment sense que aquest es vegi complimentat.
f).- Serà causa de baixa en el Registre Municipal d’Associacions i Entitats Ciutadanes:
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L’incompliment de les obligacions contingudes en aquest Reglament.
La greu i reiterada vulneració dels objectius i finalitats fundacionals de
l'associació o entitat.
La dissolució de l'entitat per les causes i en els termes establerts en els seus
estatuts.
Per voluntat manifestada per la pròpia associació o entitat.
Per pèrdua de la condició per la qual van accedir al Registre.
L’Ajuntament donarà de baixa d’ofici aquelles entitats inscrites al Registre
Municipal d’ Associacions i Entitats ciutadanes que durant un període de dos
anys hagin estat inactives, prèvia comunicació per mitjans electrònics per tal que
puguin formular les al·legacions que estimin oportunes.

Per declarar la baixa s’iniciarà un expedient de baixa amb audiència als interessats.

ÓRGANO

REFERENCIA

DOCUMENT ANEXAT

Àrea de Serveis a la persona

B1102020000003

Codi Segur de Verificació: 182f5b06-611b-473c-82ce-15f6cef0f0e2
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01081108_2021_6843202
Data d'impressió: 10/03/2021 08:29:51
Pàgina 4 de 4

SIGNATURES

Ì182f5b06-611b-473c-82ce-15f6cef0f0e2jÎ

DOCUMENT

1.- JOAN MERCADER CARBÓ - (TCAT), 04/03/2021 14:31

g).- Quan una entitat hagi estat donada de baixa i sol·liciti donar-se d’alta novament al
Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes, aquesta haurà de presentar
la documentació recollida al punt 45.9 si el període des que es va produir la baixa és
superior als dos anys. En cas contrari, la sol·licitud haurà d’incloure, com a mínim, les
dades recollides als apartats c, d i g del punt 45.9.
11. Adscripció i publicitat de les dades
a).- El registre municipal d’entitats ciutadanes és responsabilitat de la Secretaria General
de la Corporació, si bé serà gestionat per la Regidoria de Cultura.
b).- El Registre Municipal d’Associacions i Entitats Ciutadanes estarà compost d'un
fitxer que contindrà les dades esmentades en l'article 45.9.
c).- Les dades del Registre en referència a l’entitat o associació seran públiques, sens
perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.
d).- Les dades del Registre en referència als i les representants de les entitats i
associacions seran privades i recollides amb l’ús exclusiu de contacte per part de
l’Administració i a efectes de notificació per part de l’Ajuntament de Malgrat de Mar
e).- L’Ajuntament mantindrà publicat a la web de l’Ajuntament un Directori d’entitats del
municipi amb tota la informació que consta al Registre, així com d’altra informació que
les entitats podran fer públic al web municipal, prèvia verificació pel servei
corresponent. És responsabilitat de les entitats mantenir actualitzada la informació del
Registre, així com de la resta d’informació que consta a la web de l’Ajuntament.
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f).- El Registre Municipal d’Associacions i Entitats Ciutadanes no tindrà caràcter
d’instrument públic solemne i, únicament, tindrà efectes entre les associacions i entitats
inscrites i l’Ajuntament per la qual cosa el seu contingut no podrà ser objecte de
certificació a efectes acreditatius de la seva existència.
Joan Mercader Carbó
Alcalde
Malgrat de Mar, 3 de març de 2021

