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REGLAMENT DEL  
REGISTRE MUNICIPAL  

D’ENTITATS I ASSOCIACIONS CIUTADANES  
 
 

PREÀMBUL  
 
 

En vigor 
Publicació íntegra: BOP núm. 247 del 15.10.09 
Publicació de referència: DOGC núm. 5537 del 31.12.09 
 
 
Sant Quirze disposa des de l’any 2002 d’un Registre d’associacions i entitats. Així mateix 
aquest Registre va quedar regulat pel que disposa el Reglament aprovat el mateix any 
després de les respectives publicacions al BOP del 05/07/2002 i el DOGC del 23/07/2002.  
 
Després d’anys de vigència d’aquest Reglament i del propi Registre, i amb la voluntat 
d’adequar-lo a les noves exigències del propi sector associatiu i del servei que regula, així 
com la seva adaptació a nous requeriments normatius, com per exemple la legislació 
sobre protecció de dades, s’ha cregut convenient la modificació del Reglament vigent.  
 
 
Article 1. Concepte i finalitats  
 
El Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes que tenen la seva seu social i llur àmbit 
d’actuació al municipi de Sant Quirze del Vallès té per objecte permetre a l’Ajuntament el 
coneixement dinàmic del nombre d’entitats existents al municipi, els seus objectius, 
activitats i representativitat social, amb la finalitat de reconèixer i garantir a les entitats 
inscrites els drets reconeguts en aquest reglament, en la Llei 7/1985 reguladora de les 
bases de règim local i 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 i, en general a contribuir a:  
 

a) Millorar els canals d’informació ciutadana.  
 
b) Establir polítiques de promoció i foment del teixit associatiu i social, així com els 
canals i òrgans de participació ciutadana.  
 
c) Redistribuir equitativament els ajuts i les subvencions dels programes de foment 
municipals.  
 
d) Facilitar la tasca i la millora del funcionament de les entitats possibilitant-los eines 
com el suport infraestructural i posant a la seva disposició la xarxa d’equipaments 
culturals, socials i esportius i els serveis d’informació, assessorament i formació al 
teixit associatiu. A tal efecte i segons es descriu a l’article 10, l’Ajuntament es 
compromet a donar el suport, en el marc de les seves possibilitats, a les entitats 
registrades.  

 
S’entendrà pel terme entitats les associacions i fundacions civils.  
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Article 2. Naturalesa  
 
El Registre Municipal d’Entitats i Associacions està sotmès a la legislació administrativa, 
gaudeix de caràcter públic i pot ser consultat per qualsevol persona interessada, sense 
perjudici del que es disposa a l’article 9. Seran com a dades de caràcter públic la relació 
d’entitats registrades així com les dades que les entitats hagin autoritzat per fer públiques 
al fitxer d’entitats. No obstant aquestes dades públiques han de ser com a mínim les que 
s’anomenen a l’article 7.2. del present Reglament.  
 
 
Article 3. Normativa d’aplicació i harmonització  

  
1. El present Reglament municipal es dicta en virtut de les facultats atorgades amb 

caràcter general per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en la redacció donada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, la LO 15/1999, de 13 de desembre, la Llei 
7/1985, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i la resta de normativa sectorial o 
supletòria, autonòmica o estatal d’aplicació.  

  
2. Els preceptes d’aquest Reglament que, per sistemàtica normativa, incorporin 

aspectes de la legislació estatal i autonòmica, quedaran automàticament 
modificats en el moment en què es produeixi la revisió de l’esmentada legislació. 
Malgrat això, continuaran essent vigents els preceptes d’aquesta disposició 
reglamentària que siguin compatibles o permetin una interpretació harmònica amb 
els nous preceptes de la legislació modificada, mentre no hi hagi adaptació 
expressa d’aquest reglament.  

  
3. Aquest reglament té naturalesa jurídica de ROM.  

 
 
Article 4. Dels interessats  

  
1. Les entitats incloses en l’àmbit d’aquest reglament hauran d’estar inscrites en el 

Registre Municipal d’Entitats i Associacions per a l’exercici dels drets i accions 
relatives a les finalitats d’aquest reglament.  

 
2. Seran inscrites totes aquelles entitats que ho sol·licitin, i que siguin entitats 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 Sant Quirze del 
Vallès. En formaran part, per tant, les associacions veïnals, les associacions de 
pares i mares, les entitats esportives, les culturals, les recreatives, les de joves, 
esplais, ideològiques o polítiques, sindicals, empresarials, professionals o 
qualsevol altre similar legitimada en el marc democràtic 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.  

 
3. La inscripció en aquest Registre serà requisit necessari per poder presentar-se a la 

convocatòria d’ajuts destinats a entitats, associacions i/o col·lectius de 
l’Ajuntament així com a l’ajut en infrastructures i equipaments municipals. 
Tanmateix, l’Ajuntament podrà acordar la concessió d’una subvenció o ajut 
econòmic a entitats no registrades quan estigui plenament justificat per la seva 
excepcionalitat, importància o rellevància social.  
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Article 5. Procediment  

  
1. Les inscripcions es realitzaran amb la presentació de sol·licitud per part dels 

interessats davant del Registre General de l’Ajuntament, a la qual s’haurà 
d’adjuntar la documentació següent:  

- Estatuts de l’entitat. 
- Certificat d’inscripció en el Registre General d’Associacions del 

Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya o de qualsevol 
d’altre registre públic que tingui funcions similars  

- Domicili social de l’entitat o associació  
- Número d’identificació fiscal (NIF)  
- Relació dels càrrecs de direcció o representació i de les persones que els 

ostenten  
- Nombre de socis  
- Les dades relatives al fitxer d’entitats (s’especifiquen a l’article 7)  

 
2. En el termini de 15 dies, a comptar des de l’endemà de la sol·licitud d’inscripció, es 

resoldrà per part de l’òrgan competent la inscripció de l’entitat al Registre, sense 
perjudici de l’ampliació del termini necessari per a esmenes o defectes en la 
documentació presentada, d’acord amb el que disposa l’article 71 de la Llei 
30/1992 i que estableix que aquest període serà de 10 dies. En el cas que l’entitat 
no presenti la documentació requerida en aquest període es procedirà a donar de 
baixar la sol·licitud d’inscripció.  

 
3. L’Ajuntament notificarà a l’entitat la resolució de l’expedient, la qual determinarà el 

número d’inscripció i la seva classificació  
 

4. L’òrgan competent resoldrà en igual termini i amb caràcter provisional la inscripció 
d’aquelles entitats que havent sol·licitat la inscripció al Registre d’Associacions del 
Departament de Justícia no tinguin formalitzada encara la inscripció. En aquest 
cas, les entitats interessades hauran de presentar, en lloc del certificat previst a la 
lletra b) de l’apartat primer d’aquest article, el  
certificat o còpia compulsada de la sol·licitud d’inscripció del registre de 
l’administració autonòmica. Aquestes entitats tindran l’estatut d’entitats registrades 
provisionalment mentre no es resolgui l’expedient definitivament.  
Gaudiran dels ajuts en infraestructures i equipaments municipals, però fins que no 
estiguin registrades definitivament no podran optar a les convocatòries de 
subvencions ni participar en els òrgans i mecanismes de participació formalitzats.  

 
5. La denegació de la inscripció haurà de ser sempre motivada, segons disposa 

l’article 54 de la Llei 30/1922 de 26 de novembre.  
 

6. Activitat classificatòria del registre. El registre ha de permetre conèixer la missió 
principal de les entitats per tal de complir la seva finalitat expressada a l’article 1. 
Es per això que la base de dades que conformarà el registre recollirà l’entitat en 
funció també del seu objectiu estatuari. Aquests àmbits de classificació seran els 
següents:  

 - Comerciants, cambres, gremis i col·legis.  
 - Comunicació  
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 - Culturals  
 - Defensa i protecció dels animals domèstics  
 - Educació i formació  
 - Entitats de segon grau (federacions i/o coordinadores d’entitats)  
 - Esportives  
 - Gènere i orientació sexual  
 - Gent gran  
 - Immigració  
 - Juvenils  
 - Medi ambient – ecologistes  
 - Oci i temps de lleure  
 - Polítiques i sindicals  
 - Religioses i ideològiques  
 - Salut, socioassistencials i suport social  
 - Cooperació al desenvolupament, solidaritat, pau i drets humans  
 - Veïnals  
 - Diversos  

  
 Aquesta classificació és considera d’ordre administratiu intern, sense perjudici del 
que estableixen els articles 2 i 7 del present Reglament pel que fa a les dades 
d’accés públic, i es comunicarà a l’entitat amb la notificació d’alta i número de 
registre. L’entitat podrà fer al·legacions si cal a aquesta classificació. En cas de no 
fer-ne cap en un termini de 15 dies es considerarà vàlida la classificació efectuada.  

 
 
Article 6. Actualització de dades i cancel·lació d’ inscripcions  

  
1. Quan es produeixi alguna modificació de les dades i documents presentats per 

l’entitat en la seva inscripció al Registre Municipal, aquestes estaran obligades a 
presentar les noves dades al servei gestor en el termini màxim de 30 dies naturals 
a partir de la data en que es modifiquin.  

 
2. S’entén per dades i documents essencials a l’efecte d’actualització:  

 - La reforma d’estatuts  
 - El canvi de domicili social  
 - Els canvis dels càrrecs de direcció o representació  
 - Les dades incloses al fitxer d’entitats  

  
3. Si alguna entitat no presenta l’actualització de dades o un certificat conforme no ha 

canviat cap de les dades durant un període de dos anys consecutius, serà donada 
de baixa del Registre mitjançant resolució d’Alcaldia, amb el requisit de l’audiència 
prèvia de l’entitat interessada.  

 
4. L’entitat també comunicarà en el termini màxim de 30 dies la dissolució o extinció 

de l’entitat que produirà a tal efecte la cancel·lació de la inscripció al Registre.  
 

5. La cancel·lació del Registre també pot ser motivada per la voluntària determinació 
de l’associació o entitat.  
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Article 7. Fitxer d’entitats  
  
1. A fi de fomentar el coneixement i la interrelació entre les entitats municipals i entre 

les entitats i la ciutadania de Sant Quirze del Vallès, l’Ajuntament elaborarà i 
actualitzarà anualment un fitxer d’entitats municipal, el qual inclourà les dades 
generals i l’activitat bàsica de les entitats que en formin part i serà de domini 
públic, amb la qual cosa es podran publicar en els diferents mitjans de 
comunicació municipal així com ser facilitades a qualsevol ciutadà o ciutadana que 
demani la informació.  

 
2. La sol·licitud d’inscripció al Registre anirà acompanyat d’un full modelitzat amb les 

dades que s’inclouran al fitxer amb l’autorització per part de l’entitat de fer-les 
públiques o no (total o parcialment). En tot cas, d’aquelles entitats que no autoritzin 
la difusió completa de les dades, la sol·licitud d’inscripció al Registre comportarà la 
utilització pública de les que a continuació s’enumeren, quedant les no 
autoritzades per a ús intern en l’àmbit administratiu. Aquestes dades públiques 
seran:  

 - Nom de l’entitat  
 - Categoria classificatòria de l’entitat  
 - Adreça  
 - Persona de contacte  
 - Telèfon i fax  
 - Adreça electrònica  
 - Web  
 - Activitats i objectius de l’entitat  

  
 Podran incloure’s altres dades que el servei gestor del registre consideri oportunes 
en un altre moment sempre que es demani l’autorització a l’entitat per incorporar 
aquesta o aquestes noves dades.  

 
 
Article 8. Protecció de dades  
 
D’acord amb el caràcter públic d’aquest Registre les persones interessades podran 
accedir a les dades contingudes segons el que preveu l’article 37 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, tret les dades de caràcter personal, respecte de les quals serà d’aplicació el 
que disposa la LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal i la normativa i reglamentació que la desenvolupa.  
 
 
Article 9. Compromisos de l’Ajuntament amb les enti tats registrades  
 
L’Ajuntament, i dins de les seves lògiques limitacions, dins les convocatòries i processos 
corresponents, donarà suport de caràcter econòmic, mitjançant subvencions a les 
activitats de les entitats registrades, que podran sol·licitar únicament a la seva Regidoria 
de referència en funció del seu àmbit classificatori. A banda d’aquestes subvencions 
l’Ajuntament es compromet a:  

- Donar suport i assessorament administratiu i legal dins de les seves 
possibilitats a les entitats registrades en els tràmits propis de la seva creació, 
canvi d’estatuts o qualsevol altra gestió o tràmit administratiu o legal relacionat 
amb la seva activitat ordinària. 
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- Cedir a les entitats registrades, de forma gratuïta, els espais i equipaments 

públics quan l’entitat registrada ho sol·liciti i sempre i quan aquests estiguin 
disponibles.  

- L’accés gratuït a tot el material logístic públic (taules, cadires, carpes, etc.) 
sempre i quan aquest estigui disponible.  

- L’accés gratuït a les publicacions públiques municipals per la difusió de les 
activitats objectius de les entitats registrades.  

 
 
Disposició transitòria  
 
Una vegada entri en vigor aquest Reglament, totes les entitats inscrites segons el 
reglament que es deroga, es traspassaran al nou registre. Les entitats ja inscrites 
hauran d’adaptar-se a la nova formulació. Per realitzar aquesta adaptació l’Ajuntament 
informarà a totes les entitats registrades del nou reglament i tindran un període de 30 
dies, a comptar a partir de la notificació de requeriment, si escau, per presentar 
documentació pertinent.  
 
 
Disposició final  
 
Aquest Reglament entrarà en vigor una vegada es publiqui al B.O.P. i hagi 
transcorregut el període de 15 dies des de que es comuniqui a l’Administració General 
de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.  
 
 
Sant Quirze del Vallès, a 24 de setembre de 2009. 
 


