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Preàmbul 
 
L’article 158.4 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 (LMRLC), disposa que els municipis 
han d’establir un registre d’associacions propi en el qual s’han d’inscriure totes les 
associacions constituïdes per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels 
veïns. 
 
D’altra banda, i d’acord amb el que estableixen els articles 232 a 236 del RD 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, la inscripció en el registre comporta 
per a les entitats el reconeixement d’un seguit d’avantatges i drets com ara rebre 
subvencions, utilitzar les instal·lacions municipals, rebre informació de l’Ajuntament i 
formar part d’òrgans participatius municipals. 
 
L’Ajuntament de Palamós, conscient del paper de les fundacions i associacions en la 
tasca de dinamització de la participació ciutadana al municipi, amb la voluntat de crear 
condicions favorables per al seu funcionament i l’exercici dels seus drets, ha decidit 
elaborar un Reglament del registre municipal de fundacions i associacions ciutadanes. 
 
La finalitat d’aquest registre és que les polítiques municipals de foment de 
l’associacionisme puguin adequar-se millor a la realitat associativa.  
 
Article 1. Objecte  
 
1. El registre municipal de fundacions i associacions ciutadanes té per objecte facilitar 
el coneixement del nombre i naturalesa de les fundacions i associacions existents al 
municipi, les seves finalitats i representativitat, als efectes de possibilitar una correcta 
política municipal del foment de l’associacionisme. 
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2. Concretament, la inscripció de les entitats en aquest registre ha de permetre: 
 

1. Actualitzar de manera permanent i sistemàtica les dades de totes les 
fundacions i associacions del municipi. 

2. Conèixer-ne els objectius i la representativitat. 
3. Observar-ne l’ evolució interna i la implantació social. 
4. Col·laborar de manera generalitzada en la seva projecció i difusió. 
5. Propiciar-ne la participació activa en els fòrums de participació ciutadana 

del municipi. 
 
Article 2. Fundacions i associacions que poden insc riure-s’hi  
 
1. Poden obtenir la inscripció en el registre municipal de fundacions i associacions 
ciutadanes les fundacions i associacions, que estiguin legalment constituïdes i que 
tinguin el seu domicili social a Palamós, o hi desenvolupin les seves activitats,  
l’objecte de les quals sigui la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o 
sectorials dels veïns d’aquest municipi. 
 
En particular, s’hi podran inscriure les associacions de veïns i veïnes, les de famílies, 
pares i mares d’alumnes, les associacions culturals, esportives, recreatives, juvenils i 
de lleure, les de solidaritat, les de l’àmbit de la salut i les de l’àmbit social, les sindicals, 
empresarials, professionals, les agrupacions de defensa forestal  i qualsevol altra de 
similar. 
 
2. Tanmateix, també s'hi podran inscriure altres associacions d’àmbit supramunicipal,  
comarcal, provincial, autonòmic o estatal, legalment constituïdes, que disposin de 
delegació oficial a Palamós i/o que realitzin activitats adreçades a la defensa, el foment 
o la millora dels interessos generals o sectorials de la ciutadania d’aquest municipi. 
 
3. No podran tenir accés a aquest registre les entitats polítiques ni les religioses, 
inscrites com a tals als seus corresponents registres. 
 
Article 3. Organització del registre 
 
1. El registre municipal de fundacions i associacions ciutadanes depèn del gabinet 
d’Alcaldia en col·laboració amb l’Àrea d’Organització o amb qui en el seu moment es 
delegui. 
 
2. El registre municipal de fundacions i associacions ciutadanes estarà compost d’un 
fitxer que contingui les dades esmentades en l’article 4.1, llurs corresponents 
modificacions i una relació del finançament o de les col·laboracions municipals que 
s’atorguin a cada entitat. 

 
3. Les dades del registre són públiques, amb les restriccions que en tot moment 
contingui la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 
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4. En relació amb les dades que figuren al registre, l’Ajuntament pot: 
 

a) Efectuar una classificació funcional de les fundacions i associacions atenent 
a la seva naturalesa i finalitats principals. Aquesta classificació és pública, i 
qualsevol entitat pot demanar-ne la rectificació. 

b) Donar tractament informatitzat a les dades. 
c) Fer ús de les dades generals per fer investigacions, publicacions o estudis 

referits a la realitat associativa del municipi, d’acord sempre amb la 
normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal. 

d) Les dades que figuren en el registre acrediten únicament la condició de la 
inscripció i la naturalesa de l’associació inscrita. 

 
Article 4. Inscripció 
 
Les inscripcions es faran, a sol·licitud de les entitats, presentant un imprès normalitzat 
al registre general de l'Ajuntament i aportant les següents dades i documentació: 
 

1. Còpia dels estatuts reguladors de l’associació o de la fundació 
2. Número d’inscripció en el registre general de fundacions o associacions de 

la Generalitat o qualsevol altre registre públic específic per raó del seu 
objecte, segons s’escaigui, o certificació de presentació de la sol·licitud 
d’inscripció als esmentats registres. 

3. Domicili de la seu social de l’entitat, del representant o de la delegació a 
Palamós 

4. Logotip de l’associació en format digital (si se’n disposa) 
5. Declaració del nombre de socis de l’entitat, amb especificació del nombre 

de socis empadronats a Palamós. L’Ajuntament es reserva la potestat 
d’exigir la documentació necessària que acrediti aquests extrems .  

6. Document acreditatiu del Número d’Identificació Fiscal de l'entitat 
7. Certificat del secretari/ària de l'associació amb el nom i les dades de les 

persones representants de l'entitat 
8. Autorització de l'entitat a l'Ajuntament per tal que aquest pugui fer difusió 

pública de les dades i imatges de l'entitat en els diversos mitjans i canals de 
comunicació municipals. 
 

Article 5. Altes, modificacions i baixes 
 
1. En el termini de vint dies hàbils des de la presentació de la sol·licitud d’inscripció, i 
llevat que aquest termini s’hagi d’interrompre per la necessitat d’aportar documentació 
no inclosa inicialment o d’esmenar deficiències, l’Ajuntament acordarà la inscripció i 
notificarà a l'entitat el número d’inscripció assignat. A partir d’aquest moment, es 
considerarà d’alta a tots els efectes. 
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2. Quan l'entitat tingui només sol·licitada la inscripció en el registre general 
d’associacions o fundacions de la Generalitat de Catalunya o qualsevol altre registre 
públic específic per raó del seu objecte, la seva inscripció en el registre municipal 
tindrà caràcter provisional per un període de sis mesos, transcorreguts els quals 
passarà a tenir caràcter definitiu si ha aportat la documentació acreditativa de la 
inscripció en el registre corresponent. Altrament, es donarà de baixa del registre 
municipal. 
 
3. Les entitats inscrites estan obligades a notificar a l’Ajuntament, durant el primer 
trimestre de l’any, qualsevol modificació que es produeixi en les dades registrades, 
mitjançant la presentació de la sol·licitud de modificació al registre general. 
L'Ajuntament podrà requerir les entitats per conèixer-ne el funcionament, pressupost i 
el programa anual d'activitats. 
 
4. Es donaran de baixa del registre, amb el tràmit previ d’audiència corresponent, les 
entitats que incorrin en algun dels supòsits següents: 

 
a) la manca de comunicació de les modificacions que afectin les dades que 

consten en el registre. 
b) la no-actualització de les seves dades anuals quan l’Ajuntament els ho 

requereixi expressament i no hagin atès aquest requisit.  
c) la pèrdua dels requisits necessaris per accedir al registre. 
d) la manca d’activitat notòria de l’associació en el municipi, durant dos anys, a 

instàncies d’un informe presentat per l’àrea que correspongui 
e) L’ incompliment de les obligacions contingudes en aquest Reglament. 
f) Així mateix, es donaran de baixa del registre les entitats que es dissolguin i 

les que ho sol·licitin de forma expressa. 
 
Article 6. Drets de les fundacions i associacions i nscrites 
 
Les entitats inscrites podran gaudir amb caràcter ordinari, sempre que ho sol·licitin per 
escrit i de forma expressa, dels drets següents: 
 

a) Demanar subvencions de l’Ajuntament, tant per a les seves despeses generals 
com per a les activitats que realitzin, en la mesura que la disponibilitat ho 
permeti. 

b) Demanar l’accés a l’ús de locals i instal·lacions municipals, d’acord amb el que 
estableix l’article 7 d’aquest Reglament i la resta de normativa que sigui 
d’aplicació. 

c) Gaudir de la cessió de material com poden ser taules, cadires, escenaris i 
altres per a la realització d'actes diversos, condicionada a la disponibilitat del 
material. 

d) Dret a la divulgació per part de l’Ajuntament de les activitats de les fundacions i 
associacions en els espais de comunicació/informació municipals (web, guies 
municipals, agendes d’actes, etc...), previstos per a tal fi.  

e) Demanar la col·laboració de l’Ajuntament en assessorament, orientació, i suport 
tècnic, material i personal que sigui possible en el moment de la sol·licitud. 
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Article 7. Ús d’espais municipals 
 
1. Les fundacions i associacions inscrites en el registre poden accedir a l’ús de 
determinats locals i instal·lacions municipals, en la mesura que la disponibilitat ho 
permeti i amb les limitacions que imposi la seva coincidència d’ús per part d’altres 
entitats o pel mateix Ajuntament, i seran responsables del tracte donat a aquests 
espais. 
 
2. L’ús d’aquests locals i instal·lacions s'ha de sol·licitar per escrit a l’Ajuntament amb 
l’antelació suficient per realitzar els tràmits i treballs que calguin, i s’autoritzarà d’acord 
amb el que disposi la normativa aplicable i, si escau, les condicions especials que 
figurin en les cessions d’ús aprovades per l’Ajuntament. 
 
Disposicions transitòries 
 
Primera.- Les entitats ciutadanes actualment inscrites en el registre municipal de 
fundacions i associacions ciutadanes, disposen del termini d'un any, a comptar des de 
la data en que l’Ajuntament els notifiqui el requeriment, perquè adaptin la seva 
inscripció a les prescripcions assenyalades en aquest Reglament. Aquelles 
associacions i fundacions que no adaptin la seva inscripció en el termini indicat es 
donaran de baixa del Registre, amb el tràmit previ d’audiència corresponent. 
 
Segona.- Aquelles entitats i col·lectius inscrits actualment en el registre que no 
reuneixin els requisits establerts a l’article 2 d’aquest reglament es donaran de baixa 
del Registre, en el termini de tres mesos a comptar des de la data d’entrada en vigor 
d’aquest reglament, amb el tràmit previ d’audiència corresponent. 
 
 
Disposicions addicionals 
 
Primera.- La regulació continguda en aquest Reglament no suposa prohibició per a 
altres entitats i col·lectius, sense ànim de lucre, que  reuneixin els requisits establerts  
a l’apartat 2 de l’article 2 d’aquest reglament  i que no figurin inscrites al Registre, però  
l’objecte de les quals sigui la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns, 
per accedir a l’obtenció de subvencions, a l’ús de locals i instal·lacions municipals i a la 
cessió de materials, quan així es decideixi  motivadament en cada cas i les 
consignacions pressupostàries ho permetin. 
 
Segona.- A partir de la publicació de qualsevol convocatòria d’eleccions cap de les 
entitats a les quals es refereix el present reglament podrà dur a terme, utilitzant mitjans 
municipals de cap mena, activitats prohibides a les formacions polítiques per la 
normativa electoral, la qual s’aplicarà en tot cas amb caràcter preferent. 
 
Tercera.- S’estableix un termini de tres mesos,  a partir de l’entrada en vigor d’aquest 
reglament, per iniciar el funcionament del Registre, termini dins el qual  s’hauran hagut 
de dur a terme les següents accions: 
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a) La creació i posta en marxa dels programes informàtics adients per a la 
realització de la gestió del Registre en els termes indicats en el present 
reglament. 

b) L’aprovació mitjançant resolució d’alcaldia dels models de documents 
necessaris per al funcionament del Registre. 

c) La tramitació i publicació de l’Ordenança reguladora del fitxer de dades 
personals del Registre municipal de fundacions i associacions ciutadanes. 

d) La inscripció del corresponent fitxer de dades personals a l’Agencia Catalana 
de Protecció de Dades. 

 
Quarta.- Obtenció de dades per part de l’Ajuntament 
En la mesura que les disponibilitat pressupostàries i el desenvolupament tecnològic de 
l’Ajuntament ho permetin s’implementaran mesures de comunicació per procediments 
telemàtics amb altres administracions públiques que redueixin o facin innecessària 
l’aportació documental de les associacions i fundacions. 
 
Disposició derogatòria 
 
Aquest reglament deroga els articles 76, 77 i 78 del Reglament orgànic municipal. 
 
Disposicions finals  
 
Primera.- Aquest Reglament entrarà en vigor quan, un cop aprovat definitivament, 
hagin transcorregut quinze dies hàbils des de la publicació íntegra al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona. 
 
Segona.- En tot allò no previst en aquest reglament li serà d’aplicació, de forma 
subsidiària, la normativa del règim jurídic de les administracions publiques 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 de 1999) o norma que el substitueixi. 
 
 


