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Registre d'entitats

El Registre Municipal d'Entitats té per objecte permetre a l'Ajuntament d'Anglès conèixer el  nombre  

d'entitats  existents  en  el  municipi,  les  seves  finalitats  i  la  seva  representativitat,  a  fi  i  efecte  de 

possibilitar una correcta política municipal de foment i gestió de l'associacionisme.

En el Registre Municipal d'Entitats s'hi podran inscriure totes aquelles entitats que el seu objecte sigui 

la defensa, el fonament o la millora dels interessos generals o sectorials dels veïns del municipi i, en 

particular,  les associacions de veïns,  de pares d'alumnes, entitats culturals,  esportives,  recreatives, 

juvenils, sindicals, empresarials, professionals i similars

Inscripció al registre

Les inscripcions es realitzaran amb la presentació de sol·licitud per part dels  interessats davant del 

Registre General de l’Ajuntament.

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 la cessió d'equipaments 

municipals. Tanmateix, l’Ajuntament podrà acordar la concessió d’una subvenció o ajut econòmic o la 

cessió  d'un  equipament  a  entitats  no  registrades  quan  estigui  plenament  justificat  per  la  seva 

excepcionalitat, importància o rellevància social.

Un cop comprovades i validades les dades presentades, l'Ajuntament notificarà a l'Associació el seu 

número d'inscripció i a partir d'aquest moment l'Entitat es considerarà donada d'alta a tots els efectes.

Documentació que cal presentar

• Omplir degudament els formularis normalitzats amb les dades s'hi demanen (Annex I)

• 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 altre registre públic que tingui funcions similars

• Relació dels càrrecs de direcció o representació i de les persones que els ostenten

• Pressupost de l'any en curs

• Objectius de l'entitat i Programa d'activitats de l'any en curs

• Declaració  responsable  on  l'entitat  es  compromet  a  presentar per  a  la  seva  aprovació  i 

autorització  específica,  abans  de  la  seva  difusió,  qualsevol  publicitat  on s'utilitzi  noms, 

anagrames o logotips municipals 
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Modificació de dades

Les associacions inscrites estan obligades a notificar al Registre qualsevol modificació de les dades  

dins del mes següent en què s'hagin produït. 

Les entitats que treballin per anys comunicaran el pressupost i el programa d'activitats durant el mes 

de gener. Les entitats que treballin per cursos escolars comunicaran el programa i el pressupost entre 

els mesos de juliol i setembre juntament amb l’actualització de dades o una declaració assegurant que 

no ha canviat cap de les dades que consten en el registre. (Annex II)

A final d'any, l'Ajuntament enviarà per correu electrònic un recordatori d'actualització de dades. En cas 

que no hi hagi hagut modificacions, només caldrà presentar el formulari de ratificació de dades (Annex 

II)

Si alguna entitat no presenta el formulari d'actualització o de ratificació de 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.

Fitxer d'Entitats

És voluntat d'aquest Ajuntament elaborar un fitxer d'Entitats amb les dades bàsiques de cada Entitat  

per tal de fer-lo públic i accessible a tota persona o entitat que ho sol·liciti així com fer-lo accessible per  

a la seva descàrrega des de la web municipal. 

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.
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ANNEX I

Inscripcions al REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS



 Registre d'Entitats

Sol·licitud d'inscripció

En/Na ............................................................................................................................. com a president/a de 

l'Entitat ...........................................................................................................

DECLARO

• Que adjunto a aquesta declaració:

• Declaració del representant de l'entitat

• Formulari normalitzat amb les dades de l'Entitat

• Formulari de consentiment per la publicació de dades

• 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

• Certificat del nombre de socis i de participants

• Pressupost de l'any en curs

• Objectius de l'entitat i Programa d'activitats de l'any en curs

per la qual cosa SOL·LICITO

• Que l'entitat que represento sigui inscrita al Registre d'Entitats Municipal d'Anglès

Anglès, a _______ d _______________ de 201___

(signatura i segell de l'entitat)

Espai reservat pel registre
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Declaració del representant

NOM DE L'ENTITAT

En/Na ............................................................................................................................. com a president/a de 

l'Entitat anteriorment esmentada.

DECLARO

• Que la meva entitat està al corrent de pagament de totes les obligacions municipals 

• Que l'Entitat a qui represento es compromet a presentar per a la seva aprovació i autorització 

específica, abans de la seva difusió, qualsevol publicitat on s'utilitzi noms, anagrames o logotips 

municipals 

• Que l'entitat a qui represento es compromet a notificar al Registre qualsevol modificació de les 

dades dins del mes següent  en què s'hagin produït,  així com a comunicar el pressupost i el 

programa d'activitats durant el mes que correspon a la nostra activitat (durant el mes de gener 

en cas de treballar per anys naturals o durant el mes de juliol en cas de treballar per cursos  

escolars)

Anglès, a _______ d _______________ de 201___

(signatura i segell de l'entitat)
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Dades de l'Entitat

NOM DE L'ENTITAT NIF

ADREÇA DE LA SEU SOCIAL

ADREÇA PER LA CORRESPONDÈNCIA

ADREÇA ELECTRÒNICA

ADREÇA WEB

JUNTA DIRECTIVA - CONTACTES

NOM CÀRREC TELÈFON CONTACTE

NÚMERO DE SOCIS I SÒCIES DE L'ENTITAT

NÚMERO DE PARTICIPANTS

Vistiplau del secretari/secretària de l'Entitat

Anglès, a _______ d _______________ de 201___

(signatura i segell de l'entitat)
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Dades pel Fitxer d'Entitats

NOM DE L'ENTITAT

En/Na ............................................................................................................................. com a president/a de 

l'Entitat anteriorment esmentada.

DECLARO

• Que dono el meu consentiment a l'Ajuntament d'Anglès per fer públiques, en un fitxer d'Entitats,  

les següents dades relatives a l'entitat que represento:

PERSONA DE CONTACTE

TELÈFON DE CONTACTE

CORREU ELECTRÒNIC

BREU DESCRIPCIÓ DELS OBJECTIUS I LES ACTIVITATS DE L'ENTITAT

Anglès, a _______ d _______________ de 201___

(signatura i segell de l'entitat)
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