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REGLAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS I ASSOCIACIONS DE SANT 
FRUITÓS DE BAGES 
 
PREAMBUL 
 
Sant Fruitós de Bages te des de fa temps un ampli ventall d’entitats de caràcter associatiu 
sense ànim de lucre, que han tirat endavant diferents projectes per tal de promoure i fomentar 
la vida sociocultural, esportiva, educativa i recreativa del municipi. Des de l’Ajuntament se’n 
vol potenciar el paper en la tasca de dinamització de la vida local. Al mateix temps, es vol 
establir mecanismes de cooperació per tal de millorar el suport a les activitats que porten a 
terme. 
 
L’any 2005 es va efectuar un estudi sobre els serveis i recursos municipals adreçats a les 
associacions. Una de les mancances que aleshores es detectaren fou precisament la 
inexistència formal d’aquest registre municipal, malgrat que l’Àrea de Cultura disposava a la 
practica d’una llista d’entitats del municipi. 
 
Es per tot plegat que es pretén crear i ordenar l’esmentat registre, per mitja del qual 

l’Ajuntament disposarà d’una informació fiable sobre el nombre d’entitats i col・lectius 

existents o que actuen dins l’àmbit municipal, sobre la seva tipologia, el nombre de persones 
que en formen part i altres dades que permetin tenir un imatge fidel del teixit associatiu. 
Gracies a la informació obtinguda, les polítiques municipals de foment de l’associacionisme 
podran adequar-se millor a la realitat associativa. 
 
Cal 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 regim local de 
Catalunya, en el qual s’explicita l’obligatorietat d’un registre municipal d’associacions en el 
qual s’han d’inscriure totes les entitats i associacions constituïdes per a la defensa dels 
interessos generals o sectorials dels veïns. 
 
Per a les associacions del municipi el fet d’estar inscrites al Registre comportarà una sèrie 
d’avantatges i obligacions, com ara rebre informació des de l’Ajuntament, ser convocades 
quan hi hagi un procés participatiu, poder-se presentar a la convocatòria de subvencions i 
possibilitat de rebre aquestes, gaudir d’espais públics per a l’exercici de les seves activitats, 
possibilitat col·laborar en la organització i gestió dels esdeveniments destacats a la vila, inclús 
d’organitzar esdeveniments amb l’anuència de l’Ajuntament, etc., tal com recullen els articles 
232 a 236 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i regim jurídic de les entitats locals. 
 
Així mateix, les transformacions socials operades en el decurs de les darreres dècades han 
donat lloc a noves formes de relació interpersonal, que han cristal·litzat en l’emergència dels 
anomenats col·lectius d’interès o grups d’afinitat. 
 
Aquests agrupaments flexibles han demostrat una notable capacitat de canalització 
d’iniciatives i de mobilització de persones. L’esmentat fenomen –al qual no son alienes les 
noves formes de socialització derivades de l’impacte de les noves tecnologies- afecta 
especialment les franges d’edat joves i s’emmarca en allò que determinats investigadors 
socials han definit com a societat liquida. 
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La importància del fenomen que s’acaba de descriure ha portat algunes Administracions 

Publiques a establir línies d’ajuts adreçats a aquests col・lectius o, en tot cas, a facilitar-los 

determinats instruments de gestió. Es el cas, per exemple, de la Secretaria General de 
Joventut de la Generalitat de Catalunya, que en data 21 d’abril de 2006, va aprovar les bases 
per a la concessió de beques per ajudar a l’execució de projectes adreçats a persones joves i 
que estiguin realitzats per “grups de persones joves que, com a tal grup, no tinguin 
personalitat jurídica” (DOGC, núm. 4623, 28.04.2006, pp. 1824-1826). També seria el cas del 
Ministeri d’Economia i Hisenda, que en data 30 de setembre de 2004 va establir els termes 
en que poden expedir-se certificats electrònics a les entitats sense personalitat jurídica (Ordre 
EHA/3256/2004, BOE, núm. 246, 12.10.2004., pp. 34121-34123). En la mateixa línia, mes 
recentment, en data 25 de gener de 2010, el Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació de la Generalitat de Catalunya va emetre una resolució de convocatòria per a la 
concessió de subvencions “a entitats privades sense finalitat de lucre i a grups sense 
personalitat jurídica per a desplaçaments fora de l’àmbit lingüístic català per dur a terme 
projectes de cultura popular i tradicional catalana durant l’any 2010” (Resolució 
CMC/267/2010, DOGC núm. 5565, 11.02.2010, pp. 9341 i 9342). 
 
En l’àmbit de l’Administració local, per be que amb graus diversos, diferents municipis s’han 
mostrat permeables a l’esmentada realitat. 
 

En el cas concret de Sant Fruitós de Bages, alguns dels col・lectius entrarien dins l’esmentat 

supòsit. 
 

En els respectius àmbits d’actuació, aquests col・lectius han demostrat no tan sols un 

notable grau d’activisme i d’arrelament a la realitat social del municipi, sinó també una 
considerable capacitat d’autogestió i d’organització d’activitats. Des d’aquesta perspectiva, 
doncs, la seva inclusió al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Sant Fruitós de 
Bages respondria als criteris d’integralitat, transversalitat, atenció a la diversitat, proximitat i 
participació, que han de regir les actuacions de l’Administració local. 
 
Així, doncs, en alguns casos excepcionals, la inscripció al Registre Municipal de determinats 

col・lectius sense personalitat jurídica pot actuar d’estímul per a la consolidació d’iniciatives i 

grups que, per les seves característiques, poden ser d’interès comú. Des d’aquesta 
perspectiva, el Registre Municipal d’Entitats i Associacions actuaria també com una eina de 
gestió, que oferiria una radiografia real de l’activisme social i cultural de Sant Fruitós de 
Bages. 
 
Article 1. Objecte 
 
1.1. El Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes te per objecte que l’Ajuntament 
conegui el nombre d’entitats i associacions sense ànim de lucre del municipi, com també llurs 
finalitats i representativitat, per tal de fer possible una política municipal correcta de suport i 
foment de l’associacionisme i de la participació ciutadana, i així 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 regim 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 regim local de Catalunya. 
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1.2. Concretament, la inscripció de les entitats i associacions en aquest Registre ha de 
permetre: 
 
- actualitzar de manera permanent i sistemàtica les dades de totes les entitats i associacions 
del municipi; 
- conèixer-ne els objectius i la representativitat; 
- observar-ne l’evolució interna i la implantació social; 
- col·laborar en la seva projecció i difusió; 
- propiciar-ne la participació activa en tots els fòrums de participació ciutadana. 
 
Article 2. Entitats que poden sol·licitar la inscripció. 
 
2.1. Poden sol·licitar la inscripció al Registre Municipal d’Entitats i Associacions: 
 
a) les entitats i associacions sense ànim de lucre que estiguin legalment constituïdes i que 
tinguin el domicili social a Sant Fruitós de Bages, 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 pares i mares 
d’alumnes, les entitats culturals, esportives, recreatives, juvenils i de lleure, les de solidaritat, 
les que actuïn en l’àmbit de la salut, l’àmbit social, les de caràcter sindical, empresarial, 
professional, religiós i qualsevol altra de similar. 
 
b) les entitats i associacions sense ànim de lucre que, dins el marc territorial de Catalunya, 
l’estat espanyol o a nivell internacional, representin interessos sectorials, econòmics, 
comercials, professionals, científics, culturals o anàlegs.  
 
La sol·licitud d’inscripció d’aquestes entitats i associacions s’haurà de formalitzar per les 
delegacions o seccions territorials d’aquestes entitats d’àmbit provincial (Barcelona), comarcal 
(Bages) o municipal (Sant Fruitós de Bages), essent realitzada la inscripció amb efectes únics 
respecte a l’entitat matriu (les dades corresponents a delegació o secció territorial únicament 
es tindran en compte a efectes d’informació de contacte). 
 
c) Els grups de fet del marc territorial del municipi de Sant Fruitós de Bages i que tinguin per 
objecte fonamental de la seva activitat la millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes. 
 
A aquests efectes resulta d’aplicació el previst a la disposició addicional primera d’aquest 
reglament, essent considerat com a supòsit excepcional que requerirà justificació per part del 
sol·licitant com a persona de referència i al que resultaran d’aplicació el previst a l’article 70 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú en relació a les sol·licituds d’iniciació de procediment. 
 
2.2. En cap cas no s’acceptarà la sol·licitud d’inscripció d’entitats i associacions que, 
directament o indirecta, promoguin, impulsin o fomentin valors o actituds discriminatòries, 
sexistes, xenòfobes o violentes en les seves actuacions. 
 
Article 3. Organització del Registre. 
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3.1. El Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes depèn de la Secretaria de la 
Corporació, per esser a aquesta a qui correspon certificar sobre la publicitat registral de dites 
entitats, si be el Registre es gestiona des de les diferents àrees o serveis que actuen en 
l’àmbit de l’esfera personal dels ciutadans i ciutadanes, amb la voluntat de vetllar i potenciar 
diferents aspectes de la vida d’aquests com son el benestar, la salut, l’educació, la cultura, 
l’esport, i molt especialment, la participació ciutadana. 
 
3.2. Hi quedaran inscrites les entitats i associacions, sempre que tinguin com a àmbit 
d’actuació el municipi de Sant Fruitós de Bages. 
 
3.3. Les dades del Registre son publiques, amb les restriccions que en tot moment contingui 
la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 
 
3.4. En relació amb les dades que figuren al Registre, l’Ajuntament pot: 
 
a) Efectuar una classificació funcional de les entitats i associacions atenent a la seva 
naturalesa i finalitats principals. 
 
Aquesta classificació es publica i qualsevol entitat/associació podrà demanar-ne la 
rectificació. 
b) Donar tractament informatitzat a les dades. 
 
c) Fer us 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) Cedir les dades que s’hi continguin, sempre que la legislació de caràcter general ho 
permeti o quan una normativa especifica així ho exigeixi. 
 
3.5. Les dades que figuren al Registre poden ser objecte de certificació únicament als efectes 
acreditatius de la seva existència. Per tant, els certificats emesos no tenen el caràcter de 
document públic, sinó que acrediten únicament la condició de la inscripció de 
l’associació/entitat inscrita. 
 
Article 4. Sol·licitud d’inscripció. 
 
4.1. Les inscripcions es realitzaran a sol·licitud de les entitats i associacions interessades, 
que hauran de presentar al Registre General de l'Ajuntament la documentació següent: 
 
1. Imprès de sol·licitud normalitzat. 
2. Fotocopia del CIF. 
3. Copia dels estatuts. 
4. Copia del document en que consti el numero d’inscripció al Registre General 
d’Associacions de la Generalitat de Catalunya o en qualsevol altre registre al qual, per l’àmbit 
d’actuació territorial o material, correspongui. 
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5. Certificat emes pel secretari/ària de l’entitat/associació, per ordre i amb el vistiplau del 
president/a, en que consti el nom, cognoms i DNI de les persones que ocupen els càrrecs 
directius, com també el nombre de persones associades de l’entitat. 
6. Pressupost de l’any en curs. 
7.Certificacio de pertinença, si escau, a federacions, confederacions o unions. 
8. Programa d’activitats de l’any en curs i breu memòria de les activitats realitzades 
anteriorment, si s’escau. 
9.Logotip de l’entitat, si en te. 
10. Altres dades: telèfon, adreça electrònica, persona de contacte i observacions. 
 
4.2. En cas que l’entitat/associació hagi presentat amb anterioritat a l’Ajuntament algun dels 
documents esmentats i sempre que aquests no hagin variat, no caldrà adjuntar-los a la 

sol・licitud d’inscripció i nomes s’haurà d’indicar el lloc i la data de presentació. 

 
Article 5. Resolució de la inscripció. 
 

5.1. Dins el termini de 30 dies d’ençà de la sol・licitud d’inscripció, llevat que aquesta s’hagi 

d’interrompre per la necessitat d’aportar documentació no inclosa inicialment, l’àrea gestora 
emetrà el corresponent informe i proposta d’acord, que serà elevat a l’Alcaldia o a la Junta de 
Govern Local en cas de delegació a aquesta, qui resoldrà favorablement o desfavorable 

sobre la sol・licitud d’inscripció al Registre Municipal d’Entitats i Associacions i es notificarà a 

l’associació/entitat corresponent el seu numero d’inscripció. A partir d’aquest moment es 
considerarà donada d’alta a tots els efectes. 
 
5.2. En cap cas la inscripció en aquest registre no eximeix dels tràmits i gestions exigides per 
altres Administracions Publiques. 
 
Article 6. Modificacions i baixes en el Registre 
 
6.1. Les entitats i associacions inscrites estan obligades a notificar a l’Ajuntament qualsevol 
modificació que es produeixi en les dades registrades, mitjançant la presentació de la 
sol·licitud de modificació al Registre General, dins del mes següent al que s’hagi produït 
l’esmentada variació. 
 
6.2. Causaran baixa en el Registre, previ el tràmit d’audiència corresponent, les 
entitats/associacions que incorrin en algun dels supòsits següents: 
 
a) incompliment de les obligacions contingudes en aquest Reglament; 
b) pèrdua dels requisits necessaris per accedir al Registre; 
c) manca d’activitat notòria de l’entitat/associació en el municipi durant un llarg període de 
temps, que s’acreditarà mitjançant informe motivat del responsable de l’àrea o servei 
corresponent; 
d) incompliment de l’obligació de comunicar els canvis que s’hagin produït en les dades 
inscrites. 
 
6.3. Així mateix, es donaran de baixa del Registre les entitats/associacions que es dissolguin i 
les que ho sol·licitin de forma expressa. 
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6.4. Per al procediment de modificacions i baixes d’inscripcions al Registre se seguirà el 
mateix procediment que el previst per a la inscripció a l’article anterior. 
 
Article 7. Drets de les entitats i associacions inscrites. 
 

Les entitats i associacions inscrites gaudiran, sempre que ho sol・licitin per escrit i de forma 

expressa, dels drets següents: 
 
a) Sol·licitar i, si s’escau, rebre subvencions per part de l’Ajuntament, en la mesura que ho 
permetin els recursos pressupostats tant pel que es refereix a les seves despeses generals 
com per les activitats que realitzin, d’acord amb el que disposa l’article 232 del ROF i d’acord 
amb l’article 8 d’aquest mateix Reglament i amb la normativa reguladora per a l’atorgament 
de subvencions i ajuts destinades a programes o activitats d’interès públic aprovada per 
l’Ajuntament, com també la resta de normativa aplicable. 
 
b) Accedir a l’ús de mitjans públics municipals, (locals, instal·lacions, equipaments i material 
moble) amb les limitacions que imposi la coincidència de l’ús per part de varies entitats o per 

part del propi Ajuntament. L’ús d’aquests mitjans haurà de ser sol・licitat per escrit amb la 

deguda antelació o a aquella que s’estableixi en les normes de funcionament aprovades per 
l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 233 del ROF, l’article 9 d’aquest mateix 
Reglament i la resta de normativa que sigui d’aplicació. 
 
c) Rebre, mitjançant sistemes telemàtics, les convocatòries dels òrgans col·legiats 
municipals, les sessions dels quals tinguin la qualificació de publiques, quan a l’ordre del dia 
figurin qüestions relacionades amb els objectius de l’entitat/associació. En els mateixos 
supòsits rebran les resolucions i acords adoptats pels òrgans municipals. 
 
d) Rebre al domicili social les publicacions de caràcter periòdic que editi l’Ajuntament, com 
també les altres informacions puntuals que aquest exposi o divulgui, sempre que siguin 
d’interès per a l’entitat/associació, atesos els seus objectius. 
 
e) Divulgar per part de l’Ajuntament les activitats de les entitats i associacions en els espais 
de comunicació/informació municipals (web, guies municipals, agendes d’actes, etc...). 
 
Article 8. Subvencions. 
 
La inscripció al Registre Municipal d’Entitats i Associacions serà requisit indispensable per 
poder presentar-se a la convocatòria d’ajuts destinats a entitats, associacions i/o col·lectius 
de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, si be formar part d’aquest Registre no eximeix en 
cap cas de l’obligació de presentar la documentació i reunir els requisits necessaris per 
sol·licitar i obtenir ajuts o subvencions, d’acord amb la normativa que els es aplicable. 
 
Article 9. Us d’espais municipals. 
 
Les associacions i entitats inscrites al Registre poden fer us de determinats locals i 
instal·lacions municipals segons 
determini la normativa que els es aplicable. 
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Article 10. Assegurances. 
 
L’Ajuntament valorarà els projectes que desenvolupin les entitats i/o associacions. Depenent 
de les activitats que se’n derivin, serà obligatòria, per part de les entitats i associacions, la 
contractació una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi les possibles 
indemnitzacions que corresponguin com a conseqüència dels danys que pateixin terceres 
persones i dels quals l’entitat resulti civilment responsable. 
 
Article 11. Exempcions i bonificacions fiscals. 
 
Les entitats sense finalitat de lucre que constin inscrites en aquest Registre podran sol·licitar 
en el pagament de les taxes o impostos municipals les exempcions i bonificacions tributaries 
que estableixi la normativa vigent. 
 
Article 12. Fitxer d’entitats del municipi. 
 
Per tal de fomentar el coneixement i la interrelació entre totes les entitats i associacions de 
Sant Fruitós de Bages, 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. 
 
Aquest fitxer estarà a disposició publica al lloc web municipal, sens perjudici del que determini 
la normativa de protecció de dades de caràcter personal. 
 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
PRIMERA. Amb caràcter excepcional, s’acceptarà la inscripció d’entitats i col·lectius sense 
personalitat jurídica al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Sant Fruitós de Bages, 
sempre amb les dades personals del responsable com a referencia, a efectes de notificacions 
i responsabilitat de les seves accions. 
 
En cada cas concret, es condicionarà l’esmentada acceptació a l’anàlisi prèvia d’elements 
com l’arrelament a la realitat social i cultural del municipi, la trajectòria demostrada, la 
capacitat d’impacte i el grau d’autogestió i d’organització d’activitats. L’esmentada acceptació 
quedarà vinculada al compromís explícit d’acceptar les implicacions legals que es deriven del 
fet de no tenir personalitat jurídica. 
 
SEGONA. Per part de l’Ajuntament es promourà que les associacions i/o col·lectius de Sant 
Fruitós de Bages duguin a terme els tràmits necessaris per tal de procedir-ne a la legalització 
com a entitat sense afany de lucre i a la inscripció al Registre General d’Associacions de la 
Generalitat de Catalunya i al del mateix Ajuntament. 
 
DISPOSICIONS FINALS. 
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PRIMERA. Els preceptes d’aquest reglament que per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en que es facin 
remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que son automàticament modificats i/o 
substituïts, en el moment en que es produeixi la modificació de preceptes legals i 
reglamentaris de que porten causa. 
 
SEGONA. El present reglament entrarà en vigor en els termes establerts a l’article 70 en 
relació amb l’article 65.2 de la Llei de Bases de Regim Local. 
 
 


