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CREACIÓ DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS 

 

Atesa la inexistència d’un registre normalitzat, amb dades fiables i contrastades, de les 

diferents entitats i associacions amb seu al municipi de Sant Pere de Vilamajor. 

Fent-se necessària la creació del mateix, per a l’establiment d’una correcta política municipal 

de foment de l’associacionisme participatiu, la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Sant 

Pere de Vilamajor acorda la creació del Registre Municipal d’Entitats amb dos objectius 

fonamentals: 

a) Reconèixer a les entitats inscrites i garantir en aquestes l’exercici de tots els drets 

reconeguts a la legislació vigent. 

b) Permetre a l’Ajuntament conèixer en tot moment les dades més important de la societat 

civil lliurament organitzada del municipi, la representativitat, el grau d’interès o la utilitat 

ciutadana de les seves activitats. 

 

El Registre Municipal d’Entitats s’entén com un òrgan dinàmic que fa recerca i coneix la realitat 

associativa del municipi, que treballa les dades obtingudes per tal de saber amb regularitat el 

pols del teixit social, donant a conèixer aquestes dades de manera regular per tal d’afavorir el 

debat sobre les propostes de millora del món associatiu. 

 

Aquest registre té caràcter públic i pot ser consultat per qualsevol persona interessada, a 

excepció d’aquelles dades que la legislació vigent determini com a reservades. 

 

Podran demanar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats: 

 

1. Les entitats sense ànim de lucre i que el seu marc territorial d’acció sigui el municipi de 

Sant Pere de Vilamajor, o part d’ell, i que tinguin per objecte fonamental estatutari de la 

seva activitat els interessos generals del municipi i la millora de la qualitat de vida dels 

seus veïns. 

 

2. Les entitats que, dins el marc territorial del municipi de Sant Pere de Vilamajor, o part 

d’ell, representin interessos sectorials, culturals, econòmics, comercials, professionals, 

esportius, científics o anàlegs. 

 

La supervisió de les dades i del manteniment del Registre Municipal d’Entitats correspon a la 

Regidoria de Participació Ciutadana. Les instruccions es faran a sol·licitud de les entitats 

interessades per mitjà del Registre General de l’Ajuntament, adjuntant la documentació 

següent: 

 

a. Escrit sol·licitant la inscripció. 

b. Estatuts de l’entitat. 

c. El número d’inscripció en el Registre General d’Associacions del Departament de 

Justícia o en altres registres públics. 

d. El nom i l’adreça de les persones que ocupen els càrrecs directius i l’adreça de correu 

electrònic si en disposen. 

e. Domicili social 
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f. NIF 

g. En cas de ser una delegació, certificat de l’entitat central que acrediti l'esmentada 

delegació. 

 

Amb tot, conseqüentment amb una política de foment de l’associacionisme, s’estableix la 

possibilitat de que també es puguin inscriure en aquest Registre aquelles associacions que, bé 

per raons ideològiques, o per la pròpia dimensió de l’entitat, o pel seu funcionament i pròpia 

idiosincràsia no han estat legalitzades oficialment pels seus components. Caldrà però que 

aquestes adjuntin el mateix tipus de documentació exigida a les legalitzades, a excepció dels 

documents c, f i g. A més hauran d’adjuntar, si no tenen estatuts, un document de règim intern 

que garanteixi la representativitat democràtica dels seus òrgans de direcció i estableixi amb 

claredat els seus objectius i finalitats. 

 

En el termini d’un mes al de la recepció de la sol·licitud d’inscripció acompanyada de les dades 

esmentades, l’alcalde mitjançant acord de la Comissió de Govern notificarà a l’entitat que ha 

estat inscrita. A partir d’aquest moment es considerarà donada d’alta a tots els efectes. La 

denegació de la inscripció haurà de ser sempre motivada i es podrà recórrer davant de la 

Comissió de Govern. 

 

Les entitats inscrites tindran l’obligació de notificar al Registre les modificacions produïdes en 

les dades registrades durant el mes següent al que aquestes es produeixin. L’Ajuntament d’ofici 

podrà requerir l’actualització de les dades. L’incompliment d’aquestes obligacions faculta 

l’Ajuntament a donar de baixa del Registre Municipal d’Entitats. 

 

A fi de fomentar el coneixement i la interrelació entre totes les entitats i associacions de Sant 

Pere de Vilamajor, l’Ajuntament actualitzarà cada quatre anys l’esmentat Registre i el donarà a 

conèixer a totes les entitats inscrites en el mateix. 

 

 

  


