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Administració Local

2016-04742
Ajuntament de Riudoms

ANUNCI

Per acord del Ple de l’Ajuntament de dia 23 de març de 2016 es va aprovar inicialment el Reglament del Registre 
municipal d’entitats de Riudoms. Tant l’acord d’aprovació inicial com el projecte de Reglament es van sotmetre a 
informació pública pel termini de trenta dies, d’acord amb els tràmits previstos als articles 178 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, i arts. 63 
a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, sense que s’hagin presentat al·legacions. Per tant, en virtut del punt tercer de l’acord aprovatori, l’esmentat 
Reglament ha quedat aprovat defi nitivament.

D’acord amb allò que disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 
l’article 178 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, es publica a continuació el text íntegre del Reglament, perquè entri en vigor l’endemà de la seva 
publicació.

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi  a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva publicació.

REGLAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS DE RIUDOMS

Exposició de motius
L’Ajuntament de Riudoms aprovà en sessió plenària del dia 16 de novembre de 1984 les Bases per a la concessió 
de subvencions municipals a les entitats docents, culturals i esportives.
Des de l’aprovació d’aquestes Bases, les entitats han pogut gaudir de les subvencions corresponents, i any rere any, 
s’ha promogut la creació de noves associacions i entitats municipals que desenvolupen la seva activitat a Riudoms.
Transcorreguts aquests anys i degut a l’evolució de les tecnologies, l’Ajuntament de Riudoms considera convenient 
crear en suport informàtic el Registre Municipal d’Entitats de Riudoms, accessible a tota la població i, en concret, a 
les entitats i associacions amb seu al municipi. 
Així mateix, en ordre a la regulació i creació d’aquest Registre Municipal d’Entitats de Riudoms es procedeix a 
aprovar el present Reglament.

Àmbit normatiu
- Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació. 
- Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
- 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.
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

1. Àmbit objectiu
1.1. Es crea el Registre Municipal d’Entitats de Riudoms per tal de fomentar l’associacionisme i la participació en el 
municipi de les entitats que, sense ànim de lucre, representin interessos socials d’àmbit general o sectorial.
1.2. Les associacions reconegudes i inscrites al present Registre gaudiran dels drets i obligacions reconeguts per la 
Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació i dels Drets i deures reconeguts per aquest 
Ajuntament a les entitats així com els reconeguts per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
1.3. Queden excloses, per tenir registres específi cs, les polítiques, religioses, federacions esportives, les 
professionals i les que regulen drets laborals (sindicats i patronals). 
1.4. En cap cas s’acceptarà la inscripció d’aquelles entitats l’objectiu de les quals sigui anticonstitucional, les que es 
regeixin per normes antidemocràtiques, o les que emprin mitjans violents per a la consecució dels seus fi ns.
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2. Àmbit subjectiu
2.1. De conformitat amb l’article 22 de la Constitució Espanyola de 29 de desembre de 1978 es regula com a dret 
fonamental el referent al dret d’associació.
2.2. Seran subjectes inclosos dins de l’àmbit del present reglament les entitats sense ànim de lucre, constituïdes 
voluntàriament per tres o més persones per complir una fi nalitat d’interès general o particular, mitjançant la posada 
en comú de recursos personals o patrimonials amb caràcter temporal o indefi nit”.
2.3. L’atorgament d’ajudes o subvencions públiques i, si escau, el reconeixement d’altres benefi cis legal o 
reglamentàriament previstos, estarà condicionat al compliment dels requisits establerts en cada cas. 

3. Conformació del Registre
3.1. El Registre Municipal d’entitats estarà compost d’un fi txer que contindrà les dades que es relacionen en el punt 
4; llurs corresponents modifi cacions i una relació dels ajuts municipals que s’atorguin a cada entitat.
3.2. Les dades contingudes al Registre d’entitats seran públiques.
3.3. La inscripció al registre estarà subjecta a taxa de conformitat amb les Ordenances Fiscals aprovades per 
l’Ajuntament de Riudoms.

4. El procediment d’inscripció
4.1. Les inscripcions es faran a sol·licitud de les entitats interessades que, en qualsevol cas, hauran d’aportar les 
següents dades i/o documentació:
- Els estatuts de l’entitat.
- El número d’inscripció en el Registre General d’Associacions o altres registres públics (si s’escau).
- Òrgans interns i persones que ocupin càrrecs directius.
- El NIF de l’entitat.
- La seu social de l’entitat.
- El pressupost de l’any en curs.
- El programa d’activitats de l’any en curs.
- Certifi cació de nombre de socis de l’entitat.
- Les dades bancàries de l’entitat.
- Una relació de tots els ajuts rebuts de qualsevol administració, des de primers d’any. 
- Declaració jurada signada pel President i el Secretari de l’Entitat en relació a les dades aportades.
- Nombre o dades d’inscripció en cas de trobar-se inscrites al registre General d’Associacions i Fundacions de la 

Generalitat de Catalunya o en el Registre Nacional de Associacions gestionat pel Ministeri de l’Interior.
4.2. Les dades contingudes en el Registre Municipal d’entitats ciutadanes que no afectin la intimitat de les persones 
seran públiques.
4.3. Totes les dades aportades constaran de la signatura i declaració responsables dels representants de les entitats.

5. Altes, actualitzacions i baixes
5.1. En el termini màxim de trenta dies des de la sol·licitud d’inscripció, acompanyada de les dades esmentades en 
el punt 4.1. i llevat que aquest hagi d’interrompre’s per la necessitat d’aportar documentació no inclosa inicialment, 
l’òrgan municipal competent notifi carà a l’entitat el seu número d’inscripció i a partir d’aquest moment l’entitat es 
considerarà donada d’alta a tots els efectes.
5.2. Les dades de les entitats inscrites al registre municipal que consten així mateix inscrites en altres registres 
de caràcter públic, així com la modifi cació d’aquestes dades sols produiran efecte respecte al Registre Municipal 
d’entitats, sense perjudici de les obligacions d’actualització que corresponguin a les entitats respecte de la resta de 
Registres.
5.3. Les entitats inscrites tindran l’obligació de notifi car al Registre qualsevol modifi cació de les dades registrals que 
es produeixi i de tots els ajuts que es rebin durant el mes següent.
L’Ajuntament podrà requerir les entitats per conèixer el seu funcionament, pressupost i el programa anual d’activitats.
5.4. Causaran baixa en el Registre Municipal d’entitats ciutadanes aquelles entitats que:
- No actualitzin les seves dades anuals quan l’Ajuntament els ho requereixi expressament i no hagin atès aquest 

requisit.
- Perdin la condició per la qual van accedir al Registre.
- Es dissolguin per qualsevol motiu.
5.5. El Registre Municipal d’Entitats es formalitzarà mitjançant un Llibre-registre de caràcter públic.
5.6. Les entitats registrades estaran dispensades de presentar les dades que per endavant ja constin en el Registre 
Municipal d’entitats ciutadanes, pel que fa a les diferents sol·licituds que per qualsevol concepte presentin a 



https://www.dipta.cat/ebop/   BOP de Tarragona DL: T.610-1977 3

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

Divendres, 17 de juny de 2016 - Número 116

C
IE

: B
O

P
T-

I-2
01

6-
04

74
2

l’Ajuntament de Riudoms; si bé caldrà que indiquin el número de registre i declaració responsable de no alteració 
de les dades inscrites.
5.7. Les entitats inscrites restaran obligades durant el primer trimestre de cada any a notifi car al Registre les 
modifi cacions produïdes en les dades registrals, i en especial els nous pressupostos i programa d’activitats. De no 
complir aquesta obligació, l’Ajuntament podrà donar de baixa del Registre a l’entitat.

Riudoms, 3 de juny de 2016.
Josep M. Cruset Domènech, alcalde.
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