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REGLAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL
D’ENTITATS I ASSOCIACIONS DE MASQUEFA (RMEAM)

PREAMBUL
Masquefa sempre ha tingut un ampli ventall d’entitats i associacions sense ànim de lucre que
han tirat endavant diferents projectes per tal de promoure i fomentar la vida sociocultural,
esportiva, educativa i recreativa de la nostra vila. Des de l’ajuntament es vol potenciar el paper
de les entitats i associacions en la seva tasca de dinamització de la cultura local, i al mateix
temps es vol establir cooperacions facilitant suport a les seves accions.
És per tot això que l’Ajuntament de Masquefa ha elaborat un reglament per tal de crear i ordenar
un registre municipal d’entitats i associacions de la nostra vila. La finalitat d’aquest registre és
que l’Ajuntament disposi d’una informació fiable sobre el número d’entitats existents, sobre la
seva tipologia, el número de socis i altres dades que ens permetin tenir un imatge fidel del teixit
associatiu.
El fet que les entitats i associacions estiguin inscrites degudament en el Registre comportarà una
sèrie d’avantatges i drets:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rebre informació des de l’Ajuntament.
Aportació de recursos per promoure la realització de les seves activitats.
Suport logístic i tècnic per part del personal de l’Ajuntament.
Sé convocades en processos participatius.
Poden sol·licitar subvencions.
Possibilitat de cessió d’espais, instal·lacions municipals i material tecnològic.
Possibilitat d’organització i gestió de festes i esdeveniments destacats en la vila.

ARTICLE 1. OBJECTE
1. El Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Masquefa (RMEAM) té per objecte la
inscripció de totes les entitats i associacions sense ànim de lucre que actuen en l’àmbit
territorial de Masquefa, encara que no hi tinguin el domicili social.
2. Podran obtenir la inscripció al Registre totes les entitats i associacions sense ànim de
lucre i que estan legalment constituïdes, i que tenen per objecte la defensa, el foment o la
millora dels interessos generals o sectorials dels/les vilatans i vilatanes, per tant, les
associacions de veïns i veïnes, les de pares i mares d’alumnes, les entitats culturals, les
esportives, recreatives, de joves i d’esplais, les sindicals, les empresarials, les
professionals, les religioses, les ideològiques o polítiques on l’àmbit d’actuació comprengui
el terme municipal de Masquefa.
3. També es podran inscriure en el Registre aquelles entitats i associacions, que per raons
justificades no s’han pogut constituir legalment, però que des de la regidoria implicada es
considera que gaudeixen d’un importància i rellevància social dins la vila de Masquefa.
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4. Amb aquesta inscripció al Registre Municipal d’Entitats l’ajuntament de Masquefa pretén:
a. Actualitzar de manera permanent les dades de totes les entitats i associacions de la
vila de Masquefa.
b. Conèixer els seus objectius i la seva representativitat.
c. Col·laborar en la seva actualització i en la seva projecció.
d. Conèixer, preservar i reconstruir la seva història associativa.
ARTICLE 2. ORGANITZACIÓ
1. El Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Masquefa (RMEAM) s’adscriu, es
gestiona i s’organitza des de la regidoria de Participació Ciutadana, de l’àrea de Serveis
Personals de l’Ajuntament de Masquefa.
2. En aquest Registre quedaran inscrites les entitats i associacions sempre i quan l’àmbit
d’actuació sigui la vila de Masquefa.
3. L’Ajuntament de Masquefa:
a. Podrà efectuar, a efectes estadístics, una classificació funcional de les entitats en
relació a la seva finalitat. Aquesta classificació és pública i qualsevol associació en pot
demanar la rectificació.
b. Podrà donar tractament informatitzat a les dades de caràcter general que constin en el
Registre.
c. Garantirà la protecció de les dades de caràcter personal que constin en el Registre.
d. Les seves dades podran ser publicades per la seva difusió.

ARTICLE 3. LA INSCRIPCIÓ
Les inscripcions es realitzaran a sol·licitud de les entitats i associacions interessades, que
hauran d’aportar les següent documentació:
1. Imprès de sol·licitud normalitzat.
2. Còpia del Estatuts de l’entitat segellat per la Generalitat de Catalunya.
3. Còpia del número d’inscripció al Registre General d’Associacions de la Generalitat de
Catalunya.
4. NIF de l’entitat.
5. Acta fundacional
6. Logotip de l’entitat si en te.
7. Si s’escau, còpia del rebut d’assegurança de responsabilitat civil.
L’entitat es considerarà donada d’alta a tots els efectes en el moment de la inscripció. Es
comunicarà a l’entitat el seu número d’inscripció al Registre. Aquest número s’atribueix de forma
correlativa i independent de la possible classificació funcional del Registre.
Les entitats i associacions inscrites estan obligades a notificar a l’Ajuntament qualsevol
modificació de les dades incloses en la documentació que hagin presentat en el moment de la
inscripció.

Seran causa de baixa en el registre aquelles entitats que:
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L’incompliment de les obligacions contingudes en aquest Reglament.
No presentin les seves dades actualitzades en el moment que s’hagin modificat.
Que durant 2 anys no realitzin cap activitat sociocultural, esportiva o lúdica en la vila.
Es dissolguin per qualsevol motiu.

ARTICLE 4. SUBVENCIONS
Serà requisit indispensable tenir un número assignat al Registre Municipal d’Entitats i
Associacions per poder acollir-se a les subvencions municipals per entitats de caràcter cultural,
lúdic, veïnal, esportiu, social, etc
L’Ajuntament requerirà a les entitats la justificació de la subvenció concedida, tal i com ho regula
el punt 16a i 17a de l’Ordenança General de Subvencions aprovada per l’ajuntament de
Masquefa.

ARTICLE 5. ASSEGURANCES
L’ajuntament valorarà el projecte que desenvolupin les entitats i/o associacions, i depenent
d’aquesta activitat serà obligatori que tinguin una assegurança de responsabilitat civil, que
cobreixin les possibles indemnitzacions que corresponguin com a conseqüència dels danys que
puguin patir terceres persones i dels que l’entitat resulti civilment responsable.
ARTICLE 6. EDIFICIS MUNICIPALS
Les entitats i les associacions podran gaudir de l’ús de les instal·lacions municipals segons
determini el reglament d’instal·lacions municipals vigent a l’ajuntament.
ARTICLE 7. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS I BARRES DE BAR
Per a poder organitzar un esdeveniment o gestionar una barra de bar en alguna festa, serà
necessari presentar la sol·licitud al registre d’entrada de l’ajuntament (veure protocol establert).
Depenent de l’esdeveniment serà la regidoria o les regidories implicades les que decideixin si
s’opta per la presentació d’un projecte amb memòries i pressupost, o per sorteig.
ARTICLE 8. EXEMPCIONS 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 segons marqui la llei d’ordenances fiscals vigent
les exempcions i bonificacions tributaries, que estableixi la legislació vigent.
DISPOSICIÓ FINAL
El present reglament entrarà en vigor quan s’hagi publicat integrament el seu text en el Butlletí
Oficial de la Província i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2
de la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
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DILIGÈNCIA
Aquest Reglament va estar aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament el dia 13 de novembre de
2008; exposat al públic mitjançant edicte que es va inserir en el Butlletí Oficial de la Província
núm. 279 de 20 de novembre de 2008, en el tauler d’anuncis i a la web d’aquest l’ajuntament; i
publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província núm. 10 de 12 de gener de 2009, i
entrant en vigor el 13 de gener de 2009.
La secretària.
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