
 
 

 
Registre Municipal d’Entitats i 
Associacions Ciutadanes (RMEAC) 
 
      SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ (1) 
      NOTIFICACIÓ DE MODIFICACIÓ (2) (Només entitats que notifiquin modificació de les dades) 
       Canvi de Junta (Data assemblea      ) 
      Modificació d’algun membre de la Junta 
      Modificació d’altres dades 

     SOL·LICITUD DE BAIXA (Data assemblea      ) 

 

Dades públiques de l’entitat 
 

NOM ENTITAT       

Adreça social       

Telèfon social       FAX       RMEAC       

A/e       Web       

NIF       Horari atenció al públic/socis       

Objectius de l’Associació o entitat 
      
 
 
 

Núm. Inscripció en el Registre General d’Associacions o similars (3)       Núm. socis entitat       

 

Persones que ocupen càrrecs directius 
 

 
 

Nom i cognoms Adreça Telèfon contacte 

President/a       Av.             

Sots-president/a       Av.             

Secretari/ària       Av.             

Tresorer/a       Av.             

            Av.             

            Av.             

            Av.             

 

Persona de contacte: 

                                     President/a 
                                                         
  

En/Na       DNI       

Adreça Av.       Població       Tel.       

 

Com a màxim responsable d’aquesta entitat, declaro sota la meva         

responsabilitat la veracitat de les dades presentades. 

 
Firma i segell de l’entitat 
 
 
 
 
 
Lloc i data 
     ,       
 
 
 

 

Ajuntament de 
Breda 



(1) Les entitats sol·licitants hauran d’aportar les dades o documents següents: 
a/ Estatuts de l’entitat on hi consti la inscripció al Registre General d’Associacions de la Generalitat de Catalunya 
b/ Certificació del nombre de socis de l’entitat 
c/ Pressupost i programa d’activitats de l’any en curs 

(2) Documentació acreditativa de les modificacions de les dades. 
(3) En cas que l’entitat sol·licitant sigui una secció o un grup dins d’una altra entitat caldrà acompanyar la sol·licitud amb la 
següent documentació: 

· Certificat original de l’òrgan directiu o dels responsables de l’entitat a la qual pertany, reconeixent la delegació de la 
pròpia entitat al poble de Breda, amb menció expressa de la seva seu social i de les persones de contacte. 

· La documentació sol·licitada al punt (1). 

EXTRACTE DELS PRECEPTES CONTINGUTS AL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL 
(Articles del 78 al 84, del Capítol VI, del Reglament orgànic municipal, de 17 de juny de 2005) 
 
Capítol VI 
De les associacions dels veïns 
 
Article 78 
1. Les associacions constituïdes per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns tenen la consideració d’entitats de participació 
ciutadana. Als efectes municipals, mereixeran la consideració d’associacions dels veïns, amb els drets reconeguts en aquest Reglament, aquelles 
entitats que estiguin degudament inscrites en el Registre municipal d’associacions. 
2. Tindran la consideració d’associacions dels veïns, als efectes del present BOP de Girona núm. 137 - 19 de juliol de 2005 35 reglament, les 
associacions esportives, culturals, sindicals, recreatives, de joves, de gent gran així com totes aquelles l’àmbit d’actuació de les quals sigui com a 
mínim el terme municipal. 
Article 79 
Les associacions dels veïns, una vegada vàlidament constituïdes i degudament inscrites tindran els drets següents: 
a) Rebre informació directa dels assumptes que són del seu interès. 
b) Rebre ajuts econòmics i usar els mitjans públics municipals. 
c) Elevar propostes d’actuació en l’àmbit de les matèries de competència municipal. 
d) Formar part dels òrgans de participació. 
e) Intervenir en les sessions del Ple i de les Comissions d’estudi, d’informe o de consulta en els supòsits específics i en les formes que es 
determinin  
f) Inscriure’s en el Registre municipal d’associacions. 
 
Article 80 
Els ajuts a les associacions de veïns es regularà, d’acord amb l’ordenança reguladora de les subvencions municipals, aprovada pel Ple de la 
Corporació de 18 de juny de 2004, i dins de les possibilitats econòmiques de l’Ajuntament. 
Els criteris de distribució s’ajustaran a criteris objectius, d’acord amb la importància i representativitat de les entitats i seran establerts per la 
Comissió de Govern. 
En qualsevol cas serà requisit necessari per a la percepció de qualsevol ajut de l’Ajuntament que l’associació en qüestió estigui inscrita en el 
Registre municipal d’associacions que es regula en aquest Reglament. 
 
Article 81 
Les associacions podran accedir a l’ús dels mitjans públics municipals, especialment els mitjans de comunicació locals, amb les limitacions 
lògiques que imposa la coincidència d’ús amb altres entitats –o amb el propi Ajuntament. 
L’ús se sol·licitarà per escrit amb una antelació mínima de deu dies naturals.  
Serà requisit necessari per accedir a aquest ús la inscripció de l’entitat sol·licitant al Registre municipal d’associacions. 
 
Article 82 
Per a la inscripcions al Registre municipal d’associacions caldrà una sol·licitud de les associacions en la qual s’hi haurà d’acompanyar: 
a) Una còpia dels Estatuts de l’associació on hi consti la inscripció d’aquesta en el Registre general d’associacions de la Generalitat de 
Catalunya. 
b) Indicació de la seu social 
c) Nom de les persones que ocupen els càrrecs directius. 
d) Certificació del nombre de socis de l’entitat 
e) Número d’inscripció al Registre general d’associacions de la Generalitat de Catalunya 
f) Número d’identificació fiscal 
g) Programa d’activitats per a l’any en curs 
h) Pressupost de l’any en curs 
Tanmateix, en casos qualificats, podran estar exonerades d’aportar algun dels documents relacionats, tenint en compte el seu objectiu benèfic o 
filantròpic o qualsevol altra circumstància que faci aconsellable, a criteri del Ple, l’atorgament de la inscripció malgrat la dificultat o la impossibilitat 
de donar compliment a tots i cadascun dels requisits establerts i sempre i quan, per això no es desvirtuï la seva naturalesa d’entitat d’interès 
municipal. 
 
Article 83 
Una vegada entrada la sol·licitud d’inscripció en el Registre municipal d’associacions dels veïns, l’alcalde mitjançant decret, i en un termini de 15 
dies hàbils acordarà la inscripció o no de l’associació. 
En cas de denegació de la inscripció caldrà una resolució motivada i, si s’escau, atorgarà un termini de 20 dies hàbils per a esmenar o modificar 
la sol·licitud o la documentació aportada. 
 
Article 84 
1. Les entitats inscrites estan obligades a notificar al Registre les modificacions produïdes en les dades que hi consten, en un termini no superior 
als quinze dies hàbils a comptar des del moment en què es produeixin. 
2. L’incompliment de l’obligació assenyalada a l’apartat anterior donarà lloc a l’obertura per part de l’Ajuntament d’un expedient sancionador al 
final del qual, un cop observat els procedents terminis d’audiència, es podrà acordar la baixa del Registre de l’associació, amb la pèrdua dels 
drets que la seva inscripció li atorga. 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (Informació important) 
(Articles 5 i 6 de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal) 
 
 
Quin tractament rebran les seves dades personals? 
Les dades que ens proporciona s'incorporaran al fitxer "Registre d'associacions", creat per l'Ajuntament de Breda amb finalitats de gestionar 
aquest registre i comunicació. No seran cedides a terceres persones. En qualsevol moment pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, 
oposició al tractament i cancel·lació adreçant-se a l'Ajuntament. 
Les dades personals que vostè ens proporcioni seran sotmeses a un tractament automatitzat, de caràcter confidencial, en els fitxers creats per 
l'Ajuntament de Breda, amb la finalitat de poder tramitar les seves sol·licituds. Qualsevol altre tractament no previst en els indicats fitxers requerirà 
el seu consentiment inequívoc, a excepció feta de la utilització que pugui fer-ne l'Ajuntament de Breda per enviar-li informació oficial o d'interès 
ciutadà, o qualsevol altre actuació compresa dins d'exercici de les funcions pròpies de l'Ajuntament i del seu àmbit competencial, o qualsevol altre 
supòsit previst a la normativa vigent. 
 

 

 


