
 
Registre Municipal d’Entitats de Parets del Vallès (RMEP) 

Servei de Participació Ciutadana 
 
 

 
Sol·licitud d’inscripció (1) 
 
Dades públiques de l'entitat 
 NOM ENTITAT:    

Adreça social:   Codi Postal: 

Telèfon social:  FAX: RMEP(2): 

E-mail:  Web:  

CIF:  Horari d'atenció al públic/socis: 
Objectius de l’associació o entitat: 
 

  

Núm. Inscripció en el Registre General d’Associacions o similars (3): Núm. Socis/es entitat: 

 
Persones que ocupen càrrecs directius 
 Nom i cognoms Adreça Telèfon contacte 

President/a     

Sots-president/a    

Secretari/a    

Tresorer/a    

Persona de contacte:   

En / Na:  NIF:  

E-mail:  Població:                                      Tel.:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Registre Municipal d’Entitats de Parets del Vallès (RMEP) 

Servei de Participació Ciutadana 

  
(1) Les entitats sol·licitants hauran d’aportar les dades o documents següents: 

 Estatuts de l’entitat.  
 Acta fundacional  
 CIF  entitat 
 La inscripció al registre General d’Associacions de la Generalitat o en els altres registres públics. 
 Altra documentació que estimin convenient (pressupost anual, projecte d’activitats...). 

(2) A omplir per l’Ajuntament si es tracta d’una nova inscripció. 
 
(3) En cas qu e l’entit at sol· licitant sigui u na secció o un grup dins d’ una altra entit at caldr à acomp anyar 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 a Parets del Vallès, amb menció expressa de la seva seu social i de les persones de contacte. 

 La documentació sol·licitada al punt (1).  
 
 
EXTRACTE DEL CAPÍTOL IV, Art .  26 DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
(Edicte d’aprovació definitiva publicat al DOGC 4781/15-12-2006) 
 
Art. 26.1-  El Reg istre Munici pal d’E ntitats té per obj ecte perme tre a l’Aju ntament conèi xer el nombre d’ entitats existent s a l 

municipi, les s eves fina litats i la seva re presentativitat, a l’efecte de p ossibilitar un a co rrecta política municipal de 
foment d’associacionisme ciutadà. 

 
Art. 26.2-  El Registre Municipal d’Entitats és obert a totes aq uelles associacions sense ànim de lucre que tinguin per objecte la 

defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels ciutadans i ciutadanes de Parets del Vallès. 
 
Art. 26.4-  La i nscripció en aq uest R egistre Munic ipal serà re quisit n ecessari per  p oder presentar-se a l a co nvocatòria d’ajuts 

destinats a e ntitats, associacions i/o c ol·lectius de l’A juntament de P arets del V allès. Tanmateix, l’Ajuntament podrà 
acordar la concessió d’una subvenció o ajut econòmic a entitats no registrades, quan estigui plenament justificat per la 
seva excepcionalitat, importància o rellevància social. 

 
Art. 24.5-  El Registre es port arà des de  l’àrea de Participació Ciutadana de l’Ajuntament i l es seves dades seran públiques, a 

menys que l'entitat especifiqui el contrari. (...) 
En el  termin i de 2 0 d ies des de la s ol·licitud d’ inscripció, llevat que aq uest s’h agi d’ interrompre p er la n ecessitat 
d’aportar documentació n o inclosa in icialment, l’Aj untament notificarà a l ’associació el  s eu número d’inscripció, i  a 
partir d’aquest moment es considerarà donada d’alta a tots els efectes. 

 
Art. 24.6-  Les associacions inscrites estan obligades a notificar al Registre tota modificació de les dades dins del mes següent a 

que aquestes es produeixin. 
 
Art. 24.7-  Si algu na entit at no present a el pressu post i el proj ecte d’activitats dura nt un períod e de 2 an ys co nsecutius, o  

transcorren dos anys sense que comuniqui els canvis que s’hagin produït en les dades inscrites, podrà ser donada de 
baixa del Registre mitjançant resolució d’Alcaldia, amb el requisit de l’audiència prèvia de l’entitat interessada. 

 
Art. 24.8-    A fi de fomentar el coneixement i l a interrelació entre totes l es entitats i associacions de Parets del Vallès, i difondre 

entre la c iutadania l a tasca de les  entitats, i a me nys que una entitat especifiqui per es crit el c ontrari, l’Ajuntament 
difondrà les d ades bàsiques de les e ntitats (Nom, domici li social, adreça de treball, números de tel èfon i fax, adreça  
de correu electrònic i lloc web), per tots els mitjans que li sigui possible. 


	NOM ENTITAT: 
	Objectius de lassociació o entitat: 
	Nom i cognomsPresidenta: 
	AdreçaPresidenta: 
	Telèfon contactePresidenta: 
	Nom i cognomsSotspresidenta: 
	AdreçaSotspresidenta: 
	Telèfon contacteSotspresidenta: 
	Nom i cognomsSecretaria: 
	AdreçaSecretaria: 
	Telèfon contacteSecretaria: 
	Nom i cognomsTresorera: 
	AdreçaTresorera: 
	Telèfon contacteTresorera: 
	Persona de contacte: 
	Adreça social: 
	telèfon social: 
	fax: 
	codi postal: 
	Email: 
	web: 
	NIF: 
	RMEP: 
	atenció: 
	Núm Inscripció en el Registre General dAssociacions o similars: 
	Núm socis: 
	Email 2: 
	població1: 
	nif2: 
	telf3: 


