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FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS CIUTADANES 
 
 
 
Normes per a sol∙licitar la nova inscripció: 

 
S’hi  poden  registrar  associacions,  federacions,  plataformes,  sindicats,  fundacions  i 
ONGs.  
 
Els requisits imprescindibles per a inscriure una entitat al registre són els següents: 

 
 

 Estar legalment constituïda com a entitat sense ànim de  lucre  i estar  inscrita al 
registre d’entitats jurídiques corresponent. 

 Tenir seu social a Palma  i  l’àmbit d’actuació comprès en el territori de  les  Illes 
Balears.  Les entitats d’àmbit estatal o d’àmbit de  la  comunitat  autònoma han 
d’aportar un certificat expedit pel registre d’entitats  jurídiques en el qual estan 
inscrites que acrediti l’obertura de delegació a Palma. 

 Aportar la documentació esmentada al formulari específic de sol∙licitud de nova 
inscripció vigent. 

 Presentar  la  sol∙licitud  i  els  documents  a  través  de  la  Seu  Electrònica  del 
Ajuntament  de  Palma  o  el  Registre  Electrònic  General,  i  amb  el  certificat 
electrònic  de  l’associació,  atès  que  el  2  d'abril  de  2021  va  entrar  en  vigor 
l'obligatorietat  per  a  totes  les  persones  jurídiques  de  relacionar‐se  amb 
l'Administració  per  mitjans  electrònics  (art.  14  de  la  Llei  39/2015,  de  l’1 
d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions 
públiques). 

 
Normes per a sol∙licitar la renovació de la inscripció: 

 
Per a conservar la inscripció al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes (RMEC) s’ha de 
presentar  la  sol∙licitud  de  renovació  entre  el  primer  dia  de  gener  i  el  darrer  dia  de 
febrer de cada any aportant  la documentació esmentada a  la  sol∙licitud de  renovació 
vigent. 
 
 
Modificació de dades: 

 
D’acord  amb  el  vigent  Reglament  orgànic  de  participació  ciutadana  les  associacions 
inscrites estan obligades  a notificar  a  l’Ajuntament,  a  través de  la  Seu  Electrònica de 
l’Ajuntament  de  Palma  o  el  Registre  Electrònic General,  qualsevol modificació  de  les 
dades incloses a la documentació presentada. Aquesta notificació s’ha de fer dins el mes 
següent a la data en què la modificació s'hagi produït. 
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MODEL NORMALITZAT DE SOL∙LICITUD ESPECÍFICA (09/12/2022) 

 

SSOOLL∙∙LLIICCIITTUUDD  DDEE  NNOOVVAA  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓ  22002233  
RREEGGIISSTTRREE  MMUUNNIICCIIPPAALL  DD’’EENNTTIITTAATTSS  CCIIUUTTAADDAANNEESS  ((RRMMEECC))  

 

ENTITAT SOL∙LICITANT 

NOM DE L’ENTITAT (SEGONS ELS ESTATUTS): 

 

CIF: 

ADREÇA  SOCIAL(C., PL., AV...):  NÚM.                
o KM: 

BLOC:  ESC.:  PIS:  PORTA: 

CP:  MUNICIPI:  PROVÍNCIA: 

TEL.:  ADREÇA ELECTRÒNICA DE L’ENTITAT: 

 
 

REPRESENTANT LEGAL 

LLINATGES I NOM: 
 

DNI: 

ADREÇA (C., PL., AV...):  NÚM.                
o KM: 

BLOC:  ESC.:  PIS:  PORTA: 

CP:  MUNICIPI:  PROVÍNCIA: 

TEL.:  ADREÇA ELECTRÒNICA: 

 

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR  

 CÒPIA DELS ESTATUTS VIGENTS I SEGELLATS DE L’ENTITAT PER L’ORGANISME COMPETENT 

CÒPIA DE LA RESOLUCIÓ DE LA INSCRIPCIÓ DE L’ENTITAT AL REGISTRE DE L’ORGANISME COMPETENT 

DECLARACIÓ DE LA SESSIÓ EN QUÈ FOU ELEGIDA LA JUNTA DIRECTIVA VIGENT (segons l’annex I), AMB DNI DE TOTS ELS MEMBRES I TELÈFONS DE 
CONTACTE DE LA PRESIDÈNCIA I LA SECRETARIA   

FOTOCÒPIA DEL CIF DEFINITIU DE L’ENTITAT 

DECLARACIÓ DEL NOMBRE DE SOCIS INSCRITS EN EL MOMENT DE PRESENTAR LA SOL∙LICITUD (segons l’annex II) 

MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’ANY ANTERIOR (segons l’annex III) SI NO ÉS UNA ENTITAT DE NOVA CREACIÓ  

SOL∙LICITUD  

Amb la documentació que present, SOL∙LICIT la inscripció de l’entitat que represento al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.  
 

 
 

  
 

 

 

Per a no aportar documents elaborats per l'Administració, el sol∙licitant 
declara  la  veracitat  de  les  dades  consignades  i  autoritza  que  es 
verifiquin utilitzant els mitjans telemàtics necessaris  i disponibles per a 
les administracions públiques  SÍ 

NO 

Informació bàsica sobre protecció de dades, d’acord amb el Reglament UE 2016/679, de 27 d’abril; la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i la normativa de desenvolupament: 
En compliment de la normativa aplicable sobre protecció de dades, l’Ajuntament de Palma (plaça de Cort, 1, 07001 Palma, Illes Balears, tel. 971 22 59 00 – 630 30 82 26, ajuntament@palma.cat), com a responsable del 
tractament de les dades de caràcter personal, us informa que les dades facilitades s’incorporaran a les corresponents activitats de tractament i s’utilitzaran amb la finalitat del registre i la tramitació de la sol∙licitud 
presentada. La base jurídica del tractament consisteix en l’exercici de les competències municipals d’acord amb la legislació vigent, en el compliment d’una missió realitzada en interès públic, o bé en l’exercici de poders 
públics i compliment d’una obligació legal, a més del consentiment de la persona interessada. No es comunicaran dades a tercers aliens a l’Administració municipal, tret que hi hagi obligació legal, com el compliment de 
l’article 28 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o per a exercir les activitats que no dugui a terme directament l’Ajuntament i estiguin regulades per contracte o 
conveni. Les dades es mantindran durant el temps necessari per a complir la finalitat per a la qual s’han obtingut i per a determinar les possibles responsabilitats que se’n puguin derivar o d’acord amb les obligacions 
legals. Així mateix, es poden exercir, entre d’altres, els drets d’accés, de rectificació, de supressió, d’oposició, de limitació del tractament, de retirar el consentiment, de portabilitat o d’oposar‐se a la presa de decisions 
individuals automatitzades, d’acord amb la normativa vigent i mitjançant escrit dirigit al responsable del tractament, sense perjudici de la possibilitat, si s’escau, de presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola 
de Protecció de Dades. 
Consentiu  expressament  al  tractament  de  les  dades  personals  proporcionades  i,  si  s’escau,  a  la  seva  incorporació  a  un  fitxer  automatitzat  de  titularitat  municipal  amb  la  finalitat  de  tramitar  les  
sol∙licituds  presentades i els procediments corresponents? 
 Hi consent   No hi consent 

     Palma, a la data de la firma electrònica 

                                                                                                                                                                          ((SSiiggnnaatt  eelleeccttrròònniiccaammeenntt  ppeell  rreepprreesseennttaanntt  lleeggaall  ddee  ll’’eennttiittaatt))  
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