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AJUNTAMENT DE BALAGUER
Aprovació definitiva del Reglament del Registre d’entitats de participació ciutadana de Balaguer.
Expedient 885/2020- Edicte d’aprovació definitiva del Reglament del Registre d’entitats de participació
ciutadana de Balaguer.
L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple, del 30 de juliol de 2020, va acordar aprovar
inicialment el Reglament del Registre d’entitats de participació ciutadana de Balaguer.
Els esmentats acords van ser exposats al públic mitjançant edicte al tauler electrònic d’anuncis, a un diari
dels de major difusió de la província el dia 14 d’agost de 2020, al Butlletí Oficial de la Província de Lleida
número 158 de data 17 d’agost de 2020, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8208 de data
24 d’agost de 2020 i sotmesos a tràmit d’audiència del Consell de Persones Consumidores de Catalunya.
Durant el període d’exposició pública i audiència de l’expedient no es van presentar al·legacions, per aquest
motiu queda aprovada definitivament d’acord amb l’annex que es transcriu a continuació, i de conformitat
amb el Decret d’Alcaldia número 1119, de data 8 d’octubre de 2020, i l’article 17 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Peu de recurs
Contra el present acord definitiu es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciós
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir
del dia següent a la seva publicació.
Balaguer, 9 d’octubre de 2020.
Paer en cap, Jordi Ignasi Vidal Giné
ANNEX.
Reglament del Registre d’entitats de participació ciutadana de Balaguer
Preàmbul
L’article 158.4 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 (LMRLC), disposa que els municipis han d’establir un registre d’associacions
propi en el qual s’han d’inscriure totes les entitats i associacions constituïdes per a la defensa dels
interessos generals o sectorials dels veïns i les veïnes.
Els articles 6 i 7 del Reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de Balaguer determinen que
l’Ajuntament de Balaguer, d’acord amb el que s’estableix a l’article 158 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, establirà un registre
propi en el qual s’hauran d’inscriure les associacions constituïdes per a la defensa dels interessos generals i
sectorials dels veïns, passant a tenir la consideració d’entitats de participació ciutadana, en els termes que
consten en aquesta disposició.
Amb l’aprovació d’aquest Reglament local d’acord amb el procediment que preveu l’article 178 de la
LMRLC, es regula i organitza l’esmentat Registre, que té com a finalitat dotar a la Paeria de Balaguer
d’informació fiable sobre el número d’entitats que actuen en l’àmbit del municipi, la seva tipologia, el número
de socis i altres dades que li permetin tenir una imatge fidel de l’associacionisme de la ciutat.
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Per una banda, i d’acord el que s’estableix en els articles 232 a 236 del RD 2568/1986, de 28 de novembre,
pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, la inscripció
en el Registre comporta per a les entitats i associacions el reconeixement d’un seguit d’avantatges i drets
com ara rebre subvencions, utilitzar les instal·lacions municipals i rebre informació de l’Ajuntament. A més a
més, el registre pot permetre al consistori municipal conèixer el nombre d’entitats existents al municipi, els
seus fins i la seva representativitat, als efectes de possibilitar una correcta política municipal de foment de
l’associacionisme veïnal.
Per altra banda, és ben sabut que la ciutat de Balaguer té una xarxa d’entitats extensa i molt activa, però
que cal implicar -encara més- en la millora de la vida de la ciutadania del municipi. D’aquesta manera i atès
que la Paeria de Balaguer, conscient del paper de totes les entitats de la ciutat, ha elaborat aquest Registre
d’Entitats de Participació Ciutadana (REPC) que tindrà com a objecte fonamental la participació d’aquestes
en la vida política i quotidiana del municipi i en la tasca de dinamització de la participació ciutadana amb la
voluntat de crear condicions favorables per al seu funcionament i l’exercici dels seus drets.
Article 1. Objecte
1. El Registre d’Entitats de Participació Ciutadana (REPC) té per objecte que la Paeria de Balaguer conegui
el nombre d’entitats del municipi, així com llurs finalitats i representativitat, a fi i efecte de fer possible una
política municipal correcta de suport i foment de l’associacionisme i de la participació ciutadana.
2. La inscripció de les entitats i associacions en aquest Registre ha de permetre actualitzar de manera
permanent i sistemàtica les dades de totes les entitats del municipi, conèixer els seus objectius i la seva
representativitat, observar la seva evolució interna i la seva implantació social, col·laborar de manera
generalitzada en la seva projecció i difusió, propiciar la seva participació activa en els fòrums de participació
ciutadana del municipi.
3. Aquestes entitats tindran dret a rebre informació directa dels assumptes que són de llur interès, podran
elevar propostes d’actuació en l’àmbit de les matèries de competència municipal, formaran part dels òrgans
de participació i podran intervenir en les sessions del Ple i de les Comissions d’estudi, d’informe o de
consulta en els supòsits específics que es determinin.
Article 2. Entitats que es poden inscriure
1. Podran obtenir la inscripció en aquest registre totes aquelles entitats sense ànim de lucre l’objecte de les
quals sigui la defensa, foment o millora dels interessos generals o sectorials dels veïns i les veïnes del
municipi.
2. Es podran inscriure les associacions de veïns i veïnes, les de famílies, pares i mares d’alumnes, les
entitats culturals, esportives, recreatives, juvenils i de lleure, les de solidaritat, les de l’àmbit de la salut i les
de l’àmbit social, les sindicals, polítiques, empresarials, professionals i qualsevol altra de similar.
3. No es podran inscriure entitats que, de forma directa o indirecta, promoguin, impulsin o fomentin valors o
actituds discriminatòries, sexistes, xenòfobes o violentes en les seves actuacions.
4. S’hi podran inscriure altres entitats d’àmbit comarcal, provincial, autonòmic o estatal, legalment
constituïdes, que disposin de delegació oficial a Balaguer, sense ànim de lucre l’objecte de les quals sigui la
defensa, foment o millora dels interessos generals o sectorials dels veïns i veïnes del municipi.
Article 3. Conformació del registre i les seves dades
1. El Registre d’Entitats de Participació Ciutadana (REPC) de la Paeria de Balaguer depèn de la Secretaria
de la Corporació amb la col·laboració de les àrees afectades.
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2. El Registre estarà compost d’un fitxer que contingui les dades de l’entitat d’acord el que es descriu en
l’art. 4.1 d’aquest mateix reglament i les seves respectives modificacions. Aquestes dades seran públiques,
amb les restriccions que en tot moment contingui la normativa vigent en matèria de protecció de dades de
caràcter personal i el que disposi la Política de privacitat i tractament de dades personals de la Paeria de
Balaguer.
3. En relació amb les dades que figuren al Registre, el consistori pot:
3.1. Efectuar una classificació funcional de les entitats i associacions atenent a la seva naturalesa i finalitats
principals. Aquesta classificació és pública, i qualsevol entitat o associació pot demanar-ne la rectificació
3.2. Donar tractament informatitzat a les dades.
3.3. Fer ús de les dades generals per fer investigacions, publicacions o estudis referits a la realitat
associativa del municipi, d’acord sempre amb la normativa vigent relativa a la protecció de dades de
caràcter personal.
3.4. Cedir les dades sempre que la legislació de caràcter general ho permeti o quan una normativa
específica així ho exigeixi.
4. Les dades que figuren en el Registre poden ser objecte de certificació únicament als efectes acreditatius
de la seva existència. Per tant, els certificats emesos no tenen el caràcter de document públic sinó que
acrediten únicament la condició de la inscripció i la naturalesa de l’associació o entitat inscrita.
Article 4. Inscripció de l’entitat.
1. Les inscripcions es faran a sol·licitud de les entitats mitjançant un imprès normalitzat que hauran de
presentar al Registre General de la Paeria de Balaguer o a través de la seu electrònica del consistori
municipal. Hauran d’aportar les següents dades i documentació:
a) Estatuts reguladors de l’entitat.
b) Número d’inscripció en el Registre General d’Associacions corresponent, o en altres registres públics.
c) Acta fundacional de l’entitat.
d) Domicili de la seu social de l’entitat a Balaguer.
e) Certificació del nombre de socis de l’entitat, amb especificació del nombre de residents a Balaguer.
f) Document acreditatiu del Número d’Identificació Fiscal de l’entitat.
g) Pressupost de l’any en curs de l’entitat.
h) Una relació de tots els ajuts rebuts de qualsevol administració, des de l’inici de l’exercici econòmic,
sempre i quan hagin rebut algun tipus d’ajut.
i) Programa d’activitats de l’any en curs de l’entitat.
j) Certificat del Secretari/a de l’entitat amb el nom i dades de contacte de les persones que conformen la
Junta Directiva i fotocòpia del document d’identitat.
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k) Autorització de l’entitat a la Paeria de Balaguer per tal que aquest pugui fer difusió pública de l’entitat en
els diversos mitjans i canals de comunicació municipals.
2. En cas que l’entitat sol·licitant sigui una secció o un grup dins d’una altra entitat, caldrà adjuntar a la
sol·licitud la següent documentació:
a) Certificat original de l’òrgan directiu, o dels responsables de l’entitat a la qual pertany, reconeixent la
delegació de l’entitat principal a l’entitat de Balaguer, amb menció expressa de la seva seu social i de les
persones de contacte.
b) La documentació enumerada en el punt 1 de l’article 4.
3. La inscripció al Registre d’Entitats de Participació Ciutadana (REPC) de la Paeria de Balaguer, obliga a
les entitats registrades a notificar a la Paeria, a l’inici de cada exercici econòmic, les modificacions produïdes
en les dades registrals i, en particular, les referents al nombre de socis, la relació d’ajuts rebuts, el
pressupost i el programa d’activitats de l’exercici.
Article 5. Altes, modificacions i baixes
1. En el termini de vint dies hàbils des de la sol·licitud d’inscripció, a excepció que aquest s’hagi
d’interrompre per la necessitat d’aportar documentació no inclosa inicialment, la Paeria de Balaguer
notificarà a l’entitat la seva inscripció amb el número assignat. Transcorregut aquest termini sense resolució
expressa, s’entendran inscrites. En cas de denegació, aquesta serà motivada.
2. Les entitats i associacions inscrites estan obligades a notificar a la Paeria qualsevol modificació
substancial que es produeixi en les dades registrades, mitjançant la presentació de la sol·licitud de
modificació al Registre General, dins del mes següent al que s’hagi produït l’esmentada variació.
3. La Paeria podrà requerir les entitats per conèixer el seu funcionament, pressupost i el programa anual
d’activitats.
4. Seran baixa del Registre, previ el tràmit d’audiència corresponent, les entitats o associacions que incorrin
en algun dels supòsits següents:
4.1. La manca de comunicació de les modificacions que afectin les dades que consten en el Registre.
4.2. La no actualització de les seves dades anuals quan la Paeria els ho requereixi expressament i no hagin
atès aquest requisit.
4.3. La pèrdua dels requisits necessaris per accedir al Registre, així com infringir l’exposat en el punt 4 de
l’article 2 d’aquest mateix reglament.
4.4. La manca d’activitat notòria de l’entitat o associació en el municipi, que s’acreditarà mitjançant informe
motivat del responsable de l’àrea o servei corresponent.
4.5. L’incompliment reiterat de l’obligació de les entitats exposada en el punt 3 de l’article 4, facultarà la
Paeria per, després de l’audiència prèvia a les entitats, donar-la de baixa del Registre, un cop efectuat un
requeriment sense que aquest s’hagi complert.
6. L’incompliment de les obligacions contingudes en aquest Reglament.
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5. Es donaran de baixa del Registre les entitats que es dissolguin i les que ho sol·licitin de forma expressa
mitjançant el registre general de la Paeria de Balaguer o la seva seu electrònica.
Article 6 . Drets de les entitats inscrites
Les entitats que s’inscriguin correctament podran gaudir, segons el que indiqui la normativa en qüestió i la
resta de normativa que sigui d’aplicació dels drets següents:
1. Rebre subvencions de Paeria de Balaguer, tant per les seves despeses generals com per les activitats
que realitzen, d’acord amb el que disposa la normativa que sigui d’aplicació.
2. Accedir a l’ús de locals i instal·lacions municipals, d’acord amb el que estableix la normativa que sigui
d’aplicació.
3. Cessió de material per a la realització d’actes diversos, condicionat a la disponibilitat real del material i del
que indiqui la normativa.
4. Rebre, mitjançant sistemes telemàtics, les convocatòries dels òrgans col·legiats municipals, les sessions
dels quals tinguin la qualificació de públiques, quan a l’ordre del dia hi figurin qüestions relacionades amb els
objectius de l’entitat o associació. En els mateixos supòsits rebran les resolucions i acords adoptats pels
òrgans municipals.
5. Rebre altres informacions puntuals que la Paeria exposi o divulgui, sempre que siguin d’interès per
l’entitat atesos els seus objectius.
6. Divulgació per part del consistori de les activitats de les entitats en els espais de comunicació o informació
municipals (web, guies municipals, agendes d’actes, etc.), previstos per aquesta finalitat.
7. Participar en els òrgans consultius o processos de participació previstos al reglament de participació
ciutadana de la Paeria de Balaguer.
Article 7. Subvencions
La inscripció al Registre d’Entitats de Participació Ciutadana (REPC) és requisit indispensable per obtenir
ajuts en les diferents convocatòries de subvencions que aprovi la Paeria de Balaguer.
Article 8. Ús d’espais municipals
Les entitats inscrites en el Registre podran fer ús de les dependències municipals i accedir a l’ús de
determinats locals i instal·lacions municipals seguint la normativa que sigui d’aplicació.
Article 9. Oficina de suport a les entitats de Balaguer
1. Es crearà l’Oficina de Suport a les Entitats de Balaguer (OSEB), depenen de la regidoria competent en
matèria de participació ciutadana, que tindrà les següents funcions:
1.1. Gestió de tots els tràmits relacionats amb les entitats de Balaguer.
1.2. Guiatge i suport a les entitats que han tramitat la inscripció en el Registre d’entitats de participació
ciutadana.
2. La creació de l’Oficina de Suport a les Entitats de Balaguer es crearà a través d’un procés participatiu que
compti amb la participació de les entitats inscrites al Registre d’entitats de participació ciutadana, de
conformitat amb l’article 158.2 c) 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.
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Article 10. Protecció de dades de caràcter personal
1. El tractament de la informació de caràcter personal que es realitzi com a conseqüència del
desenvolupament i aplicació d’aquest reglament, es farà d’acord amb el que disposa el Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades); i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5
de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. En particular, les obligacions
d’informació als interessats relatives a les dades obtingudes pels subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació
d’aquest reglament s’ajustaran al que disposa l’article 14 del Reglament general de protecció de dades,
tenint en compte les excepcions i obligacions previstes en el seu apartat 5.
2. El tractament tindrà per finalitat conèixer el nombre d’entitats del municipi, així com llurs finalitats i
representativitat, a fi i efecte de fer possible una política municipal correcta de suport i foment de
l’associacionisme i de la participació ciutadana, atenent al propi consentiment atorgat per l’interessat i per al
compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de
poders públics conferits al responsable del tractament, de conformitat amb l’article 158 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, a
l’empara del que estableix el Reglament general de protecció de dades. Les dades demanades seran
utilitzades exclusivament amb aquesta finalitat.
Disposició derogatòria
Aquest reglament deroga totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin a l’establert per aquest
reglament.
Disposició final
El present reglament entrarà en vigor, una vegada aprovat definitivament, als quinze dies hàbils després de
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i transcorregut el termini de comunicació a què es
refereixen els articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
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