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FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS CIUTADANES 
 
Normes generals de sol∙licitud: 

 

 Els formularis s’han d’emplenar a màquina, ordinador o, si es presenten a mà, 
en lletra majúscula que sigui clara i llegible. 

 Les dades de  contacte  consignades  als  formularis han de pertànyer  a  la  junta 
directiva de  l’entitat o bé  ser de  consulta habitual per part dels membres. En 
presentar  la  sol∙licitud  l’entitat  accepta  que  aquestes  dades  s’incorporin  a  un 
fitxer informatitzat de l’Ajuntament de Palma, en compliment de la Llei orgànica 
15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal i del Reial 
decret 1720/2007, de 21 de desembre.  

 
 
Normes per a sol∙licitar la nova inscripció: 

 
S’hi poden registrar associacions, federacions, plataformes, sindicats, fundacions i ONG. 
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 al Registre General de  l’Ajuntament de 
Palma (OAC). 

 
 
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  del  Registre General  de 
l’Ajuntament  de  Palma  (OAC),  qualsevol  modificació  de  les  dades  incloses  a  la 
documentació presentada dins  el mes  següent  a  la data en què  la modificació  s’hagi 
produït. 
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SSOOLL∙∙LLIICCIITTUUDD  DDEE  NNOOVVAA  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓ  22002211  
RREEGGIISSTTRREE  MMUUNNIICCIIPPAALL  DD’’EENNTTIITTAATTSS  CCIIUUTTAADDAANNEESS  ((RRMMEECC))  

 

DADES PÚBLIQUES I DE CONSULTA* (adreça social) 

NOM DE L’ENTITAT 

(SEGONS ESTATUTS): 

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

BLOC:  ESC.:  PIS:  PORTA: 

CP:  MUNICIPI:  PROVÍNCIA: 

TEL.:  FAX:  ADREÇA ELECTRÒNICA: 

 

DADES ESPECÍFIQUES DE L’ENTITAT SOL∙LICITANT 

CIF: 

 

REPRESENTADA  PER 

LLINATGES I NOM: 
 

DNI: 

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

BLOC:  ESC.:  PIS:  PORTA: 

CP:  MUNICIPI:  PROVÍNCIA: 

TEL.:  FAX:  ADREÇA ELECTRÒNICA: 

Com a  
L’Ajuntament  de  Palma  es  reserva  el  dret  d’exigir  l’acreditació  de  la 
representació en el moment procedimental que consideri oportú. 

 

DADES PER A COMUNICACIONS (adreça postal) 

LLINATGES I NOM: 
 

DNI: 

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

BLOC:  ESC.:  PIS:  PORTA: 

CP:  MUNICIPI:  PROVÍNCIA: 

TEL.:  FAX:  ADREÇA ELECTRÒNICA: 

 

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR 

CÒPIA DELS ESTATUTS DE L’ENTITAT O NORMES DE FUNCIONAMENT VIGENTS SEGELLATS  

CÒPIA DE LA RESOLUCIÓ DE LA INSCRIPCIÓ DE L’ORGANISME COMPETENT 

FOTOCÒPIA DEL CIF 

ACTA O CERTIFICAT (signat pel secretari) DE LA SESSIÓ A LA QUAL FOU ELEGIDA LA JUNTA DIRECTIVA VIGENT (segons l’annex I), EN QUALSEVOL DELS CASOS 
AMB DNI DE TOTS ELS MEMBRES I TELÈFONS DE CONTACTE DEL PRESIDENT I DEL SECRETARI 

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 

CARACTERÍSTIQUES DE L’ENTITAT (segons l’annex IV) 

 

Amb la documentació que es presenta, es SOL∙LICITA que es renovi la inscripció de l’entitat que represento al Registre municipal d’entitats ciutadanes. 

VOL REBRE INFORMACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PALMA?          SI               NO    
 
ADREÇA ELECTRÒNICA:_______________________________________________________________       

Palma, …...… d ………...……….... de 2021 
(firma i segell de l’entitat) 

        
      

           

                
 

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    

* Aquestes dades  seran objecte de  tractament  i s’inclouran en un  fitxer  informatitzat de  l’Ajuntament. Seran considerades de consulta pública,  tal com estableix  l’article 43 del Reglament 
orgànic de participació ciutadana i en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. 
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AANNNNEEXX  II..  CCEERRTTIIFFIICCAATT  DDEE  LLAA  SSEESSSSIIÓÓ  AA  LLAA  QQUUAALL  FFOOUU  EELLEEGGIIDDAA  LLAA  JJUUNNTTAA  DDIIRREECCTTIIVVAA  VVIIGGEENNTT  AAMMBB  DDNNII  

DDEE  TTOOTTSS  EELLSS  MMEEMMBBRREESS  II  TTEELLÈÈFFOONNSS  DDEE  LLAA  PPRREESSIIDDÈÈNNCCIIAA  II  DDEE  LLAA  SSEECCRREETTAARRIIAA  
 
 

DADES SECRETARI/TÀRIA DE L’ENTITAT 

LLINATGES I NOM:  DNI: 

EN REPRESENTACIÓ DE L’ENTITAT (NOM SEGONS ELS ESTATUTS):  CIF: 

DECLARA  que  la  Junta  Directiva  actualment  vigent  de  l’entitat  que  represento  fou  elegida  per  l’Assemblea 
General de Socis/es de DIA …....… del MES ……….......……… de l’ANY ….....……i que és la que figura a continuació: 

 

LLISTA DE MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA ACTUALMENT VIGENT 

CÀRREC  NOM I LLINATGES  SEXE  DNI 
TELÈFON DE CONTACTE 

 ADREÇA ELECTRÒNICA 

Masculí    Tel:  
PRESIDÈNCIA   

Femení   

 

a/e: 

Masculí    Tel: 
VICEPRESIDÈNCIA   

Femení   

 

a/e: 

Masculí    Tel: 
SECRETARIA   

Femení   

 

a/e: 

Masculí    Tel: 
TRESORERIA   

Femení   

 

a/e: 

Masculí    Tel: 
VOCALIA   

Femení   

 

a/e: 

Masculí    Tel: 
VOCALIA   

Femení   

 

a/e: 

Masculí    Tel: 
VOCALIA   

Femení   

 

a/e: 

Masculí    Tel: 
VOCALIA   

Femení   

 

a/e: 

Masculí    Tel: 
VOCALIA   

Femení   

 

a/e: 

Masculí    Tel: 
VOCALIA   

Femení   

 

a/e: 

Masculí    Tel: ALTRES 
(especifiqueu el 
càrrec) 

 

Femení   

 

a/e: 

 
Palma, …… d …………………….... de 2021   
(Firma del secretari/tària i segell de l’entitat) 
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AANNNNEEXX  IIII..  DDEECCLLAARRAACCIIÓÓ  DDEELL  NNOOMMBBRREE  DDEE  SSOOCCIISS//EESS  IINNSSCCRRIITTSS//EESS  
 
 

DADES PRESIDENT/TA O SECRETARI/TÀRIA DE L’ENTITAT 

LLINATGES I NOM:  DNI: 

EN REPRESENTACIÓ DE L’ENTITAT (NOM SEGONS ESTATUTS):  CIF: 

CÀRREC QUE OCUPA A L’ENTITAT:           PRESIDENT/TA                   SECRETARI/TÀRIA 

 

DECLARA que l’entitat que represento en el moment de presentar la sol∙licitud de nova inscripció en el Registre 
Municipal d’Entitats Ciutadanes (RMEC) compta amb: 
 

Associacions                       nº de socis/es ....................   Total dones   .............. 

Total homes  .............. 

Fundacions                         nº patrons/es .....................  Total dones  ............... 

Total homes ............... 

Federacions                       nº entitats ciutadanes ............. 

 
 
 
 
Palma, …… d …………………….... de 2021 
          (Firma i segell de l’entitat) 
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AANNNNEEXX  IIIIII..  MMEEMMÒÒRRIIAA  DD’’AACCTTIIVVIITTAATTSS  22002200  AANNNNEEXX  IIIIII..  MMEEMMÒÒRRIIAA  DD’’AACCTTIIVVIITTAATTSS  22002200  

DADES PRESIDENT/TA O SECRETARI/TÀRIA DE L’ENTITAT 

LLINATGES I NOM:  DNI: 

EN REPRESENTACIÓ DE L’ENTITAT (NOM SEGONS ESTATUTS):  CIF: 

CÀRREC QUE OCUPA A L’ENTITAT:             PRESIDENT/TA            SECRETARI/TÀRIA 

TIPUS D’ACTIVITAT 
(Marqueu el tipus d’activitats que s’han 

realitzat) 

NOMBRE D’ACTIVITATS 
(Indicau el nombre de vegades 
que s’ha realitzat l’activitat) 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
(Indicau el nombre total dels 
participants a les activitats 

realitzades) 

DESTINATARIS DE LES ACTIVITATS 

Marqueu el tipus de destinataris de les activitats que realitza l’entitat. 

PERIODICITAT DE LES ACTIVITATS 

Marqueu el caràcter de les activitats 

Festes  

Els seus 
membres       

Un sector 
social concret 

 Oberta a la 
comunitat  Estables  Puntuals 

Tallers 
Els seus 
membres 

Un sector 
social concret 

 Oberta a la 
comunitat  Estables  Puntuals 

Jornades 
Els seus 
membres 

Un sector 
social concret 

 Oberta a la 
comunitat  Estables  Puntuals 

Conferències/Monogràfics 
Els seus 
membres 

Un sector 
social concret 

 Oberta a la 
comunitat  Estables  Puntuals 

Cursos/Formació 
Els seus 
membres 

Un sector 
social concret 

 Oberta a la 
comunitat  Estables  Puntuals 

Activitats solidàries 
Els seus 
membres 

Un sector 
social concret 

 Oberta a la 
comunitat  Estables  Puntuals 

Campanyes de sensibilització 
Els seus 
membres 

Un sector 
social concret 

 Oberta a la 
comunitat  Estables  Puntuals 

Altres 
Els seus 
membres 

Un sector 
social concret 

 Oberta a la 
comunitat  Estables  Puntuals 

Sense activitat 
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  AANNNNEEXX  IIIIII..  MMEEMMÒÒRRIIAA  DD’’AACCTTIIVVIITTAATTSS  22002200  

INGRESSOS ANY 2020 

Sense ingressos   Menys de 1.000 €     Entre 1.000 i 3.000 €    Entre 3.000 i 6.000 €    Entre 6.000 i 10.000 €    Més de 10.000 €    

FONTS D’INGRESSOS ANY 2020 

Quotes  Prestació de serveis   
Subvencions municipals 

Subvencions autonòmiques 

Subvencions estatals 

Aportacions 

DESPESES ANY 2020 

Sense despeses   Menys de 1.000 €     Entre 1.000 i 3.000 €    Entre 3.000 i 6.000 €    Entre 6.000 i 10.000 €    Més de 10.000 €    

DESTINACIÓ DE LES DESPESES ANY 2020 

Activitats  Materials/ funcionament ordinari  Lloguer/ Infraestructures 

TIPUS DE SEU 

PRÒPIA    LLOGADA    CEDIDA     COMPARTIDA    SENSE SEU   

RELACIÓ AMB ALTRES ENTITATS 

SÍ Treballa amb altres entitats? 

NO

BARRI 
En cas afirmatiu, quin és el tipus de coordinació? 

CIUTAT 

SÍ 
Pertany a alguna federació o coordinadora d’entitats? 

NO 

 VOLUNTARIAT (persona que per elecció pròpia, dedica part del seu temps a l’acció solidària i altruista) 

SÍ 

  L’entitat disposa d’un Pla de voluntariat?            

NO          

TOTAL DONES 

............................ 

 Nombre de persones voluntàries ........................  TOTAL HOMES 

............................ 

Palma, …… d …………………….... de 2021 
   (Firma i segell de l’entitat) 
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AANNNNEEXX  IIVV..  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIIQQUUEESS  DDEE  LL’’EENNTTIITTAATT  
 

DADES PRESIDENT/A O SECRETARI/TÀRIA DE L’ENTITAT 

LLINATGES I NOM:  DNI: 

EN REPRESENTACIÓ DE L’ENTITAT (NOM SEGONS ESTATUTS):  CIF: 

CÀRREC QUE OCUPA A L’ENTITAT:             PRESIDENT/A                  SECRETARI/TÀRIA 

 

  

ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

    NACIONAL    AUTONÒMIC      LOCAL 

NATURA (Marcar una opció)   

Veïns 
 
 
 

Federació 
 
 
 

Fundació 
 
 
 

Pares i mares 
 
 
 

Juvenil 
 
 
 

Majors 
 
 
 

Dona 
 
 
 

Esportiva 
 
 
 

Cultural 
 
 
 

Artística 
 
 
 

Atenció i acció 
social 

 
 

Casa 
Regional 

 
 

Sindical 
 
 
 

Empresarial 
 
 
 

Col∙legi  o  
col∙lectiu 

professional 

 

Humanitària i 
cooperació 

 
 

Socioeducativa 
 
 
 

Medi ambient 
 
 
 

Animalista 
 
 
 

Comercial 
 
 
 

Consumidors 
i/o usuaris 

 
 

Immigrants 
 
 
 

Col∙lectiu 
específic 

 
 

Altres 
 
 
 

 

OBJECTE SOCIAL/ FINALITAT DE L’ENTITAT 

Dinamització veïnal i 
participació 
ciutadana 
 

 

Defensa dels 
consumidors i usuaris 
 
    

 

Educació/ Formació 
 
 
     

 

Assistència a 
l’educació dels fills/es 
i escola de 
pares/mares 

   

Realització d’activitats 
d’oci i temps lliure 
 
 
    

 

Defensa de la dona, 
igualtat de drets i 
oportunitats 
 

   
 

Realització 
d’activitats musicals, 
artístiques i teatrals 
 

   

Creació de recursos i 
serveis culturals i/o 
educatius 
 

    

Integració social
 
 
 

 

Cooperació al 
desenvolupament i 
economia solidària 
 

 

Atenció a col∙lectius 
vulnerables 
 
 

   

Atenció a persones amb 
discapacitat i/o 
afectades per malalties 
 

 

Defensa i protecció 
dels animals 
        
 

 

Defensa dels drets 
dels treballadors 
    
 

 

Defensa i protecció 
del medi ambient 
 
 

 

Foment del teixit 
empresarial i 
comercial 
 

 

Realització d’activitats 
religioses i/o exercici 
del culte 
 

             

Foment i pràctica de 
l’esport 
 
    

   

Benestar social i 
acció política 

 

 

Foment de la salut 
 

 

 

Defensa  i 
representació de la 
llengua, la cultura i el 
patrimoni històric 

 

Integració laboral 
 
 
  

         

Realització d’activitats 
benèfiques i /o 
solidaries 
 

 

Altres 
 
 
 

 

 
Palma, …… d …………………….... de 2021 
           (firma i segell de l’entitat) 
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