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INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE MUNICIPAL D’ASSOCIACIONS VEÏNALS  DE CATARROJA 

 

 

 
I. DOCUMENTACIÓ BÀSICA 

 
L’art. 236.4 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, aprovat pel RD 2568/86, de 28 de novembre (ROF), estableix: «Les inscripcions 
(en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals) es realitzaran a sol·licitud de les 
associacions interessades, que hauran d’aportar les dades següents: 
 

a) Estatuts de l’associació. 
b) Número d’inscripció en el Registre General d’Associacions i en altres 

Registres públics. 
c) Nom de les persones que ocupen els càrrecs directius. 
d) Domicili social. 
e) Pressupost de l’any en curs. 
f) Programa d’activitats de l’any en curs. 
g) Certificació del nombre de socis.» 

 
 

II. ALTRA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
 

Com a persona jurídica legalment constituïda, cal acreditar el CIF.  

 
Així mateix, cal aportar el telèfon oficial i una adreça electrònica oficials de l’associació. 
Si desitjeu que es publique al web de l’Ajuntament (Portal de Transparència), cal fer-ho 
constar així mitjançant una autorització explícita.  
 

IMPORTANT: L’adreça electrònica oficial serà la que s’usarà per defecte en els tràmits 

administratius, excepte si, en els iniciats a instància vostra, se n’indica un altre (vegeu 
l’apartat IV “presentació telemàtica”).   

 
 

III. ALTRA DOCUMENTACIÓ CONVENIENT 
 

Convé tindré un segell / logo corporatiu propi per acreditar l’autoria de l’associació en 

qualsevol comunicació escrita amb l’administració. 
 
Si teniu pàgina/lloc en Internet, convé indicar-ho també. Si desitjeu que es publique (per a 

enllaçar-hi des del web de l’Ajuntament), cal fer-ho constar. 
 
Per últim, amb la intenció d’estar localitzables per a qualsevol contingència relacionada 
amb l’activitat municipal (subvencions, actes públics, etc.) cal també aportar els telèfons 
de la persona de contacte (per defecte és la presidència), una adreça de correu 
electrònic i un domicili per a comunicacions (que poden ser diferents dels oficials).  
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IV. PRESENTACIÓ TELEMÀTICA 
 
L’art. 14.2 de la Llei 39/2015,  d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques (PAC), estableix: «estaran obligats a relacionar-se a través de 
mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol 
tràmit d’un procediment administratiu, els subjectes següents: 
 

a) Les persones jurídiques 

b) Les entitats sense personalitat jurídica 
c) Qui exercisca una activitat professional [...] 
d) Qui represente a un interessat que estiga obligat a relacionar-se 

electrònicament amb l’Administració.» 
 

A este efecte, caldrà estar en possessió del Certificat de Representant de Persona 
Jurídica. Podeu trobar tota la informació en la seu electrònica de la FNMT: 
www.sede.fnmt.gob.es 
 
La presentació de la sol·licitud es realitzarà a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament 
de Catarroja, en  www.catarroja.es. Alternativament, també es pot presentar pel Registre 
Electrònic Comú de l’Administració Pública: www.rec.redsara.es . 
 
  

V. A TINDRE EN COMPTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VI. MÉS INFORMACIÓ I CONTACTE  
 

Servei de Cultura de l’Ajuntament de Catarroja: Tel. 96 126 13 10, ext. 206 i 261 
 

- Santiago Sánchez 627 425 324, ssanchez@catarroja.es 
- Llúcia Sendra  664 411 772, llsendra@catarroja.es 

 
En valencià: https://www.catarroja.es/va/transparencia/associacions 

En castellà:  https://www.catarroja.es/es/transparencia/asociaciones 

Si es tracta d’inscriure la DELEGACIÓ D’UNA ASSOCIACIÓ amb seu en altre 
municipi caldrà, a més a més, aportar : 

 
- Acta de nomenament o certificat de la Secretaria de Representant /s local i del 

domicili social a Catarroja.  
- Programa activitats i pressupost referits a Catarroja. 
- Certificació del nombre de socis domiciliats a Catarroja. 

 

Tots els documents han de ser en format electrònic : originals o còpia autèntica (art. 28.4 
de la Llei 39/2015 PAC) 

Els documents elaborats per l’associació (certificacions, programa d’activitats, pressupost i 
altres oficials) han d’anar signats per la presidència i per la secretaria de l’entitat. 

La persona interessada serà responsable de la veracitat dels documents presentats (art. 
28.7 de la Llei 39/2015 PAC) 
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