Inscripció en el Registre d'associacions de
l'Ajuntament de Xirivella

Aquest registre és l'instrument que
facilita les relacions del consistori amb les
associacions i entitats del municipi.
Permet conéixer el número i tipus
d'entitats existents en el municipi, així
com
les
seues
finalitats
i
representativitat, a l’efecte de possibilitar
una correcta política municipal de foment
de l'associacionisme.
Estar inscrit en el Registre municipal té
alguns avantatges per a l'associació:
•

Permet exercir determinats drets
ciutadans de participació en la vida
del municipi, que només es
reconeixen a les associacions
registrades.

•

Dóna dret a formar part dels
Òrgans de participació ciutadana,
com és el cas dels Consells
Territorials
o
dels
Consells
Sectorials.

•

Possibilita sol·licitar ajudes, així
com un altre tipus de recursos
municipals.

Qui pot sol·licitar la inscripció?
Les entitats i associacions veïnals d'un
barri o districte, les de pares i mares
d'alumnes,
les
entitats
culturals,
esportives,
recreatives,
juvenils,
professionals, etc., que:
• Tinguen el seu domicili social i/o
àmbit d'actuació a Xirivella.
• No tinguen ànim de lucre
• Generen ingressos propis
• Tinguen com a objecte algun de les
següents finalitats:
◦ Defensa
dels
interessos
generals o particulars dels
veïns.
◦ Defensa de la qualitat de vida i
del medi ambient local.
◦ Foment de l'esport i la cultura.
◦ Foment d'activitats de caràcter
social d'àmbit local.

Com es fa la inscripció?
Presentar sol·licitud d'inscripció en
qualsevol de les oficines municipals
d'informació i registre.
Es pot sol·licitar el model d'instància en
les mateixes oficines o descarregar-lo ací
Juntament amb les instància de sol·licitud
d'inscripció és necessari presentar la
següent documentació:

•
•

•
•
•
•
•

Estatuts de l’asssociació
Número d'inscripció en el Registre
General d'Associacions i en altres
registres públics.
Noms de les persones que ocupen
càrrecs directius
Domicili Social
Pressupostos de l'any en curs
Programa d'activitats de l'any en
curs
Certificació del nombre de socis i
sòcies.

Cal tindre en compte que:
Les entitats estan obligades a informar a
l’Ajuntament de qualsevol alteració o
modificació que afecte els documents i
informació presentats, dins del mes
següent des que es produïsquen.

Per a això, s'ha de presentar un exemplar
actualitzat
(estatuts,
canvi
de
domicili,etc.) en qualsevol de les oficines
municipals
d'informació
i
registre,
juntament amb la instància que poden
recollir en les pròpies oficines o
descarregar ací.
D'altra banda, perquè la inscripció en el
Registre Municipal tinga vigència, les
associacions hauran de presentar a
l'Ajuntament, abans del 31 de març de
cada any:
• Memòria d'activitats
• Pressupost anual.
La falta d'aquesta documentació pot
ocasionar que l'associació no continue
inscrita en el Registre Municipal.

