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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE L’INTERIOR
11429

Reial decret 949/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del
Registre nacional d’associacions.
I

El dret fonamental d’associació, reconegut a l’article 22 de la Constitució espanyola, el
desplega la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.
Aquesta Llei orgànica, que ofereix una regulació integral del dret d’associació, assentat
constitucionalment en el principi de llibertat associativa, desposseeix els poders públics,
d’una banda, de potestats de control preventiu o, com diu la mateixa Llei, de facultats que
puguin comportar un control material de legalització o reconeixement de les associacions
i, de l’altra, d’atribucions que suposin intervenció o ingerència en el seu funcionament
intern. D’aquesta manera, les associacions neixen al dret des del mateix moment de
l’acord fundacional adoptat pels promotors, adquireixen personalitat jurídica i plena
capacitat d’obrar, i es doten de les seves pròpies regles d’organització i funcionament a
través dels corresponents estatuts.
No obstant això, per raons de seguretat jurídica, és una pràctica consolidada en el
nostre dret la facultat de les associacions d’inscriure’s en un registre que, com queda
exposat, no té cap efecte constitutiu, ja que es fa amb l’únic objecte de donar publicitat a
l’existència d’aquestes. És per això que els principis de llibertat i voluntarietat que
fonamenten l’exercici del dret d’associació són compatibles amb la constància de les
associacions en els registres administratius només als efectes de publicitat. En concret, la
inscripció fa pública la constitució i els estatuts de les associacions i és garantia no només
per als socis sinó també per als tercers que es relacionen amb aquestes. La inscripció, per
tant, malgrat el seu caràcter merament declaratiu, és un acte d’importància indubtable per
a la seguretat del tràfic jurídic, en què de manera creixent intervenen les entitats
associatives, que duen a terme activitats de naturalesa molt variada, econòmiques,
prestacionals, assistencials, d’assessorament, promoció o defensa d’interessos.
II
Des del punt de vista de l’organització, el capítol V de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de
març, es refereix als diferents registres d’associacions, entre aquests, el Registre nacional
d’associacions.
S’atribueix al Registre la competència per a la inscripció de les associacions d’àmbit
estatal, de les que no duguin a terme principalment les seves funcions en l’àmbit territorial
d’una comunitat autònoma i de les associacions estrangeres que exerceixin activitats a
Espanya de manera estable. A part d’això, l’article 25 de la Llei orgànica esmentada remet
a desplegament reglamentari la determinació de la seva dependència orgànica, estructura
i funcionament.
Aquesta previsió es va complir mitjançant la publicació del Reglament del Registre
nacional d’associacions i de les seves relacions amb la resta de registres d’associacions,
aprovat pel Reial decret 1497/2003, de 28 de novembre. Aquest Reglament, estructurat en
tres títols, va regular els diferents procediments d’inscripció, va establir la dependència
orgànica, l’organització i el funcionament del Registre, i les seves relacions amb altres
registres d’associacions i amb la resta d’administracions públiques.
Tanmateix, transcorreguts més de deu anys des de la seva aprovació, s’han posat de
manifest algunes carències i deficiències que impedeixen millorar la prestació d’un servei
públic que beneficia un ampli espectre de la societat espanyola. Molt més si es té en
compte que el Registre nacional d’associacions ha adquirit una importància progressiva
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com a conseqüència de la vitalitat del moviment associatiu. Si a l’entrada en vigor de la Llei
orgànica 1/2002, de 22 de març, el nombre d’associacions inscrites en aquest Registre
amb prou feines superava les 20.000, actualment aquesta xifra s’aproxima a les 50.000.
Els aspectes susceptibles de millora comprenen tots els continguts de la vigent norma,
per la qual cosa la seva modificació parcial impediria fer la reforma global i coherent que
es persegueix, ordenada a satisfer tant les necessitats dels ciutadans, que demanen uns
procediments administratius més clars i senzills, com les necessitats del mateix Registre,
que necessita actualitzar l’estructura i el funcionament a partir de l’experiència acumulada,
de la recepció dels principis i regles comunes als registres públics de persones jurídiques
i de les possibilitats que ofereixen avui els diferents instruments de l’administració
electrònica.
Tot això conforma un conjunt de motius que aconsellen l’elaboració d’una nova norma
reglamentària, a través de la qual s’ha de donar satisfacció als objectius que es
persegueixen. D’una banda, facilitar als ciutadans el compliment de les seves obligacions
formals. De l’altra, configurar el Registre com un servei públic transparent, àgil i
tecnològicament avançat. I, finalment, afavorir l’accessibilitat a informació registral
completa, fiable i de qualitat, com a garantia per a la seguretat jurídica. Una informació
completa i actualitzada que ha d’estar a disposició tant dels ciutadans com de les
administracions públiques i dels tribunals de Justícia quan aquestes institucions la
requereixin per a l’exercici de les seves funcions.
I tot això des de l’absolut respecte al principi d’intervenció mínima, de tal manera que
al Registre se li atribueixen les comeses indispensables per practicar amb garanties la
inscripció i l’actualització de les dades de les associacions.
III
El Reglament adopta una estructura diferent i més lògica, començant per abordar la
configuració mateixa del Registre per després regular les diferents maneres de practicar
les inscripcions. En concret, s’estructura en tres títols, mitjançant els quals s’estableixen
les disposicions generals i els principis rectors; s’ordena l’organització i el funcionament del
Registre i s’estableixen les regles de col·laboració amb els altres registres d’associacions,
i es regulen les diferents formes d’inscripció, amb particular atenció als procediments
d’inscripció iniciats a sol·licitud dels interessats.
El títol preliminar recull les disposicions generals, referides a l’objecte del Registre, el
seu caràcter i la dependència orgànica, que es manté en el Ministeri de l’Interior, i als
principis ordenadors del seu funcionament.
Es defineix amb claredat que l’objecte del Registre és la inscripció de les associacions
no lucratives d’àmbit estatal que es puguin qualificar de generals o de règim comú, per la
qual cosa, d’una banda, queden excloses les associacions d’àmbit autonòmic i, de l’altra,
les associacions per a la inscripció de les quals la legislació específica prevegi els
corresponents registres especials.
Per la seva banda, per no desvirtuar la naturalesa dels tipus d’agrupacions
d’associacions que preveu la Llei orgànica, s’ofereix per primera vegada el concepte de
federació, confederació i unió, i es defineixen com a entitats associatives de segon grau,
que únicament poden ser promogudes per persones jurídiques de naturalesa associativa i
inscrites en el corresponent registre d’associacions.
Els principis configuradors, en línia amb els que són propis d’aquest tipus de registres,
es recullen com a pautes orientadores que serveixen a la integració i interpretació de la
norma.
A més, es plasma una realitat consolidada però que ara s’explicita i s’impulsa, que és
la gestió del Registre, la pràctica dels assentaments, l’emmagatzematge de la informació i
la relació amb els ciutadans a través de mitjans informàtics i telemàtics, d’acord amb els
principis que recull la legislació reguladora de l’accés electrònic als serveis públics i els
esquemes nacionals de seguretat i interoperabilitat, que constitueixen el context normatiu
en el qual cal emmarcar les actuacions de naturalesa electrònica que, per al Registre,
s’assenyalen al llarg del text. En particular, es preveu la possibilitat, ja establerta per a
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altres registres públics, d’accés directe a les dades del Registre per part de les
administracions públiques i dels òrgans judicials, sempre amb motiu de l’exercici de les
seves funcions i sota la seva responsabilitat.
El títol I regula l’organització i el funcionament del Registre.
D’una banda, s’emprèn una simplificació important de la seva estructura, que
s’organitza en quatre seccions, d’acord amb l’atribució de competències que duu a terme
l’article 25 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, que exclou per al Registre esmentat
qualsevol funció registral respecte de les associacions d’àmbit autonòmic i les subjectes a
un règim específic. D’aquesta manera, les seccions s’estableixen per al tractament
exclusiu de les associacions, de les federacions, confederacions i unions d’associacions
d’àmbit estatal, de les associacions juvenils d’idèntic àmbit d’actuació i de les associacions
estrangeres que actuïn de manera estable o duradora a Espanya. A més, com a servei al
ciutadà, es preveu el fitxer de denominacions, el seu contingut i la forma d’accés, l’objecte
del qual és donar a conèixer les entitats inscrites prèviament en els registres d’associacions,
a fi d’evitar la duplicitat o semblança de denominacions.
D’altra banda, es determinen i despleguen les funcions del Registre, limitades a qualificar
i inscriure els actes que hi hagin d’accedir, dipositar la documentació preceptiva i donar
publicitat als assentaments i documents. En concret, s’assenyala quins actes associatius són
susceptibles d’inscripció i quins documents són de dipòsit obligat, així com es regulen les
diferents maneres de donar publicitat al contingut dels assentaments i dels documents, amb
respecte, en tot cas, de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.
Dins d’aquest títol destaquen les novetats següents.
Es regulen i defineixen els diferents tipus d’assentaments que es poden practicar en el
Registre, i se supera l’estret concepte d’inscripció i rectificació que fins ara permetien els
fulls registrals. Es pretén, amb això, donar cabuda a qualsevol circumstància de rellevància
registral que es produeixi durant la vida de l’associació i classificar-la segons la seva
naturalesa, de manera que es permet tenir una informació completa i ordenada que
serveixi amb eficàcia l’essencial principi de publicitat.
El full registral, suport dels assentaments, es configura com a «full electrònic registral»,
per tal com el tractament de la informació s’ha de fer exclusivament a través de
procediments electrònics.
Es cobreix, a més, un important buit legal mitjançant la regulació de dues situacions
d’importància indubtable per al tràfic jurídic, com les fusions i les transformacions
d’associacions, que fins ara no tenien una constància adequada. Es preveu, per tant, la
manera d’inscriure tant el supòsit de fusió entre dues o més associacions per crear-ne una de
nova, com el de fusió per absorció, així com es defineix, només als efectes d’aquest
Reglament, què s’entén per transformació, i dins d’aquest concepte es comprèn tant la
modificació de l’àmbit territorial d’actuació, d’estatal a autonòmic i viceversa, com el canvi de
règim jurídic de l’associació, quan aquesta es deixa de regir pel règim general i comú de la
Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, per sotmetre’s a un règim associatiu específic i viceversa.
Es destaca la importància de preveure de manera precisa el règim de les associacions
que es transformen, bé per reducció d’àmbit o per subjecció a un règim jurídic especial, per
tal com amb això s’eliminen les possibles situacions d’inseguretat jurídica o indeterminació
de responsabilitats que puguin derivar de l’absència de publicitat durant el temps que hi ha
entre la baixa en el Registre i l’alta en un altre registre diferent. Per a això, mitjançant la
figura de la baixa provisional, s’estableix el manteniment de l’associació transformada en
el Registre fins que es tingui constància fefaent de la seva inscripció en el registre
autonòmic o especial que correspongui.
De manera inversa, s’estableix el curs formal per produir la inscripció en el Registre de
les associacions inscrites inicialment en els registres autonòmics i especials però que, amb
posterioritat, decideixen ampliar l’àmbit d’actuació a tot el territori de l’Estat o modificar el
règim jurídic per subjectar-se al règim general i comú de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de
març, respectivament. Encara que aquests casos comporten que aquestes entitats
accedeixen per primera vegada al Registre, se simplifiquen les obligacions formals exigides
en el moment de presentar la sol·licitud, i és el Registre mateix el que, d’ofici, ha de
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requerir a l’òrgan competent els antecedents necessaris per completar l’expedient. A part
d’això, les entitats queden subjectes a tots els continguts del Reglament que regula el
Registre nacional d’associacions.
Sens dubte, un dels aspectes més rellevants de les associacions, com ho és en
general per a totes les persones jurídiques, és la necessitat d’identificar-les mitjançant una
denominació que les singularitzi i distingeixi com a subjectes de dret.
La denominació afecta la identitat de les associacions, n’individualitza les actuacions i
incideix directament en la seguretat del tràfic jurídic.
Per això, sobre la base dels requisits legals d’idoneïtat, licitud i disponibilitat, es
recullen amb un cert detall un conjunt de criteris que han de tenir en compte, d’una banda,
les entitats associatives en el moment d’establir la seva denominació i, de l’altra, el mateix
Registre per abordar amb garanties les esmenes que, si s’escau, siguin necessàries.
Aquests criteris d’actuació, a més, s’assenten àmpliament en tots els registres públics de
persones jurídiques, ja siguin estatals o autonòmics.
Amb aquesta precisa regulació es pretén facilitar l’establiment de la denominació, atès
que la Llei orgànica, a més de prohibir la identitat de noms, també prohibeix la semblança,
encara que només en cas que pugui crear confusió. Si bé el supòsit de la identitat ofereix
menys dubtes, no obstant la qual cosa s’estableixen els criteris necessaris per evitar la
duplicitat de noms, el de la semblança exigeix als ciutadans fer una doble valoració: la
primera, apreciar la semblança, i la segona, determinar si pot arribar a generar equívocs
en el tràfic jurídic.
Per tant, es considera que els requisits i límits que s’estableixen resulten de la màxima
utilitat tant per als interessats, en el moment de la constitució de l’associació, com
posteriorment per al Registre, durant el procediment d’inscripció, de manera que es
redueixen els marges de discrecionalitat que, fins ara, per falta d’una regulació més
completa, incidien de manera negativa en la seguretat jurídica.
Com a novetat, s’elimina per a l’interessat la càrrega de presentar en tot cas un certificat
de traducció de la denominació quan aquesta està en una llengua oficial diferent del castellà
o en un idioma estranger, que només pot requerir el Registre quan es consideri necessari.
A més, per entendre que es corresponen amb un àmbit diferent i que del seu ús poden
derivar situacions confuses, no s’admeten les denominacions que incloguin dominis
d’Internet com ara «.es», «.com», «.net», «.org», entre d’altres.
També, per al cas de fusió, es preveu que l’associació absorbent o la nova associació
resultant de la fusió puguin adoptar com a denominació la de qualsevol de les que s’extingeixin
per virtut de la fusió, de manera que la resta de denominacions quedin sense efectes.
A part d’això, i dins encara d’aquest títol, es regulen algunes qüestions que afecten la
codificació d’activitats, l’actualització permanent de la identitat dels membres dels òrgans
de representació i les associacions estrangeres, i es detalla el tractament registral que s’ha
de donar a algunes situacions d’especial rellevància com les de transformació i fusió, les
discrepàncies d’ordre intern i l’important acte de dissolució de les associacions. Tots
aquests són aspectes que incideixen en el funcionament del Registre i que, bé per la seva
novetat o perquè ho exigeix la gestió diària, han de tenir una regulació expressa.
Pel que fa, en concret, a les discrepàncies entre socis que es comuniquin al Registre,
es recorda, des del principi de no-ingerència de l’Administració en el funcionament de les
associacions, que el Registre no ha de trametre cap escrit pel qual els socis comuniquin
divergències d’aquesta naturalesa i que només tenen reflex registral les discrepàncies
d’ordre intern que hagin estat objecte de demanda judicial i així s’acrediti mitjançant la
presentació d’aquesta i de la seva admissió a tràmit.
Amb ple respecte al principi de distribució de competències entre l’Estat i les comunitats
autònomes i d’atribució de competències entre òrgans administratius, s’estableixen dues
importants regles d’actuació, concretades en el fet que les sol·licituds d’inscripció que
presentin davant el Registre les associacions autonòmiques i especials s’han de remetre
a l’òrgan competent per a la seva tramitació. Respecte d’aquestes últimes, és a dir, de les
associacions subjectes a un règim jurídic específic, la inscripció de les quals en un registre
especial sigui obligatòria, només s’admeten les sol·licituds quan una norma estatal amb
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rang de llei estableixi la seva inscripció prèvia en el Registre nacional d’associacions. Amb
aquesta segona regla, a més, es pretenen evitar supòsits de dobles inscripcions, no
emparats per la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, excepte que almenys una llei estatal
imposi per als ciutadans la càrrega de sol·licitar dues vegades, en dos registres diferents,
la inscripció d’una mateixa associació.
Finalment, s’estableixen les relacions de col·laboració entre el Registre i els altres
registres d’associacions, i altres registres públics i òrgans administratius, així com
s’assenyala expressament que, en tot cas, ha de facilitar la informació registral que li
requereixin els jutjats i tribunals.
El títol II es refereix als procediments d’inscripció.
Es distingeix per primera vegada entre les inscripcions practicades a sol·licitud dels
interessats i les que es duen a terme d’ofici. Entre aquestes últimes hi ha les inscripcions
ordenades pels jutjats i tribunals, les resolucions de les quals s’han de comunicar
directament al Registre, cosa que permet eliminar per als interessats l’obligació de
presentar davant el Registre les corresponents sol·licituds d’inscripció i constància. També
tenen la consideració d’inscripcions d’ofici les que es refereixen a la declaració i revocació
d’utilitat pública de les associacions, atès que la competència resideix en el mateix Ministeri
de l’Interior i es tracta d’actes de publicació obligatòria en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Quant als procediments d’inscripció pròpiament dits, també es distingeix per primera
vegada entre les normes comunes a tots els procediments i les específiques per a
cadascun d’ells.
El capítol I, sobre normes comunes, recull les generals del procediment administratiu
juntament amb les que preveu la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març. Així, es preveu un
procediment complet en les seves diferents fases d’iniciació, instrucció i resolució, on
tenen reflex aspectes com els requisits exigibles a les sol·licituds, termini de presentació,
tràmit d’esmena, petició d’informes a altres òrgans administratius, audiència, termini de
resolució, efectes del silenci i recursos que són procedents contra els actes d’inscripció o
de denegació de la inscripció.
Dins d’aquest capítol destaca l’establiment d’una mínima prevenció per quan els
interessats comuniquin fora del termini legal d’un mes la modificació o actualització de les
dades que consten al Registre. En cap cas s’ha de rebutjar la inscripció de la nova
informació, però es pot requerir un certificat acreditatiu que aquesta està vigent, ja que
només la permanent correspondència del Registre amb la realitat extraregistral permet
satisfer el principi de publicitat.
També s’extreu del procediment administratiu comú la possibilitat de l’instructor de
sol·licitar informe a altres òrgans administratius quan la denominació, finalitats, activitats i
altres continguts estatutaris puguin afectar l’àmbit de les seves competències, en particular,
per evitar que la denominació esmentada es pugui confondre amb qualsevol de caràcter
oficial o que les finalitats puguin suposar l’exercici per l’associació de funcions públiques
de caràcter administratiu. Aquesta opció s’ha revelat necessària en un gran nombre de
procediments de constitució d’associacions, de transformació d’associacions, de
modificació d’estatuts i d’obertura de delegacions a Espanya d’associacions estrangeres,
per la qual cosa s’acull de manera expressa a l’objecte de proporcionar al Registre, en
cada cas, els elements de judici necessaris per dictar resolució.
I també es considera rellevant que la norma prevegi expressament el supòsit de
denegació de la inscripció sol·licitada quan l’associació no compleixi els requisits generals
que estableix la llei, o quan es tracti d’entitats que no presenten la naturalesa jurídica
d’associació o estan directament excloses de l’àmbit d’aplicació de la Llei orgànica 1/2002,
de 22 de març. Aquest tipus de resolució l’emparen els articles 24 i 30.3 d’aquesta Llei
orgànica, i la mateixa jurisprudència constitucional, que només entén lesionat l’exercici del
dret fonamental d’associació quan la denegació registral no té una motivació adequada o
se la pot qualificar d’infundada o arbitrària.
Per la seva banda, el capítol II relaciona tots els possibles procediments d’inscripció i
detalla per a cadascun d’ells els requisits específics a tenir en compte pels interessats en
el moment de formular la sol·licitud i adjuntar-hi la documentació preceptiva. Sobre això es
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destaca que s’elimina la càrrega que per als interessats comporta presentar per duplicat
l’acta fundacional i els estatuts inicials o modificats. S’elimina, per tant, una obligació que
curiosament s’ha mantingut constant en el nostre ordenament jurídic des de la primera Llei
d’associacions de 1887 però que ja no té cap justificació. En aquest mateix sentit, es
modifica el Reial decret 397/1988, de 22 d’abril, pel qual es regula la inscripció registral
d’associacions juvenils, amb l’objecte de suprimir la càrrega que per a aquest tipus
d’associacions suposa la presentació per triplicat de l’acta fundacional i els estatuts en
sol·licitar la inscripció de l’entitat. A part d’això, es manté amb caràcter general el tipus de
documentació exigible fins ara a les associacions, ja que es considera la mínima
imprescindible per produir amb garanties les respectives inscripcions, i s’afegeix, per a un
reduït nombre de procediments, la facultat del Registre de sol·licitar als interessats un
certificat d’actualització de dades, quan això resulti necessari per evitar la fragmentació de
la informació i assegurar la coherència de la publicitat registral.
En concret, s’han de practicar a sol·licitud dels interessats les inscripcions de
constitució d’associacions, federacions, confederacions i unions d’associacions, de
transformació d’associacions, de modificació d’estatuts, de juntes directives o òrgans de
representació, d’obertura i tancament de delegacions o establiments, d’incorporació i
separació d’associacions a una federació, confederació o unió d’associacions o de la seva
pertinença a entitats internacionals, de fusió i de dissolució de qualsevol de les entitats
associatives esmentades, i de delegacions a Espanya d’associacions estrangeres.
D’entre aquesta relació, com s’ha indicat anteriorment, es regulen ex novo els
procediments de sol·licitud d’inscripció de fusió i transformació d’associacions, i, per a tots
ells, en general, es predeterminen amb detall els requisits de les sol·licituds i de la
documentació adjunta que s’ha de presentar al Registre, en garantia de la màxima
seguretat per als interessats.
És a dir, la regulació dels procediments, en els seus aspectes generals i específics, es
fa de manera exhaustiva per beneficiar la seguretat jurídica i per evitar que els ciutadans
hagin d’adreçar constants consultes o aclariments al Registre derivades d’una eventual
insuficiència normativa.
Per tant, més detall i menys càrregues són elements que redunden en benefici de
l’objectiu perseguit de configurar uns procediments més clars i senzills.
A això també hi ha de contribuir la posada a disposició dels ciutadans de models de
sol·licitud per a cada procediment d’inscripció, adaptats als nous requeriments del
Reglament, així com d’altres documents d’aportació obligatòria, com actes fundacionals,
estatuts o certificats.
IV
Es tracten dues qüestions importants més referides a l’activitat de les associacions,
que constitueixen novetats destacables.
D’una banda, la disposició transitòria primera de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de
març, estableix que les associacions inscrites amb anterioritat a la seva entrada en vigor,
en el termini de dos anys, han de comunicar al registre competent que estan en situació
d’activitat i funcionament. Per contra, actualment consta l’existència de més de 14.000
entitats inscrites en el Registre nacional d’associacions que han incomplert aquesta
obligació, és a dir, d’associacions que es van constituir i van inscriure d’acord amb la Llei
191/1964, de 24 de desembre, d’associacions, i que no han comunicat que estan en
funcionament ni han promogut la inscripció de cap acte associatiu durant, almenys, els
últims dotze anys. Per això, per procurar la correspondència permanent entre la realitat
associativa i la realitat registral, es considera pertinent, als efectes de publicitat i en
garantia de tercers, habilitar el Registre per prendre constància d’aquesta situació
mitjançant una nota marginal, que es cancel·la quan aquestes associacions presenten la
preceptiva declaració d’activitat i funcionament.
D’altra banda, i amb l’objecte de fer una ordenació de les entitats que afavoreixi la
publicitat registral i la funció estadística, es publiquen, com a annex del Reglament, els
codis d’activitats de les associacions. Atesa l’extensió i la complexitat de les finalitats que
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les associacions inclouen als seus estatuts s’opta per publicar una llista de codis perquè
siguin les mateixes associacions les que, en el moment de la sol·licitud d’inscripció,
identifiquin la seva activitat principal o més característica. Aquesta facultat, no obstant això,
es configura com una opció dels interessats, per la qual cosa, si de cas hi manca, el
Registre ha de procedir a la classificació de l’entitat. La codificació s’ha elaborat sobre una
base decimal i, respecte del seu contingut, s’ha tingut en compte el conjunt d’actuacions
que són més comunes entre les associacions, de manera que s’han incorporat a la llista
algunes de desconegudes o menys rellevants entre el col·lectiu associatiu fa una dècada,
com les relatives a Internet, xarxes socials, desenvolupament sostenible, dependència,
responsabilitat social corporativa, emprenedoria o codesenvolupament. En tot cas, el codi
esmentat s’ha d’adaptar en cada moment a l’evolució social, per la qual cosa, als efectes
de la seva actualització, es preveu que es pugui modificar per ordre ministerial.
V
Finalment, s’aprofita per modificar en determinats aspectes el Reial decret 1740/2003,
de 19 de desembre, sobre procediments relatius a associacions d’utilitat pública.
Així, i a l’objecte de la correcta verificació dels requisits inherents a la declaració
d’utilitat pública, es modifica l’article 2 del Reial decret 1740/2003, de 19 de desembre, per
recollir l’obligació dels interessats de presentar una memòria separada per cadascun dels
dos exercicis econòmics anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. També es
modifica l’article 5 per actualitzar la norma de comptabilitat aplicable a aquest tipus
d’entitats, és a dir, el vigent Reial decret 1491/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aproven les
normes d’adaptació del Pla general de comptabilitat a les entitats sense finalitats lucratives
i el model de pla d’actuació de les entitats sense finalitats lucratives.
Aquest Reial decret ha estat sotmès a informe de l’Agència Espanyola de Protecció de
Dades.
En virtut d’això, a proposta del ministre de l’Interior, amb l’aprovació prèvia del ministre
d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació
prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 23 d’octubre de 2015,
DISPOSO:
Article únic.

Aprovació del Reglament del Registre nacional d’associacions.

S’aprova el Reglament del Registre nacional d’associacions, el text del qual s’insereix
a continuació.
Disposició addicional primera.

Registres d’associacions a les ciutats de Ceuta i Melilla.

A les ciutats de Ceuta i Melilla hi ha un registre d’associacions, que radica en la
respectiva delegació del Govern. Aquests registres exerceixen les seves competències
respecte de les associacions que exerceixin principalment les seves activitats en l’àmbit
territorial respectiu de Ceuta i Melilla.
Disposició addicional segona.

No-increment de la despesa pública.

Les mesures que inclou el Reglament del Registre nacional d’associacions no poden
comportar cap increment de dotacions ni de retribucions ni d’altres despeses de personal.
Disposició derogatòria única.

Derogació normativa.

Es deroga el Reial decret 1497/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament del Registre nacional d’associacions i de les seves relacions amb la resta de
registres d’associacions, i totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al
que disposa aquest Reial decret i el Reglament que aprova.
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Disposició final primera. Modificació del Reial decret 1740/2003, de 19 de desembre,
sobre procediments relatius a associacions d’utilitat pública.
Es modifica el Reial decret 1740/2003, de 19 de desembre, sobre procediments
relatius a associacions d’utilitat pública, en els termes següents:
U.

El paràgraf a) de l’apartat 2 de l’article 2 queda redactat de la manera següent:
«a) Memòries, en les quals es reflecteixin les activitats que hagi exercit
ininterrompudament durant els dos exercicis econòmics anuals precedents a aquell
en què es presenta la sol·licitud. Totes dues memòries, una per cada exercici
econòmic, les han de signar els membres de la Junta Directiva o òrgan de
representació de l’entitat.»

Dos.

L’apartat 2 de l’article 5 queda redactat de la manera següent:

«2. Els comptes anuals de les entitats declarades d’utilitat pública, comprensives
del balanç de situació, el compte de resultats i la memòria econòmica, s’han de
formular d’acord amb el que disposa el Reial decret 1491/2011, de 24 d’octubre, pel
qual s’aproven les normes d’adaptació del Pla general de comptabilitat a les entitats
sense finalitats lucratives i el model de pla d’actuació de les entitats sense finalitats
lucratives, i les seves normes de desplegament, o la norma que el substitueixi.»
Disposició final segona. Modificació del Reial decret 397/1988, de 22 d’abril, pel qual es
regula la inscripció registral d’associacions juvenils.
L’apartat 1 de l’article 2 del Reial decret 397/1988, de 22 d’abril, pel qual es regula la
inscripció registral d’associacions juvenils, queda redactat de la manera següent:
«1. Per inscriure’s en els registres a què fa referència l’article anterior s’ha de
presentar una sol·licitud subscrita per la persona o persones que actuïn en nom de
l’associació, i adjuntar-hi l’acta de constitució i els estatuts, signats en totes les
seves pàgines.»
Disposició final tercera.

Títol competencial.

1. D’acord amb la disposició final primera de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març,
els articles 9.2, 26.3, 32 i la disposició addicional cinquena del Reglament del Registre
nacional d’associacions es dicten a l’empara de l’article 149.1.1.a de la Constitució
espanyola.
2. La resta d’articles del Reglament són aplicables a les associacions d’àmbit estatal.
Disposició final quarta.

Facultat de desplegament.

Es faculta el ministre de l’Interior per dictar les normes necessàries per al desplegament
i execució del Reglament del Registre nacional d’associacions.
En particular, es pot modificar per ordre l’annex del Reglament.
Disposició final cinquena.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’1 de desembre de 2015.
Oviedo, 23 d’octubre de 2015.
FELIPE R.
El ministre de l’Interior,
JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ
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TÍTOL PRELIMINAR
Disposicions generals
Article 1.

Objecte del Reglament.

1. Aquest Reglament té per objecte regular el Registre nacional d’associacions, la
seva estructura i funcionament, els procediments d’inscripció i les seves relacions amb
altres registres d’associacions i amb els altres òrgans de l’Administració, així com
establir-ne la dependència orgànica.
2. Les referències d’aquest Reglament a les associacions s’entenen igualment fetes
a les federacions, confederacions i unions d’associacions, sense perjudici de les
especificacions que siguin procedents en cada cas.
Article 2.

El Registre nacional d’associacions.

1. El Registre nacional d’associacions té per objecte la inscripció de les associacions,
federacions, confederacions i unions d’associacions d’àmbit estatal, i de totes les que no
exerceixin principalment les funcions en l’àmbit territorial d’una única comunitat autònoma,
sempre que, en tots dos casos, no tinguin finalitat de lucre i no estiguin sotmeses a un
règim associatiu específic.
2. Als efectes del que disposa l’apartat anterior, i d’acord amb el que estableix l’article
3.f) de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, es
consideren federacions, confederacions i unions d’associacions les entitats associatives de
segon grau els promotors de les quals són persones jurídiques de naturalesa associativa
constituïdes a l’empara de l’esmentada Llei orgànica i inscrites en el Registre nacional
d’associacions o en els corresponents registres autonòmics d’associacions.
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En concret, es consideren federacions i unions les entitats promogudes per tres o més
associacions, i confederacions les entitats promogudes per un mínim de tres federacions.
3. Així mateix, correspon al Registre la inscripció de les delegacions de les
associacions estrangeres que exerceixin activitats a Espanya de manera estable o
duradora.
Article 3.

Naturalesa i dependència orgànica.

El Registre nacional d’associacions és un registre públic, de caràcter administratiu i
únic per a tot el territori de l’Estat.
L’òrgan encarregat de la seva gestió té la seu a Madrid i depèn de la Secretaria
General Tècnica del Ministeri de l’Interior.
Article 4.

Principis d’actuació.

El Registre queda subjecte als principis d’actuació següents:
a) Legalitat: el Registre ha de qualificar la legalitat de les formes extrínseques dels
documents en la virtut dels quals se sol·liciti la inscripció i la validesa del seu contingut.
b) Legitimació: el Registre ha de verificar la capacitat i legitimació de les persones
que atorguin o subscriguin els documents en la virtut dels quals se sol·liciti la inscripció.
c) Tracte successiu: per inscriure actes modificatius o extintius d’altres d’atorgats
amb anterioritat és necessària la prèvia inscripció d’aquests.
d) Integritat: correspon al Registre el tractament del contingut dels assentaments i
vetllar perquè s’apliquin les mesures adequades per impedir-ne la manipulació.
e) Publicitat: el Registre fa públics la constitució, els estatuts, els òrgans de
representació de les associacions i altres actes inscriptibles.
Article 5.

Eficàcia.

1. El contingut del Registre es considera exacte i vàlid. Els assentaments produeixen
els seus efectes mentre no s’anoti la resolució judicial o administrativa que declari la seva
inexactitud o nul·litat.
2. Els assentaments practicats en el Registre no convaliden els actes o negocis
jurídics de les associacions que siguin nuls d’acord amb les lleis.
Article 6.

Gestió per mitjans electrònics.

1. El Registre ha d’utilitzar sistemes basats en tecnologies de la informació i les
comunicacions per a la gestió dels procediments, la pràctica i gestió dels assentaments
registrals i l’emmagatzematge de la informació, així com en les seves relacions amb els
ciutadans, d’acord amb el que disposa la legislació reguladora de l’accés electrònic dels
ciutadans als serveis públics i la seva normativa de desplegament.
2. Aquests sistemes permeten que les administracions públiques i els òrgans
judicials, en l’exercici de les seves competències i sota la seva responsabilitat, tinguin
accés a les dades del Registre nacional d’associacions, si bé, en el cas de les
administracions públiques, respectant les excepcions relatives a les dades especialment
protegides. Els esmentats accessos s’han d’efectuar mitjançant procediments electrònics
i amb els requisits i prescripcions tècniques que s’estableixin dins dels esquemes nacionals
d’interoperabilitat i de seguretat.
3. El dimensionament, la provisió, l’administració i el manteniment dels sistemes
esmentats que assegurin el funcionament d’acord amb la normativa vigent sobre seguretat
de la informació i interoperabilitat, així com amb la d’accessibilitat universal i disseny per a
totes les persones, és competència de l’òrgan que tingui assignades aquestes atribucions
dins del Departament.
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TÍTOL I
Organització i funcionament del Registre
CAPÍTOL I
Organització
Article 7.

Estructura.

El Registre s’estructura en les seccions següents:
Secció 1a. Associacions.
Secció 2a. Federacions, confederacions i unions d’associacions.
Secció 3a. Associacions juvenils.
Secció 4a. Delegacions a Espanya d’associacions estrangeres.
Article 8.

Contingut de les seccions.

Les seccions 1a, 2a i 3a tenen per objecte agrupar i ordenar les associacions,
federacions, confederacions i unions d’associacions d’àmbit estatal, i de totes les que no
exerceixin principalment les seves funcions en l’àmbit territorial d’una única comunitat
autònoma, així com les associacions juvenils d’igual àmbit d’actuació.
La finalitat de la secció 4a és la d’agrupar i ordenar les associacions estrangeres amb
delegació a Espanya.
Article 9.

Fitxer de denominacions d’associacions.

1 El Registre porta un fitxer de denominacions d’associacions, que es posa a
disposició dels ciutadans per oferir publicitat informativa sobre els noms d’entitats
associatives inscrites prèviament.
2. El contingut del fitxer està integrat pels noms de les associacions inscrites en el
Registre nacional d’associacions i pels de les associacions inscrites en els registres
autonòmics i especials, sempre que aquesta inscripció l’hagi comunicat el respectiu òrgan
competent.
A aquests efectes, i amb l’objecte de mantenir actualitzat el fitxer de denominacions, el
Registre ha de rebre la informació que els registres autonòmics i especials li proporcionin
sobre inscripció, modificació de la denominació, dissolució i baixa de les entitats
associatives de la seva competència.
L’enviament de la informació per part dels registres autonòmics i especials
d’associacions s’ha de dur a terme exclusivament per procediments i en suports
electrònics, ajustats als requisits que estableixi la Secretaria General Tècnica en
coordinació amb els altres òrgans competents i amb les unitats tècniques que proporcionen
suport telemàtic a aquests òrgans.
3. El fitxer és accessible a través de la seu electrònica central del Ministeri de l’Interior.
4. La baixa definitiva per dissolució de l’entitat, practicada pel registre corresponent,
comporta la supressió de la seva denominació en el fitxer.
CAPÍTOL II
Funcionament
Secció 1a.
Article 10.

Funcions

Funcions.

Són funcions del Registre:
a)
b)

Inscriure els actes que hagin d’accedir al Registre.
Dipositar la documentació preceptiva.
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c) Donar publicitat als assentaments i als documents dipositats.
Article 11. Actes inscriptibles.
1.

S’han d’inscriure al Registre:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

La denominació.
Les finalitats i les activitats estatutàries.
El domicili.
L’àmbit territorial d’actuació.
La identitat dels titulars de la Junta Directiva o òrgan de representació.
La data de constitució i la d’inscripció.
L’obertura i tancament de delegacions o establiments de l’entitat.
La declaració i revocació de la condició d’utilitat pública.
Les entitats que constitueixen o integren federacions, confederacions o unions.
La pertinença a federacions, confederacions i unions o entitats internacionals.
La baixa, suspensió o dissolució de l’associació, i les seves causes.

2. Igualment, s’han d’inscriure les modificacions que afectin els estatuts, en els
termes a què es refereix l’article 16 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març.
3. Pot ser objecte d’inscripció el número d’identificació fiscal de les associacions que
l’hagin d’obtenir d’acord amb la normativa tributària, i així el comuniquin al Registre amb
motiu de la primera inscripció de l’entitat o en qualsevol moment posterior.
Article 12.

Documentació a dipositar.

1. Ha d’estar dipositada en el Registre la documentació següent aportada pels
interessats:
a) L’acta fundacional.
b) L’acta on constin els acords modificatius de les dades registrals o s’introdueixin
noves dades.
c) Els estatuts i les seves modificacions.
d) La relativa a l’obertura, trasllat o clausura de delegacions o establiments.
e) La referent a la incorporació o baixa d’associacions en federacions, confederacions
i unions, o en entitats internacionals.
f) La referida a la dissolució de l’entitat i, si s’escau, al destí donat al patrimoni
romanent.
2. Quan es tracti d’associacions estrangeres que actuïn de manera estable a
Espanya, ha d’estar dipositada la documentació següent, presentada per la mateixa entitat
traduïda al castellà:
a) Acta de la reunió de l’òrgan competent, signada per les persones que tinguin la
representació de l’associació, en la qual es reculli l’acord d’obertura de la delegació a
Espanya, amb indicació del domicili principal de la delegació esmentada.
b) La documentació justificativa que l’associació estrangera està vàlidament
constituïda d’acord amb la seva llei personal, consistent en el certificat acreditatiu de la
inscripció, aprovació, legalització o reconeixement, expedit per l’autoritat competent del
país d’origen.
c) Els estatuts o document anàleg que reguli l’organització i funcionament de
l’associació.
d) La documentació en què consti la identitat dels representants a Espanya, siguin
persones físiques o jurídiques, i la justificativa de les seves facultats de representació.
3. També s’han de dipositar en el Registre:
a)

Les resolucions judicials que afectin actes susceptibles de constància registral.
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b) Les resolucions per les quals s’acordin la declaració i la revocació d’utilitat pública
de les associacions.
Article 13.

Publicitat.

1. El Registre ha de fer efectiva la publicitat mitjançant certificat del contingut dels
assentaments, nota simple informativa, còpia dels assentaments o dels documents
dipositats i a través de llistes.
Igualment es pot fer efectiva mitjançant l’exhibició dels assentaments i dels documents,
prèvia compareixença dels interessats a la seu del Registre.
2. El Registre vetlla pel compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal, respecte de les sol·licituds que afectin les
dades personals ressenyades en els assentaments o en els documents, incloses les
resolucions judicials que, si s’escau, constin en els expedients.
3. Els certificats, que es poden emetre en format electrònic, són l’únic mitjà d’acreditar
fefaentment el contingut dels assentaments i dels documents dipositats. En cap cas el
Registre ha d’expedir certificacions sobre dades corresponents a entitats inscrites en altres
registres d’associacions.
4. La nota simple informativa o còpia dels assentaments constitueixen un mer trasllat
de les dades registrals.
5. El Registre pot facilitar informació sobre les associacions mitjançant l’emissió de
llistes. A aquests efectes, l’interessat ha de concretar els criteris de cerca, i no s’admeten
les sol·licituds genèriques o que pretenguin un abocament de totes les dades del Registre.
A les llistes es fa constar la denominació de les associacions, el seu número nacional
d’inscripció i el domicili social.
6. L’exhibició dels assentaments i dels documents dipositats exigeix la sol·licitud
prèvia de l’interessat, presentada amb antelació suficient a la compareixença, i s’ha de fer
sempre en presència del personal competent.
7. El Registre vetlla pel compliment de les normes vigents respecte de les sol·licituds
de publicitat en massa.
Article 14.
1.

Tipus d’assentaments.

El Registre pot practicar els assentaments següents:

a) Inscripcions.
b) Notes marginals.
c) Anotacions provisionals.
d) Cancel·lacions.
2. Mitjançant la inscripció es registren els actes a què es refereix l’article 11, així com
les seves actualitzacions o modificacions.
3. La nota marginal dóna raó dels actes de rellevància registral, diferents dels
anteriors, produïts durant la vida de l’associació.
4. L’anotació provisional es practica per reflectir el caràcter transitori de qualsevol
inscripció.
5. La cancel·lació produeix la supressió definitiva de qualsevol dels assentaments
anteriors.
Article 15.

Manera de practicar els assentaments.

1. Els assentaments es redacten en llengua castellana, s’estenen de manera succinta
i es remeten a l’expedient on consti el document que formalitzi l’acte objecte d’inscripció.
2. En tot cas, ha de quedar constància de la data en què es practica l’assentament.
Article 16.

Rectificació d’errors.

Els errors materials, de fet o aritmètics que es detectin en el contingut dels
assentaments els ha de rectificar, d’ofici o a instància dels interessats, el Registre mateix.
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Full electrònic registral.

1. El Registre ha de practicar els assentaments en fulls registrals, que s’han
d’elaborar exclusivament en suport electrònic i han de contenir els camps necessaris per
fer qualsevol tipus d’assentament.
2. Els fulls registrals de les seccions 1a, 2a, 3a i 4a contenen un número únic,
denominat «número nacional d’inscripció», que s’assigna de manera correlativa i identifica
cada entitat associativa dins de les seccions respectives. Així mateix, incorporen el número
d’expedient on s’arxiva la documentació.
Article 18.

Constància del domicili i de la identitat.

1. La constància del domicili a efectes registrals expressa el carrer i número o, si no
n’hi ha, el lloc de situació, i la localitat, el municipi, la província i el codi postal.
2. Quan l’associació assenyali com a domicili social el d’una institució o entitat pública
o privada, el Registre li ha de requerir un document acreditatiu de la conformitat amb
aquest assenyalament per part de l’esmentada institució o entitat.
3. Per a la constància de la identitat d’una persona física, s’ha d’indicar:
a) El nom i cognoms.
b) La nacionalitat
c) El domicili.
d) El número del document legal d’identificació.
4. Són documents d’identitat admesos el DNI, el NIE i el passaport en vigor, així com
qualsevol altre document acreditatiu de la identitat vàlidament emès pel país d’origen del
promotor.
5. Per a la identificació de les persones jurídiques s’ha d’indicar:
a) La raó social o denominació.
b) La nacionalitat.
c) El domicili social.
d) El número d’identificació fiscal, quan l’hagin d’obtenir d’acord amb la normativa
tributària.
Article 19.

Fulls registrals de les seccions 1a, 2a i 3a.

Els fulls registrals de les seccions 1a, 2a i 3a contenen les dades següents de l’entitat
associativa:
a) La denominació
b) El número d’identificació fiscal, si s’escau.
c) Finalitats i activitats estatutàries en forma codificada.
d) El domicili.
e) Àmbit territorial d’actuació.
f) La identitat del president o representant legal i del secretari o persona amb facultat
per certificar acords socials, i la raó social o denominació quan siguin persones jurídiques.
g) La data de constitució i la d’inscripció.
h) L’obertura i tancament de delegacions o establiments, amb indicació del domicili.
i) La declaració i revocació de la condició d’utilitat pública i la data de la seva
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
j) La pertinença a federacions, confederacions i unions d’associacions, així com a
entitats internacionals.
k) En cas de federacions, confederacions i unions, les entitats que la integren.
l) Els acords de transformació i fusió.
m) Les resolucions judicials que afectin actes susceptibles de constància registral.
n) La baixa i les seves causes.
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ñ) La suspensió o dissolució i les seves causes, amb indicació de l’autoritat judicial
quan aquesta l’hagi acordat, i el nomenament de liquidadors, si s’escau.
o) El tancament provisional o definitiu del full, la data i la seva causa.
Article 20.

Fulls registrals de la secció 4a.

Els fulls registrals de la secció 4a han de contenir les següents dades de les
associacions estrangeres vàlidament constituïdes d’acord amb la seva llei personal i la Llei
orgànica 1/2002, de 22 de març:
a) La denominació i nacionalitat.
b) El número d’identificació fiscal, si s’escau.
c) Finalitats i activitats estatutàries en forma codificada.
d) El domicili principal de la delegació a Espanya.
e) Àmbit territorial d’actuació.
f) La data de l’acord d’obertura de la delegació a Espanya i la data d’inscripció al
Registre nacional d’associacions.
g) La identitat del representant a Espanya, i la raó social o denominació quan aquest
sigui persona jurídica.
h) L’obertura i tancament d’altres delegacions o establiments, amb indicació del
domicili.
i) Les resolucions judicials que afectin actes susceptibles de constància registral.
j) El cessament de les activitats de l’associació a Espanya.
k) La suspensió o dissolució de l’associació estrangera.
l) El tancament provisional o definitiu del full, la data i la seva causa.
Article 21.

Arxiu de la documentació.

1. El Registre ha de portar un expedient per cadascuna de les entitats associatives
de les seccions 1a, 2a, 3a i 4a, on queda dipositada la documentació a què es refereix
l’article 12.
2. El Registre, independentment del format de la documentació que presentin els
interessats, n’ha de conservar una còpia electrònica en les condicions de seguretat i
interoperabilitat que estableix la normativa vigent.
Secció 2a.
Article 22.

Denominacions

Requisits de les denominacions.

1. Les associacions només poden tenir una denominació. Les sigles o noms abreujats
que s’afegeixin han de formar part de la denominació única.
2. La denominació pot ser en castellà o en alguna de les llengües oficials de les
comunitats autònomes. També pot ser en qualsevol idioma estranger.
En tot cas, la denominació ha d’estar formada per lletres de l’alfabet llatí i, si s’inclouen
xifres, aquestes només es poden expressar en nombres aràbics o romans.
El Registre, quan ho consideri necessari, pot requerir a l’associació un certificat de
traducció al castellà de la denominació.
3. En cas de fusió, l’associació absorbent o la nova associació resultant de la fusió
poden adoptar com a denominació la de qualsevol de les que s’extingeixin per virtut de la
fusió, i la resta de denominacions queden sense efectes.
Article 23.
1.

Límits de les denominacions.

El Registre no inscriu la denominació de les associacions quan:

a) Inclogui expressions contràries a les lleis o pugui comportar la vulneració dels
drets fonamentals.
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b) Estigui formada exclusivament amb el nom d’Espanya, els de les seves comunitats
autònomes, províncies, municipis, illes i les altres entitats locals, amb el nom dels òrgans
de les administracions públiques, o amb els dels estats estrangers o organitzacions
internacionals.
c) Incorpori termes dotats de valor institucional com «estatal», «oficial», «públic»,
«real» o qualsevol altre que indueixi a confusió sobre la naturalesa juridicoprivada de
l’entitat, llevat que disposi de l’autorització corresponent.
d) Inclogui termes o expressions que indueixin a error o confusió sobre la seva
identitat, o sobre la seva classe o naturalesa, en especial mitjançant l’adopció de paraules,
conceptes o símbols, acrònims i similars propis de persones jurídiques diferents, siguin o
no de naturalesa associativa.
2. Tampoc és objecte d’inscripció la denominació quan aquesta coincideixi o
s’assembli de manera que pugui crear confusió:
a) Amb la d’entitats preexistents, siguin o no de nacionalitat espanyola, llevat que,
prèvia autorització d’aquestes, es constitueixin com a filials o delegacions i introdueixin
algun patronímic que les distingeixi.
b) Amb la d’una altra associació prèviament inscrita en el Registre o que estigui
incorporada al fitxer de denominacions d’associacions.
c) Amb els noms o pseudònims de les persones físiques, excepte que hi hagi
consentiment exprés d’aquestes o els seus successors. Es considera que es dóna el
consentiment quan la persona el nom o pseudònim de la qual figuri a la denominació sigui
sòcia fundadora de l’associació.
d) Amb una marca registrada notòria, llevat que la inscripció la sol·liciti el titular
d’aquesta o en consti el consentiment.
3. S’entén que hi ha identitat no tan sols en el cas de plena coincidència en la
denominació, sinó també quan concorri algun dels supòsits següents:
a) La utilització de les mateixes paraules en diferent ordre, gènere o nombre.
b) La utilització de les mateixes paraules amb l’addició o supressió de termes,
articles, preposicions, conjuncions, guions, signes de puntuació i altres expressions o
partícules de significat escàs.
c) La utilització de paraules diferents però amb una notòria semblança fonètica.
4. Als efectes del que disposen els apartats anteriors, el Registre pot requerir la
col·laboració del Registre Mercantil Central i del Registre de marques.
5. Atès que corresponen a un àmbit diferent i indueixen a error, el Registre no inscriu
les denominacions que incloguin els dominis d’Internet, com ara «.es», «.com», «.net» o
«.org.».
6. Els termes «federació», «confederació» i «unió d’associacions» queden reservats
a les entitats associatives de segon grau que defineix l’article 2.2.
7. L’expressió «associació juvenil» queda reservada a les que se sotmeten al Reial
decret 397/1988, de 22 d’abril, pel qual es regula la inscripció registral d’associacions juvenils.
8. Quan la denominació elegida pels promotors o socis no s’ajusti als requisits i límits
establerts, el Registre ha d’obrir el tràmit d’esmena al qual es refereix l’article 38.2.
Secció 3a. Altres disposicions de funcionament
Article 24.

Codis d’activitats.

1. Als efectes d’anotar les finalitats i les activitats de l’associació en forma codificada,
els interessats poden indicar a les sol·licituds d’inscripció el codi, amb un mínim de tres
dígits, que es correspongui amb l’activitat més característica de l’associació, d’acord amb
els que aprova l’annex d’aquest Reglament. Quan no s’identifiqui cap codi idoni, es pot
assenyalar el codi «103.– Altres».
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2. El Registre anota al full registral corresponent el codi seleccionat per l’associació.
Si no hi ha cap indicació expressa dels interessats, la classificació la fa el Registre mateix.
3. El que disposa aquest article només és aplicable a les sol·licituds d’inscripció de
constitució, transformació o fusió d’associacions, de delegacions a Espanya d’associacions
estrangeres i de modificació d’estatuts, si en aquest últim cas es produeix una alteració
substancial de les finalitats de l’entitat.
Article 25.

Juntes directives.

Sense perjudici de la sol·licitud d’inscripció de la totalitat dels membres de la Junta
Directiva o òrgan de representació, que s’ha de presentar després del corresponent procés
d’elecció o nomenament, l’entitat ha de comunicar al Registre qualsevol incidència que
alteri la composició de l’òrgan representatiu esmentat, i n’ha d’instar la inscripció.
Article 26.

Transformació d’associacions.

1. Als efectes d’aquest Reglament s’entén per transformació l’operació consistent en
el canvi de l’àmbit territorial d’actuació de l’associació o en la modificació del seu règim
jurídic. Per a la seva adequada constància registral, els interessats han de promoure el
corresponent procediment d’inscripció de transformació d’associacions que regula la
secció 3a del capítol II del títol II.
2. Quan es tracti d’associacions inscrites al Registre nacional d’associacions, la
transformació dóna lloc a la pràctica d’un assentament d’inscripció de baixa provisional. Al
mateix temps, el Registre ha de remetre el full registral i còpia de l’expedient al registre
autonòmic o especial que correspongui. Quan es tingui constància de la inscripció d’alta
en el registre competent, el Registre ha de procedir a inscriure la baixa definitiva de
l’associació transformada.
3. Quan es tracti d’associacions inscrites en els registres autonòmics i especials
d’associacions, el Registre nacional d’associacions ha de requerir a l’òrgan competent
l’enviament de la informació necessària per a la tramitació del corresponent procediment
d’inscripció d’alta.
Article 27.

Fusió d’associacions.

1. Les associacions inscrites en el Registre nacional d’associacions es poden
fusionar, ja sigui mitjançant la constitució d’una de nova per dues o més, o mitjançant
l’absorció d’una o diverses per una altra de ja existent.
2. La fusió dóna lloc a la pràctica d’un assentament d’inscripció, que ha d’expressar:
a) Si es tracta de la creació d’una nova associació, les mateixes dades que les
previstes per a la constitució d’associacions i, a més, la data de l’acord de fusió.
b) Si es tracta d’un supòsit d’absorció, s’ha de fer constar al full registral de
l’associació absorbent la data de l’acord de fusió.
3. En tot cas, el Registre ha de procedir a cancel·lar els assentaments i al tancament
definitiu dels fulls registrals corresponents a les associacions que s’extingeixin.
Article 28.

Dissolució d’associacions.

1. La dissolució de les associacions obre el període de liquidació, fins a la fi del qual
l’entitat conserva la personalitat jurídica i roman inscrita a Registre.
2. La dissolució dóna lloc a la pràctica d’un assentament d’inscripció de baixa
provisional.
Un cop concloses les operacions a què es refereix l’article 18.3 de la Llei orgànica
1/2002, de 22 de març, els liquidadors han de presentar sol·licitud de cancel·lació de tots
els assentaments de l’associació, i el Registre ha de procedir al tancament definitiu del full
registral.
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3. Si en el moment de la dissolució l’entitat no té patrimoni, el Registre ha de procedir
directament a cancel·lar tots els assentaments de l’associació i al tancament definitiu del
full registral.
Article 29.

Associacions estrangeres.

El Registre ha de procedir al tancament definitiu del full registral de les delegacions de
les associacions estrangeres quan aquestes comuniquin el cessament de les seves
activitats a Espanya o quan remetin la documentació a què fa referència l’article 28.3 de la
Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, relativa a la dissolució de l’associació.
Article 30.

Conteses d’ordre intern.

1. El Registre no ha de tramitar els escrits pels quals els associats comuniquin
l’existència de discrepàncies d’ordre intern, llevat que s’hi adjunti la documentació següent:
a) Còpia de la demanda presentada davant el jutjat o tribunal competent.
b) Testimoni de la resolució judicial d’admissió de la demanda.
2. Si el contingut de la demanda es refereix a actes associatius ja inscrits, s’ha de
practicar una anotació provisional per reflectir el caràcter transitori de la inscripció.
Si es refereix a actes no inscrits, es pren nota de la demanda mitjançant una nota
marginal. Aquest mateix tipus d’assentament es practica respecte de les posteriors
sol·licituds d’inscripció que es presentin en relació amb aquests actes associatius.
3. En tot cas, el Registre ha de procedir a practicar els assentaments d’inscripció o
cancel·lació que resultin de la corresponent resolució judicial ferma.
Article 31.

Decisions sobre competència.

D’acord amb el que disposa l’article 2.1, el Registre remet a l’òrgan competent les
sol·licituds d’inscripció que rebi de les associacions següents:
a) Aquelles l’àmbit principal d’actuació de les quals no superi el territori d’una
comunitat autònoma.
b) Les sotmeses a un règim associatiu específic, la inscripció o dipòsit d’estatuts en
un registre especial de les quals sigui obligatori, llevat que una norma estatal amb rang de
llei n’estableixi la inscripció prèvia en el Registre nacional d’associacions.
CAPÍTOL III
Col·laboració administrativa
Article 32.

Col·laboració amb altres registres d’associacions.

1. El Registre comunica als registres autonòmics l’obertura de delegacions o
establiments dins del seu territori per associacions d’àmbit estatal o estrangeres inscrites
en aquest.
2. El Registre facilita als registres autonòmics i especials la informació que li sol·licitin
per a l’exercici de les seves respectives funcions registrals.
Article 33.

Col·laboració amb altres organismes.

1. El Registre facilita la informació que li sol·licitin altres registres o organismes de les
administracions públiques, sempre que sigui necessària per a l’exercici de les seves
competències i es refereixi a dades de contingut registral d’associacions concretes. La
informació se cedeix preferentment per mitjans electrònics. El Ministeri de l’Interior dóna
resposta a les peticions d’informació més freqüents que duen a terme els diferents òrgans
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i entitats públiques a través de la Plataforma d’Intermediació de Dades de les
Administracions Públiques.
2. En tot cas, el Registre nacional d’associacions ha de faciliar la informació registral
que li requereixin els jutjats i tribunals.
TÍTOL II
Procediments d’inscripció
CAPÍTOL I
Normes comunes als procediments d’inscripció iniciats a sol·licitud dels
interessats
Article 34.

Tipus d’inscripcions.

1. El Registre practica les inscripcions a sol·licitud de la persona interessada o d’ofici.
2. Es practiquen a sol·licitud dels interessats les inscripcions de:
a) Constitució d’associacions.
b) Constitució de federacions, confederacions i unions d’associacions.
c) Transformació d’associacions.
d) Modificació d’estatuts.
e) Identitat dels titulars de la Junta Directiva o òrgan de representació.
f) Obertura i tancament de delegacions i establiments.
g) Incorporació i separació d’associacions a federacions, confederacions i unions, o
de qualsevol d’aquestes a entitats internacionals.
h) Fusió d’associacions.
i) Dissolució d’associacions.
j) Delegacions a Espanya d’associacions estrangeres.
3.

Es practiquen d’ofici les inscripcions següents:

a) Les ordenades per resolució judicial ferma.
b) Les relatives a la declaració i revocació de la utilitat pública de les associacions
d’àmbit estatal.
Article 35.

Presentació de sol·licituds.

1. Les sol·licituds d’inscripció es poden presentar en els llocs que preveu la legislació
reguladora del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
2. La documentació que, si s’escau, s’hagi d’adjuntar a la sol·licitud pot ser original o
es pot aportar mitjançant un certificat que estengui el secretari o la persona facultada per
a això d’acord amb els estatuts.
Article 36.

Requisits de les sol·licituds.

1. El contingut de les sol·licituds d’inscripció s’ha d’ajustar al que disposa la legislació
reguladora del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i a
aquestes s’han d’adjuntar els documents que en cada cas siguin preceptius d’acord amb
el que disposa el capítol II d’aquest títol.
2. En tot cas, s’han d’indicar els punts següents:
a) Denominació exacta de l’associació i el seu domicili.
b) Número d’inscripció, quan es tracti d’associacions ja inscrites.
c) Descripció de la documentació que s’adjunta a la sol·licitud.
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3. En els termes de l’article 24, els interessats poden indicar a la sol·licitud el codi
que es correspongui amb l’activitat més característica de l’associació.
4. En els supòsits de fusió s’han de tenir en compte les regles següents:
a) En el cas de fusió de dues o més associacions, la sol·licitud s’ha de presentar
signada per qualsevol dels representants de les associacions afectades, i en aquesta
s’han dexpressar la denominació i els números d’inscripció de cadascuna d’elles, així com
la denominació exacta de la nova entitat associativa.
b) En el cas de fusió per absorció, la sol·licitud s’ha de presentar signada pel
representant de l’associació absorbent, i en aquesta s’han d’expressar la denominació i els
números d’inscripció de les associacions afectades.
5. Respecte del procediment d’inscripció d’incorporació i separació d’associacions a
federacions, confederacions o unions d’associacions, o de qualsevol d’aquestes a entitats
internacionals, s’han d’observar els requisits específics de la secció 7a del capítol II.
Article 37.

Termini de presentació.

1. Per a les associacions ja inscrites, el termini de presentació de les sol·licituds
d’inscripció de modificació o actualització de les dades registrals és d’un mes, a comptar
de la data que s’indica en el capítol II per a cada procediment.
2. Quan les sol·licituds es presentin fora de termini, es pot requerir als interessats
l’aportació d’un certificat en el qual es ratifiqui la vigència de la variació produïda en les
dades.
Article 38.

Tramitació del procediment.

1. El Registre examina les sol·licituds i la documentació preceptiva adjunta, i verifica
si es compleixen els requisits que preveu la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, i aquest
Reglament.
2. Si les sol·licituds no reuneixen els requisits que preveu l’article 36, o la denominació
no s’ajusta al que estableixen els articles 22 i 23, s’ha de requerir a l’interessat que, en un
termini de deu dies, repari la falta, o adjunti o rectifiqui la documentació obligatòria, amb
expressa indicació que, si no ho fa, s’entén que desisteix de la seva petició, prèvia
resolució dictada a aquest efecte.
3. En els procediments d’inscripció de constitució d’associacions, transformació
d’associacions, d’obertura de delegacions a Espanya d’associacions estrangeres i de
modificació d’estatuts, l’instructor de l’expedient pot sol·licitar els informes que consideri
necessaris per raó de la denominació, finalitats socials, activitats o altres continguts
estatutaris.
L’òrgan informant s’ha de pronunciar sobre si, des de l’àmbit de les seves competències,
concorre algun motiu que impedeixi accedir a la inscripció. En particular, sobre si les
activitats de l’associació xoquen amb l’exercici de funcions públiques de caràcter
administratiu.
4. Instruït el procediment, es practica el tràmit d’audiència, llevat que no figurin en
l’expedient ni es tinguin en compte altres fets ni altres al·legacions o proves que les
adduïdes o aportades pels interessats.
Article 39.

Resolució del procediment.

1. El titular de la Secretaria General Tècnica dicta una resolució motivada en què
acorda o denega la inscripció.
2. La resolució que acordi la inscripció ha d’expressar l’acte susceptible d’accedir al
Registre, i ha d’indicar expressament que aquesta es practica només als efectes de
publicitat i que no exonera els interessats de complir la normativa vigent reguladora de les
activitats necessàries per a l’exercici de les finalitats estatutàries.
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3. Es pot denegar la inscripció sol·licitada quan concorri algun dels supòsits següents:
a) Que l’associació, d’àmbit estatal i règim comú, no reuneixi els requisits generals
que estableix la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, i aquest Reglament.
b) Que l’entitat no estigui inclosa en l’àmbit d’aplicació de la Llei orgànica 1/2002, de
22 de març, o no tingui naturalesa jurídica d’associació.
4. La resolució que es dicti es notifica als interessats i s’hi adjunta, si s’escau, la
documentació corresponent diligenciada degudament pel Registre.
Article 40.

Termini de resolució i efectes del silenci.

1. El termini de resolució dels procediments d’inscripció és de tres mesos a comptar
de la data d’entrada de la sol·licitud en el Ministeri de l’Interior.
2. Transcorregut el termini esmentat sense que s’hagi dictat resolució expressa,
l’interessat pot entendre estimada la sol·licitud.
3. D’acord amb el que disposen els apartats 2 i 4 de l’article 30 de la Llei orgànica
1/2002, de 22 de març, el termini queda suspès:
a) Des de la data de la corresponent notificació, quan s’hagi de requerir a l’interessat
l’esmena de defectes a què es refereix l’article 38.2.
b) Des de la data de la resolució motivada de remissió de les actuacions al Ministeri
Fiscal o a l’òrgan jurisdiccional competent, quan hi hagi indicis racionals d’il·licitud penal en
la documentació que s’adjunti a les sol·licituds d’inscripció de constitució d’associacions,
de transformació d’associacions, de delegacions a Espanya d’associacions estrangeres i
de modificació d’estatuts.
Article 41.

Recursos en via administrativa.

Les resolucions dels procediments d’inscripció no posen fi a la via administrativa i
contra aquestes es pot interposar recurs d’alçada davant el subsecretari de l’Interior.
CAPÍTOL II
Procediments d’inscripció iniciats a sol·licitud dels interessats
Secció 1a.
Article 42.

Inscripció de constitució d’associacions

Iniciativa d’inscripció.

La sol·licitud d’inscripció de la constitució de l’associació l’ha de presentar almenys un
dels seus promotors.
Article 43.

Documents que s’han d’adjuntar a la sol·licitud.

1. A la sol·licitud s’ha d’adjuntar l’acta fundacional, els estatuts i la còpia dels
documents d’identitat dels promotors o els seus representants. No és necessari adjuntar
aquesta última documentació quan a la sol·licitud mateixa s’autoritzi el Registre a
comprovar les dades d’identitat dels esmentats promotors o representants.
2. L’acta fundacional ha de contenir:
a) La identitat dels promotors si són persones físiques, i la denominació o raó social
si són persones jurídiques i, en tots dos casos, la nacionalitat i el domicili. Així mateix, la
identitat, la nacionalitat i el domicili de les persones que actuïn en representació dels
promotors.
b) La voluntat dels promotors de constituir una associació, els pactes que, si s’escau,
hagin establert, i la seva denominació exacta.
c) Els estatuts aprovats que regeixen l’organització i el funcionament de l’associació.
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La designació dels integrants dels òrgans de representació.
El lloc i data d’atorgament de l’acta, signada pels promotors.

A l’acta s’ha d’adjuntar, per al cas de persones jurídiques, un certificat de l’acord adoptat
per l’òrgan competent, en el qual ha de constar la voluntat de constituir l’associació o
formar-ne part, i la designació de la persona física que la representa, que ha acreditar la
seva identitat.
3. Els estatuts han de contenir tots els punts que estableix l’article 7.1 de la Llei
orgànica 1/2002, de 22 de març, sense perjudici que també puguin incloure qualssevol
altres continguts que els promotors considerin convenients, sempre que no s’oposin a les
lleis ni contradiguin els principis configuradors del dret d’associació. Els estatuts els han de
signar tots els promotors.
Secció 2a.
Article 44.

Inscripció de constitució de federacions, confederacions i unions
d’associacions

Iniciativa d’inscripció.

La sol·licitud d’inscripció de la constitució de federacions, confederacions i unions
d’associacions l’ha de presentar almenys una de les entitats promotores.
Article 45.

Documents que s’han d’adjuntar a la sol·licitud.

La documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud se subjecta al que estableix la
secció 1a d’aquest capítol, amb les particularitats següents:
a) A l’acta fundacional han de constar la denominació, el número d’inscripció i el
domicili de cadascuna de les entitats associatives promotores, així com les dades
d’identitat dels representants d’aquestes.
b) Per cadascuna de les entitats que formin la federació, confederació o unió s’ha
d’aportar l’acord adoptat per a la seva integració, i la designació de la persona que les
representi a l’acte constitutiu.
c) Els estatuts els han de signar els representants de totes les entitats promotores.
Secció 3a.
Article 46.

Inscripció de transformació d’associacions

Entitats inscrites en el Registre nacional d’associacions.

1. Les entitats inscrites en el Registre nacional d’associacions han de sol·licitar la
baixa en aquest per reducció de l’àmbit territorial d’actuació o per canvi de règim jurídic, en
el termini que preveu l’article 37.1, a comptar de l’adopció del respectiu acord de
modificació d’estatuts.
2. A la sol·licitud s’ha d’adjuntar:
a) Acta de l’assemblea general en què consti que l’associació redueix l’àmbit
territorial d’actuació al d’una sola comunitat autònoma o que es deixa de regir pel règim
general i comú de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, per acollir-se a un règim jurídic
especial, i la data de la seva aprovació. Igualment, ha de fer constar que la transformació
s’ha aprovat d’acord amb els requisits que els estatuts estableixen per a l’adopció
d’acords.
b) Text íntegre dels nous estatuts que contingui els articles modificats, signat pel
president i secretari de l’associació, i en el qual es faci constar, mitjançant diligència
estesa al final del document, que han quedat redactats amb la inclusió de les
modificacions acordades en l’assemblea general, i s’indiqui la data en què es va adoptar
la modificació.
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Associacions autonòmiques.

1. Les entitats inscrites en els corresponents registres autonòmics d’associacions
poden sol·licitar la inscripció en el Registre nacional d’associacions previ acord de
modificació d’estatuts per ampliar el seu àmbit territorial d’actuació i aquest superi el d’una
sola comunitat autònoma.
2. La sol·licitud s’ha de presentar en el termini que preveu l’article 37.1, a comptar de
l’adopció del respectiu acord de modificació d’estatuts.
3. A la sol·licitud s’ha d’adjuntar:
a) Acta de l’assemblea general en què consti l’acord de modificació d’estatuts,
expressiu de l’àmbit d’actuació, que ha de superar el territori d’una comunitat autònoma.
Igualment ha d’indicar la relació d’articles modificats i la data de la seva aprovació, i que la
modificació s’ha aprovat d’acord amb els requisits que estableixen els estatuts per a
l’adopció d’acords.
b) Text íntegre dels nous estatuts que contingui els articles modificats, signat pel
president i secretari de l’associació, i en el qual es faci constar, mitjançant diligència estesa
al final del document, que han quedat redactats amb la inclusió de les modificacions
acordades en l’assemblea general, i indiqui la data en què es va adoptar la modificació.
c) Certificat en què consti la relació actualitzada de la composició de la Junta
Directiva o òrgan de representació, amb indicació de la identitat dels seus titulars si són
persones físiques i de la denominació o raó social en cas de persones jurídiques, els
càrrecs que tenen i la data de la seva elecció o nomenament, la nacionalitat i el domicili de
cadascun d’ells.
Article 48.

Associacions especials.

1. Les entitats inscrites en els corresponents registres especials d’associacions
poden sol·licitar la inscripció en el Registre nacional d’associacions previ acord de
modificació d’estatuts per canviar el seu règim jurídic i acollir-se exclusivament al règim
general i comú de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març.
2. La sol·licitud s’ha de presentar en el termini que preveu l’article 37.1, a comptar de
l’adopció del respectiu acord de modificació d’estatuts.
3. A la sol·licitud s’ha d’adjuntar:
a) Acta de l’assemblea general en què consti l’acord de modificació d’estatuts,
expressiu del règim jurídic, que s’ha de referir a la submissió de l’entitat a la Llei orgànica
1/2002, de 22 de març. Igualment ha d’indicar la relació d’articles modificats i la data de la
seva aprovació, i que la modificació s’ha aprovat d’acord amb els requisits que estableixen
els estatuts per a l’adopció d’acords.
b) Text íntegre dels nous estatuts que contingui els articles modificats, signat pel
president i secretari de l’associació, i en el qual es faci constar, mitjançant diligència estesa
al final del document, que han quedat redactats amb la inclusió de les modificacions
acordades en l’assemblea general, i indiqui la data en què es va adoptar la modificació.
c) Certificat en què consti la relació actualitzada de la composició de la Junta
Directiva o òrgan de representació, amb indicació de la identitat dels seus titulars si són
persones físiques i de la denominació o raó social en cas de persones jurídiques, els
càrrecs que tenen i la data de la seva elecció o nomenament, la nacionalitat i el domicili de
cadascun d’ells.
Secció 4a.
Article 49.

Inscripció de modificació d’estatuts

Termini de presentació de la sol·licitud.

La sol·licitud s’ha de presentar en el termini que preveu l’article 37.1, a comptar de
l’adopció del respectiu acord de modificació d’estatuts.
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Documents que s’han d’adjuntar a la sol·licitud.

A la sol·licitud d’inscripció de modificació d’estatuts s’han d’adjuntar els documents
següents:
a) Acta de l’assemblea general que reculli l’acord de modificació d’estatuts, la relació
d’articles modificats i la data de la seva aprovació. Igualment, s’ha de fer constar que la
modificació s’ha aprovat de conformitat amb els requisits que estableixen els estatuts per
a l’adopció d’acords.
b) Text íntegre dels nous estatuts que contingui els articles modificats, signat pel
president i secretari de l’associació, i en el qual es faci constar, mitjançant diligència estesa
al final del document, que han quedat redactats amb la inclusió de les modificacions
acordades en l’assemblea general, i indiqui la data en què es va adoptar la modificació.
Secció 5a. Inscripció de la identitat dels titulars de la Junta Directiva o òrgan de representació
Article 51.

Termini de presentació de la sol·licitud.

La sol·licitud d’inscripció de la identitat dels titulars de la Junta Directiva o òrgan de
representació s’ha de presentar en el termini que
preveu l’article 37.1, a comptar de l’adopció del respectiu acord d’elecció o
nomenament, o de produir-se la variació en la composició de l’òrgan representatiu.
Article 52.

Documents que s’han d’adjuntar a la sol·licitud.

1. A la sol·licitud s’ha d’adjuntar acta de l’assemblea general o de l’acord adoptat,
segons que s’hagi determinat en els estatuts, en què consti la designació dels titulars de la
Junta Directiva o òrgan de representació i la seva data, i s’indiqui expressament:
a) Les dades d’identitat i domicili si són persones físiques.
b) La raó social o denominació si són persones jurídiques, amb les dades d’identitat
de les persones físiques que actuen en el seu nom.
c) Càrrecs que tenen dins de l’òrgan de representació.
d) La data de l’elecció o nomenament dels titulars entrants.
e) La data de la revocació i el cessament, si s’escau, dels titulars sortints.
f) La signatura dels titulars entrants i, si s’escau, dels sortints. En el supòsit que no es
pugui aportar la signatura dels titulars sortints, s’ha d’adjuntar la justificació suficient
d’aquesta circumstància.
2. Quan concorrin les situacions incidentals a què es refereix l’article 25, a la
sol·licitud s’ha d’adjuntar un certificat expressiu d’aquestes circumstàncies.
3. El Registre pot requerir l’aportació d’un certificat en què, mitjançant un document únic
i consolidat, es faci constar la relació actualitzada de la totalitat dels membres i càrrecs de
l’òrgan de representació, quan sigui necessari per garantir la coherència de la publicitat
registral.
Secció 6a.
Article 53.

Inscripció d’obertura i tancament de delegacions i establiments

Termini de presentació de la sol·licitud.

La sol·licitud d’inscripció d’obertura i tancament de delegacions i establiments s’ha de
presentar en el termini que preveu l’article 37.1, a comptar de l’adopció del respectiu acord
associatiu.
Article 54.

Documents que s’han d’adjuntar a la sol·licitud.

1. A la sol·licitud s’ha d’adjuntar acta de l’assemblea general o de l’acord adoptat,
segons que s’hagi determinat en els estatuts, en què consti l’obertura o tancament de
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delegacions o establiments de l’associació i la seva data, i s’indiqui el domicili social de la
delegació o establiment a què es refereix la sol·licitud.
2. Quan simultàniament es procedeixi a l’obertura i tancament d’una o diverses
delegacions o establiments, s’han de fer constar les dades a què es refereix l’apartat
anterior respecte de cadascuna d’elles.
3. El Registre pot requerir l’aportació d’un certificat en el qual, mitjançant document
únic i consolidat, es faci constar la relació actualitzada de la totalitat de delegacions i
establiments, quan això sigui necessari per garantir la coherència de la publicitat
registral.
Secció 7a. Inscripció d’incorporació i separació d’associacions a federacions,
confederacions i unions, o de qualsevol d’aquestes a entitats internacionals.
Article 55.

Iniciativa d’inscripció.

1. La sol·licitud d’inscripció d’incorporació i separació d’associacions s’ha de fer per
la federació, confederació o unió d’associacions de pertinença.
2. En el cas d’entitats internacionals, la sol·licitud l’ha de fer l’associació, federació,
confederació o unió d’associacions que s’incorpora o separa d’aquestes.
Article 56.

Termini de presentació de la sol·licitud.

La sol·licitud s’ha de presentar en el termini que preveu l’article 37.1, a comptar de
l’adopció del respectiu acord associatiu.
Article 57.

Requisits de la sol·licitud.

1. La sol·licitud d’incorporació o separació a federacions, confederacions o unions
d’associacions ha de contenir les dades específiques següents:
a) Denominació exacta de l’entitat federativa i el seu domicili.
b) Número d’inscripció de l’entitat federativa en el Registre nacional d’associacions.
c) Denominació, domicili i número d’inscripció de l’associació que s’incorpora o
separa, assignat pel corresponent Registre d’associacions.
d) Descripció de la documentació que s’adjunta a la sol·licitud.
2. La sol·licitud d’incorporació o separació a entitats internacionals ha de contenir les
dades específiques següents:
a) Denominació exacta de l’entitat associativa i domicili.
b) Número d’inscripció en el Registre nacional d’associacions.
c) Identificació exacta de l’entitat internacional de pertinença.
d) Descripció de la documentació que s’adjunta a la sol·licitud.
Article 58.

Documents que s’han d’adjuntar a la sol·licitud.

1. A la sol·licitud s’ha d’adjuntar l’acord adoptat per la federació, confederació o unió
d’associacions de pertinença en què consti l’acceptació de la incorporació o es resolgui la
separació de l’associació.
Així mateix, per al cas d’incorporació, s’ha d’aportar l’acord adoptat per l’associació
que s’incorpora en què consti la seva voluntat d’integrar-se en la federació, confederació o
unió d’associacions.
2. El Registre pot requerir l’aportació d’un certificat en el qual, mitjançant document
únic i consolidat, es faci constar la relació actualitzada de la totalitat d’entitats que
conformen la federació, confederació o unió, quan sigui necessari per garantir la coherència
de la publicitat registral.
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3. Quan es tracti d’inscriure la pertinença a entitats internacionals, a la sol·licitud s’ha
d’adjuntar:
a) Acord adoptat per l’entitat associativa en què consti la seva voluntat d’integrar-se
en una entitat internacional.
b) Acord de l’òrgan de govern de l’entitat o organisme internacional en què consti
l’acceptació de la incorporació.
4. Quan es tracti d’inscriure la separació a entitats internacionals, a la sol·licitud s’ha
d’adjuntar l’acord de l’òrgan de govern de l’entitat o organisme internacional en què consti
que s’ha acceptat o decidit la separació.
Secció 8a.
Article 59.

Inscripció de fusió d’associacions

Termini de presentació de la sol·licitud.

Les associacions que decideixin fusionar-se han de presentar la sol·licitud d’inscripció
en el termini que preveu l’article 37.1, a comptar de la data de l’últim acord adoptat.
Article 60.

Documents que s’han d’adjuntar a la sol·licitud.

A la sol·licitud s’ha d’adjuntar:
a) Actes de les assemblees generals de les associacions afectades en què constin
els respectius acords de fusió i les seves dates d’aprovació. Igualment, han de fer constar
que la fusió s’ha aprovat d’acord amb els requisits que per a l’adopció d’acords estableixen
els estatuts.
b) Si es tracta de la formació d’una nova associació, l’acord de l’assemblea general
constituent, a més de tots els documents requerits en aquest Reglament per a la inscripció
de la constitució d’associacions.
Secció 9a.
Article 61.

Inscripció de dissolució d’associacions

Termini de presentació de la sol·licitud.

El termini que preveu l’article 37.1 es compta de la data de concurrència de les causes
que preveuen els estatuts, de les causes que estableix l’article 39 del Codi civil o de la data
de l’acord adoptat pels associats en assemblea general convocada a aquest efecte.
Article 62.

Documents que s’han d’adjuntar a la sol·licitud.

1. A la sol·licitud s’ha d’adjuntar:
a) La documentació acreditativa del cessament dels titulars de la Junta Directiva o
òrgan de representació.
b) En cas de dissolució per les causes que prevegin els estatuts, certificat expressiu
dels articles que regulen aquestes causes i la data en què s’han produït.
c) En cas de dissolució per virtut del que disposa l’article 39 del Codi civil, certificat
expressiu de les causes determinants d’aquesta i la data en què s’han produït.
d) En cas de dissolució per voluntat dels associats expressada en assemblea general
convocada a aquest efecte, acta de l’assemblea en què en consti la data de l’aprovació.
Igualment, ha de fer constar que la dissolució s’ha aprovat d’acord amb els requisits que
estableixen els estatuts per a l’adopció d’acords.
2. Si en el moment de la dissolució l’entitat disposa de patrimoni, a la sol·licitud també
s’ha d’adjuntar la documentació acreditativa:
a)

De l’acceptació i identitat de les persones encarregades de la liquidació.
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b) De la situació patrimonial de l’associació i l’assenyalament, si s’escau, de
l’existència de creditors.
c) Del destí que es va a donar al patrimoni d’acord amb el que estableixen els
estatuts.
3. Una vegada concloses les operacions que preveu l’article 18.3 de la Llei orgànica
1/2002, de 22 de març, els liquidadors han de sol·licitar la cancel·lació dels assentaments
registrals, i hi han d’adjuntar un document justificatiu de l’aplicació del patrimoni romanent,
si s’escau.
4. Si en el moment de la dissolució l’entitat no té patrimoni, s’ha d’indicar
expressament aquesta circumstància en la sol·licitud i no és necessari adjuntar la
documentació que preveu l’apartat 2.
Secció 10a.
Article 63.

Inscripció de delegacions a Espanya d’associacions d’estrangeres

Sol·licitud.

Les associacions estrangeres que actuïn a Espanya de manera estable o duradora
han de comunicar al Registre l’obertura, el trasllat o el tancament de delegacions en
territori espanyol.
Article 64.

Documents que s’han d’adjuntar a la sol·licitud.

1. Quan es tracti d’obertura de delegacions, a la sol·licitud s’ha d’adjuntar la
documentació següent:
a) La justificativa que l’associació està vàlidament constituïda d’acord amb la seva llei
personal, mitjançant l’aportació del document que acrediti la vigència de la inscripció,
aprovació, legalització o reconeixement, expedida per l’autoritat competent del país
d’origen.
b) Els estatuts o un document anàleg que reguli l’organització i el funcionament de
l’associació.
c) Acord de l’òrgan competent de l’associació pel qual s’aprovi obrir una delegació
Espanya i la seva data d’adopció.
d) L’acreditativa de la identitat dels representants a Espanya i la justificativa de les
seves facultats de representació.
e) El domicili de la delegació a Espanya.
La documentació a què es refereixen les lletres a) i b) s’ha de presentar legalitzada
degudament d’acord amb la normativa sobre legalització de documents públics estrangers.
2. Quan es tracti del trasllat de delegacions dins d’Espanya, a la sol·licitud s’ha
d’adjuntar l’acord de l’òrgan competent de l’associació pel qual es decideixi traslladar la
delegació i s’ha d’indicar el nou domicili.
3. Quan es tracti del tancament de delegacions, a la sol·licitud s’ha d’adjuntar l’acord
de l’òrgan competent de l’associació pel qual es decideixi tancar la delegació a Espanya,
amb indicació de la data d’efectes de la clausura.
Article 65.

Obligacions de l’associació estrangera.

Les associacions estrangeres que actuïn a Espanya mitjançant delegacions estan
obligades a sol·licitar l’actualització de les seves dades d’acord amb el que disposa l’article
28.4 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març.
Article 66.

Llengua del procediment.

Tant les sol·licituds com els documents que s’hi adjuntin els han de presentar els
interessats en llengua castellana.
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CAPÍTOL III
Inscripcions d’ofici
Article 67.

Resolucions judicials.

1. En aplicació de l’article 41 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, els jutjats i
tribunals comuniquen al Registre nacional d’associacions les resolucions que afectin actes
susceptibles d’inscripció registral i, en particular, les que determinin:
a) La inscripció de les associacions.
b) La modificació de qualsevol dels continguts dels estatuts de les associacions
inscrites.
c) El tancament de qualsevol dels seus establiments.
d) La suspensió d’activitats i la seva revocació, i la dissolució de les associacions
inscrites.
2. Sense perjudici de la inscripció que li ordeni l’òrgan judicial, el Registre ha d’anotar
el tipus de resolució, la data, l’autoritat que l’ha dictat i el contingut de la decisió o part
dispositiva.
3. La inscripció de la suspensió d’activitats acordada mitjançant resolució judicial
ferma comporta el tancament provisional del full registral.
4. La inscripció de la dissolució acordada mitjançant resolució judicial ferma comporta
la cancel·lació de tots els assentaments de l’associació i el tancament definitiu del seu full
registral.
Article 68.

Utilitat pública de les associacions.

El Registre inscriu la declaració i revocació de la condició d’utilitat pública de les
associacions d’àmbit estatal a partir de la publicació de les corresponents resolucions en
el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Disposició addicional primera.

Aplicació supletòria.

En el que no preveu expressament aquest Reglament, els procediments d’inscripció es
regeixen per la legislació reguladora del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Disposició addicional segona.

Models de sol·licitud i de documents.

1. La Secretaria General Tècnica, a través de la pàgina web del Ministeri de l’Interior,
posa a disposició dels ciutadans un model de sol·licitud per a cada procediment d’inscripció.
2. Així mateix, publica models d’acta fundacional, estatuts i certificats, amb caràcter
merament orientatiu.
3. Els models que regulen els dos apartats anteriors han d’estar disponibles en
format electrònic accessible per a les persones amb discapacitat.
Disposició addicional tercera.

Taxes.

1. La inscripció i la publicitat registral estan subjectes al previ pagament de les taxes
que estableix l’article 35 de la Llei 13/1996, de 30 de desembre, de mesures fiscals,
administratives i de l’ordre social.
2. El document acreditatiu de l’abonament de la taxa s’ha d’ajustar al corresponent
model d’autoliquidació aprovat pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Disposició addicional quarta.

Denominacions.

Les associacions inscrites en el Registre nacional d’associacions que acordin modificar
la seva denominació s’han d’ajustar al que disposen els articles 22 i 23 d’aquest Reglament.
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Disposició addicional cinquena. Transformació d’associacions autonòmiques i especials.
Les associacions inscrites en els registres autonòmics i especials d’associacions que,
en virtut d’un procés de transformació, sol·licitin la inscripció al Registre nacional
d’associacions estan subjectes i els és aplicable tot el que disposa aquest Reglament.
Disposició addicional sisena.

Adaptació d’estatuts i declaració d’activitat i funcionament.

1. Les associacions inscrites en el Registre nacional d’associacions amb anterioritat
a la vigència de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, que sol·licitin inscriure l’adaptació
d’estatuts al que disposa aquesta Llei orgànica han de seguir el procediment de modificació
d’estatuts que regula aquest Reglament.
2. Respecte de les associacions a què es refereix l’apartat anterior que no hagin
presentat la declaració d’activitat i funcionament que preveu l’apartat 2 de la disposició
transitòria primera de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, ni cap altra sol·licitud o
comunicació al Registre abans de l’entrada en vigor d’aquest Reglament, s’ha de practicar
una nota marginal que expressi aquesta circumstància.
La nota marginal s’ha de cancel·lar en el full registral respectiu quan les associacions
presentin la declaració d’activitat i funcionament.
Disposició addicional setena.

Associacions de consumidors i usuaris.

1. Els expedients de les associacions de consumidors i usuaris inscrites en el
Registre nacional d’associacions, que igualment figuren inscrites en el Registre estatal
d’associacions de consumidors i usuaris, els ha de transferir el Ministeri de l’Interior a
l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició del Ministeri de Sanitat,
Serveis Socials i Igualtat. Al mateix temps, s’ha de procedir a suprimir el nom d’aquestes
associacions del fitxer de denominacions.
2. A partir de l’entrada en vigor d’aquest Reglament, el Registre estatal d’associacions
de consumidors i usuaris és el competent per acordar la inscripció dels actes de modificació
dels punts registrals que constin en aquests expedients, així com, si s’escau, de la
dissolució de les respectives entitats.
Disposició transitòria primera. Associacions en procés d’inscripció i actes pendents
d’inscripció d’associacions ja inscrites.
Les sol·licituds d’inscripció de constitució d’associacions i d’inscripció d’actes
d’associacions ja inscrites en el Registre nacional d’associacions, presentades amb
anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Reglament, es tramiten i resolen d’acord amb la
normativa vigent en el moment de la seva presentació.
Disposició transitòria segona.

Classificació d’activitats.

En el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Reglament i d’acord
amb els codis d’activitats que s’aproven com a annex a aquest, es procedeix d’ofici a la
classificació de les entitats inscrites en el Registre nacional d’associacions.
ANNEX
Codis d’activitats
1.
11.

IDEOLÒGIQUES, CULTURALS, EDUCATIVES I DE COMUNICACIÓ.
IDEOLÒGIQUES.

111. DRETS HUMANS, LLIBERTATS PÚBLIQUES.
112. PROMOCIÓ DE LA QUALITAT DEMOCRÀTICA.
113. PROMOCIÓ DE LA CONVIVÈNCIA I LA TOLERÀNCIA.
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114. CIVICOPOLÍTIQUES.
115. PACIFISTES.
116. DE BASE RELIGIOSA.
117. DE BASE FILOSÒFICA.
118. REFERIDES A TEMES MILITARS.
119. ALTRES.
12.

CULTURALS.

121. ARTS.
122. HUMANITATS.
123. CIÈNCIES.
124. DEFENSA DEL PATRIMONI.
125. MUSICALS.
126. TEATRE, ESPECTACLES.
127. HISTÒRIQUES.
128. CULTURA POPULAR, GASTRONOMIA.
129. ALTRES.
13.

EDUCATIVES.

131. MARES I PARES D’ALUMNES.
132. ESTUDIANTS.
133. PROMOCIÓ DE L’ENSENYAMENT.
134. SOCIOEDUCATIVES.
135. ALTRES.
14.

DE COMUNICACIÓ.

141. AUDIOVISUALS, RÀDIO, TV.
142. INTERNET.
143. XARXES SOCIALS.
144. ALTRES.
2.

DONA, IGUALTAT DE TRACTE I NO-DISCRIMINACIÓ.

21.

DONA.

211. IGUALTAT DE TRACTE I D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES,
VIOLÈNCIA DE GÈNERE.
212. ALTRES.
22.

IGUALTAT DE TRACTE I NO-DISCRIMINACIÓ PER ALTRES MOTIUS.

221. XENOFÒBIA, DISCRIMINACIÓ RACIAL O ÈTNICA.
222. ORIENTACIÓ SEXUAL I IDENTITAT DE GÈNERE.
223. IDEOLOGIA, RELIGIÓ O CREENCES.
224. ALTRES.
3.

INFÀNCIA, JOVES, GENT GRAN, FAMÍLIA I BENESTAR.

31.
311.
32.
321.
33.

INFÀNCIA.
INFÀNCIA.
JOVES.
JOVES.
GENT GRAN.
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GENT GRAN.
FAMÍLIA.

341.

FAMÍLIA.

35.

BENESTAR.

351. BENESTAR PERSONAL.
352. BENESTAR SOCIAL, MILLORA DE LES CONDICIONS DE VIDA.
353. DESENVOLUPAMENT COMUNITARI.
354. URBANISME, HABITATGE.
355. ALTRES.
4.
41.

MEDI AMBIENT I SALUT.
MEDI AMBIENT.

411. DEFENSA DEL MEDI AMBIENT, ECOLOGISTES, CONSERVACIONISTES.
412. PROTECCIÓ D’ANIMALS I PLANTES.
413. DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.
414. ALTRES.
42.

SALUT.

421. RECERCA.
422. SERVEIS SANITARIS.
423. PREVENCIÓ I ACCIÓ CONTRA MALALTIES.
424. PREVENCIÓ I ACCIÓ CONTRA DEPENDÈNCIES.
425. NATURISME, MEDICINES ALTERNATIVES.
426. PROMOCIÓ DE LA SALUT.
427. ALTRES.
5.
51.

DISCAPACITAT I DEPENDÈNCIA.
DRETS.

511. DRETS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT I/O EN SITUACIÓ DE
DEPENDÈNCIA.
52. ASSISTENCIALS.
521. ASSISTENCIALS A PERSONES AMB DISCAPACITAT I/O EN SITUACIÓ DE
DEPENDÈNCIA.
53. ALTRES.
531. ALTRES DE REFERIDES A DISCAPACITAT I/O DEPENDÈNCIA.
6.
61.

VÍCTIMES, AFECTATS I PERJUDICATS.
VÍCTIMES.

611. VÍCTIMES DE DELICTES.
612. VÍCTIMES DEL TERRORISME.
613. VÍCTIMES D’ACCIDENTS.
614. ALTRES.
62. AFECTATS, PERJUDICATS.
621. AFECTATS, PERJUDICATS.
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SOLIDARITAT.

71. ACCIÓ SOCIAL, VOLUNTARIAT.
711. ACCIÓ SOCIAL, VOLUNTARIAT.
72.

INTEGRACIÓ SOCIAL.

721.
722.
723.
73.

INTEGRACIÓ SOCIAL D’IMMIGRANTS, MINORIES.
REINSERCIÓ SOCIAL DE PENATS.
INCLUSIÓ SOCIAL.
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT.

731. COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT, CODESENVOLUPAMENT.
732. AJUDA HUMANITÀRIA.
74.

PROTECCIÓ CIVIL.

741.
75.

PROTECCIÓ CIVIL.
EMIGRACIÓ.

751.
76.

EMIGRACIÓ.
INSERCIÓ LABORAL.

761.

INSERCIÓ LABORAL.

77. ALTRES.
771. ALTRES DE SOLIDARITAT.
8.
81.

ECONÒMIQUES, TECNOLÒGIQUES, DE PROFESSIONALS I D’INTERESSOS.
ECONÒMIQUES.

811. AGRICULTURA, RAMADERIA, SILVICULTURA, CAÇA, PESCA.
812. INDÚSTRIA, ENERGIA, TRANSPORT.
813. COMERÇ.
814. SERVEIS.
815. TURISME.
816. ECONOMIA SOCIAL, RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA.
817. OCUPACIÓ.
818. EMPRENEDORIA.
819. ALTRES.
82. TECNOLÒGIQUES.
821. CIÈNCIA, TECNOLOGIA, TIC.
822. INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT, INNOVACIÓ.
823. TELECOMUNICACIONS.
824. ALTRES.
83.

DE PROFESSIONALS.

831. JURISTES.
832. METGES, FARMACÈUTICS, ALTRES SANITARIS.
833. ENGINYERS.
834. ARQUITECTES.
835. ENSENYAMENT.
836. ALTRES.
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DEFENSA D’INTERESSOS.

841. MILLORA DELS SERVEIS PÚBLICS.
842. USUARIS DE SERVEIS PRIVATS, CONSUM.
843. MUNICIPIS I PROVÍNCIES.
844. PROPIETARIS, VEÏNS.
845. REIVINDICATIVES.
846. ALTRES.
9.
91.

ESPORTIVES I RECREATIVES.
ESPORTIVES.

911. FOMENT DE L’ESPORT, DESENVOLUPAMENT ESPORTIU.
912. ESPORTISTES, EXESPORTISTES.
913. SOCIS, SEGUIDORS.
914. ALTRES.
92.

RECREATIVES.

921. PENYES, CLUBS, CASES REGIONALS.
922. CELEBRACIONS, OCI, TEMPS LLIURE.
923. TAURINES.
924. AFICIONS EN GENERAL.
925. ALTRES.
10.

DIVERSES.

101. FILIALS D’ASSOCIACIONS ESTRANGERES.
102. ASSOCIACIONS VINCULADES A ORGANITZACIONS INTERNACIONALS.
103. ALTRES.
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