
REGISTRE D’ENTITATS MEDIAMBIENTALS DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT 

Documentació  

Documentació que cal adjuntar a la sol�licitud: 

1. Sol�licitud d'inscripció on s'incloguin:  

• Dades obligatòries:  

o Nom de l'entitat.  

o NIF.  

o Dades de la persona que en sigui representant legal.  

o Domicili.  

o Data de constitució i d'inscripció en el registre administratiu que correspongui.  

o Dades, telèfon i adreça de correu electrònic de la persona o unitat a través de la qual ha 

d'establir la comunicació amb el Departament de Territori i Sostenibilitat.  

o Àmbit sectorial o territorial on desenvolupa preferentment les seves activitats. 

• Altres dades voluntàries que l'entitat consideri d'interès. 

2. Estatuts de l'entitat o organització degudament inscrits als registres administratius 

corresponents. No s'ha de presentar aquest document en cas que l'entitat o organització 

estigui inscrita en un registre administratiu de la Generalitat de Catalunya, i s'hi hagin 

comunicat les modificacions d'estatuts, si s'escau.  

3. Acord de l'òrgan rector de l'entitat que aprovi la sol�licitud d'inscripció al Registre.  

4. Documentació acreditativa de la representació de la persona que presenta la sol�licitud en 

nom de l'entitat.  

5. Memòria de les actuacions realitzades per l'entitat en l'àmbit del medi ambient i de la 

sostenibilitat ambiental en el darrer exercici.  

6. Dades de la persona o unitat i telèfon i adreça electrònica designada per l'entitat en les seves 

relacions amb el Departament de Territori i Sostenibilitat. 

 

  

 

Requisits  

1. Estar legalment constituïdes i inscrites en els registres administratius corresponents.  

2. Tenir entre les seves finalitats estatutàries, amb caràcter preferent, l'impuls i la defensa de la 

sostenibilitat ambiental, la conservació dels recursos naturals, els treballs i la recerca en 

l'àmbit de l'ecologia, o, en general, la protecció del medi ambient.  



3. No tenir ànim de lucre en el desenvolupament de les seves activitats. 

Taxes    No hi ha taxes associades a aquest tràmit. 

Altres informacions  

1. La inscripció en el registre dóna dret a l'entitat a:  

• Rebre periòdicament informació sobre les activitats del Departament de Territori i 

Sostenibilitat que afecten l'àmbit sectorial o territorial de l'entitat i, en especial, rebre 

comunicació de les actuacions o tràmits que es realitzin per aquest Departament per a la 

formulació de plans, projectes, programes i actuacions de caràcter ambiental.  

• Rebre informació per facilitar la seva participació en la fase de consultes i informació prèvia 

dels avantprojectes de lleis, projectes de decrets, projectes d'ordres o altres disposicions 

de caràcter general del Departament de Territori i Sostenibilitat que afectin els àmbits 

d'interès sectorial i/o territorial que figurin en el registre com a propis de l'entitat.  

• Participar en les convocatòries i concursos que, si s'escau, convoqui el Departament de 

Territori i Sostenibilitat per a l'establiment d'actuacions o línies de col�laboració amb el 

Departament, per a la participació en programes, per a la concessió d'ajuts per dur a terme 

activitats concretes en l'àmbit de la protecció del medi ambient i de la sostenibilitat 

ambiental i, en general, per a aquelles activitats de foment que afectin els àmbits d'interès 

sectorial i/o territorial que figurin en el Registre com a propis de l'entitat.  

• Poder ser proposades com a representants d'entitats, associacions i ONG en organismes 

gestors, consells de participació o similars, el nomenament o designació dels membres dels 

quals correspongui al conseller o la consellera de Territori i Sostenibilitat, en el cas que els 

estatuts o normes rectores d'aquells òrgans prevegin la participació d'un o més 

representants d'entitats representatives de l'àmbit sectorial o territorial sobre el qual actuï 

l'organisme.  

• Rebre assessorament per part dels serveis corresponents del Departament de Territori i 

Sostenibilitat en les matèries o activitats pròpies de l'àmbit de l'entitat.  

• Disposar de canals ràpids d'accés a la informació i a les dades ambientals d'interès general 

en els termes previstos en la Directiva 2003/4/CEE, de 28 de gener. 

2. Les entitats inscrites al Registre resten obligades a:  

• Comunicar les modificacions que es produeixin en el compliment dels requisits establerts.  

• Presentar anualment a la Direcció General de Polítiques Ambientals una memòria  

 


