
 

 

 

“Capítol 5. Registre Municipal de Participació Ciutadana  

Article 21. Registre Municipal de Participació Ciutadana (RMPC)  

1. El Registre Municipal de Participació Ciutadana (RMPC) és una base de dades de col·lectius i 

persones interessades en la participació ciutadana.  

2. Figuren en el RMPC les persones ciutadanes majors de 16 anys que formen part del Padró 

Municipal d'Habitants d'Artà. 

 3. També s'hi poden registrar les persones majors de 16 anys que demostrin ser titulars d'una 

propietat.  

4. Les persones que formen part d'aquest Registre són les que estan empadronades o que han 

demostrat tenir una propietat abans del 31 de desembre de l'any anterior al del procés 

participatiu per al qual s'usa el registre.  

Article 22. Finalitat del Registre Municipal de Participació Ciutadana  

La finalitat del RMPC és, d'una banda, comptar amb un cens de ciutadans i ciutadanes partícips 

de qualsevol procés participatiu previst en aquest Reglament i, d'una altra banda, elaborar, en 

casos excepcionals, diferents censos de participació ciutadana en funció del territori i de les 

accions que es vulguin emprendre.  

Article 23. Procediment d'inscripció en el Registre  

Les persones no empadronades al municipi d'Artà, però que hi tenguin una propietat a nom 

seu i estiguin interessades en formar part dels diferents processos de participació, han de 

manifestar la seva voluntat de formar part del Registre Municipal de Participació Ciutadana de 

la manera següent:  

a) S'ha d'emplenar la sol·licitud específica, la qual ha d'estar disponible a la web i a les oficines 

d'atenció ciutadana, per manifestar la voluntat de formar part del Registre Municipal de 

Participació Ciutadana.  

b) S'ha d'acreditar la propietat mitjançant la presentació d'una fotocòpia del rebut de l'IBI o del 

títol de propietat corresponent.  

c) S'ha d'adjuntar una fotocòpia del DNI de la persona interessada.  

d) La documentació s'ha de presentar a les oficines d'atenció ciutadana de l'Ajuntament.” 

Al Reglament de Participació Ciutadana, publicat al BOIB núm. 89, 

de 4 de juliol de 2019, al capítol 5, sobre el Registre Municipal de 

Participació Ciutadana, s’especifica el següent: 

 

http://arta.cat/images/DOCUMENTACIO_WEB/Sol_licitud_registre_participacio_ciutadana.pdf

