CONSTITUIR UNA ASSOCIACIÓ, PAS A PAS
-

3 persones

1

-

2

Acta Fundacional / Estatuts

3

Registre d’Associacions
Departament de Justícia
de la Generalitat de Catalunya

Persones físiques majors d’edat i menors emancipades.
Persones jurídiques.
Persones menors d’edat, com a mínim 14 anys, que actuen amb
l’assistència dels representants legals si no estan emancipades.
Objectiu: complir una finalitat d’interès general o particular.
Preparar per duplicat i signar per totes les persones fundadores.

-

Presentar per duplicat l’Acta Fundacional i els Estatuts.
Formulari de sol·licitud de constitució de l’associació.
Taxa Generalitat (50% reducció online).

El termini de resposta de la Generalitat és aproximadament de
3 mesos, tot i així amb la sol·licitud de constitució de l’associació
segellada es pot anar a fer el tràmit a l’Agència Tributària
Sol·licitar CIF (model 036)
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Agència Tributària
Documentació:
Original i còpia Acta Fundacional i Estatuts i formulari sol·licitud
constitució associació presentat a la Generalitat.
Fotocòpia DNI del representant legal de l’associació.
Autorització si no ho porta el representant.
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Llibres obligatoris per a
la gestió de l’associació

Al moment donen el CIF provisional, el qual té la mateixa numeració que el CIF definitiu

Llibre de socis.
Llibre d’actes.
Llibre comptabilitat: Llibre de caixa
on es detallin les entrades i sortides.
Llibre de voluntaris.
Les associacions que estiguin
obligades a presentar Impost de
societats han d’elaborar els comptes
anuals, a més en quant a comptabilitat
han de portar un llibre diari i un llibre
d’inventari de béns.
Aquests llibres no s’han de legalitzar.
No hi ha model de llibres, també es
poden portar en suport informàtic.
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Registre Municipal
d’Associacions de Barberà

Amb la resolució de la inscripció al Registre d’Associacions,
l’acta fundacional i els estatuts, degudament diligenciats es
recull CIF definitiu (és un canvi de tarja)

Alta fiscal (model 036). Es cursa en el moment d’inici de les
activitats, també es podria demanar quan es sol·licita el
CIF, si es el cas

Sol·licitud d’inscripció al Registre Municipal d’Associacions
NIF/CIF de l'entitat i dels seus representants
Certificat subscrit pel representant legal de l'entitat acreditatiu de les persones
(nom i cognoms) que ocupen els càrrecs directius de l'entitat
Original i còpia (o còpia compulsada) del document que acrediti la inscripció en
el Registre General d'Associacions de la Generalitat de Catalunya, o bé al Registre
d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, si és el cas
Certificat subscrit pel representant legal de l'entitat acreditatiu del nombre de
socis que pertanyen a l'entitat
Resum del pressupost de l'any en curs de l'entitat, acompanyat del certificat de
l'acord acreditatiu de la seva aprovació adoptat per l'òrgan competent
Programa d'activitats de l'any en curs, acompanyat del certificat de l'acord
acreditatiu de la seva aprovació adoptat per l'òrgan competent
Declaració formal, segons model normalitzat al dors de la sol·licitud, signada pel
representant legal, per la qual l'entitat es comproment a notificar a l'Ajuntament
qualsevol modificació de les seves dades i comunicar anualment les dades relatives
al seu pressupost i programa d'activitats de l'entitat, en els terminis establerts.
Si es tracta de la inscripció d'una oficina o delegació de l'entitat, caldrà acreditar
l'acord de l'òrgan competent de l'entitat i adjuntar a la sol·licitud tota la resta de
documentació ajustada al seu caràcter d'oficina o delegació territorials.

Rebran per correu la resolució.
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Assegurança de responsabilitat
civil per danys materials i humans

La contractació de determinades cobertures estarà en funció
del risc de l’activitat que l’entitat dugui a terme. D’especial risc,
són les activitats en el temps lliure en que participen menors
de 18 anys (esplais), protecció civil, esports, activitats de foc...

