ADRECES ÚTILS:
Departament de Justícia, Associacions i Federacions
http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/dret_i_entitats_juridique
s/associacions/
Legislació vigent per a entitats i associacions
https://voluntariat.gencat.cat/dgacc/normativa/

Per a més informació
sobre associacionisme
apropa’t i demana hora a

l’Assessoria d’associacionisme

Registre Municipal d’Entitats Sabadell:
http://www.sabadell.cat/ca/registre-municipal-dentitats
Nif
per
a
entitats:
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio
/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domici
lio_fiscal/Empresas_y_profesionales__Declaracion_censal
__Modelos_036_y_037/Informacion/NIF_de_personas_juri
dicas_y_entidades.shtml
Servei per a entitats a Sabadell
http://www.sabadell.cat/ca/serveis-per-a-entitats
Portal convocatòria de subvencions per a entitats,
Ajuntament de Sabadell
https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/subvencionsP_cat
.asp
Cessió
i
lloguer
d’espai
municipals
http://web.sabadell.cat/necessitats/lloguer-cessio-i-reservad-instal-lacions

C. Blasco de Garay, 19
08202 Sabadell
Tel. 93 745 33 01
oficinajove@ajsabadell.cat
www.sabadell.cat/jove
De dilluns a dijous matins de 9 a 15 h i
tardes de 16 a 18 h.
Divendres de 9 a 15 h.
Agost tancat.

Cessió d’immobles de propietat municipal per a
entitats
sense
ànim
de
lucre
http://www.sabadell.cat/ca/fitxa-tramit/63426-tramit-2774

oficinajovesabadell

Punt del Voluntariat a Sabadell
http://www.sabadell.cat/ca/voluntariat

@sbdjove

Web de la xarxa associativa i de voluntariat de
Catalunya
www.xarxanet.org
Cens
entitats
juvenils
de
la
Generalitat
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/jov
entut/associacionisme_i_participacio/

@sbdjove

RECURSOS DE COM
CONSTITUÏR UNA
ENTITAT

Què és una associació?

-

Són agrupacions de persones que s’uneixen per
realitzar una activitat estable sense ànim de lucre i
que s’organitza democràticament .

-

Com muntem una associació?

-

Es requereixen 3 o més persones per la seva
constitució i sol·licitar la inscripció al registre
d’entitats.
Poden constituir una associació les persones majors
d’edat i menors emancipades, (en el cas dels menors
d’edat que tinguin almenys catorze anys han d’actuar
amb l’assistència dels seus representants legals), les
persones jurídiques privades i públiques i les
persones menors d’ edat amb capacitat natural.
En tota associació existiran dos òrgans de govern;
l’assemblea general i la junta directiva.

Documentació necessària
Per poder registrar l’entitat al registre General
de Drets i Entitats Jurídiques de la Generalitat
cal disposar de dos documents: els estatuts i l’acta
fundacional.
Els estatuts han d’incloure almenys:
-

La denominació
Domicili
La durada i la data d’inici de les activitats
Les finalitats i activitats que es portaran a
terme.
Tipus d’associats
Drets i deures dels i les associats/es i règim
disciplinari.
Definició del funcionament de l’assemblea
(general ordinària i extraordinària) i de l’
òrgan de govern.

Definició de l’estructura de funcionament
(espais de decisió i delegació de
responsabilitats, òrgan de govern etc).
Procediments de modificació dels estatus i
dissolució del l’associació.
El sistema de finançament i patrimoni
fundacional.

L’acta fundacional ha d’estar datada i signada per
tots els/les fundadors/es i contenir les seves dades
personals (nom, cognoms, DNI i domicili) i els
següents acords :
-

Acord de la constitució de l’associació
Aprovació dels estatuts
Elecció de junta directiva

A on ens adrecem?
Un cop tinguem l’ acta fundacional i els estatuts
(datats i signats) ja podrem tramitar la sol·licitud
d’inscripció al registre general.
Podrem fer el tràmit de manera presencial (caldrà
aportar el justificant de pagament de la taxa) o
telemàtica (amb certificat digital).
Els punts de tramitació presencial són el
Departament de Justícia, Direcció General de Drets i
Entitats Jurídiques i els Serveis Territorials.

NIF per a entitats
Qualsevol persona jurídica necessita un número
d’identificació fiscal per les seves relacions de natura
o amb transcendència tributària. L’agència tributària
és l’encarregada que tramitar-lo. Prèviament però cal
que l’entitat estigui degudament registrada.

Gestió econòmica i finançament
Dia a dia, les entitats cerquen noves fonts de
finançament per poder diversificar les seves fonts
d’ingressos (i assegurar així l’execució dels seus

fins). Les fonts de finançament, que poden procedir
de fons públics o privats, que trobem són:
-

Subvencions públiques
Convenis amb administracions
Plans d’ocupació
Quotes de socis
Crowfunding
Donatius
Loteries i rifes
Prestació de serveis, patrocinis i publicitat
Campanyes per recaptar fons
Voluntariat

Recordeu que tota despesa o ingrés disposi
d’un comprovant i de la factura corresponent i
que cal entregar tota la documentació necessària
dins els terminis establerts (sol·licitud, acceptació,
justificació etc).

La responsabilitat civil i penal
Totes les associacions tenen responsabilitats davant
de tercers, per aquest motiu moltes tenen una
assegurança mitjançant la qual cobreixen la
responsabilitat civil de danys i perjudicis causats a un
tercer (per garantir així la indemnització que puguin
estar obligades a pagar). Existeixen diversos serveis
d’assegurança (responsabilitat civils, accidents
personals, d’assistència en viatge, d’activitats
puntuals etc).

El voluntariat...
És el conjunt de persones que dediquen una part del
seu temps lliure a realitzar una acció al servei dels
altres o de la comunitat en general, sense esperar
res a canvi. Acosta’t al servei de voluntariat de
Sabadell i coneix de més a prop el seu
funcionament.

