
Aquesta guia és un recolzament per a la constitució d’associacions sense ànim de lucre              
seguint el passos indicats a la següent direcció web, pot ser que els documents facilitats               
estiguin desactualitzats, els subministrem a mode de referència. Utilitzeu els de la direcció             
web facilitada o comproveu que els facilitats encara són vàlids. Durant el procés generareu              
tot de documents, guardeu-ne sempre els originals i/o una copia digital. 
 
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Constitucio-duna-associacio 
 
1.- Redactar els estatuts de l’associació fent servir de model el document            
model_estatus_assoc_general.doc, intentar afegir el mínim de punts als estatus ja que           
sempre que es vulgui modificar s’ha de pagar la taxa a la Generalitat. Aquests punts es                
poden afegir al règim intern de l’associació, que es pot modificar sense passar per la               
Generalitat. 
 
2.- Escollir junta (formada, com a mínim, pel president, el tresorer i el secretari) i fer l’acta                 
fundacional a partir del document acta_fund_assoc.pdf. La data i lloc de la firma dels              
estatuts i l’acta fundacional han de ser la mateixa. 
 
3.- Crear la sol·licitud de registre d’una nova associació a partir del document             
sol_presencial.pdf. La sol·licitud de registre generada contindrà les dades per a pagar la             
taxa de registre d’una associació, actualment 60’10€. 
 
4.- Pagar la taxa de registre d’una associació i guardar resguard. 
 
5.- Entregar al Registre d’Associacions de la Generalitat el següent: 

- Còpia dels estatuts firmats. 
- Còpia de l’acta fundacional firmada. 
- Sol·licitud de registre d’una nova associació firmada pel president. 
- Resguard de pagament de la sol·licitud. 
- Copia del DNI de tots els membres de la junta. 

 
El Registre d’Associacions de la Generalitat es troba a Carrer de Pau Claris, 81,              
08010 Barcelona. Els documents es poden entregar en mà o a través de correu              
certificat. Apart, hi ha delegacions arreu del territori. Recomanem mirar si se’n té una              
a prop en aquest enllaç: Inscriure la constitució 
 

6.- Demanar el NIF provisional a l’agencia tributaria. EL NIF només el pot tramitar i recollir el                 
president de l’associació. En cas de que no hi pugui anar presencialment pot redactar un               
document donant permís a un tercer a tramitar-lo i retirar-lo. El president haurà de firmar               
aquest permís. 
 
Apart es requereixen els següents documents: 

- Sol·licitud de registre d’una nova associació firmada pel president i segellada per la             
Generalitat. 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Constitucio-duna-associacio
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Constitucio-duna-associacio?moda=1


- Model 036 omplert per a demanar el NIF provisional i firmat pel president. Si el               
president és qui va a fer el tràmit presencialment es pot omplir el model 036 allà                
mateix amb l’ajuda dels funcionaris. 
Aquesta adreça web conté una guia detalla sobre com fer-ho:          
http://xarxanet.org/economic/recursos/com-demanar-el-nif-per-primer-cop 
En aquesta adreça es pot omplir el model 036 per a presentar telemàticament o per               
a crear un PDF: 
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/ca_es/tramitacion/G322.shtml 

- Còpia del DNi del president de l’associació. 
 
7.- Quan es rebi la confirmació de registre de l’associació es pot tramitar el NIF definitiu de                 
l’associació de forma similar al NIF provisional. 

http://xarxanet.org/economic/recursos/com-demanar-el-nif-per-primer-cop
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/ca_es/tramitacion/G322.shtml

