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Un cop realitzat el projecte d’entitat i el pla de viabilitat, si volem tirar endavant amb la
constitució de l’associació haurem de fer uns tràmits per tal que una associació tingui
personalitat jurídica davant de tercer. Cal que aquesta s’inscrigui en el Registre de Dret i
Entitats depenent del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, només a
efectes de publicitat.
En aquest document es detallen quins són els documents necessaris per a la constitució
d’una associació i on presentar-los.

1 Què es necessita per constituir una associació?
Per tal d’inscriure una associació cal tenir redactada i degudament signada pels socis
fundadors l’acta fundacional, així com aportar els estatuts de l’entitat. Juntament amb
aquesta documentació, cal presentar la sol·licitud d’inscripció de l’associació i el justificant
de pagament de les taxes corresponents al tràmit de constitució.
La conclusió del procediment d'inscripció es produirà mitjançant ne la majoria dels casos
per resolució expressa de l'òrgan competent. La inscripció únicament pot ser denegada si
el document no s'ajusta a les disposicions establertes per la llei d'associacions i, en
qualsevol cas, podrà ser objecte de recurs contenciós administratiu, per part de
l'associació.
Si l'Administració no respon en el termini màxim legalment establert (3 mesos), es pot
entendre que la sol·licitud s'ha respost en sentit favorable (silenci positiu).


Sol·licitud i justificant de pagament de les taxes corresponents



L’Acta fundacional



Els estatuts

L’acta fundacional
L’acta fundacional o acord de constitució d’una associació és el document primer i més
important, juntament amb els estatuts, de la vida d’una associació.
L’acta fundacional és el document que dóna entrada a una associació en el Registre
d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
Aquest acord de constitució s’ha de formalitzar per escrit i s’hi ha de fer constar, com a
mínim:

GA

Lloc i data de l’acta fundacional.
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Denominació, domicili, nacionalitat i l’edat dels socis fundadors si són menors.
Cal acreditar aquestes dades documentalment,



Voluntat de constituir l’associació, amb l’acta signada per tots els socis
fundadors. Si es tracta de persones jurídiques caldrà l’acta de l’òrgan
corresponent conforme s’acorda formar part de la nova entitat.



Els estatuts de l’associació.



Les aportacions fetes o compromeses al patrimoni inicial, si n’hi ha.



La designació de les persones que han d’integrar l’òrgan de govern inicial.

Tot i que es tracta d’un document molt formal on consten les persones fundadores i la
composició del primer òrgan de govern de tota associació, no cal que hagi de passar per
notari per tal d’elevar-se a públic. El que sí caldrà és que consti per escrit i que vagi
signada per tots els fundadors.

Els estatuts
És la norma bàsica que regula el funcionament de l’associació, i juntament amb la Llei
d’Associacions vigent en cada moment i els acords vàlids presos pels òrgans de govern,
constitueix el marc jurídic bàsic que han de tenir en compte l’entitat i els seus socis. El
contingut dels estatuts és el següent:


Denominació: ha de fer referència a les finalitats estatutàries de l'associació i
emprar un nom que la singularitzi. No es poden utilitzar denominacions que
consisteixin exclusivament en l'expressió d'un territori, que indueixin a error
respecte a la naturalesa de l'associació (en especial mitjançant l'adopció de
paraules o conceptes propis de persones jurídiques diferents), que incloguin
expressions contràries a les lleis o que atemptin contra el dret de les persones.
Tampoc podrà coincidir amb la d'una altra entitat preexistent ni assemblar-s'hi tant,
que pugui provocar confusió sobre la identitat de l'associació.



Domicili: el domicili social de l'entitat és únic, encara que poden existir diferents
locals, seus o subseus, on l'entitat també faci activitats.



Àmbit territorial: designa l'espai geogràfic en què l'entitat desenvolupa
principalment les seves activitats, sens perjudici que puntualment pugui ampliar el
seu radi d'acció per a aconseguir un millor compliment de les seves finalitats.



GA

Cal, doncs, que tota entitat que s’inscriu en el Registre d’Associacions de la
Direcció General de Dret i Entitats del Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya tingui el seu àmbit d’actuació majoritàriament a Catalunya.
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Durada: cal fer constar la durada si l’entitat no es constitueix per temps indefinit, i
la data d’inici de les seves activitats si no és la mateixa que la data de l’acta
fundacional.



Finalitats i Activitats: cal concretar en una llista les finalitats que perseguirà
l’entitat i, al mateix temps, les activitats concretes que es preveu fer per tal
d’aconseguir el seu compliment. No podran contenir finalitats il·lícites o que siguin
pròpies d’altres figures que no siguin associacions.



Requisits que s’han de complir per a adquirir o perdre la condició de soci: cal que
tot soci pugui conèixer el procediment d’admissió, així com també el procediment
disciplinari que pugui determinar alguna sanció o, fins i tot, la seva expulsió de
l’entitat.



Drets i obligacions dels associats: en cas que l’associació vulgui establir
diferents tipus de socis, caldrà que especifiqui també el règim de drets i
obligacions corresponent a cadascun dels tipus així com el règim disciplinari.
-

En les associacions en què col·laboren persones en règim de voluntariat, cal
definir els seus mecanismes de participació.

-

Regles sobre la convocatòria i constitució de l’assemblea general ordinària i
extraordinària.

-

Regles sobre organització i funcionament de l’òrgan de govern.

-

Règim de deliberació i adopció d’acords dels òrgans col·legiats així com el
procediment d’aprovació de les actes.

-

Procediment de modificació dels estatuts, que sempre s’ha d’acordar en
assemblea general. En determinats casos, s’exigeixen majories més
reforçades atesa la importància del canvi.

-

El règim econòmic

-

La previsió de la destinació dels béns sobrants, en cas de dissolució.

També és viable que en els estatuts es pugui preveure si, en cas de controvèrsia en el
funcionament de l’associació, els assumptes es sotmetran a arbitratge o mediació, en
comptes de decisió judicial.

2 On adreçar-se per realitzar la sol·licitud

GA



Servei de Registre i Assessorament d'Entitats de Dret Privat



Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques
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Oficina d'Atenció al Ciutadà de Barcelona



Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona



Oficina d'Atenció al Ciutadà de Lleida



Oficina d'Atenció al Ciutadà de Tarragona



Serveis territorials de Justícia
-

Serveis Territorials del Departament de Justícia a l'Alt Pirineu i Aran

-

Serveis Territorials del Departament de Justícia a la Catalunya Central

-

Serveis Territorials del Departament de Justícia a Girona

-

Serveis Territorials del Departament de Justícia a Lleida

-

Serveis Territorials del Departament de Justícia a Tarragona

-

Serveis Territorials del Departament de Justícia a les Terres de l'Ebre

Més informació:
http://www.gencat.cat/temes/cat/participacio.htm
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