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ASSOCIA’T!  
Document guia sobre els passos a seguir per formar una associació  

 
 
 

1. QUÈ ÉS UNA ASSOCIACIÓ? 
 
Una associació és un grup format per, com a mínim, tres persones, que s’uneixen de 
forma voluntària per aconseguir, sense afany de lucre, un objectiu comú. 
Per idear una associació, cal pensar primer de tot, perquè volem crear la nostra 
associació, què volem fer, a quin col·lectiu de persones ens volem adreçar, quines 
activitats o quins serveis oferirem i qui els farà. 
Quan tenim clar totes aquestes preguntes podem iniciar els tràmits legals per tal de 
constituir la nostra associació. 
 
 
2. PASSOS A SEGUIR 
 
Legalitzar una associació requereix la tramitació d’una documentació que caldrà 
presentar a l’administració. Aquesta documentació és la següent: 
 

a. Fer la sol·licitud  per demanar la inscripció de l’associació en el registre (un 
original i una còpia). 

b. Acta fundacional  (un original i dues còpies). 
c. Estatuts  (un original i tres còpies). 
d. Inscripció registral.  
e. Registre municipal.  

 
a- La sol·licitud la pots fer via internet a la pàgina del Departament de Justícia 
www.gencat.net/justicia/ciutadans/assfun/assoc/index.htm 
Una vegada hagis omplert la sol·licitud, l’has d’imprimir, signar-la i anar “La Caixa” a 
pagar una taxa. 
 
b i c- Per altra banda has d’omplir l’Acta fundacional i els Estatuts. Els models els 
trobaràs a la mateixa pàgina web del Departament de Justícia especificada 
anteriorment. 
 
d- Amb la sol·licitud, el comprovant d’haver abonat la taxa a “La Caixa”, l’Acta 
fundacional i els Estatuts (tot signat per les persones que constitueixin l’associació) 
has d’enviar-ho al Departament de Justícia de la Generalitat per correu postal, o bé a 
través de les oficines de registre de la Generalitat a Osona per tal de fer la inscripció 
registral : Les oficines es troben a: 
 
 

Serveis Territorials del Departament de Cultura i Governació 
Plaça Major, 37, 2n pis 

08500 Vic 
Tel. 93 693 98 80 

Horari: de dilluns a divendres de 8 a 15 hores 
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Delegació del Govern a la Catalunya Central 
Edifici El Sucre, 4º planta 

08500 Vic 
Tel. 93 693 98 00 

Horari: De dilluns a dijous de 9 a 14 hores i de 15 a 17.30 hores i divendres de 9 a 14 
hores 

 
Oficina del Departament d’Agricultura 

Recinte firal El Sucre 
c/ de la Llotja, s/n 

 Tel: 93 889 45 44 
Horari: De dilluns a dijous de 9 a 17.30 hores i divendres de 9 a 15 hores 

 
Oficina de Benestar i Família 

c/ Ramada, 12 
08500 Vic 

Tel. 93 883 24 94 
Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 14 hores i dimarts de 16.30 a 18 hores 

 
 
 
 
A més de tota aquesta documentació, també has de presentar a l’ajuntament on 
s’ubicarà l’associació, una instància per tal d’inscriure-la al registre municipal . 
 
 
Quan no cal fer la Inscripció regsitral?  
 
Hi ha algun tipus d’associacions que no cal que s’inscriguin aquest registre i que s’han 
de registrar a altres departaments. Aquestes són: 
1. Associacions de defensa d’interessos professional. Es registren al Departament de 

Treball de la Generalitat. 
2. Associacions religioses. Es registren al Ministeri de Justícia en el cas de l’Estat 

Espanyol i a la Subdirecció general d’Afers Religiosos en el cas de Catalunya. 
3. Associacions esportives. Es registren a la Direcció General d’Esports. 
4. Associacions administratives de propietaris. Es registren a la Direcció General 

d’Urbanisme. 
 
 
3. TRÀMITS PER INICIAR L’ACTIVITAT DE L’ASSOCIACIÓ.  
 
a. Sol·licitud del NIF  
 
El NIF és el Número d’Identificació Fiscal. És com el DNI de les associacions i és 
necessari per portar a terme qualsevol gestió administrativa amb tercers.  
El NIF és sol·licita a qualsevol delegació d’Hisenda. Cal que presentis una còpia dels 
estatuts segellats pel Registre d’associacions (tramitat al Departament d’Acció Social i 
Ciutadania de la Generalitat- veure punt 2d). 
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Amb el full de sol·licitud del NIF hauràs d’emplenar l’epígraf d’IAE, per informar de quin 
àmbit serà l’activitat que desenvoluparàs (hauràs d’emplenar tants epígrafs com 
àmbits desenvoluparàs). Aquest tràmit és només informatiu, ja que l’impost de l’IAE 
està exempt durant els dos primers anys per totes les entitats i posteriorment també 
per les associacions amb uns ingressos anuals inferiors a 1.000.000 euros. 
 
Les associacions culturals sense ànim de lucre no han de pagar l’IVA quan facturen 
les seves activitats. Si alguna administració us demana el paper conforme l’associació 
està exempta d’IVA, heu d’anar a qualsevol delegació d’Hisenda i sol·licitar-lo, 
presentant una còpia dels estatuts segellats pel Registre d’Associacions (tramitat al 
Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat- veure punt 2d). 
 
Per tramitar totes aquestes qüestions t’has d’adreçar a l’Agència Tributària:Es troba a: 
 
 

Delegació d’Hisenda. Agencia Tributària. 
C/ Raimon d’Abadal, 11 

08500 Vic 
Tel. 93 883 34 11 

 
 
b. Aconseguir un local per dur a terme la nostra ac tivitat.  
 
Per tal de disposar d’un espai per portar a terme la nostra activitat pots fer-ho de dues 
formes i depèn de les activitats que vulguis portar a terme a l’associació : 
 
b.1- Aconseguint un espai municipal :  
Cal que facis una instància a l’Ajuntament del teu municipi per tal de que us cedeixin 
un espai municipal per fer les reunions (la majoria dels Ajuntaments disposen de 
centres on es cedeixen espais a entitats i associacions). 
A Vic hi ha el Centre comunitari i altres Centres cívics. 
A Manlleu hi ha el Centre Cívic Federica Montseny. 
Per a la resta de municipis de la comarca, preguntar a l’Ajuntament. 
 
b.2-Llogant o comprant un local :  
Si vols llogar un local, abans de llogar és important que vagis a l’Ajuntament a 
preguntar si en aquell local pots dur a terme l’activitat que tens prevista, ja que cada 
local té un ús i t’has d’assegurar abans de llogar que és apte per l’ús que tu li vulguis 
donar.  
Quan ja tens un local llogat o comprat, abans de poder començar a dur a terme 
qualsevol activitat, has de tenir una llicència de l’Ajuntament. Depèn de l’activitat que 
vagis a emprendre i de cada Ajuntament, necessitaràs unes llicències o unes altres. A 
la Oficina tècnica del teu Ajuntament, t’informaran i t’assessoraran d’aquests tràmits. 
Es aconsellable que quan vagis a preguntar a l’Ajuntament ho facis acompanyat/da 
d’un tècnic, ja que són persones especialitzades en aquests temes. Però si no 
disposes de mitjans econòmics suficients per pagar els seus serveis, pots informar-te 
tu mateix/a a l’Ajuntament. Abans de fer qualsevol cosa, INFORMA’T  a l’Ajuntament, 
és important. 
Per aquesta o aquestes llicències, hauràs de pagar unes taxes, el preu també depèn 
de cada Ajuntament. 
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A més al Pla de Ciutadania i Immigració del Consell Comarcal d’Osona, et podem 
donar informació, assessorament i ajudar-te a fer els tràmits i les gestions necessàries.  
 
El Consell Comarcal d’Osona es troba a: 
 

Consell Comarcal d’Osona 
Àrea de Ciutadania i Immigració 

c/ Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3ª planta 
08500 Vic 

Tel: 93 883 28 46 
C/E: integra@ccosona.cat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Document inspirat en un model del Pla de ciutadania i Immigració del Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès) 


