
Com construir una
associació
Xavier Armangué i Herrero

Agència Municipal de Suport a
l'Associacionisme
Regidoria de Relacions Ciutadanes
Amb el suport de la Diputació de Barcelona

http://www.diba.es


2

SUMARI

1.- Introducció

2.- Presentació de la Llei Catalana d'Associacions

a) El perquè de la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'Associacions, i la incidència de la
Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març

b) La Llei Catalana d'Associacions

3.- El procés de constitució

a) Passos per a la legalització d'una associació
a) Acta fundacional

- Model d'acta fundacional
b) La inscripció al Registre

- Model de sol·licitud d'inscripció al Registre
d'Associacions.

c) La sol·licitud del CIF
b) Els comptes bancaris.

4.- Les associacions sense ànim de lucre paguen impostos?

a) Exempcions d’impostos estatals
a1) L’impost sobre el Valor Afegit (IVA)
a2) L’impost sobre societats

b) Exempcions d’impostos municipals
b1) Impost sobre Béns Immobles (IBI)
b2) Impost d'Activitats Econòmique. (IAE)

5.- Legislació, bibliografia i referències



3

1.- Introducció

L’associacionisme a Catalunya ha suposat, per a molts, una escola de democràcia a la
nostra societat. Els mecanismes de participació interna, majoritàriament assemblearis i
democràtics, han permès mantenir, durant molts anys, aquesta cultura.

Però, a més, l’associacionisme ha representat la possibilitat de construir una societat
participativa. La societat civil, a través de les associacions, s’ha involucrat en la preservació
dels principis d’igualtat i de la defensa dels valors democràtics i ha treballat en els camps
de la cultura, l’esport, l’ensenyament, la sanitat, el món laboral, el lleure, la infància, els
desplaçats i un llarg etcètera.

A través de les associacions, la societat també ha reivindicat. I ho ha fet ensenyant a
l’administració on hi havia dèficits. Algun cop, les associacions, temporalment, han hagut
de cobrir-los, quan els poders públics no els havien detectat. Però no sols han substituït
momentàniament la tasca de l’administració, sinó que en molts casos estan col·laborant
amb ella en els diversos sectors i situacions, principalment en temes socials, d’educació o
de sanitat. També cal destacar que, en molts casos, l’ajuda és inversa, és a dir que és
l’administració la que col·labora amb les associacions, per tal de fer viable la seva tasca
social.

També l’associacionisme ha servit per articular la societat civil. Avui poques associacions
caminen soles, representant un petit grup de persones, sinó que moltes vegades representen
grans col·lectius, amb una força social molt gran. Això ha passat quan les petites entitats
s’han començat a agrupar, creant federacions i confederacions, les quals representen un
gran col·lectiu, amb aspiracions comunes.

En el moment actual, quan tots sentim parlar de “crisi de l’Estat de benestar” els moviments
promoguts per la iniciativa social són objecte d’una especial atenció i interès per part de les
autoritats europees, estatals, autonòmiques i locals, fet que està generant una riuada
normativa que inunda aquest sector (la Llei Catalana d'Associacions, la recent aprovada
Llei estatal, la normativa sobre la utilitat pública, la constant referència al món associatiu de
les normes impositives, l’anomenada Llei del Mecenatge, la recent Llei Catalana de
Fundacions Privades, etc.).

És per aquest motiu que cal estar atents a les implicacions que té per al dia a dia aquest
marc legal, de manera que, per una banda ens asseguri que ho estem fent correctament i per
l'altra que aprofitem les oportunitats que genera.
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Cal tenir present que a més del procés de legalització cal assegurar la viabilitat i la
conveniència de la iniciativa. Per la qual cosa caldrà respondre a :

Qui som i què pretenem? Què ens interessa fer? Hi ha algú més que ho faci? Qui dirigirà
l’entitat? Per quant temps? Com volem que s’estructuri l’associació? Pretenem que tingui
una durada concreta o que no estigui limitada en el temps? Quin àmbit d’actuació volem
abastar?.

Aquestes preguntes, que per senzilles semblen poc importants, són la base on s'assenta
l’associació. Pensem que sense una resposta a elles, no ens haguéssim plantejat ni tant sols
la creació de l'entitat. Les seves respostes configuraran, els fins de l’associació, i el disseny
de l'estructura interna.

Un cop respostes aquestes preguntes, cal passar a pensar en temes més operatius: Què hem
de fer per legalitzar-nos? Quins recursos caldran? D’on sortiran els diners? Haurem de
pagar impostos? Hi ha exempcions fiscals?

En general, tenim per costum deixar aparcats aquests temes. Deixar-los en un segon pla.
Molts cops pensem que ja els anirem solucionant a mesura que vagin sorgint. Però el cert és
que sense una resposta a aquest segon bloc d’interrogants, difícilment podrem aconseguir
les finalitats de l’entitat que estem intentant crear..

Aquest manual fa referència al marc legal i fiscal, que donen suport als plantejaments
estratègics de la iniciativa.



5

2.- Presentació de la llei catalana d'associacions

a) El perquè de la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'Associacions, i la incidència de la Llei
Orgànica 1/2002 de 22 de març

Hem de buscar el motiu de la promulgació de la Llei 7/1997 de 18 de juny d’Associacions,
en el retard del legislador estatal a desenvolupar l'Art. 22 de la Constitució, que dóna
entrada al dret fonamental d'associació. Després de vint anys de vigència de la Constitució
espanyola, encara no s'havia desenvolupat aquell article i les associacions tenien com a font
reguladora el que quedava de la Llei de 1964.

Per això, el Parlament de Catalunya, basant-se en la competència exclusiva que li atorga
l’art. 9 núm. 24 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, sobre la matèria de Fundacions i
associacions de caràcter docent, cultural, artístic, beneficoassistencial i similars que
exerceixin principalment llurs funcions a Catalunya, es va decidir a promulgar, per a
aquestes associacions, una norma específica “sens perjudici de la llei orgànica
corresponent". El Ple del Parlament de Catalunya, va aprovar a la sessió del dia 4 de juny
de 1997, la Llei 7/1997 de 18 de juny d’Associacions, que regula les associacions sense
afany de lucre, que tenen el domicili i desenvolupen les seves activitats principalment a
Catalunya, sempre que existeixi una norma legal que les obligui a inscriure’s en un registre
especial.

El buit legal que suposava tant la inexistència d'una llei d'àmbit estatal com la possibilitat
que la redacció d'aquesta futura Llei, de caràcter orgànic, invalidés determinats articles de
la Llei Catalana, (ja que cap Llei pot ser contrària a una Llei Orgànica) va provocar que la
nostra norma, neixes marcada per un cert caràcter d'incertesa.

La promulgació, l'any 2002, de la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del Dret
d'associació, ve a posar ordre al marc jurídic a nivell estatal. Els seus articles: 2, excepte
l'apartat 6; 3, excepte l'apartat g); 4,2; 5; 6; 10.1;19; 21; 23.1; 24; 29.1; 30.3 i 30.4; 37; 38;
la disposició derogatòria única i les disposicions finals primera.1, segona i quarta, tenen
rang de Llei Orgànica, atès que es configuren com el desenvolupament del dret fonamental
d'associació, contingut a l'article 22 de la Constitució.

L'efecte immediat que ha tingut la Llei Orgànica, sobre la Llei Catalana ha estat, d'acord
amb la seva disposició final primera, punt 1:

- En quant a l'àmbit d'aplicació de la Llei estatal, i amb referència als seus articles que no
tenen rang de Llei Orgànica, s'estableix que tindrà caràcter supletori de la norma catalana
- Clarifica, que la personalitat jurídica de les associacions neix amb l'acte de constitució i
conseqüentment, en el cas d'associacions no inscrites, respondran, respecte de tercers, els
socis promotors, sense perjudici de la responsabilitat pròpia de l'associació.
- Afegeix la possibilitat que les persones menors d'edat, de més de 14 anys i no
emancipades puguin, també, constituir associacions i ser-ne socis, amb el consentiment
acreditat d'aquells que hagin de suplir la seva incapacitat legal.
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- En cas d'actes benèfics, subscripcions públiques i recaptació de fons en general, de les
persones que actuen en nom de l'associació, traslladar la responsabilitat als promotors
d'aquests actes.
- Les associacions inscrites hauran de declarar, en el termini de dos anys, a partir de
l'entrada en vigor de la Llei Orgànica, que estan en situació d'activitat i de funcionament,
modificant en el Registre en el que estiguin inscrites l'adreça del seu domicili social i la
identitat dels components dels seus òrgans de govern i representació, així com la data
d'elecció o designació d'aquestes persones.

La disposició final primera, punt 2, de la Llei Orgànica 1/2002, també determina una sèrie
de limitacions a la Llei catalana, no basant-se, però, en el seu caràcter orgànic, sinó en l'art.
149.1.1 de la Constitució, que estableix que l'Estat, té competència exclusiva sobre la
regulació de les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat de tots els espanyols en
l'exercici dels seus drets i en el compliment dels deures constitucionals.

Sota aquesta òptica determina, d'entre altres, que és competència exclusiva de l'Estat la
regulació dels següents articles de la Llei Catalana: art. 7 (contingut mínim dels estatuts);
art. 11.5 (retribució dels membres de l'òrgan de representació); disposició addicional quarta
(sobre la responsabilitat dels qui fan col·lectes públiques); disposició final quarta
(responsabilitat de les persones que fan col·lectes públiques), i estableix per tant, les
següents modificacions:

- Aquesta regulació farà que no sigui aplicable l'art. 19 de la Llei Catalana, sobre la
possibilitat que sigui el propi òrgan de govern el que estableixi les seves formes de
funcionament i la presa d'acords.

- Els membres de l'òrgan de representació, poden tenir retribució, si així ho permeten els
estatuts i està contemplat en els comptes anuals de l'associació, aprovats per l'assemblea
general (modificació de l'art. 11.4 de la Llei Catalana que estableix la gratuïtat dels
càrrecs).

-Trasllada del soci al promotor de l’activitat, la responsabilitat de les persones que fan
col·lectes públiques o actes benèfics a favor de l'associació. (Art. 11.4 de la Llei Catalana).

És a partir d’aquest moment que haurem de diferenciar entre les associacions que tenen el
seu domicili i desenvolupen les seves activitats principalment a Catalunya, que estaran
sotmeses a la Llei Catalana, i la resta d’associacions que es regiran per la norma estatal.

b) Presentació de la Llei Catalana d’Associacions

La Llei Catalana està estructurada en 38 articles, estableix minuciosament el règim intern
de les associacions (articles 4 a 29) que hi són sotmeses, estableix una sèrie de disposicions
de caràcter obligatori per a totes elles i altres de caràcter potestatiu. Aquesta llarga
regulació és deguda al fet que inicialment la llei es va pensar per a tenir una gran
importància en l’ordre de prelació normativa d’aquest règim intern, ja que va ser concebuda
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amb l’esperit d’estar per sobre dels estatuts de l’entitat. Després de llargues discussions, el
Parlament va aprovar que l’ordre de prelació normativa, en quant al règim intern de les
associacions, fos:

a) en primer lloc els Estatuts, sempre que no estiguin en contradicció amb les normes
preceptives de la llei,

b) en segon lloc, aquestes normes i, finalment,
c) la resta de l’articulat.

Aquesta prelació, amb l'extensa regulació de la vida de l’associació, suposa a la pràctica
que tot allò que manqui als Estatuts, estarà regulat per llei i no deixarà cap marge a la
improvisació.

Els principals elements que cal remarcar de la Llei catalana són els següents:

a) Estableix el nombre mínim de persones que poden constituir una associació,
determinant que han de ser tres.

b) Per primer cop s’accepta, expressament, que persones jurídiques estrangeres, puguin ser
sòcies i constituir associacions a Catalunya.

c) Imposa caràcter democràtic a l’organització interna i en el funcionament amb ple
respecte al pluralisme.

d) En quant a la denominació, prohibeix la utilització que sigui sols l’expressió d’un
territori.

e) L’òrgan suprem de l’entitat, és l’assemblea de socis, que es pot convocar indiferentment
en sessió ordinària o extraordinària, i poden tractar ambdues dels mateixos temes,
L’únic que imposa la Llei és que es faci com a mínim una assemblea general de socis
un cop a l’any.

f) Una novetat inclosa per la Llei, és la possibilitat d’incloure, durant l’assemblea, un o
més temes que no estiguin previstos a l’ordre del dia, però solament s’hi podran adoptar
acords si així ho accepten les ¾ parts dels socis presents.

g) L’associació estarà dirigida per un òrgan de govern i la seva estructura haurà d’estar
prevista als estatuts (art. 17-4).

h) Els llibres obligatoris per a l’associació són: el de socis, el d’actes, inventari de béns i el
de comptabilitat. Pel que fa als voluntaris no socis que puguin col·laborar amb
l’associació, la Llei preveu també l’existència d’un llibre-registre de voluntaris, que
com la resta de llibres haurà de ser diligenciat pel Registre d’Associacions.

i) Pel que fa als voluntaris, no associats, també en aquest sentit la Llei aporta novetats, ja
que incorpora a l’article 5 l’obligació de les associacions que en tinguin, d’incloure en
els seus estatuts, els mecanismes de participació que en garanteixin els drets i deures.

j) Reconeix com a persona jurídica les “coordinadores o similars” que seran unions
d’associacions, federacions o confederacions.

k) Els requisits per constituir federacions, confederacions, coordinadores o similars, són
els mateixos que regeixen per a les associacions.

També la Llei 7/1997 d’associacions, en els seus articles 33 a 35 estableix especificacions
concretes per a les associacions de caràcter especial.
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Pel que fa a les associacions juvenils:

a) La condició de soci de ple dret s’adquireix als 14 anys i es perd als 30. En tot cas, si els
estatuts ho permeten, els que tenen càrrecs a l’òrgan de govern en arribar als 30 anys no
perden la condició de soci fins a l’acabament del mandat.

b) Si ho permeten els estatuts, pot haver-hi socis menors de 14 anys, que tindran dret a
prendre part en les deliberacions amb veu, però sense dret a vot.

c) Si a l’òrgan de govern no hi ha un mínim de dues persones majors d’edat, ha d’haver-hi
un òrgan adjunt, elegit per l’assemblea, amb un mínim de dues persones majors d’edat,
per suplir la manca de capacitat d’obrar dels que composen l’òrgan de govern.

d) En la denominació de l’associació hi ha de constar l’expressió “juvenil” o “de joves” o
altra de similar.

Amb referència a les altres associacions de caràcter especial, estableix que les d'alumnes,
de pares d’alumnes, d’usuaris i consumidors, de caràcter cultural, de veïns i veïnes i de
voluntaris i voluntàries, es regiran en els aspectes generals per la nova Llei, sens perjudici
de la seva legislació específica.

Finalment, la Llei fa referència a la relació entre les associacions i l’Administració pública
catalana (articles 30 a 32), comprometent-se aquesta a promoure l’associacionisme i a
facilitar el desenvolupament de les associacions que persegueixen l’interès social. També es
fa referència a que tant les associacions declarades d’utilitat pública, com les que no, però
que duen a terme activitats d’interès social, tenen accés a les mesures de suport econòmic,
tècnic, de formació i d’assessorament.
És important remarcar que el mateix art. 31 en el seu punt 3 defineix les associacions
d’interès social, a efectes de la Llei, com aquelles que “tenen unes finalitats estatutàries
orientades a la satisfacció d’interessos que transcendeixen els dels mateixos associats i
associades i que fa habitualment i preferentment actuacions en benefici de terceres
persones.”
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3.- El procés de constitució

a) Passos per a la legalització d'una associació

Legalitzar una associació significa dotar-la de personalitat jurídica i aquest pas es porta a
terme a través d’un seguit de tràmits que caldrà tenir en compte: l’acta fundacional, el
Registre de l’associació i l’obtenció del CIF.

Hem de tenir present que el concepte legal de persona és molt més ampli que no pas en el
sentit col·loquial del terme. Col·loquialment donem el tracte de persona a tots els éssers
humans. Ara bé, jurídicament el concepte “persona” és més ampli: entenem per persona
tots aquells subjectes susceptibles de tenir drets i obligacions. Neix així el concepte
“capacitat jurídica”, entès com a capacitat de les persones per a ser subjectes de drets i
d’obligacions.

 A partir d’aquest moment haurem de fer una distinció bàsica:

- Persona física. El concepte es correspon amb el sentit genèric de la paraula persona i
per tant és referit a tot ésser humà. Des del moment del naixement (en casos, però,
abans –“nasciturus”), tota persona física té “capacitat jurídica”, encara que no obtindrà
fins a la majoria d’edat la plena “capacitat d’obrar”, és a dir, de ser subjecte, ella sola,
d’aquella capacitat jurídica inherent a la persona.

- Persona jurídica. El concepte és una ficció legal, per poder explicar que una
determinada col·lectivitat de persones o de béns, tenen “capacitat jurídica”, és a dir, un
reconeixament legal que poden ser subjectes de drets i d’obligacions, amb
independència de les persones jurídiques que les conformen o de la massa de béns.
Trobem aquí representades les Societats Anònimes, les Limitades, les Fundacions, les
Cooperatives, les Associacions, les Federacions, etc.

Podem dir que el procés de legalització de l’associació significa dotar-la de personalitat
jurídica, és a dir, dotar-la de la capacitat per a ser subjecte de drets i d’obligacions. Alguns
dels tràmits a seguir estan indicats a la Llei 7/1997 de 18 de juny d’Associacions, aprovada
pel Parlament de Catalunya.

a) Acta fundacional

La constitució d’una nova associació, és un acte voluntari portat a terme per un mínim de
tres persones, que poden ser físiques o jurídiques, o ambdues a l’hora. És a dir, no hi ha cap
problema, perquè una persona jurídica i dues de físiques constitueixin una associació.
L’acte ha de ser voluntari i, d’acord amb la Llei Catalana, la nova entitat no ha de tenir
afany de lucre. En el cas contrari no quedaria regulada per aquesta Llei.

La constitució s’haurà de materialitzar en una acta pública o privada, en la que hi hauran de
constar com a mínim els següents requisits:
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- Lloc i data en què s’ha redactat l’aprovat.
- Identificació completa (inclou núm. del NIF) dels socis fundadors, així com el seu

domicili.
- En el cas de persones estrangeres (físiques o jurídiques) el document acreditatiu de la

personalitat i de la nacionalitat.
- La manifestació de la voluntat dels fundadors de constituir una associació, mitjançant la

firma en el document de constitució de les persones físiques i la inclusió de la còpia de
l’acord de formar part de l’associació, acord adoptat vàlidament per l’òrgan competent.

- L’aprovació del text dels estatuts pels quals es regirà la nova associació.
- La designació dels primers membres de l’òrgan de govern.

b) La inscripció en el Registre

Exceptuant determinades associacions, en general caldrà inscriure l’entitat en el Registre
d’Associacions de la Generalitat de Catalunya. La conseqüència directa d’aquesta inscripció,
d’acord amb la Llei, suposarà la independència de la responsabilitat de la persona jurídica de
la dels socis fundadors.

De l’articulat de la llei, se’n desprèn que l’associació no inscrita no respon davant de tercers,
sinó que la responsabilitat ho és dels socis fundadors i d’aquells que hagin actuat en el seu
nom (article 11). Atès que la inscripció en el Registre sols té efectes de publicitat, (no
d’adquisició de la plena capacitat jurídica), d’acord amb l’art. 22 de la Constitució Espanyola
de 1978 i de l’article 9 de la pròpia Llei, haurem d’interpretar, que aquesta limitació de
responsabilitat és contrària a la norma constitucional, i per tant que existirà, en el cas
d’associacions no inscrites, una responsabilitat a tercers, i també respecte dels als socis, tant de
l’associació com dels socis promotors i dels que hagin actuat en nom seu.

Per tal de sol·licitar la inscripció, caldrà adreçar un escrit sol·licitant-la al Registre
d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, que depèn del Departament de Justícia.

c) La sol·licitud del CIF

Un cop presentada la sol·licitud d’inscripció, ja podrem adreçar-nos a la Delegació d’Hisenda
del nostre municipi per tal de sol·licitar el CIF de l'associació.

b) Els comptes bancaris

Tot i no estar contemplat a la Llei ni als estatuts, és convenient tractar dels dipòsits bancaris de
la nostra entitat, atesa la transcendència que tenen i la dificultat que comporten en molts casos.

És lògic que els fons de la nostra entitat estiguin dipositats en una entitat bancària, que a més,
generalment, serà l’encarregada de tramitar el cobrament de les quotes als associats. Aquest
compte, o un d’ells, el necessitarem tant per domiciliar les possibles subvencions per part de
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l’administració, com per domiciliar les donacions de particulars o empreses col·laboradores, o
si és el cas, per domiciliar les possibles devolucions d’impostos.

El compte bancari, ha d’estar obert a nom de l’associació i mai a nom d’un soci, per tal
d’evitar la confusió de patrimonis. El primer requisit, perquè la nostra associació pugui tenir
un compte bancari serà l’obtenció del CIF. El segon, saber qui és o qui són els socis que poden
actuar en nom de l’associació per signar contractes i disposar-ne dels fons. Aquests socis
hauran de ser membres de l’òrgan de govern, ja que aquest és el que té la representació de
l’entitat pel que fa a tercers, però si els estatuts ho permeten, pot ser un tercer que tingui
poders conferits per aquest òrgan.

Pot ser que els propis estatuts, estableixin quines seran les persones que podran signar els
contractes i disposar del fons monetaris de l’entitat, però el cert és que en general, no
estableixen aquests aspectes. En aquest cas, caldrà que hi hagi una resolució aprovada per
l’òrgan de govern en aquest sentit, i que haurà d’establir:

- Qui està facultat per l’obertura, seguiment, disposició de fons i cancel·lació de comptes
bancaris.

- En cas de ser més d’una persona, quina serà la forma d’actuació, solidària o
mancomunada, és a dir, si caldrà una qualsevol de les signatures o forçosament més d’una.
En aquest últim cas, i en el supòsit de ser més de dues persones, establir, si caldrà la firma
de tots (no és operatiu) o per exemple, dos de tres signatures, o la d'una persona concreta i
una qualsevol de les altres.

- És convenient que l’acord no es prengui sobre persones concretes (El Sr. Tal), sinó sobre
persones que exerceixen determinades funcions a l’òrgan de govern (per exemple: el
president, el tresorer, el comptable.)

Finalment el secretari haurà de certificar l’acord, amb el vist-i-plau del president.
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MODEL D'ACTA FUNDACIONAL
(A l’exemple, l’acta està subscrita per dues persones físiques i una de jurídica)

A..................................el dia.......de....................... de 2.......,

Reunits,

En/Na...............................................amb NIF núm................... de nacionalitat.................i adreça
a.................. carrer.............................., núm.
En/Na...............................................amb NIF núm...................de nacionalitat..................i adreça
a.................. carrer.............................., núm.
i
En/Na.......................................amb NIF núm...................................en representació de
l’Associació........................(pot ser Federació, Cooperativa, Fundació, qualsevol societat
mercantil), amb CIF núm............................de nacionalitat..........................i domiciliada a
.............................carrer...............núm......, i en virtut de l’acord pres per l’Assemblea General
de socis de data .................,(o de l'òrgan competent de l'entitat), i de la qual s’adjunta la
certificació emesa pel Secretari

Acorden, de manera lliure, voluntària i solidària

1.- Constituir una associació que es denominarà............................................................

2.- Aprovar els estatuts que l'han de regir. Els estatuts s’adjunten a aquest escrit en fulls
numerats del ..... al....... i signats pels socis fundadors.

3.- Elegir l'òrgan de govern (Junta directiva, etc.) amb la següent composició:

   - En/Na................................................President/a
   - En/Na................................................Secretari/a
   - En/Na................................................Vocal

(En el cas que un dels càrrecs recaigui a la persona jurídica, aquesta haurà de nomenar la
persona física que en la representació seva l’haurà d’exercir.)

4.- Designar el senyor / senyora.................................................. per portar a terme els tràmits
que corresponguin per tal d'inscriure l'associació al Registre d'associacions i sol·licitar-ne el
CIF

(Signatures)
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MODEL DE SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ AL REGISTRE D'ASSOCIACIONS

En/Na......................................................................... amb DNI núm. ...................., i domicili
a............................. carrer....................núm..............., actuant com a (President/Secretari/per
delegació de, etc.)................................................................ i designant com a domicili a efectes
de notificacions el d'en/ na ................................................., (solament si no és el mateix
domicili que el del signant, per exemple el de l’associació), a .....................
carrer................................................. núm. .................,

EXPOSO:

Que en data.................................., es va constituir a la població
de....................................l'Associació anomenada................................................, i de la qual el
primer òrgan de govern em va designar per fer els tràmits corresponents a la inscripció, per la
qual cosa adjunto la següent documentació:

-   Acta fundacional
- Estatuts de l'associació
- Certificació del Secretari de l’associació........................ en què consta la còpia literal de

l’acta de l’Assemblea General de socis de data............. en la qual es fa constar l’acord de
constituir-se com a soci fundador de l’associació.....................

- Autorització del titular del domicili de l'entitat (en el cas que el domicili social sigui un
local cedit)

- Autorització de l'associació.........................per tal d'utilitzar un nom semblant al d'ella.
- Autorització de l’òrgan de govern, perquè porti a terme els actes necessaris per a la

inscripció al Registre de l’associació (en el cas que no consti a l’acta fundacional).

 per aquests motius

SOL·LICITO:

Que es faci la inscripció de l'associació que represento al Registre d’Associacions de la
Generalitat de Catalunya, un cop portats a terme els tràmits i comprovacions que
corresponguin.

A .........................., el dia...... de....................de 2......,

                    (Signatura)
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DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, REGISTRE
D'ASSOCIACIONS
MODEL DE CERTIFICACIÓ PER A L’OBERTURA D’UN COMPTE BANCARI

En/Na......................................................................... Secretari de l’Associació ............................
............................................., amb CIF núm.............................. i domicili a ............................,
carrer................................ núm.........pis...........

CERTIFICA:

1) Que d’acord amb allò establert als Estatuts de l’Associació, a la reunió de l’òrgan de govern
de l’associació, celebrada el dia ......... del mes ................. de l’any..........., es van prendre els
següents acords:

1er. Sol·licitar l’obertura d’un compte corrent / llibreta d’estalvi, al Banc/Caixa.....................

2on. Nomenar el President, el Tresorer i el Comptable perquè mancomunadament, de la forma
que és dirà, puguin signar el contracte d’obertura, fer el seguiment, disposar dels fons i, si es
dona el cas, cancel·lar l’esmentat compte.

3er. Que la forma d’actuar serà la següent:

- La firma del President, serà sempre necessària.
- Serà sempre necessària una de les altres dues firmes.
- Per disposicions de fons superiors a ...................., seran necessàries les tres firmes.

2) Que d’acord amb allò establert als Estatuts de l’Associació, a la reunió de l’òrgan de govern
de l’associació, celebrada el dia ......... del mes ................. de l’any..........., es van prendre els
següents acords:

1er. Nomenar President de l’Associació el Sr....................................., amb NIF.........................
2on. Nomenar Tresorer de l’Associació el Sr....................................., amb NIF.........................
3er. Nomenar Comptable de l’Associació el Sr....................................., amb NIF......................

I perquè així consti, estenc aquesta certificació a......................el dia......de.............de l’any

  Firmat
El Secretari

 Vist-i-plau
 El President
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4.- Les associacions sense ànim de lucre paguen impostos?

Hem de tenir en compte que tota associació té inicialment les mateixes obligacions que
qualsevol altra persona jurídica. El que passa és que si es porten a terme determinats tràmits
davant de l’administració, és possible, encara que no segur, que l’associació quedi exempta
de tributar per un o un altre concepte impositiu. El que interessa remarcar és que en principi
tota associació ha de tributar pels mateixos impostos que qualsevol altra persona jurídica:
impost de societats, l’IAE, l’IVA, transmissions i actes jurídics documentats, etc.

Hem de saber que pel fet de no dur a terme una activitat social, estem exempts de complir
amb les obligacions tributàries. Sí, però, que no hi ha problema per a intentar demanar totes
les exempcions que ens ofereixen, sempre que ens interessi.

Hem de tenir en compte dues possibilitats d’exempció impositiva: la que deriva de la pròpia
llei de cada impost o tribut, i la que deriva de la Llei 30/1994 de 24 de novembre, que s’ha
donat a conèixer popularment com a Llei de Mecenatge. Aquesta fa referència als beneficis
fiscals que poden obtenir les Fundacions i les associacions declarades d’utilitat pública.

A efectes d’aquest capítol, farem referència, principalment, a les exempcions derivades del
propi contingut de la llei creadora de l’impost, amb una especial atenció, tant per la
importància com però, pels problemes que comporta, als temes relatius a l’IVA i a l’IAE.

a) Exempcions d’impostos estatals

a1) L’impost sobre el valor afegit (IVA)

Moltes entitats han demanat i estan demanant just al moment de constituir-se l’exempció de
l’impost sobre el valor afegit (IVA). Al pensament de tots, hi ha la possibilitat (equivocada
com veurem) de no pagar per aquest concepte. A aquesta confusió, hi col·labora moltes
vegades la pròpia administració pública, ja que en anar a informar-nos sobre la constitució
d’una associació, se’ns facilita, tant un model ja imprès del que poden ser els nostres
estatuts, com un imprès dirigit a l’Agència Tributària per sol·licitar el reconeixement
d’entitat privada de caràcter social. Aquest reconeixement ens donarà posteriorment pas a
l’exempció de l’impost.

Cal, però, que tinguem en compte, sobre d’aquest impost els següents aspectes:

- Subjecte passiu d’un impost: En general el subjecte passiu, de qualsevol impost, és la
persona física o jurídica que l’ha de pagar. El subjecte passiu és aquell que està obligat
per llei, al compliment de l’obligació imposada per la norma tributària, i per això el mes
freqüent és que el subjecte passiu d’un impost sigui qui està obligat a pagar-lo. Per això
estar exempts d’un determinat impost suposa, no estar obligats a complir amb
l’obligació tributària, la qual cosa representa en la majoria dels casos no haver-lo de
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pagar. Per exemple, si estem exempts de l’impost d’activitats econòmiques (IAE), no
haurem de tributar per aquest concepte.

- Subjecte passiu de l’IVA: El cas de l’impost sobre el valor afegit, l'IVA, és diferent de
la resta.
L’obligació tributària imposada per la llei que regula l’impost, no és la de pagar-lo sinó
la de recaptar-lo. És a dir cobrar-lo.
La llei de l’IVA, no ens obliga a pagar aquest impost, sinó que obliga a determinades
persones a cobrar l’impost: és un impost que recapta i liquida el subjecte passiu.
El subjecte passiu de l’impost, no és qui el paga sinó qui el cobra.

Per això l’exempció de l’impost IVA, suposarà que el subjecte passiu, (en el nostre cas,
l’associació), no podrà cobrar l’IVA, (perquè n’estarà exempt), a les seves transaccions
econòmiques.
Aquest mateix subjecte, (l’associació), sí que haurà de pagar l’IVA dels béns que
adquireixi. (El que és mes habitual, és el relatiu al lloguer del local social). És a dir que
en virtut de l’exempció, l’associació s’haurà convertit en les seves transaccions
econòmiques en un consumidor final.

El joc de l’exempció impossibilitarà que l’associació pugui liquidar a Hisenda l’impost,
d’acord amb la fórmula general: IVA cobrat – IVA pagat = liquidació. La impossibilitat
de portar a terme la liquidació suposa que l’entitat no podrà recobrar l’IVA pagat, si no
és com a despesa a l’Impost de Societats.

- L’exempció és irreversible: Un cop la nostra entitat està declarada “entitat privada de
caràcter social”, l’exempció ja no és possible tornar-la enrera. Si la nostra entitat està
dins dels supòsits que possibiliten aquella declaració, l’ha sol·licitada i se li ha concedit,
els supòsits en què s’haurà basat aquesta concessió no es modificaran en el temps, (a
menys que hi hagi un canvi d’estatuts que modifiqui substancialment els objectius i la
finalitat de l’entitat) per la qual cosa és del tot impossible renunciar a l’exempció.

- Estarem exempts per tot?: L’impost sobre el valor afegit, grava les diferents activitats
econòmiques que portin a terme les persones físiques o jurídiques. Això vol dir que una
determinada associació que hagi demanat el benefici fiscal, pot estar exempta per una
activitat concreta i no per una altra, és a dir, que hagi de cobrar i liquidar l’IVA per unes
activitats i no fer-ho per unes altres (règim de prorrata).

La Llei reguladora de l’IVA, al’art.20 a l’apartat 1, 8è, estableix el que a efectes
d’aquest treball ens cal destacar, indicant que estan exempts, prèvia sol·licitud, les
prestacions de serveis d’assistència social que s’indiquen i que siguin portades a terme
per entitats de Dret públic o entitats o establiments privats de caràcter social:

- Les de protecció a la infància i joventut. En concret les de rehabilitació i
formació de joves, assistència a lactants, custòdia i atenció a nens menors de sis
anys, la realització de cursos, excursions, campaments o viatges infantils i
juvenils, així com d’altres d’anàlogues prestades a favor de persones menors de
vint-i-cinc anys.
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- Assistència a la tercera edat
- Educació especial i assistència a persones amb disminució
- Assistència a minories ètniques.
- Assistència a refugiats i asilats.
- Assistència a transeünts.
- Assistència a persones amb càrregues familiars no compartides.
- Acció social comunitària i familiar.
- Assistència a exreclusos.
- Reinserció social i prevenció de delinqüència
- Assistència a alcohòlics i toxicòmans

L’exempció també comprèn, la prestació de serveis d’alimentació, allotjament o
transport, accessoris dels anteriors, prestats pels esmentats establiments o entitats, amb
mitjans propis o aliens.

- Conclusió: no cal precipitar-se a demanar aquesta exempció. El fet de no estar
exempts, ens suposa complir amb les obligacions de recaptar i liquidar a Hisenda per
l’impost, (amb caràcter general cada 3 mesos). Tal com ja s’ha dit, l’IVA és liquida per
la formula: IVA cobrat – IVA pagat = liquidació. Per això la liquidació de l’Impost no
ens ha de ser una càrrega econòmica i menys tenint en compte que si hem pagat més
IVA que no pas cobrat, s'obre la porta per sol·licitar a Hisenda que ens retorni la
diferència.

És molt important per això, que l’entitat faci un senzill exercici, per tal de saber, si li és
o no convenient l’exempció. Per exemple, si es paga un lloguer de l’edifici i s’han
d’adquirir béns per a desenvolupar determinades activitats econòmiques, és molt
possible que prefereixi no sol·licitar l’exempció, i li sigui més favorable,
econòmicament, tributar per aquest concepte, donat que en general és podrà sol·licitar la
devolució del diferencial.

Respecte a l’IVA, cal recordar, que les activitats que realitza l’entitat, sempre es consideren
que tenen caire econòmic, (això no vol dir que tinguin un objectiu lucratiu), i per aquest
motiu estan subjectes a l’impost. Així per exemple, si una associació organitza una funció
teatral, l’entrada està gravada per l’Impost.

És important recordar, que en el cas que no tinguem l’exempció de l’IVA, estaran subjectes
a l’impost sobre el valor afegit, les quotes que paguen els associats de l’entitat.

a2) L’impost sobre societats

L’exempció de l’impost de societats no suposarà en cap cas deixar de fer la liquidació de
l’esmentat impost.

S'aplicarà, prèvia sol·licitud a l’Administració Tributària, a les associacions sense ànim de
lucre que no estiguin declarades d'utilitat pública, pels ingressos derivats de:
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- Adquisicions o transmissions a títol lucratiu (per exemple herències) vinculades al
compliment dels fins de l'associació.
- La venda de béns afectes a la finalitat de l'associació sempre que el total obtingut es
destini a inversions relacionades amb tal finalitat.
- Les activitats econòmiques que constitueixen el fi específic de l'associació.

Les entitats declarades d’utilitat pública hauran d’incloure a la declaració de l'impost sobre
societats la totalitat de les rendes obtingudes durant l'exercici, independentment de si estan o
no gravades, (suposa que totes les associacions declarades d'utilitat pública hauran de liquidar
per l'impost de societats). Es tenen en compte per a aquestes entitats les següents exempcions:

- Exempció pels resultats obtinguts en l'exercici de les activitats que constitueixin el
seu objecte o fi social
- Exempció de l'increment de patrimoni derivat tant de les adquisicions com de les
transmissions a títol lucratiu, sempre que sigui en compliment de l'objecte o fi social.
- Possibilitat de sol·licitar exempció pels resultats obtinguts d'explotacions
econòmiques.

b) Exempcions d’impostos municipals

Les exempcions dels impostos municipals que li puguin correspondre a l’associació
s’hauran de tramitar individualment a cada Ajuntament.

En el cas de l’impost sobre els béns immobles (IBI), si és que l’associació té algun
d’aquests béns en propietat, s’haurà de tramitar a l’Ajuntament del municipi on radiquin
aquests immobles. La sol·licitud haurà de ser individual per a cada immoble, encara que
estiguin ubicats tots al mateix municipi, ja que l’exempció no ho serà exclusivament per raó
de la titularitat, sinó també per raó de l'ús que li donem.

Sobre l’impost d’activitats econòmiques, (IAE), s’haurà de tramitar l’exempció a
l’Ajuntament del municipi en què es desenvolupa l’activitat econòmica en concret, i si les
activitats es desenvolupen a diferents municipis, s’haurà de sol·licitar a cada un d’ells. En el
cas que portem a terme diverses activitats econòmiques, es pot donar el cas que s'atorgui
l’exempció per a una d’elles i no per a altres, i tot en funció de si el tipus d’activitat està
inclosa o no a les finalitats de l’associació.

b1) Impost sobre béns immobles. (IBI)

Poden estar exemptes de tributar aquests impost, les associacions declarades d'utilitat pública
que tinguin béns dels quals siguin titulars:

- sempre que no estiguin cedits a tercers mitjançant contraprestació,
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- estiguin destinats a les activitats que constitueixin el fi específic,
- que no s'utilitzin principalment a desenvolupar explotacions econòmiques que no
siguin el fi específic de l'associació.

L'entitat declarada d'utilitat pública ha de dirigir-se acreditant aquesta condició, a l'Ajuntament
on radiqui l’immoble, acompanyant a la sol·licitud:

- Còpia de la documentació per a l'aplicació dels beneficis fiscals, i que acrediti que
abans s’ha presentat a la Delegació d'Hisenda (amb el segell del Registre que ens
hauran posat a les nostres còpies en presentar-la).
- Còpia de la sol·licitud d'exempció de les explotacions econòmiques.
- Justificació de la titularitat del bé immoble (escriptura de propietat, Certificació del
Registre de la Propietat, etc.)
- Documentació que acrediti el compliment dels requisits senyalats en el primer
paràgraf.

Cal recordar que l’exempció s’ha de sol·licitar de manera individual a cada un dels municipis
on l’associació tingui béns immobles.

b2) Impost d'activitats econòmiques. (IAE)

Poden demanar l’exempció les Associacions i Fundacions de disminuïts físics, psíquics i
sensorials, sense ànim de lucre, per a les activitats de caràcter pedagògic, científic,
assistencial i de treball que per a l'ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de
minusvàlids realitzin.

També poden estar exemptes de tributar per l’IAE les associacions declarades d'utilitat pública
per les activitats que constitueixin el seu fi social.

L'associació haurà de dirigir la sol·licitud a l'Ajuntament on tributi per aquesta activitat, en el
cas de quota municipal i si es tracta de quota provincial o nacional a l'Administració
d'Hisenda, aportant en tots els casos:

- Còpia de la documentació per a l'aplicació dels beneficis fiscals que acrediti que abans s’ha
presentat a la Delegació d'Hisenda (amb el segell del Registre que ens hauran posat a les
nostres còpies en presentar-la).

Hem de tenir en compte, que la concessió de l’exempció de l’IAE per part del municipi
corresponent, no suposa una exempció general. L’entitat exempta que porti una determinada
activitat econòmica en un municipi, no està exempta de la mateixa activitat en un altre
municipi, si aquest últim no ha concedit la corresponent exempció. Així mateix, l’exempció
per una determinada activitat, no suposa que s’estarà exempt per portar-ne a terme una de
diferent.
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5.- Legislació, bibliografia i referències

a) Legislació

1.- Art. 22 de la Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978: Reconeix el dret
d’associació.

2.- Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions, del Parlament de Catalunya, DOGC núm
2423 d’1 de juliol de 1997: Norma reguladora de les associacions sense ànim de lucre
d’àmbit català.

3.- Llei orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del dret d'associació

4.- Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions privades

5.- Llei 30/1994, de 24 de novembre, de fundacions i d’incentius fiscals a la participació
privada a activitats d’interès general. (Llei del mecenatge) BOE 282 de 25 de novembre de
1994

6.- Llei 7/1996, de 15 de gener, del voluntariat. BOE núm, 15 de 17 de gener de 1996

7.- Reial decret 1786/1996, de 19 de juliol, sobre procediments relatius a les associacions
d’utilitat pública.

8.- Llei 25/1991, de 13 de desembre d’associacions de voluntaris.

9.- Llei 37/1992, de 28 de desembre de 1992, de l’impost sobre el valor afegit. BOE de 29
de desembre de 1992.

10.- Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre de 1992, que aprova el reglament de
l’impost sobre el valor afegit. BOE de 31 de desembre de 1992.

11.- Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre de 1993, que aprova el text refós de la
Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. BOE de 20
d’octubre de 1993.

12.- Reial decret 828/1995, de 29 de maig de 1995, que aprova el Reglament de l’impost
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

13.- Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l’impost de societats. BOE de 28 de desembre de
1995

14.- Reial decret 537/1997, de 14 d’abril, que aprova el Reglament de l’impost de societats.

15.- Llei /1998, de 21 d’abril, per la que es modifica la Llei 37/1992 de 28 de desembre de
l’impost del valor afegit.
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16.- Llei 39/1988 de 28 de desembre. BOE de 30 de desembre, que estableix l’impost sobre
béns immobles (IBI), impost sobre activitats econòmiques (IAE), i impost sobre
l’increment del valor dels terrenys.

b) web’s d’interés

1.- http://www.infomataro.net

2.- http://www.federacio.es.org

3.- http://www.europarl.eu.int/home/default_es.htm

4.- http://www.bcn.es/tjussana

5.- http://www.enaccio.net 

6.- http://www.peretarres.org

8.- http://www.ong-s.org/index.htm

c) Bibliografia.

1.- Manual legislatiu associactiu, d’acord amb la nova Llei catalana d’associacions,
Xavier Amangué i Toni Vilà. Útils pràtics: Barcelona associacions/5. Ajuntament de
Barcelona. Consell Municipal d’associacions de voluntariat. Agost 1997

2.- Vamos a plantearnos la financiación de nuestras asociaciones. Ideas clave y propuestas
estratégicas. Equipo de la Agencia Municipal de Servicios para las Asociaciones de
Barcelona, editor”. Dossier Barcelona Associacions – 26. Primavera 1997

3.- Vamos a trazar un plan para la financiación de nuestra asociación. Equipo de la
Agencia Municipal de Servicios para las Asociaciones de Barcelona, editor" Útils pràctics:
Barcelona associacions/4. Primavera 1997
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