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Sabeu què és una associació? Teniu clar quina forma jurídica s’adequa millor a la
vostra iniciativa? Esteu motivades per crear una associació però no coneixeu els
tràmits que heu de seguir per constituir-la?
En aquest article trobareu totes les respostes per reflexionar sobre si constituir
una associació és la millor solució per a portar a terme la vostra iniciativa, i quins
passos haureu de seguir per posar-la en marxa!
Si teniu dubtes sobre què és una associació, podeu llegir ‘Què és una
associació?’ per conèixer les característiques que la defineixen.
Si voleu aprofundir i conèixer que entén el CJB per associacionisme
juvenil per valorar si la vostra iniciativa s’adequa a aquesta forma
jurídica, podeu consultar ‘Què entén el CJB per associacionisme juvenil?’.

Si voleu tirar endavant la vostra iniciativa podeu consultar l’article
‘Organitzem-nos com a associació o col·lectiu: per on comencem?’ i
revisar els aspectes clau a tenir en compte a l’hora d’iniciar el
vostre projecte.
Si voleu conèixer els aspectes que diferencien un col·lectiu d’una
associació, l’article ‘Associació o col·lectiu? Tràmits per constituir una
associació’ us ajudarà a resoldre els dubtes que tingueu!
Si voleu conèixer les característiques que diferencien una
cooperativa d’una associació, l’article ‘Associació o cooperativa?’ és
l’article que necessiteu!
Si ja teniu molt clar que voleu constituir una associació, l’article
‘Registre d’Associacions del Departament de Justícia’ us ajudarà a
conèixer el tràmit que haureu de fer per inscriure-us al Registre
d’Associacions.
Si teniu dubtes de com obtenir el NIF, ‘Obtenció del NIF de l’associació
a Hisenda’ i ‘Model 036: com demanar el NIF de l’associació per primer
cop?’ són els articles que esteu buscant!
Sabeu que és el certificat digital? Consulteu ‘3 certificats digitals que
poden ser útils per a les associacions’ o ‘Obtenció del certificat digital de
representant de persona jurídica de la FNMT’ per obtenir el certificat de
la vostra associació.
Si no sabeu com fer la inscripció al Cens d’entitats Juvenils de la
Generalitat de Catalunya, podeu consultar l’article ‘Inscripció al Cens
d’Entitats Juvenils de la Generalitat de Catalunya’. Per al cens del CRAJ:
‘El cens d’associacions i col·lectius de joves de Barcelona del CRAJ’.
Si teniu dubtes sobre les obligacions legals que ha de complir una
associació, consulteu l’article ‘Obligacions legals de les associacions:
tot el que cal saber‘.
Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o
demaneu-nos un assessorament gratuït escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al
93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp.

