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COM ES CONSTITUEIX UNA FEDERACIÓ
Què és una federació?
La unió de diverses associacions amb un fi comú en una nova entitat rep el nom de federació, és
a dir, és un conjunt d’associacions que s’uneixen amb l’objectiu d’assolir millor les finalitats que
els són pròpies. Sovint també són conegudes com «associacions de segon grau».
El següent nivell el formen les confederacions que podem definir com un
conjunt de
federacions.
Les federacions i confederacions estan subjectes al règim general de les associacions, com
estableix l’article 321-6 de la Llei 4/2008 del llibrer tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les
persones jurídiques. Per tant, per a la seva constitució és necessària l’existència de l’acta
fundacional i dels estatuts. Com en les associacions es pot dir que és una agrupació estable que
s'uneixen de manera voluntària, lliure i solidària.

Quins passos cal seguir per a crear una federació?
Igual que en les associacions per formalitzar l'entitat cal notificar-ho al Departament de Justícia
tot presentant una sèrie de documents i pagant la taxa corresponent.
Els documents que cal presentar són:
•
•
•
•
•
•

Sol·licitud
Certificat
Acta Fundacional
Estatuts
La identitat de tots els socis fundadors (DNI, passaport, permís de residència i
NIF persones)
El justificant del pagament de la taxa (si el tràmit és presencial).

*En la denominació de l'entitat (acta fundacional i estatuts ha de constar el tipus jurídic
Federació o Fed.).

Sol·licitud:
Té un cost de 57,75 € euros.

El pagament de la taxa es pot fer a qualsevol oficina de "La Caixa" o a través dels seus
caixers automàtics "Servicaixa".
Per fer la sol·licitud cal entregar el formulari juntament amb el resguard que que s'obté després
d'haver fet el pagament.
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La justificació del pagament de la taxa només s'exigeix en el moment d'iniciar la prestació

del servei. Si es presenta documentació complementària relativa a un expedient en
tràmit, no s'ha de tornar a pagar la taxa.
Descarrega't el model de sol·licitud aquí.

Certificat:
Cada associació que hagi de formar part de la federació ha d'estendre un certificat.
Només cal presentar un exemplar original. Ha d'estar signat per la persona secretària i amb el
vistiplau de la presidència.
Ha de contenir:
• l'acord de l'assemblea general de formar part de la federació
• la designació de les persones encarregades de representar l'associació en la constitució
de la federació (presidència i persona secretària)
Descarrega't el model del certificat de l'associació aquí.

Acta fundacional:
Només cal presentar un exemplar original, que han de signar les persones encarregades de
constituir la federació.
També s'hi ha de fer constar:
• que es pren l'acord de constituir la federació, de la qual s'ha d'especificar la denominació
• que s'aproven els estatuts pels quals es regirà
Descarrega't el model de l'Acta Fundacional aquí.

Estatuts:
Cal presentar un exemplar original, que ha de contenir els mateixos punts que els estatuts d'una
associació i que han de signar les mateixes persones que signen l'acta fundacional.
Descarrega't el model d'estatuts d'associació que et serviran de model per a fer els de la
Federació. En la denominació de l'entitat ha de constar el tipus jurídic Federació o Fed.

Inscripció presencial:
Es pot entregar a qualsevol Registre de la Generalitat de Catalunya però, és molt adient
portar-ho directament al Departament de Justícia (Pau Claris, 81) ja que així l'entrega és
directe i es redueix el temps de resolució.

Inscripció per Internet:
Si realitzeu la sol·licitud via on-line, el preu es redueix al 50%. Es pot realitzar amb
identificació digital (Certificat digital de la FNMT, DNI electrònic, idCAT SMS...) o sense.
Al següent link podreu realitzar la sol·licitud tant amb la identificació digital o sense.
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Quan i com es rep la resposta de l'Administració?
L'Administració inscriu la constitució de la federació en un termini màxim de 3 mesos. Si no
s'obté cap notificació, la persona sol·licitant ha d'entendre que s'ha inscrit la constitució de la
federació. Si es compleixen els requisits legals es reben els següents documents:
1. L'ofici de notificació de la resolució d'inscripció.
2. La resolució signada per la persona titular de la Direcció General de Dret i d'Entitats
Jurídiques.
3. Informació sobre la possibilitat de recórrer contra la resolució.
En canvi, si no es compleixen els requisits legals, la persona sol·licitant rep un escrit on es
detallen els aspectes que cal rectificar i/o la documentació necessària que s'ha de presentar
perquè es pugui portar a terme la inscripció de la constitució de la federació.
En ambdós casos, la resposta de l'Administració es rep per correu certificat a l'adreça facilitada
per la persona sol·licitant, o bé es pot recollir personalment als llocs esmentats a 'Punts de
tramitació'.
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