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“En aquest document us
ajudem a definir quin model
d’entitat juvenil s’adapta millor
a les característiques, finalitats
i funcionament del vostre
col·lectiu.”
Sovint quan constituïm una entitat hem de definir com
serà, a qui s’adreçarà qui seran les persones sòcies, com
s’organitzarà...
Una vegada haguem parlat i debatut sobre tots aquests
interrogants i tinguem clares les respostes podrem definir
quin model d’entitat s’adapta més a les nostres finalitats i
funcionament.
En aquesta fitxa temàtica podeu trobar els principals tipus
d’entitats que trobem dins del teixit juvenil.

1. Les associacions
Són persones jurídiques constituïdes per tres o més
persones físiques que s’uneixen de manera voluntària, lliure
i solidària per aconseguir, sense afany de lucre, una finalitat
comuna d’interès general o particular i es comprometen a
posar en comú llurs coneixements, activitats o recursos
econòmics amb caràcter temporal o indefinit.

La finalitat que persegueix una federació és donar recursos
i ajudar a les entitats de base a desenvolupar la seva missió.
Les entitats que formen part de la federació són membres
de ple dret que poden escollir, governar i ser independents
a la federació.
Per saber-ne més sobre les federacions i com es
constitueixen podeu consultar la Fitxa Temàtica núm. 59 –
Com constituir una federació.

3. Una confederació
És una entitat de tercer grau que està formada per vàries
federacions sobiranes que decideixen unir-se de manera
voluntària per formar una entitat que agrupi associacions
de base.

4. Una fundació

Les associacions són sovint entitats de base que s’associen
a les federacions. Si vols saber quines coses cal tenir en
compte i quins passos cal seguir per a constituir una entitat
juvenil, consulta la Fitxa Temàtica núm. 53 - 12 passos per
crear i gestionar una associació.

És una organització amb personalitat jurídica privada
sense ànim de lucre que té fins d’interès general a favor
d’un col·lectiu genèric, té una dotació inicial que pertany
a la fundació i que en cas d’extinció de la mateixa els
béns i drets remanents han de ser entregats a una altra o
altres institucions que persegueixin fins d’interès general
similars.

2. Una federació

5. Una cooperativa sense ànim de lucre

És una entitat de segon grau que està formada per vàries
entitats sobiranes que decideixen unir-se de manera
voluntària per formar una entitat que agrupi associacions
de base.

És una associació autònoma de persones que s’han unit
de manera voluntària per a satisfer les seves necessitats
i aspiracions econòmiques, socials i culturals en comú,
mitjançant una empresa de propietat conjunta i gestió
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democràtica, per als quals l’adhesió voluntària a la
cooperativa implica un compromís de participació activa.
Per ser declarada sense ànim de lucre ha complir com a
mínim que:
a) Els excedents de lliure disposició, una vegada dotats
els fons obligatoris, no es distribueixen entre els socis,
sinó que es destinen, mitjançant una reserva estatutària
irrepartible, a les activitats pròpies d’aquesta classe de
cooperativa.

A més, oferim una assessoria gratuïta en la que podreu
resoldre els postres dubtes en relació a la constitució de
la vostre entitat, per més informació podeu posar-vos en
contacte amb nosaltres des de la pàgina web crajbcn.cat,
escrivint un correu a info@crajbcn.cat · craj@crajbcn.cat
o bé trucant-nos al telèfon 93 265 52 17.

b) Els càrrecs de membre del consell rector i els de la
intervenció de comptes no són remunerats.
c) Les aportacions dels socis al capital social, tant les
obligatòries com les voluntàries, no poden meritar un
interès superior a l’interès legal del diner, sens perjudici de
les actualitzacions corresponents.
d) Les retribucions dels socis treballadors no poden superar
el 150 % de les retribucions que estableixi el conveni
col·lectiu aplicable al personal assalariat d’aquell sector i
zona corresponent.
Per saber-ne més sobre cooperatives podeu ampliar la
informació a la Fitxa Temàtica núm. 25 – Cooperatives.

6. Un grup fet
És una agrupació de persones que no té el reconeixement de
personalitat jurídica pròpia i que treballa per desenvolupar
un projecte amb una finalitat comuna entre els membres
del grup.

7. Les Organitzacions No Gobernamentals
en el Desenvolupament (ONGD’s)
Són entitats sense ànim de lucre amb la forma jurídica
d’associació, de fundació, de federació, de cooperativa o
simplement un grup de fet, però que l’àmbit d’actuació és la
defensa de drets fonamentals i la protecció social a països i
zones empobrides amb baix nivell de desenvolupament, en
l’àmbit de la cooperació internacional, i que obtenen part
dels seus recursos de finançament de fonts privades.

Recordeu que al Centre de Recursos per a les Associacions
Juvenils de Barcelona us ajudem a constituir la vostra
associació i donem suport a totes aquelles iniciatives
juvenils sense ànim de lucre.
I si no teniu clar si la forma jurídica que més s’adiu al vostre
projecte podeu consultar la següent infografia.
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