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DECLARACIÓ CENSAL: MODEL 036
Introducció
La declaració censal és un formulari de l'Agència Tributària mitjançant el qual les entitats (i
també les empreses) comuniquen a Hisenda qualsevol alta o modificació de les nostres dades
(per exemple, si canviem de domicili oficial, si passem a fer una activitat subjecta a impost) o si
ens hem de donar de baixa de qualsevol de les circumstàncies fins al moment declarades.
Sempre que presentem aquest model haurem d’indicar-ne el motiu: alta, baixa o variació de
dades i sempre haurem de fer-ho abans que tingui lloc la variació en qüestió.
Així doncs, l'Agència Tributària (a partir d'ara AT) disposa d'un document de declaració censal
amb el número 036 a través del qual les associacions (i les empreses, autònoms i tota unitat
econòmica), informen a l'AT de les activitats que realitzen i quines de les activitats econòmiques
que duen a terme generen el pagament a l'AT d'algun impost (com l'Impost d'activitats
econòmiques, l'IVA, l'IRPF, etc).
Les finalitats d'aquest cens, específicament per a les associacions juvenils, són les següents:
•
•
•

Identificar les entitats, proporcionant un Número d'Identificació Fiscal (NIF).
Conèixer la naturalesa de les seves activitats i les obligacions tributàries que se'n
deriven.
Fer el seguiment del compliment de les seves obligacions tributàries.

El model de declaració censal vist en conjunt comporta una gran complexitat, ja que el
document ha de preveure tots i cadascun dels motius pels quals una entitat o professional ha
d'actualitzar les dades de les seves activitats econòmiques que figuren en els censos tributaris.

Estructura del document Model 036
El model 036 de declaració censal consta de les següents pàgines:
1 Causes de presentació
2A identificació de persones físiques
2B identificació de persones jurídiques i entitats
2C Identificació d'establiments permanents d'una persona jurídica o entitat
3 Representants
4 Declaració d'activitats econòmiques i locals
5 IVA
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6 IRPF, IS , IRNR
7 Retencions i ingressos a compte
8 Relació de socis, membres o partícips

Procediments més habituals
Un dels processos que es duen a terme a través del model 036 és la sol·licitud del NIF, com ja
s'ha dit. El NIF és un nombre de 8 dígits amb una lletra al davant que ens identifica de manera
única davant
de tercers amb qui interactuem. Cap més organització tindrà el nostre mateix NIF. Ens identifica
a les entitats a efectes tributaris: tenir-lo és obligatori i, a més a més, és necessari per a realitzar
qualsevol acte amb rellevància fiscal com pot ser comprar, vendre, obrir comptes bancaris,
sol·licitar subvencions, etc.).
Al donar d'alta l'entitat a través de la presentació del Model 036, també haurem d’adjuntar-hi:
- original i còpia de l’acta fundacional (escriptura pública en el cas de fundacions),
- original i còpia dels estatuts,
- original i còpia de la sol·licitud d’inscripció en el Registre d’Entitats,
- còpia del DNI del representant legal de l’entitat.
Amb això l’Agència Tributària ens assignarà un NIF provisional, que ens permetrà actuar, però
que haurà de ser substituït més endavant pel NIF definitiu.
I la segona raó per la qual és possible s'hagi de tornar a presentar el model és quan les
associacions tinguin previst fer lliurament de béns i prestacions de serveis i/o fer pagaments
subjectes a retenció (que comportin l'aplicació d'un impost) comunicant quines seran les seves
activitats concretament i quines seran les declaracions fiscals que presentaran.

Recordeu que des del Centre de Recursos per a les Associacions
Juvenils de Barcelona podeu demanar una assessoria legal, fiscal,
comptable totalment gratuïta.
Cal sol·licitar hora prèvia omplint el formulari o trucant al 93 265 52 17, us
hi esperem!
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