La constitució d’una associació local de Joventuts Musicals integrada a la Federació
de Joventuts Musicals de Catalunya és relativament senzilla. Cal seguir els següents
passos:
1. El grup promotor de persones interessades en formar una nova associació
local de Joventuts Musicals s’haurà de constituir en Junta provisional formada,
com a mínim, per 3 persones (president, tresorer i secretari). Aquesta
constitució haurà de quedar recollida en una Acta fundacional, on es manifesta
la voluntat de constituir una “Associació de Joventuts Musicals de ...”.
2. La Junta provisional haurà de redactar i aprovar uns Estatuts que s’ajustin a la
legalitat vigent.
3. Amb aquests dos documents caldrà inscriure l’entitat al Registre d’Entitats del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, ja sigui
presencialment o a través de l’Oficina Virtual de Tràmits.
4. Un cop s'hagi presentat tota la documentació que cal per inscriure la
constitució de l'associació al Registre d'Associacions s’haurà de demanar un
NIF provisional a la Delegació d’Hisenda que correspongui. Per a aquest
tràmit cal presentar la còpia de la sol·licitud d'inscripció segellada pel Registre
on es va presentar la documentació, i la còpia de l'acta fundacional i dels
estatuts de l'entitat. Un cop es tingui la resolució de la inscripció al Registre
d'Associacions, l'acta fundacional i els estatuts de l'entitat, degudament
diligenciats es pot demanar ja el NIF definitiu.
5. Per correu ordinari, fax o correu electrònic, el president de la junta provisional
de la nova associació ha d’enviar una carta de sol·licitud adreçada a la
presidència de JM Catalunya, sol·licitant l’admissió de la nova entitat en el si
de la Federació. Cal adreçar-la a:
Federació de Joventuts Musicals de Catalunya
Plaça Víctor Balaguer, 5, 3r
08003 Barcelona
Tel.: 93 244 90 50
Mail: info@joventutsmusicals.cat
A la carta, hi hauran de constar les referències personals de cada un dels
membres de la junta (nom, adreça, telèfon, DNI i correus electrònics) fent
referència explícita a la persona principal de contacte. Caldrà adjuntar
igualment l’Acta fundacional i els Estatuts de la nova entitat.

6. Posteriorment l’associació rebrà una carta d’acceptació provisional de la nova
associació local dins la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya, segons
acord de la junta directiva d’aquesta.
7. Al seu torn la secretaria de la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya
comunicarà a la Confederació de Joventuts Musicals d’Espanya l’acceptació
de la nova associació a fi d’iniciar els tràmits per a la seva acceptació en la
mencionada confederació espanyola.
8. Des d’aquest moment, la junta provisional haurà de procurar iniciar un mínim
d’activitat musical que li permeti captar socis que ajudin al manteniment de
l’organització.
9. Una vegada acceptada provisionalment l’associació en el si de la Federació de
JM Catalunya, aquesta tindrà dret a beneficiar-se dels diferents serveis que es
proporcionen a les entitats locals, incloent-hi:







Un primer concert de la Xarxa de Músiques totalment gratuït pel què fa
als honoraris artístics, com a promoció de la nova associació.
Contractació d’espectacles de la Xarxa de Músiques subvencionats
amb entre un 50 i un 40% del cost de catxet, lloguers d’instruments i
sonorització..
Una pàgina web gratuïta i autogestionable.
Un compte de correu electrònic propi @joventutsmusicals.cat.
Assessorament legal i artístic per part de la secretaria de JM Catalunya.

10. Un cop la nova entitat pugui acreditar un mínim d’activitat cultural i el
compliment de tots els passos legals pertinents, serà sotmesa a votació de
l’Assemblea General de la Federació de JM Catalunya la seva admissió
definitiva. Només en aquell moment podrà ser considerada membre de ple
dret de la Federació.
11. Quan la junta provisional ho consideri oportú i quan cregui que hi ha nombre
suficients de socis, podrà convocar l’Assemblea General i nomenar la junta
definitiva.
12. La junta definitiva serà l’encarregada de presentar els Estatuts definitius al
registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya, on s’especificarà ja el seu número de registre i la seva pertinença a
la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya.

Per a qualsevol consulta us podeu adreçar a la secretaria general, telèfon 93 244 90
50 o, per mail, al info@joventutsmusicals.cat.
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