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Qüestions prèvies

Òrgans necessaris d’una Associació

Assemblea general de persones sòcies
òrgan sobirà

Òrgan de govern 
administració i representació



Qüestions prèvies

Representació de les associacions

Correspon a la JD i es fa efectiva per mitjà del president/a
D’acord amb les limitacions legals i estatuts
Possibilitat d’apoderaments

Actuació de l’associació

Principi d’autonomia organitzativa



Consideracions relatives a la Junta Directiva



Consideracions relatives a la Junta Directiva

Acceptació i gratuïtat del càrrec
 Cal inscripció registral
 Absència de retribució (≠ empreses i ≠ llei estatal)
 Retribució per tasques diferents (cal evitar que sigui un sistema fraudulent de 

retribució del càrrec)

 Òrgan col·legiat

 Mínim de tres persones
 Mínim president i secretari
 Condició d’associats
 Capacitat per exercir llurs drets socials
 Estatuts determinen composició i durada



Consideracions en relació a la Junta Directiva

 Adopció d’acords

 Majoria simple o qualificada

 Assistència a la reunió o per representació

 Possibilitat de votació secreta

 Conflicte d’interessos

 Delegació de funcions

 Per part de l’òrgan de govern

o Si els estatuts no ho prohibeixen

o Si la llei no ho prohibeix

o Actuacions que no són delegables



Consideracions en relació a la junta directiva



Consideracions en relació a la junta directiva



Consideracions en relació a la Junta Directiva

Obligacions pròpies del càrrec



Obligacions legals



Obligacions Registrals



Obligacions registrals

 Registre d’Associacions (Departament de Justícia)

Notificació de canvis: 

estatuts, junta, adreça,...
Pèrdua publicitat registral (junta i estatuts)

 Altres registres i censos

Registres d’entitats municipals
Entitats de Voluntariat (Departament Benestar i Família)
Cens de la Secretaria de Política Lingüística
Cens General de la Secretaria de Joventut
Registre d’Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat
Registre de l’ACCD i AECID per a ONGD



Gestió interna de l’entitat



Gestió interna de l’entitat

LLIBRES DE 
L’ENTITAT

SOCIS

ACTES

COMPTA
BILITAT

VOLUNTA
RIS

Els llibres de l’entitat



Gestió interna de l’entitat

Consideracions en relació als llibres de l’entitat

Són una obligació legal

Són una eina de gestió per garantir el del dret d’informació dels 
socis i de tercers

Són una garantia per la junta

Són una eina per gestionar amb Transparència

Són una eina per generar Confiança

No cal registrar-los 



Gestió interna de l’entitat

El llibre d’actes

Actes de les reunions 
dels òrgans col·legiats

Autenticades

Agrupades en un llibre

Contingut mínim de l’acta:

1. Data i lloc

2. Ordre del dia

3. Assistents

4. Resum assumptes

5. Acords adoptats

6. Resultats votacions i majories

7. Intervencions



Gestió interna de l’entitat

Llibre de socis i sòcies

 Relació actualitzada

 Data d’alta

 Data de baixa

 Domicili de notificacions

Llibre de persones voluntàries

 Relació actualitzada

 Descripció mínima de la tasca que fan

 Capacitació específica 
(si en tenen)

 Normativa de Protecció de dades



Gestió interna de l’entitat

Consideracions en relació als socis i sòcies

Capacitat

Categories

Procediment d’admissió

Drets i Deures

Règim disciplinari

Causes de baixa

Resolució de conflictes

Informació Participació Serveis



Gestió interna de l’entitat

Consideracions en relació a l’assemblea de socis

Ordinària: aprovar gestió JD, pressupost i comptes anuals
Extraordinària: per JD o ≤ 10% dels socis (30d)

Convocatòria: 
Ordre del dia + lloc (seu social) + data + hora + 15 dies abans 
(termini més breu, d’altres mitjans,...)

Ordre del dia: 
Inclusió nous temes: ≤10% dels socis
Assemblea universal o convocar nova assemblea

Constitució: nombre d’associats, 1ª i 2ª convocatòria

Presidència i secretaria de les reunions



Gestió interna de l’entitat

Consideracions en relació a l’assemblea de socis

Votacions i adopció d’acords: 

Un soci, un vot, excepte vot ponderat

Suspensió de vot: incompliment obligacions econòmiques

Delegació de vot, per correu, per mitjans telemàtics

Conflicte d’interessos

En cas d’empat: vot diriment del president

Majoria simple (vots a favor superen vots en contra sense 
comptar-hi abstencions, nuls o en blanc) o qualificada (estatuts)

Secreta: si ho sol·liciten un mínim del 10%



Gestió interna de l’entitat

Conflictes d'interessos

 Supòsits de conflicte d’interessos

 Interès personal
 Cònjuge, lligams afectivitat, parents línia recta i col·lateral 

fins 3r grau
 Administrador de persones jurídiques

 Obligacions relacionades

 Comunicar la situació de conflicte, directe o indirecte
 Proporcionar la informació rellevant
 Abstenir-se d’intervenir ni en la deliberació ni en la votació
 El seu vot no es computa per establir la majoria necessària 

per adoptar l’acord



Mesures excepcionals en relació al Covid-19



Mesures extraordinàries en relació al Covid-19

Entitats inscrites al Registre d’Associacions de Catalunya:

Assemblea telemàtica: inclús no estant regulat als estatuts.

Votacions sense sessió.

Convocatòria de l’assemblea: un mes després de finalitzar l’Estat d’Alarma.

 Presentació de comptes: Suspensió del termini. Possibilitat de presentar-los fins 3 
mesos després de finalitzar l’Estat d’Alarma

Entitats d’àmbit estatal:

1 de juny: Es reprenen els terminis administratius, s’han d’aprovar els comptes en 3 mesos 
màxim des d’aquesta data.



Mesures excepcionals Covid-19

Entitats Esportives:

 La Junta directiva es pot reunir via telemàtica: S’ha de garantir la identificació, 
comunicació, possibilitat d’intervenció en les deliberacions i emissió de vot.

 Acords sense reunió: Tot i que els estatuts no ho recullin. Ho ha de sol·licitar el 
president o dos membres de la JD. El vot ha de garantir la constància de la 
recepció i l’autenticitat.

 Assemblees: Només es poden tractar qüestions que garanteixin el 
funcionament de l’entitat durant el període excepcional. Totalment prohibit 
tractar els següents assumptes: 

 Modificació d’estatuts
 Vot de censura
 Quotes extraordinàries o derrames
 Transformació, fusió, escissió
 Dissolució de l’entitat



Mesures excepcionals Covid-19

Entitats Esportives:

 La Junta directiva està habilitada per acordar les mesures de funcionament 
essencial de l’entitat mentre duri la situació d’excepcionalitat.

 Les decisions de la junta directiva seran ratificades en el termini de 60 dies des 
de la finalització de l’Estat d’Alarma.

 Pròrroga automàtica del mandat de JD: En un mes des de la finalització de 
l’Estat d’Alarma: aprovació calendari electoral.

 En cas de no poder-se desenvolupar l’Assemblea de les Federacions, la Junta 
directiva està facultada per aprovar el Pla anual d’actuació i el calendari esportiu 
2020-2021.



Mesures excepcionals Covid-19

Fundacions:

 Reunions telemàtiques fins el 31 de desembre de 2020.

 Possibilitat d’acords sense reunió.

 Elaboració, aprovació i presentació de comptes: dins dels 3 mesos següents a 
la finalització de l’Estat d’Alarma.



Gestió de persones



Gestió de persones

Voluntariat

 Llei 25/2015 del Voluntariat i de foment de l’associacionisme (entrada en vigor 8 

d’agost de 2015)

 Àmbit d’aplicació: entitats privades sense ànim de lucre amb programes de 

voluntariat

 Model català del voluntariat: acció voluntària exclusivament en el si d’una entitat 

sense finalitat de lucre amb un programa de voluntariat

 La definició de conceptes clau com ara voluntariat, voluntaris, entitat de voluntariat, 

acció voluntària o programa de voluntariat



Gestió de persones

Obligacions de les entitats envers els voluntaris

 Estatuts de l’entitat

 Mecanismes de participació dels voluntaris

 Llibre o registre dels voluntaris

 Data d’incorporació, tasques i capacitació, horari,...

 Garantir la Participació activa del voluntari en les 

activitats i programes on col·labora



Gestió de persones

Obligacions de les entitats envers el voluntariat

Pla de voluntariat

 Pla de formació o itinerari formatiu

 Informació sobre la missió i l’estil de treball de l’entitat

 Responsable de coordinació de les persones voluntàries

 Full de compromís

 Acreditació de la persona voluntària

 Registre de persones voluntàries 

 Certificació de l’activitat voluntària

 Assegurança de responsabilitat civil i accidents

 Rescabalar despeses 



Obligacions de les entitats envers el voluntariat

Garantir els drets de la persona voluntària d’acord a la llei

 Adaptar les actuacions dels voluntaris a la seva situació personal

 Facilitar la participació de les persones voluntàries en el disseny i l’execució 
dels programes d’acció voluntària.

• Certificat Registre de Delinqüents Sexuals

L’entitat també te drets, entre els quals destaquen:

 Escollir la persona voluntària
 Demanar-li respecte pels valors i missió de l’entitat
 Desvincular, justificadament, el voluntari del programa en el que 

participa si incorre en l’incompliment manifest del full de 
compromís



Voluntariat

Assegurança de Voluntariat

 Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme.

 Ser coberts dels riscos derivats de l’activitat que du a terme com a voluntari i dels 
danys que, involuntàriament, podria causar a tercers per raó de la seva activitat.

 Responsabilitat Civil Voluntari vs. RC Entitat

 Accidents: nominativa o innominada

 Document de compromís i llibre de voluntaris.



Gestió de persones

Persones contractades laboralment 

 Dependència

 Alienació

 Retribució

Principals obligacions de les entitats

 Alta d’empresa
 Alta dels treballadors/ores
 Contracte laboral
 Fulls de salari (nòmines)

 TC’s
 IRPF
 Prevenció de riscos 

laborals
 Pla d’igualtat,...



Gestió de persones

Criteris de la inspecció de treball

 La qualificació que donem des de l’entitat a la  relació és irrellevant. Les obligacions 

determinen la naturalesa de la prestació

 No cal que hi hagi una dedicació exclusiva ni que sigui el mitjà de vida fonamental de la 

persona

 És decisiva l’existència d’una retribució a canvi de la prestació d’uns serveis

Compensació de despeses vs. Retribució

 Irregularitat Periodicitat dels pagaments

 Variabilitat Uniformitat de les quantitats

 Despeses reals i justificades Retribució per un servei



Gestió econòmica



Gestió econòmica

Sobre la Comptabilitat de l’entitat

 Ordenada 

 Diligent

 Adequada a l’activitat 

 Fidel

 Llibre de caixa (impost de societats)

 Ha de permetre:

 Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions

o Seguiment cronològic

o Elaborar els comptes anuals



Gestió econòmica

Sobre la Comptabilitat de l’entitat

 Llibre diari + llibre d’inventaris + comptes anuals

 Quines associacions han de preparar Comptes Anuals

 Declarades d’Utilitat Pública

 Les que rebin periòdicament subvencions

 Les que recorren a la captació pública de fons

 Transparència: els han de fer accessibles al públic



Gestió econòmica

Sobre el Pressupost

 La junta ha d’elaborar pressupost i comptes anuals

 Importància per la gestió

 Elaboració + seguiment + projeccions

 Tipologies de pressupostos:

 D’ingressos i despeses

 De tresoreria

 D’inversions



Gestió econòmica

Llei de transparència 

A quines entitats afecta l’obligació de publicitat activa?

 Més de 100.000€ anuals ajuts o subvencions públiques

 Més del 40% del total dels ingressos anuals provinguin d’ajudes o 

subvencions públiques, i sempre que siguin almenys de 5.000€

 Des de quan? A partir de l’1 de juliol de 2015

 Tipologia d’informació a facilitar 

 Organitzativa

 Estadística

 Contractes, convenis i subvencions

 Econòmica
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Denominació i dades de contacte: telèfon i adreces 
postals i electròniques

Normativa: estatuts, reglaments interns,...

Funcions i tasques de l’associació (finalitats i 
activitats)

Organigrama (en sentit ampli), entitats vinculades,…

Juntes directives: identificació dels responsables, 
perfil i trajectòria
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Pressupost

Comptes anuals (o llibre de caixa) i auditoria si en té

Retribucions òrgans direcció o administració 
(subvencions o ajuts de més de 10.000€)

Contractes públics (5 anys):objecte, import, durada, 
modificacions i pròrrogues

Convenis col·laboració (en vigor): data, parts, 
objecte, modificacions

Subvencions públiques (5 anys): objecte, import, 
beneficiaris, 



Obligacions fiscals



Obligacions Fiscals

Les associacions també hem de presentar impostos!!

 Declaració censal

 IVA (impost sobre el valor afegit)

 Impost de societats (model 200)  

 Model 347 (operacions amb tercers superiors 3.005,06€)

 IRPF (model 111, 190 per treballadors i 180 i 115, per lloguer)

 Donatius (Model 182)



Gestió de les activitats



GESTIÓ DE LES ACTIVITATS

Principals normatives i obligacions a tenir en compte

 Assegurances: RC, accidents, local, voluntariat, assistència en 

viatge...

 Protecció de dades

 Certificat digital

 Certificat de delictes de naturalesa sexual...



Assegurances



Qüestions a tenir en compte respecte les assegurances

 La gestió de les assegurances és molt necessària a les nostres entitats.

 La gestió de les assegurances s’ha de veure com una eina de previsió que ajuda a poder 
desenvolupar les finalitats de la nostra entitat i només com un cost.

 Hem de conèixer la normativa aplicable en funció de les activitats que fem i quins capitals són 
necessaris.



Per què hem de contractar-la?

 Una normativa ens obliga

 Algú ens obliga, per exemple: l’Ajuntament, el Consell Comarcal...

 Previsió: situació econòmica davant del risc

 No és una eina substitutiva: prevenció

 Prevenció vs Sort



Tipologies d’assegurança



Assegurança de responsabilitat civil

 Ha de cobrir la responsabilitat que es pugui demanar fruït de l’activitat de l’entitat.

 Les cobertures han de ser les que determini la normativa sectorial.

 Ha de cobrir l’activitat dins i fóra del local.

 Sense franquícia.



Assegurança d’accidents

 Assegurança de d’accidents:

 Cobertures: mort, invalidesa permanent, temporal i assistència sanitària.

 Edat fins la qual cobreix

 Nominativa/ Innominada.

 Què cal fer en cas d’accident?



 Assegurança de Voluntariat

 Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de 
l’associacionisme.

 Ser coberts dels riscos derivats de l’activitat que du a terme com a 
voluntari i dels danys que, involuntàriament, podria causar a tercers per 
raó de la seva activitat.

 Responsabilitat Civil Voluntari vs. RC Entitat

 Accidents: nominativa o innominada

 Document de compromís i llibre de voluntaris.

Assegurança del Voluntariat



 Responsabilitat de Juntes Directives

 Pòlissa per cobrir les possibles despeses i indemnitzacions davant de 
reclamacions provocades per errades en la gestió.

 Es pot assegurar als membres de la Junta Directiva i Directius 

 Cobertures:

• Despeses de defensa

• Despeses de restitució d’imatge

• Indemnització per danys i perjudicis derivats

d’errades de gestió

• Multes administratives legalment assegurables

• Responsabilitat de les persones assegurades per

pràctiques laborals incorrectes

Responsabilitat Juntes Directives



 Assegurança d’assistència en viatge

 Cobreix per un període i desplaçament concret

 És nominal

 Cobertures habituals: assistència sanitària, desplaçament i dietes de 
familiars, i repatriació

 S’ha de tenir en compte les excepcions per lloc i circumstàncies, per 
exemple: països en conflicte armat

Assistència en Viatge



Responsabilitat dels membres de la junta



Responsabilitat de la junta directiva

Responsabilitat dels membres de junta

Pressupostos bàsics de la responsabilitat dels membres de la junta 

directiva
Que hi hagi un dany a l’associació
Incompliment de la llei o estatuts o actes o omissions negligents
Dins l’exercici de llurs funcions

 L’actuació dels membres de junta és de mitjans i no de resultat
 Responsabilitat solidària vs. mancomunada

Dany Relació
casualitat

Negligencia



Responsabilitat de la junta directiva

Responsabilitat dels membres de junta

 Causes d’exoneració

 Oposició a l’acord i no intervenció en la seva execució
 No intervenció en l’adopció ni execució de l’acord sempre que hagi fet tot el 

possible per evitar el dany o almenys s’hi hagin oposat formalment en saber-
ho

 Importància del llibre d’actes
 Contingut mínim: data, lloc, ordre del dia, assistents, resum dels assumptes, 

intervencions de les quals s’hagi demanat constància, acords adoptats, 
resultat de les votacions i majories amb què s’han adoptat

 Persones assistents

 Persones que s’hi van oposar expressament

 Element de prova fonamental



Responsabilitat de la junta directiva

Responsabilitat dels membres de junta

 Responsabilitat penal
Participació del fet delictiu
Possibilitat d’imputació formal de l’associació
Protocols interns d’actuació

 Eines per limitar la responsabilitat
Protocols interns (Compliance)

Transparència a la gestió (llei de transparència estatal i 
proposició de llei catalana; normativa blanqueig de capitals,...)

Assegurança 



Moltes gràcies per la vostra atenció!!!




