
GESTIÓ DE L’ENTITAT



Quins problemes ens trobem en la gestió 
de les entitats?
oDesconeixement sobre el procés i els passos per constituir una associació

oFalta d’informació sobre el funcionament d’una entitat, les normatives, la documentació 
necessària

oPoca implicació de les persones associades

oDificultats en el relleu de les juntes directives

oDesconeixement de les obligacions documentals



CONSTITUCIÓ D’UNA 
ASSOCIACIÓ



Què necessitem?
o Quants serem?
oMínim de 3 persones:
Presidència

Secretaria

Tresoreria

o Opcional:

Vicepresidència

Vocalia

o Quines activitats farem? 

o A qui ens dirigirem?

o Com ens finançarem?



Documentació necessària per crear 
l’associació

Estatuts de l’entitat Acta fundacional NIF de l’entitat



Per què són importants els estatuts?
o Defineixen el projecte de l’associació

o Són la norma bàsica de funcionament de l’associació

o Són una eina de gestió i prevenció de conflictes

o Són el tret identificatiu de l’associació

o Són l’expressió màxima de lliure disposició de les persones associades

Des de 2012 cal adaptar els estatuts a la llei 4/2008, del 24 d’abril del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques



Passes per constituir una associació
• Sol·licitud d’inscripció
• Pagament de taxes
• Acta fundacional
• Estatuts
• DNI o NIE de la Junta

Número de registre de 
la Generalitat

Agència Tributària

• Còpia de la sol·licitud
d'inscripció segellada

• Còpia de l'acta fundacional
• Còpia dels estatuts

CIF

Registre Municipal 
d’Entitats

• Còpia número de registre de la Generalitat
• Còpia estatuts 
• Còpia acta fundacional
• Còpia CIF
• Fotocòpia DNIs del president/a, 

secretari/ària i tresorer/a

Número de registre 
municipal

Registre d’entitats del 
Departament de Justícia de
la Generalitat



Modificació de dades (1)
o Canvi de nom  Cal modificar els estatuts

o Canvi de domicili  Certificat de canvi de domicili social

o Modificació dels estatuts 
1. Convocar assemblea general: acordar i aprovar articles que es volen modificar

2. Sol·licitud, adjuntar:

• Certificat relatiu a l'acord de la modificació d'estatuts, signat pel secretari o secretària amb el vistiplau 
del president o presidenta

• Exemplar de la versió actualitzada dels estatuts, signats pel secretari o secretària amb el vistiplau del 
president o presidenta

o Canvi de la junta directiva  Certificat relatiu a l’acord de renovació parcial o renovació total



Modificació de dades (2)
Cal notificar qualsevol modificació de les dades registrades a la Generalitat i a l’Ajuntament

1. Descarregar certificat a través del web de la Generalitat 
http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/cercador/?queryNat=associacions

2. Tramitar la sol·licitud a la Generalitat en línia o de manera presencial. Cada certificat ha d’anar
signat pel secretari o secretària amb el vistiplau del president o presidenta

3. Informar l’Ajuntament del canvi de dades a través d’instància general

http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/cercador/?queryNat=associacions


Taxes
o Inscripció de la constitució de l’associació → 60,10€

o Inscripció de la renovació dels òrgans de govern → 21,85€ 

o Modificació dels estatuts → 32,80€

o Modificació de dades del domicili → No hi ha taxes

o Dissolució de l’entitat → No hi ha taxes



Dissolució de l’entitat
Causes de dissolució (article 324.4 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya):

o Acord de l’assemblea

o Finalització del termini de l’associació 

o Compliment de la finalitat 

o Baixa de les persones associades, si es redueixen a menys de tres.

o Il·licitud civil o penal de les activitats o les finalitats de l’associació

o Obertura de la fase de liquidació en el concurs

o Altres que estableixin la llei o els estatuts

Passes per donar de baixa l’entitat:
1. Convocar assemblea general per acordar la dissolució

2. Sol·licitud  Certificat de l’acord de dissolució de l’associació

3. Comunicar baixa al Registre Municipal d’Entitats



ÒRGANS DE L’ASSOCIACIÓ

Formada per totes les persones associades

Adopta els acords i fixa les línies generals que ha de 
seguir l’associació.

Formada pel president o presidenta, secretari o 
secretària i tresorer o tresorera

S’encarrega de la gestió i representació de l’associació.

ASSEMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA 
(ÒRGAN DE GOVERN)



ASSEMBLEA GENERAL



Característiques
o L’assemblea general s’encarrega de prendre totes les decisions de l’associació

o Convocada per la junta directiva o pel 10% dels associats

o S’ha de convocar amb 15 dies d’antelació

o Mínim 1 cop l’any

o Cada associat té com a mínim un vot en l’assemblea general

o S’ha d’estendre una acta de cada reunió



JUNTA DIRECTIVA
(ÒRGAN DE GOVERN)



Característiques
Elecció: Escollits en assemblea general o per procediment electoral 

Durada: Limitat en el temps, màxim 5 anys  Relleu

Funcions: 
◦ Deures comptables: custodiar els llibres, tenir-los actualitzats i guardar secret de les informacions 

confidencials

◦ Elaborar el pressupost i els comptes anuals

◦ Respondre als danys que causi l’associació

Cessament del càrrec: mort o declaració d’absència, per incapacitat, venciment del càrrec, 
renúncia, separació acordada per l’assemblea general



Relleu de la junta directiva
La renovació de la junta directiva pot suposar certes alteracions en el conjunt de l’entitat, però 
també pot ser l’entrada d’aire nou i d’una sèrie de canvis positius.

Recomanacions per dur a terme un bon relleu:
o Incentivar la participació

o Acompanyar l’entrada dels nous membres

o Traspassar informació i coneixements 

o Establir espais de formació per poder fer el traspàs de la informació 

o Apostar per una renovació parcial



Obligacions documentals
Llibres de comptabilitat: llibre diari i un llibre d'inventaris i comptes anuals. En aquest cas, han de

portar un llibre de caixa en què es detallin els ingressos i les despeses.

Llibre d'actes: actes de les reunions dels òrgans col·legiats i de les assemblees.

Llibre d'associats/des: informació dels associats/des en què constin, 

almenys, les dates d'alta i de baixa de l'associació i el domicili.

Llibre de voluntaris/es: informació dels voluntaris/es que 

col·laboren amb l'associació amb una descripció mínima de la tasca 

que fan i de la seva capacitació específica.



DRETS I DEURES 



Drets de les persones associades
Articles 323.1 a 323.5 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya; reglament del registre municipal d’entitats de Lloret de Mar

1. Adquirir la condició d'associat/da.

2. Fer aportacions de béns o diners al patrimoni de l'associació.

3. Participar en l'activitat de l'associació.

4. Ser informat de la marxa de l'associació.

5. Rebre els serveis que l'associació ofereixi.

6. Rebre subvencions de l’Ajuntament.

7. Participar en els òrgans consultius municipals.



Deures de les persones associades
Article 323.6 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya

1. Comprometre's en les finalitats de l'associació i participar en llur assoliment.

2. Contribuir a pagar les despeses de l'associació amb el pagament de quotes i derrames i amb 
les altres aportacions econòmiques.

3. Respectar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de l'associació.

4. Complir les altres obligacions que estableixin els estatuts.



Suports per gestionar les entitats (1)

https://www.lloret.cat/seccions/participacio-ciutadana

https://www.lloret.cat/seccions/participacio-ciutadana


Suports per gestionar les entitats (2)
http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/dret_i_entitats_
juridiques/associacions/

http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/dret_i_entitats_juridiques/associacions/


Suports per gestionar les entitats (3)

http://www.tjussana.cat/

http://www.tjussana.cat/


Suports per gestionar les entitats (4)

http://www.avalon.cat/es/home

http://www.avalon.cat/es/home


Suports per gestionar les entitats (5)

http://xarxanet.org/

http://xarxanet.org/


Moltes gràcies per la vostra atenció!

Lloret de Mar, 24 de gener de 2020


