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Qüestions prèvies

1. Persona física vs. Persona jurídica
 Dualitat de persones
 Capacitat: titularitat de drets i assumpció d’obligacions
 Determinació de responsabilitats

2. Òrgans necessaris d’una Associació
 Assemblea general de persones sòcies
 òrgan sobirà
 Òrgan de govern
 administració i representació

Assemblea

Junta

Qüestions prèvies
3. 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

4. Actuació de l’associació

 Principi d’autonomia organitzativa

Llei

Estatuts

Reg.Intern

Acords

 Actuació orgànica: mitjançant decisions o acords adoptats pels
òrgans legitimats

Obligacions legals

Obligacions
registrals

Gestió
interna

Gestió de
persones

Gestió
econòmica

Obligacions
fiscals

Activitats

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
Base de dades d'entitats culturals i associacions, ECA
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
Els llibres de l’entitat
SOCIS

VOLUNTA
RIS

LLIBRES
DE
L’ENTITAT

COMPTA
BILITAT

ACTES

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

Llibre de persones
voluntàries

 Relació actualitzada

 Relació actualitzada

 Data d’alta

 Descripció mínima de la
tasca que fan

 Data de baixa

 Domicili de notificacions

 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 (abans o 1r terç)
 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%

Exercici del càrrec de Junta Directiva

1. 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)

2. 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

Gestió interna de l’entitat
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
o
o
o

part de l’òrgan de govern
Si els estatuts no ho prohibeix
Si la llei no ho prohibeix
Actuacions que no són delegables

 Per part dels membres de junta
o Delegació de vot per actes concrets
o Exempció de responsabilitat

 Formulació dels comptes
 Actes que necessitin
autorització o aprovació de
l’assemblea

Gestió interna de l’entitat
Consideracions en relació a la junta directiva
 Funcions i facultats
REPRESENTAR

ADMINISTRAR

DIRIGIR i GESTIONAR

 Acords:
• complir-los
• prendre’ls
• controlar que es compleixen
 Convocar Assemblees
 Balanç i estat de comptes
 Pressupost
 Comptabilitat
 Grups de treball
 Gestions
 Obrir comptes i disposició de fons

Gestió interna de l’entitat
Consideracions en relació a la junta directiva
 Exercici de les funcions de govern
 Diligència d’un bon administrador
 D’acord amb la llei i els estatuts

 Deure de lleialtat:

Missió

Valors

Finalitats

Regla bàsica:
Cal actuar sempre
en interès de
l’associació

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
 Unitat de decisió, d’acord amb la legislació mercantil

 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
 Si en assemblea es qüestiona el dret de vot d’algun associat,
aquesta haurà de decidir en votació separada i, si escau,
secreta





Gestió de persones

Gestió de persones

Tipologia de relació


Voluntariat



Autònom/a



Treballador/a (la relació laboral)



Ponents en jornades i congressos

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: Voluntariat

 Deures principals de les entitats amb programa de voluntariat:
•

Pla de voluntariat

•

Pla de formació

•

Full de compromís

•

Registre de voluntariat

•

Assegurança

•

Rescabalar les despeses, si així s’ha acordat

•

Estatuts entitats: participació dels voluntaris

 Deures derivats de la normativa de protecció dels menors

Gestió de persones: Voluntariat

LLEI 25/2015, de 30 de juliol, del
voluntariat i de foment de
l’associacionisme. DOGC núm.
6930 de 7 d’agost de 2015

Entitats de base associativa on
tots els voluntaris són socis

Entitats que compten amb voluntaris no socis
(de base associativa i la resta)

Fins a 100 voluntaris

A partir de 101 voluntaris

Programa de voluntariat (definit art.
POTESTATIU (art. 3e)
3g)

OBLIGATORI (art. 3g)

OBLIGATORI (art. 3g)

Full de compromís (definit art 7)

OBLIGATORI (art 7.1)

OBLIGATORI (art.7.1)

NO OBLIGATORI (art. 7.3)

NO S’APLICA si no té Programa de
Secció primera Cap. II Règim jurídic
Voluntariat (art. 6.3)
de la relació de voluntariat exercida
en el marc d’un programa de
OBLIGATORI si té Programa de
voluntariat.(Articles 8 – 11)
Voluntariat (art. 6.4)

OBLIGATORI (art. 6.4) en el OBLIGATORI (art. 6.4) en el
termini de 2 anys DT Primera termini d’1 any DT Primera

Pla de voluntariat (art. 11a)

Poden delegar en
federacions...(art. 11p)

OBLIGATORI (com la resta..)

Pla de formació (art. 11b)

Poden delegar en
federacions...(art. 11p)

OBLIGATORI (com la resta..)

Certificació (art.11h)

Poden delegar en
federacions...(art. 11p)

OBLIGATORI (com la resta..)

Gestió de persones: Voluntariat
• Tipus de despeses habituals
• Vestuari: roba, calçat,...
• Equipament: estris, material,...
• Manutenció i estància
• Formació
•
•
• Transport

• D’altres despeses: mòbil?, ...

Públic
Privat
 Peatge
 Aparcament
 Quilometratge

Gestió de persones: Contractació laboral
• Persones contractades laboralment
• Dependència
• Voluntarietat
• Alienat
• Retribució

• Principals obligacions de les entitats






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

 TC’s
 IRPF
 Prevenció de riscos
laborals
 Pla d’igualtat,...

Gestió de persones: Inspecció de treball
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

Registre delinqüents sexuals

 La Llei 26/2015 de Modificació del Sistema de Protecció a
la Infància i a l’Adolescència
 Obligació d’acreditar no estar condemnat per cap
delicte de llibertat i indemnitat sexual, a tothom que
tingui contacte habitual amb menors en el marc de la
seva activitat.
 Qui pretengui l’accés a aquestes professions haurà
d’acreditar aquesta circumstància mitjançant l’aportació
d’una certificació negativa del Registre Central de
Delinqüents Sexuals.

Obligacions de transparència
Entitats que reben subvencions o ajuts per més de 100.000€
anuals o més de 5.000€ anuals i que almenys el 40% dels
ingressos procedeixi de subvencions o ajuts públics

 Informació institucional, organització i estructura
 Identificació de l’entitat i dades de contacte
 Missió, funcions i activitats del club

 Normativa aplicable (per exemple Decret 58/2010 de les
entitats esportives, Llei 25/2015 del voluntariat i de foment de
l'associacionisme, Decret 259/2008 del Pla de comptabilitat de
les fundacions i les associacions catalanes,…)
 Estatuts i número de registre
 Composició de la junta identificant els seus membres i càrrecs
amb perfil i trajectòria
 Organigrama (en sentit ampli: entitats vinculades)

Obligacions de transparència
 Informació de rellevància econòmica
 Pla anual d’activitats (amb indicadors) i pressupost
d’ingressos i despeses
 Comptes anuals i informe d’auditoria (si hi estan
subjectes)

 Retribucions òrgans direcció o administració
(subvencions o ajuts de més de 10.000€)
 Inventari del patrimoni de les entitats

Obligacions de transparència
 Contractes adjudicats per l’administració (5 anys)


Objecte + import + durada + modificacions
posteriors + pròrrogues + subcontractacions

 Convenis de Col·laboració amb l’administració
(vigents)


Data + parts + objecte + obligacions + durada +
modificacions posteriors + informació compliment

 Subvencions i ajuts públics (5 anys)


Import + objecte + beneficiaris + retribucions
òrgans de direcció o administració

Els contractes del sector públic inclouran les obligacions dels
adjudicataris de facilitar informació

Gestió de les activitats

Gestió de les assegurances
• Per què hem de contractar-les?
» Una normativa ens obliga: grups de focs, llei espectacles, llei
voluntariat,...
» Algú ens obliga: ajuntament, consell comarcal, empresa,…

» Tasca pròpia de la gestió de la nostra entitat: Junta directiva
» Previsió: situació econòmica precària / risc
» No és una eina substitutiva de les tasques de prevenció
» Previsió vs. Sort

• Tipologia més habitual
» Danys
» Accidents
» Responsabilitat civil

Protecció de dades personals

 Obligacions i tasques a fer
 Identificació dels fitxers

 Deure d’informació i obtenció del consentiment
 Obtenció del consentiment per a la cessió de dades
 Respecte i compliment dels drets ARCO
 Document de seguretat
 Inscripció dels fitxers a l’Agència de Protecció de Dades

 Llei 15/1999 de protecció de dades personals

Principis Fonamentals

 Qualitat de les dades
 Dret d’informació en la recollida de les dades
 Consentiment de l’afectat per al tractament de les dades
 Deure de secret
 Consentiment per a la comunicació de dades a tercers

 Mesures de seguretat per a la protecció de les dades

Nivell de seguretat de les dades
 Nivells de Seguretat
La normativa distingeix 3 nivells en funció de la sensibilitat de les dades (que
implicaran mesures de seguretat diferents)

 Alt : Ideologia, afiliació sindical, religió, creences, raça, salut, test
psicotècnics, vida sexual, dades sobre violència de gènere, etc.
 Mig : Comissió d’infraccions administratives o penals, Hisenda Pública,
serveis financers, avaluació de la personalitat, etc.
 Bàsic : La resta: nom i cognoms, adreça,
dades bancàries, sous, etc.

Dret d’imatge
 La llei intenta evitar que la imatge de persones sense projecció pública sigui
captada de manera que es pugui reconèixer, pugui ser reproduïda o publicada
sense el seu consentiment, facultat que només l’interessat pot exercir.
 Sempre s’ha de demanar autorització per captar la imatge, reproduir-la i
publicar-la. Són tres actes diferents, per tant, cal demanar autorització per
les tres coses.
 L’autorització ha de ser expressa i ha de constar per un mitjà demostrable. En
cas de no disposar d’autorització, no es poden captar ni difondre imatges dels
menors o bé no han de ser recognoscible.

Responsabilitat dels membres de la junta

Responsabilitat de la junta
Imputació de responsabilitat

Les persones jurídiques responen pels danys que l'òrgan
de govern, els membres d'aquest o altres representants
causin a terceres persones, per acció o omissió, en el
compliment de les funcions que tenen encomanades,
sens perjudici de la responsabilitat directa i solidària, per
fet propi, de la persona o les persones causants del dany.

 L’entitat és responsable dels danys
 Es limita responsabilitat i no responen les persones sòcies

Responsabilitat de la junta
 Els membres de la junta directiva de l’associació, en allò
que no està regulat per la llei, es regeixen per llurs estatuts,
per les regles de règim intern, si en tenen, o per les que els
mateixos òrgans hagin establert per regular llur funcionament.
 Els membres de la junta directiva de l’associació responen
dels danys que causin a l'associació per incompliment de la
llei o dels estatuts o per actes o omissions negligents en
l'exercici de llurs funcions.
 L'acció de responsabilitat per danys a l'associació és
independent de la que correspongui als associats o a tercers
per actes o omissions dels membres dels òrgans de govern que
hagin lesionat llurs drets o interessos

Responsabilitat dels membres de la Junta
1. Pressupostos bàsics de la responsabilitat dels membres
de junta
 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

Dany

Relació
causalitat

Negligència

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

Responsabilitats dels membres de Junta
2. Causes d’exoneració (responsabilitat solidària)
 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

3. 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

Responsabilitats dels membres de Junta
4. Tipologia
 Per danys a l’associació
 Acord d’assemblea (per majoria simple)
 Nombre de socis (estatuts) poden exercir l’acció
de responsabilitat en interès de l’associació
 Determina la separació del càrrec
 Prescriu al cap de tres anys desprès d’haver
deixat el càrrec
 Per danys a associats o tercers
 Prescriu al cap de tres anys des de que es
coneix o es pot conèixer raonablement les
circumstàncies que la fonamenten i la persona
contra la qual es pot exercir
 No exclou responsabilitat de l’associació

Responsabilitats dels membres de Junta
5. Responsabilitat penal
 Participació del fet delictiu
 Possibilitat d’imputació formal de l’associació
 Protocols interns d’actuació (compliance)

6. Eines per limitar la responsabilitat
 Protocols interns
 Transparència a la gestió (llei de transparència
estatal i proposició de llei catalana; normativa
blanqueig de capitals,...)
 Assegurança D&O

Moltes gràcies!!

