
OBLIGACIONS LEGALS 
RELACIONADES AMB 
L’ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS



Tenen les Juntes 
Directives 
responsabilitat?

Qui por demanar responsabilitats a la Junta 
Directiva?

- El soci

- Persona que vegi afectats els seus drets per la 
conducta o comportament de la junta 
directiva.

SI
Civil i penal.

Obligacions:

- Convocar assemblea ordinària 
o extraordinària quan 
correspongui o bé quan ho 
demanen els socis.

- Portar i presentar anualment 
l’estat de comptes

- Dirigir l’entitat de manera 
diligent



Com es demana la responsabilitat?
• La responsabilitat civil i penal s’ha de demanar davant dels tribunals de 

justícia, i aquesta reclamació s’ha de fer amb fets fonamentats:

• - s’ha de poder demostrar què s’ha fet malament

• - si hi ha negligència o mala praxis 

• - si la responsabilitat l’ha d’assumir tota la junta directiva o una 
part d’ella

Per poder demandar s’ha d’interposar demanda judicial i poder 
provar mala fe, negligència.

Exemple: NO és el mateix que l’entitat no tingui diners perquè les 
activitats no sufraguen les despeses, que l’entitat no tingui diners 
perquè s’ha hipotecat l’edifici per un preu molt superior al que mai 
es podrà pagar. 



Lleis que afectes a les entitats sense ànim de 
lucre

En general hi ha una gran coincidència en les lleis que afecten a totes 
les entitats sense ànim de lucre, però dependrà de les activitats que es 
duguin a terme cada una per saber en quin grau afecten:

En general i les lleis més comunes són:



Lleis 

• Assegurances 

• Espectacles públics i activitats 
recreatives

• Llei de transparència i de bon 
govern

• Llei fiscal

• Llei de protecció de dades

• Llei protecció a la infància i 
l’adolescència

• Llei de dret d’autors 



Llei d’assegurances

Totes les entitats estan obligades a tenir una 
assegurança de RESPONSABILITAT CIVIL

Aquesta assegurança ha de cobrir els danys que 
per les activitats que dur a terme l’entitat pugui 
causar a tercers.

CAL BUSCAR UNA BONA ASSEGURANÇA I QUE 
REALMENT DONI COBERTURA A LES NECESSITATS 
REALS QUE TÉ L’ENTITAT.

- IMPORTANT si l’entitat fa activitats fora del 
local que també cobreixi.

L’OBLIGAT A TENIR ASSEGURANÇA ÉS 
L’ORGANITZADOR DE L’ACTA.



Llei d’espectacles públics 
i activitats recreatives

- Aquesta normativa engloba totes les activitats que es 
poden realitzar, tant dins d’edificis com en espais 
públics i recull normes de seguretat, higiene, 
assegurances, sortides d’emergència, persones de 
seguretat, recompte de persones en l’activitat.

Aquesta és una norma molt completa, i 
qualsevol activitat que fem estarà subjecte al seu 
compliment o en part d’ell.

Queden regulades totes les activitats, balls, espectacles

Culturals, cine, música en directa...



Llei de transparència

La llei de transparència és una norma que 
totes les entitats han de complir, està 
subjecte a declarar de manera pública i 
notòria els diners que es reben de 
l’administració pública.

Què s’ha de fer?

Fer públic a través de la pàgina 
web de l’entitat la informació que fa 
referència a l’estructura de l’entitat i els 
diners que rep.



Llei de 
transparència

Organització i estructura de l’entitat:

- S’han de publicar els Estatuts socials i reglament 
intern (en el cas n’hi hagi)

- S’han de publicar els membres de la Junta Directiva o 
Patronat, identificant el càrrec que ocupa cada un 
d’ells.

- S’han de publicar les subvencions, convenis i/o 
d’altres acords que es tinguin amb l’administració i 
que proporcionin ingressos a l’entitat.

- S’han de publicar l’estat de comptes de cada any de 
l’entitat.

- Els projectes que realitza l’entitat.



Llei de 
transparència

Aquesta norma és del 2015.

- Ara les fundacions i associacions declarades 
d’utilitat pública estan obligades a fer-ho de 
manera immediata i sota l’amenaça de no rebre 
més subvencions públiques i poder se sancionats 
si no ho fan.

- La resta d’entitats també estan obligades a fer-ho 
però amb la mesura que sigui possible.

Webs de referència www.ateneus.cat



Llei fiscal i de protecció de dades

• Llei fiscal, 

S’explicarà a la propera capsula els 
mínims que una entitat ha de 
tenir per complir amb les normes 
fiscals

• Protecció de Dades

Totes les entitats que tracten 
dades han de complir amb la 
normativa europea de protecció 
de dades.

Dret d’informació i consentiment 
per tots els tractaments



Llei protecció de la 
infància i la adolescència 

Si les activitats que realitza l’entitat té un contacta 
habitual i continuat amb infants i adolescents, és 
necessari que la Junta Directiva exigeixi a tots 
aquells voluntaris, treballadors, i persones que 
tractin amb aquests menors un 

certificat de naturalesa de delictes 
sexuals

No demanar-lo responsabilitat civil per la junta 
directiva.

Aquesta norma marca com s’han de dur a terme les 
activitats amb menors, i com s’han de comunicar a 
l’administració pública aquestes activitats



Llei drets d’autor

Quan es realitza una activitat cal tenir en compte:

- Música

- Teatre

- Imatges

Tot espectacle, o reproducció d’imatges genera drets 
d’autor

Qui ha de pagar els drets d’autor? 

- L’organitzador de l’activitat

A qui ha de pagar?

- A les societats de gestió dels drets d’autor


