
TRÀMITS, GESTIONS I 
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 
D’UNA ENTITAT SENSE ÀNIM DE 
LUCRE



EL CERTIFICAT
DIGITAL

Serveix per:

Demanar/justificar 
subvencions

Presentar impostos Presentar escrits
Presentar factures 

electròniques
etc

En un futur molt immediat, no es podrà fer res 
envers l’administració pública sinó tenim el 

certificat digital

El certificat digital és obligatori per a molts tràmits 
amb l’administració

El certificat digital és la manera que l’entitat 
s’identifica davant de qualsevol administració 

pública



QUINS CERTIFICATS HI HA?



CERTIFICAT DE 
VIGÈNCIA DE 
CÀRRECS
http://justicia.gencat.cat/ca/tra
mits/cercador/?queryNat=associ
acions



CERTIFICATS 
EMÈS PER LA 
FABRICA 
NACIONAL DE 
MONEDA I 
TIMBRE
• A la web

• Sol·licitar un certificat de càrrecs a justícia

• Agencia Tributaria

web

• www.fnmt.es

• certificados

Certificado de representante

• Representant de persona jurídica

• Sol·licitud via internet de certificat

Omplir el camps i enviar









Amb el número del 
correu

El certificat de la junta 
Directiva

Agència tributaria

Envien un numero per correu 

electrònic



CERTIFICAT DE NATURALESA DE DELICTES 
SEXUALS

• Qui està obligat a demanar-lo?

• Aquells que treballen amb menors 
de manera continuada i habitual

Cada quan s’ha de demanar?

• Anualment s’ha de demanar

• Responsabilitat civils i penals de 
la junta directiva o patronat si 
no es demana.

• L’obligat aconseguir el 
certificat és la persona que 
tracta amb el menor

web
• https://web.gencat.cat/ca

/tramits/que-cal-fer-si/vull-
obtenir-el-certificat-de-
delictes-de-naturalesa-
sexual/

Qualsevol persona física major d’edat el pot 
demanar

Amb identificació via on-line

Certificat immediat



OBLIGACIONS LEGALS 
RELACIONADES AMB LES ENTITATS 
SENSE ÀNIM DE LUCRE
DOCUMENTACIÓ I REGISTRE



DOCUMENTACIÓ 
LEGAL 
OBLIGATÒRIA

ESTATUTS adaptats a la llei 4/2008.

Llibre Registre de Socis

Llibre d’Actes de l’Assemblea

Llibre de reunions de la Junta Directiva

Convocatòries d’assemblea

Reglament de règim intern (no obligatori)



ESTATUTS SOCIALS

Els Estatuts Socials són un text legal obligatori per l’entitat.

Cal revisar si els estatuts son previs a l’any 1997
s’han de canviar en la seva totalitat, mentre que si
són posteriors caldrà fer una adaptació el codi
civil de Catalunya.

Els estatuts han de ser prou amplis per no haver de canviar el text sovint.

En els Estatuts podem regular a grans trets com
funciona l’entitat sense entrar en el dia a dia, això
s’ha de regular en el Reglament de règim intern.

Quan es modifiquen els Estatuts es fa
convocant Assemblea General Extraordinària.

Es poden trobar model d’estatuts adaptats a la llei 4/2008 a la web de la generalitat de Catalunya

• http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/formula
ris/associacions/

Punts a tenir en compte en un model de text estatutari:

- Qui pot ser soci

- Com es convoquen les assembles (carta, correu electrònic...)

- Percentatges de socis que poden demanar assemblea, o exercir drets de

l’entitat. És un percentatge variable.

- en cas de dissolució de l’entitat, els bens i/o patrimoni a quina entitat van

- Quant anys pot està una mateixa junta directiva

- Finalitats de l’entitat



LLIBRES

Les Entitats han de recollir ja sigui en paper o digitalment els 
següents

1
Registre de socis, s’ha de tenir un llistat amb els socis, i 
haver demanat el tractament de les seves dades per complir 
amb la protecció de dades

2 Llibre d’actes de l’Assemblea, totes les actes han de quedar 
recollides amb tots els seus acords.

3 Llibre d’actes de les reunions de la Junta Directiva 

La importància de tenir els llibres:

- En primer lloc és una obligació legal.

- En segon lloc és la prova que els acords presos queden per 
escrit

- Els llibres s’han de conservar mentre l’entitat existeixi.

Què passa si es perd un llibre? Doncs que s’ha de fer constar 
la pèrdua identificant el llibre que és, i la data en que es creu que 
s’ha extraviat.

Si la pèrdua del llibre ha suposat una possible pèrdua de 
dades personals s’haurà de valorar si es fa alguna altre 
actuació.



CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA

Obligació de convocar assemblea

1 Si no es convoca assemblea, aquesta és 

impugnable i nula.

2

La convocatòria ha de ser formal, per 

escrit, no pot ser verbal, i s’ha d’enviar 

o per correu electrònic si els estatuts 

ho permeten o per correu postal

3 En la convocatòria ha de constar com a 

mínim: 

- Dia, lloc i hora 

- Ordre de del dia 

- Informar d’on es poden recollir o 

veure documents objecte de votació

- Si hi ha o no delegació de vot.



MODEL D’ACTA D’ASSEMBLEA



ACTA REUNIÓ 
DE LA JUNTA 
DIRECTIVA



ACTES

• Les Actes han de ser redactades i 
firmades per president i secretari.

Els llibres d’actes NO es presenten a 
cap lloc, no es registren.

• Si un soci vol impugnar una acta 
ho ha de fer davant d’un Tribunal 
de primera instancia i ho ha de fer 
mitjançant una demanda judicial.

• Les Actes NO s’impugnen si no és 
en via judicial



REGLAMENT 
RÈGIM INTERN

NO és un 
document 
obligatori, però si 
és un document 
molt recomanable.

NO hi ha models 
de reglament 
interns

Cada entitat es pot 
fer el seu sense 
límits i regulant allò 
que vulgui.


