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Assemblea i càrrecs de la Junta Directiva.

Qualsevol entitat o ateneu ha de complir amb una sèrie
de normatives i lleis. Malgrat que sembli difícil, el seu
compliment fa que el dia a dia de l’entitat sigui més senzill
i eludeix responsabilitats en cas de conflictes o
infraccions.

Totes les associacions han de celebrar com a mínim un
cop l’any una assemblea general d’associats. En aquesta
assemblea cal que s’aprovin els comptes dels anys
anteriors i el pressupost.

Les obligacions mínimes que s’han de complir són:
- Disposar d’uns estatuts actualitzats a la
normativa vigent.
- Celebrar les assemblea anuals d’associats i
inscripció de les renovacions dels càrrecs de
la junta directiva.
- Complir amb la Llei de Protecció de Dades.
- Complir amb el Reglament d’espectacles
públics i activitats recreatives.
- Complir amb la normativa d’activitats infantils
en el món del lleure (casals, colònies, esplais,
etc).
- Contractes d’arrendaments de (bar, sales, etc).
Hi ha altres aspectes jurídics que no obligatoris però si
recomanables:
- Disposar d’un Reglament de Règim Intern.
- Sol·licitar la declaració d’entitat d’utilitat pública.
Estatuts
Qualsevol associació ha de tenir uns estatuts socials que
regulin el funcionament dels òrgans de l’associació, així
com els drets i les obligacions dels seus socis.
Els estatuts han d’estar adaptats conforme la Llei 7/1997
o bé al nou codi civil de Catalunya, la Llei 4/2008 de les
persones jurídiques.
És de gran importància tenir els estatuts adaptats ja que
la nova llei permet fer ús de les noves tecnologies així
com dóna una major importància i drets als associats,
que fan que l’entitat sigui encara més democràtica.
Cal que els estatuts siguin un text senzill i que no sigui
objectiu de masses modificacions. Val la pena
desenvolupar un reglament de règim intern i evitar fer uns
estatuts llargs i amb explicacions de funcionament intern.

La convocatòria de l’assemblea s’ha de fer segons el
procediment reflectit als estatuts.
A més a més, en el període indicat en els estatuts cal
renovar la junta directiva de l’entitat i aquesta renovació
és imprescindible que s’inscrigui al Registre General
d’Associacions del Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya.
Cal mantenir actualitzades les dades de l’entitat a
l’esmentat registre. Algunes de les dades que cal
inscriure són:
- Modificació del domicili social.
- Modificació els estatuts.
- Modificació dels òrgans de govern (junta
directiva).
- Comptes anuals, si l’entitat està declarada
d’utilitat pública.
Llei de Protecció de dades - LOPD
La Llei de Protecció de Dades de caràcter personal és
d’obligat compliment per les associacions. L’activitat de
l’entitat i el tractament de les dades que es fa ha de ser
conforme a la LOPD.
Adaptar-se a la LOPD és imprescindible i important per
evitar sancions desproporcionades i abusives.
Reglament
recreatives
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Públics

i

Activitats

La llei i el Reglament d’espectacles públics són d’obligat
compliment per les entitats que desenvolupen activitats
en les seves instal·lacions així com fora d’elles.
És una normativa molt estricta i difícil de complir en
entitats els locals de les quals són antics i no reuneixen
les normatives vigents. Tot i així aquest motiu no eximeix
del compliment de la Llei.
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Si no es pot complir amb tot hi ha d’haver uns mínims
que si s’han de complir.
En matèria de seguretat i salubritat pública és
imprescindible que l’entitat compti amb:
- Extintors i indicacions de les sortides d’incendis.
- Il·luminació d’emergència.
- Aigua potable en els serveis.
Per altre banda cal que totes les entitats tinguin una
assegurança en l’àmbit de responsabilitat civil per danys
a tercers.

que es firmin contractes d’arrendament, on quedin molt
clares les condicions en què es fa.
Últimament ha entrat en vigor una normativa que obliga a
disposar d’un certificat d’eficiència energètica que ha
de disposar el propietari per poder llogar un espai.
En el cas de cessió d’espais també és convenient fer un
contracte on quedi clar que es cedeix un espai, a qui se li
cedeix, si hi ha cost o no i les responsabilitats que tenen
els que lloguen o adquireixen l’espai.
El Reglament de règim intern

És una normativa que, en la mesura que sigui possible,
s’ha d’anar complint i adaptar les entitats i les seves
activitats a les exigències normatives (control
d’aforaments, compliment d’horaris, insonorització, etc).

El reglament és un text optatiu que les entitats poden o
no tenir però és una bona manera de desenvolupar una
normativa interna de funcionament, que pot ser
d’aplicació per a totes les seccions i/o associats.

Normativa d’activitats infantils en el món del lleure

En el reglament es pot recollir qualsevol procés de
funcionament de l’entitat, per exemple el procés electoral,
la funcionalitat administrativa de l’entitat, les seccions,
etc.

Aquelles entitats que organitzen activitats infantils, ja
sigui com esplai, casal, colònies o campaments hauran
de complir amb la normativa d’activitats infantils, el
Decret 137/2003 de 10 de juny, on queda recollit el
funcionament, normes de seguretat i títols dels monitors i
directors que s’han de tenir per poder desenvolupar les
activitats amb infants.
Cal ser molt rigorós a l’hora de dur a terme les activitats
amb infants i cal un compliment molt estricte de les lleis.
No s’ha d’oblidar que els organitzadors (entitat) són els
responsables de fer complir la llei, i serien els
responsables en cas d’incompliment.
Contractes d’arrendament

La Declaració d’Utilitat Pública
Es pot sol·licitar la declaració d’utilitat pública d’aquelles
entitats que realitzin activitats enfocades a un municipi o
zona, treballant amb infants, gent gran o bé amb
persones amb risc d’exclusió social. Si es sol·licita la
declaració d’utilitat pública l’entitat tindrà l’obligació de
presentar anualment els comptes anuals a la Generalitat
de Catalunya. L’entitat declarada d’utilitat pública té uns
avantatges fiscals importants a tenir en compte.

Si l’entitat lloga un bar, cedeix sales, o espais propietat
de l’entitat cal que es faci mitjançant un contracte
d’arrendament.

Aquestes són algunes de les exigències jurídiques
tenen les entitats, però no hem d’oblidar que
associacions estan subjectes a les lleis i que per
sempre s’ha d’estar pendent de les normatives
puguin afectar.
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En el cas de llogar el bar és obligatori fer-ho a través d’un
contracte, per tenir drets i poder exigir les obligacions cal
que es posi per escrit. Sense un contracte d’arrendament
no es té dret a cobrar una renta, ni a reclamar-la, així
com tampoc es pot instar un desnonament. Així doncs cal

La Federació d’Ateneus de Catalunya disposa d’un
servei gratuït d’assessorament jurídic per a totes les
entitats federades.

