
    

    

CELEBRACIÓ ASSEMBLEES GENERALS I 
REUNIONS DELS ÒRGANS DE GOVERN 

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dimecres, 2 de setembre de 2020 
 

LA CELEBRACIÓ DE LES ASSEMBLEES 
GENERALS ALS ATENEUS 
 
Davant la situació actual i amb la normativa vigent 
en aquests moments, no es disposa d’unes 
directrius clares sobre com s’ha de fer per convocar 
l’assemblea general ordinària de Socis de l’entitat.  
 
Cal tenir en compte, sempre, els protocols editats 
pel PROCICAT sobre mesures a prendre 
(distanciament, ventilació, gel, mascaretes, etc). 
També cal tenir en compte si es permet fer reunions 
i amb quines condicions. L’assemblea general de 
socis és considera una reunió.  
 
La Generalitat, al web d’entitats jurídiques ens dona 
unes pautes per fer reunions. Ho podeu consultar a  
l’enllaç següent 
 
A continuació us en fem un resum: 
Fins el 31 de desembre del 2020, les entitats i els 
seus òrgans es poden reunir per adoptar acords per 
mitjà de videoconferència o d’altres mitjans de 
comunicació encara que no estigui previst en els 
estatuts de l’entitat. 
 
Si no és possible utilitzar aquests mitjans, i fins a la 
mateixa data (31 de desembre de 2020), també 
podeu adoptar acords sense celebrar reunions, 
sempre que ho decideixi la persona que presideix 
l'entitat. 
 
Es permet, en el cas d’assemblea general de socis, 
que si un mínim del 20% de les persones 
associades acorden que no cal celebrar l’assemblea 
general, l’entitat en pot quedar exonerada.  
 
Si la decisió de l’entitat és aquest últim cas, cal que 
pugueu demostrar que el 20% dels socis hi estan 
conformes, caldrà fer un document on hi donin la 
seva conformitat. 
Si l’assemblea es celebra per mitjans telemàtics 
s’hauran de garantir: 

 Que es pugui identificar les persones que 
assisteixen. 

 Continuïtat de la comunicació. 

 Possibilitat d’intervenir en deliberacions. 

 Dret a vot. 
 
La reunió s’entén celebrada en el lloc on és la 
persona que la presideixi encara que els estatuts no 
ho prevegin. 
 
S’haurà d’aixecar acta igual i recordeu que no es 
poden gravar les sessions, i si es vol fer s’haurà de 
comunicar a l’inici de la reunió i amb l’acord de tots 
els participants. 
 
És possible que aquestes normes puguin anar 
canviant en funció de com evolucioni la 
pandèmia. 
 
 
Serveis Jurídics de la FAC  
 
 

http://justicia.gencat.cat/ca/coronavirus/pmf/Associacions-i-fundacions/

