
    

    

CELEBRACIÓ ASSEMBLEES GENERALS I 
REUNIONS DELS ÒRGANS DE GOVERN 

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dimecres, 10 de febrer de 2021 
 

LA CELEBRACIÓ DE LES ASSEMBLEES 
GENERALS ALS ATENEUS 
 
S’ha publicat el DECRET LLEI 53/2020, de 22 de 
desembre, de modificació del Decret llei 10/2020, de 
27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures 
extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, 
econòmic i social de la COVID-19. 
 
Davant la incertesa de la durada de la pandèmia i de 
la prolongació de les mesures sanitàries, cal allargar 
les mesures extraordinàries per minimitzar els 
efectes negatius de les mesures restrictives i facilitar 
el funcionament de les entitats. 
 
Aquest Reial Decret aprova de manera excepcional i 
fins el 31 de desembre de 2021 el següent: 

 Els òrgans de les persones jurídiques, 
(membres de les juntes directives, 
patronats) puguin reunir-se i adoptar acords 
per videoconferència o per altres mitjans de 
comunicació, així com adoptar acords sense 
reunió encara que els estatuts no ho 
estableixin. 

 Si no és possible fer servir mitjans 
telemàtics sempre hi ha la possibilitat de 
prendre acords sense reunió sempre que ho 
decideixi: 

 La persona que presideix l’òrgan de 
govern o que ho sol·licitin dos membres 
de la Junta Directiva o del Patronat. 
 Si es tracta d’assemblees generals 
d’una associació ho haurà de decidir un 
20% de les persones associades. 

 
Aquesta normativa entra en vigor el 22 de desembre 
de 2020. 
 
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. 
 
Cal aclarir que els terminis de celebració de 
l’assemblea s’han de complir, és a dir que les 
assemblees ordinàries s’han de celebrar dins del 
període que marquen els estatuts de cada entitat. 
 
Mentre duri l’estat d’alarma es pot endarrerir la 
celebració de l’assemblea, però us volem recordar 
que l’estat d’alarma en un principi ha de finalitzar el 
maig del 2021 i per tant les assemblees ordinàries 
de les entitats no tindrien raó de celebrar-se fora 
dels terminis si no hi ha estat d’alarma. 
 
És possible que aquestes normes puguin anar 
canviant en funció de com evolucioni la 
pandèmia. 
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