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COM ES GESTIONA UNA ASSOCIACIÓ? 
 
 ELS LLIBRES OBLIGATORIS 
 

Tot i que parlem de “llibres”, estem parlant directament de registres. 
Avui dia, amb les noves tecnologies, els anomenats “llibres” s’han 
convertit en programes informàtics, en els que registrem les dades 
sol�licitades per a cada cas.  
 
Cal, però, que aquest programes siguin adaptats a la realitat i les 
necessitats de cada associació. I, que d’ells, en puguem extreure els 
llistats necessaris en cada moment. 
 
També caldrà tenir-ne una especial cura, a l’hora de fer-ne 
modificacions i anar-ne fent còpies de seguretat. 

 
Tots els llibres han d’estar a disposició dels socis en qualsevol 
moment. 

 
El llibre de registre de Socis 

 
Aquest és el llibre/registre en el que s’hi ha d’inscriure tots els socis 
de l’associació.  

 
Quan registrem un soci, automàticament l’hi hem d’atorgar un 
número de registre. 

 
Al llibre cal que hi fem constar: nom, cognom i domicili, d’aquesta 
manera li podrem fer arribar les convocatòries de l’Assemblea 
General. 

 
 Cal que aquest llibre es mantingui actualitzat en tot moment. 
 

El llibre d’actes 
 
En aquest registre hi consten totes les actes de les Assemblees 
Generals, tant les ordinàries com les extraordinàries, així com els 
acords presos en cadascuna d’elles. 
 
A les actes cal que hi consti:  
 
  Encapçalament:  

� Lloc de la reunió 
� Data 
� Persones que es reuneixen, amb el nom i el càrrec 

corresponent 
� Hora d’inici 

Cos:  
� Temes que s’han tractat 
� Debats i intervencions, si s’escau. 
� Votacions 
� Acords 

Conclusió:  
� Aixecament de la sessió 
� Hora de finalització 
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� Aprovació de l’acte 
� Recollida de signatures dels assistents 

 
El llibre de comptabilitat 

 
Aquest és el registre de la comptabilitat i dels moviments de caixa 
de l’associació.  

 
Cal tenir cinc conceptes bàsics per tal de dur la comptabilitat de 
l’associació:  

 
� La data del moviment: cal fer constar el dia del moviment, ja 

sigui un ingrés, un cobrament, una despesa o un pagament. 
� El concepte, és a dir, la descripció del perquè s’ha fet el 

moviment. Per exemple: pagament de la factura amb 
número...., ingrés de la subvenció.... 

� El deure: són les entrades, és a dir, els ingressos i/o 
cobraments de l’associació. 

� L’haver: són les sortides, és a dir, les despeses o pagaments 
de l’associació. 

� El saldo: són els diners dels què disposa l’associació. 
 
   
 

Llibre d’inventari de béns 
 

Aquest llibre només l’han de portar les associacions que tinguin 
béns. 

 
 
 
“Legalització de llibres 

En data 15 de juliol de 2005, s’ha publicat la Llei 11/2005, de 7 de juliol, 
de modificació i derogació parcial de diverses lleis relatives a entitats 
públiques i privades en matèria de personal (DOGC número 4427). 
En virtut d’aquesta llei s’han modificat, entre d’altres, la Llei 5/2001, de 2 
de maig, de fundacions i la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions. 

Aquestes modificacions han provocat la no-obligatorietat de legalitzar els 
llibres per part de les fundacions i les associacions inscrites en el Registre 
corresponent del Departament de Justícia. En funció d’això, el 
Departament de Justícia deixa de tenir la potestat de legalitzar els llibres 
de les entitats jurídiques abans esmentades. 

Per tant, aquelles entitats que decideixin, de forma voluntària, legalitzar 
els seus llibres de comptabilitat i d’actes, hauran de dirigir-se al Registre 
Mercantil (Gran Via, 184 08004 Barcelona, telèfon 93 508 14 44). 

Barcelona, juliol de 2005” 

Font: Generalitat de Catalunya 
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LA GESTIÓ ECONÒMICA 
 

 El finançament 
 

L’associació es pot finançar mitjançant els recursos propis que 
genera la dinàmica associativa mateixa (aportacions socis, quotes, 
organització d’activitats...), però també es pot finançar a través de 
recursos aliens (subvencions, ajuts, beques...) 

 
 Els recursos propis:  
 

� Quotes dels socis 
� Venda o ingressos de serveis:  

• Es poden ingressar diners  a través de serveis, activitats o 
tallers que organitzi l’associació.  

• També es pot fer mitjançant la presentació a concursos 
públics. 

� Organització d’activitats per recaptar fons: 
• Totes les activitats que organitzi l’associació han de formar 

part d’un programa o d’una campanya i8 així queden 
reflectides en la comptabilitat, perquè no adquireixin el 
caràcter d’activitats mercantils. Recordem que les 
associacions no poden portar a terme activitats de caràcter 
mercantil. 

� Merchandising 
 

Els recursos aliens:  
 

� Subvencions 
� Convenis 
� Patrocinis 
� Donacions 
� Sponsors 
� Crèdits 


