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COM S’ORGANITZA UNA ASSOCIACIÓ? 
 
 

 ELS SEUS ÒRGANS DE GOVERN 
 

En una associació es requereix que hi hagi, com a mínim, una Assemblea 
General d’associats i associades i un òrgan de govern. 

 
 

L’Assemblea General de Socis 
 
L’Assemblea General de Socis és l’òrgan suprem de govern de l’associació. 
L’assemblea s’ha de reunir com a mínim un cop l’any.  
 
Per tal que l’associació sigui operativa, però, cal que l’Assemblea delegui les 
seves funcions amb plenitud de facultats als seus òrgans directius, com pot 
ser la Junta Directiva, la Junta de Govern... 
 
Les competències de l’Assemblea General de Socis són les que es descriuen 
a l’article 12 de la Llei d’associacions 7/1997, de 18 de juny , i que podeu 
trobar tot seguit. 

  
  

L’assemblea té també altres funcions: establir-se com l’espai de trobada 
dels socis per a obtenir i intercanviar informació, establir contactes 
informals, desenvolupar en els socis un sentiment de pertinença i cohesió 
associativa... 
 
Convocatòria i constitució de l’assemblea:  
 
En tots els tràmits dels que us informem a continuació, sempre cal tenir en 
compte, en primer lloc, el què disposen els estatuts de l’associació. Si els 
estatuts no diuen res al respecte, com a mínim, tindrem en compte els 
següents punts:  
 

� L’òrgan de govern de l’associació (Junta de govern, etc.) és 
l’encarregat de convocar l’Assemblea General.  

 
� La convocatòria s’ha de fer per escrit i, com a mínim, hi ha de 

constar:  
   El lloc, la data i l’hora de la reunió 
   L’ordre del dia 
 

� La convocatòria s’ha de comunicar amb un mínim de 15 dies 
d’antelació, per escrit i a tots els socis. L’escrit s’ha d’adreçar al 
domicili que consti al registre actualitzat de l’entitat. 
 

� L’Òrgan de govern també pot convocar l’assemblea general 
extraordinària sempre que ho consideri convenient. 
 

� Si un mínim del 10% dels socis sol�liciten que se celebri una 
Assemblea general extraordinària, l’Òrgan de Govern està obligat a 
convocar-la dins el termini de 30 dies a partir de la data de 
sol�licitud. 
 

� L’assemblea General queda vàlidament constituïda sigui quin sigui el 
nombre de persones associades presents o representades que hi 
assisteixen. 

 
 

Caldrà aixecar acta de cadascuna de les reunions de l’Assemblea. És a dir, 
exposar, per escrit, tot allò que s’ha tractat en l’Assemblea. 
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L’Òrgan de govern: La Junta Directiva 
 
L’Òrgan de Govern governa, gestiona i representa els interessos de 
l’associació d’acord amb les directrius fixades per l’Assemblea General. 
 
L’Òrgan de Govern representa l’associació en tots aquells actes compresos 
en les finalitats de l’associació. 
 
L’estructura de l’Òrgan de Govern i els requisits per a ser-ne membre han 
d’estar regulats pels estatuts. Tot i així, per a ser-ne membre, sempre serà 
obligatori ser soci de l’associació. 
 
L’assemblea és qui nomena els membres de l’Òrgan de Govern. Aquests 
entren en funció després d’haver acceptat el càrrec. 
 
Tot Òrgan de Govern ha de tenir un mínim de tres membres:  
 
 Un/a president/a 
 Un/a secretari/a 
 Un/a tresorer/a 
 
Les seves funcions són:  
 
 President/a:  
 

a)  Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de 
l'Assemblea General i de la Junta Directiva. 

b)  Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la 
Junta Directiva. 

  c)  Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat. 
d)  Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i 

de la Junta Directiva. 
e)  Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/ària de 

l’associació. 
f)  Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les 

quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva. 
 

El president/a és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel 
vicepresident/a o el/la vocal de més edat de la Junta, per aquest 
ordre. 

 
 Secretari/a:  
 

a)  Custodiar la documentació de l’associació. 
b)  Aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea 

General i de la Junta Directiva. 
  c)  Autoritzar les certificacions que calgui lliurar. 

d)  Portar el llibre de registre de socis. 
 
 
 Tresorer/a:  
 

a)  Custodiar i controlar els recursos de l’associació. 
b)  Elaborar el pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. 

  c)  Portar el llibre de caixa. 
d)  Signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. 
e)  Pagar les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han 

de ser visades prèviament pel president. 
f)  Ingressar el romanent en un dipòsit obert en establiments de 

crèdit o d’estalvi. 
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De totes les reunions que dugui a terme la Junta Directiva, Caldrà aixecar-ne 
acta. 
 
 

  


