
Les associacions no són estàtiques. Amb el temps, els seus projectes evolucionen, 
moltes vegades els seus objectius també, i és sa per al funcionament d’una entitat que 
hi hagi una regeneració de les persones que assumeixen càrrecs de responsabilitat.90
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Relleu generacional
als òrgans de govern
de les associacions 

La renovació dels membres de la junta directiva d’una associació és un 
procediment que ha d’estar aprovat per assemblea. A banda d’aquest 
aspecte pràctic, també caldrà notificar aquests canvis al Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya entregant el formulari corresponent:

•	 Certificat	de	la	renovació	parcial	dels	membres	de	la	Junta	Directiva:
ht tp://just icia.gencat.cat/web/.content/documents/formularis/
associacions/cert_renov_parcial_jd.pdf

•	 Certificat	de	la	renovació	total	dels	membres	de	la	Junta	Directiva:
ht tp://just icia.gencat.cat/web/.content/documents/formularis/
associacions/cert_renov_total_jd.pdf

En aquest certificat s’ha de fer constar que, de conformitat amb els estatuts 
de l’associació, s’ha aprovat en assemblea general el nomenament de les 
persones titulars dels òrgans de govern i representació de l’entitat i que 
totes les persones nomenades a càrrecs han estat presents a l’acte i han 
acceptat el seu nomenament. 

És en aquest document on s’hi han de fer constar les dades de l’entitat i les 
de les persones que compondran el nou òrgan de govern, amb les signatures 
de les persones que ocupen els càrrecs de presidència i secretaria entrant 
i sortint.

Bibliografia complementària

Fontana

Sta. Rosa

G
ran

 de G
ràcia

És sa per al funcionament 
d’una entitat que hi hagi una 
regeneració dels càrrecs de 
responsabilitat. 

Documentació legal per a formalitzar el relleu generacional

Tan positiva és l’entrada de noves 
persones associades a l’entitat com 
l’entrada de noves persones als seus 
òrgans de direcció. Si el traspàs 
d’informació es fa correctament, 
el relleu generacional de l’òrgan de 
govern esdevé una eina molt valuosa 
de creixement i enfortiment de les 
associacions.

El procés de relleu a les juntes directives és quelcom que s’ha de preveure amb 
temps, ja que requereix una feina de persuasió i engrescament de les noves 
persones des del moment en què entren a formar part de l’associació. És per això 
que és important reconèixer i fer visible la importància de la feina que duen a terme 
les comissions de treball o les persones individuals que participen voluntàriament 
en l’associació; d’aquesta manera, estarem obrint una porta al fet que, en un futur, 
aquestes persones s’interessin a assumir noves responsabilitats dins l’associació.

El relleu sempre genera un canvi en l’entitat, aquest canvi pot ser positiu i aportar 
noves energies i motivació, però perquè això passi caldrà haver-lo planificat 
prèviament. Per això, quan iniciem un procés de relleu haurem de tenir molt presents 
els següents aspectes: 

• Qui està implicat en el relleu generacional.
• En quin marc es produeix el relleu (estructura de l’entitat).
• Quins coneixements cal traspassar. 
• Quines accions ens poden facilitar el relleu. 

• La roda del relleu. Donant corda a l’esplai 
(Esplais Catalans, 2010) 

Si voleu treballar el relleu generacional de 
la vostra entitat, Esplais Catalans ofereix 
un llibre on es recullen diverses activitats 
dinàmiques que ens permetran treballar 
diferents vessants del procés del relleu 
generacional a les associacions:

http://issuu.com/esplaiscatalans/docs/
esmolet_6/178



l’hora d’incentivar l’entrada de nous membres a les juntes 
directives. D’altra banda, però, es pot donar el cas que hi 
hagi més d’una persona candidata disposada a ocupar 
els càrrecs de responsabilitat de l’entitat. En aquest cas, 
ha de ser l’assemblea el màxim òrgan de decisió que, ja 
sigui per votació, ja sigui per consens, esculli la persona 
que ocuparà el nou càrrec. 

És important també que les persones candidates a fer 
el relleu siguin plenament conscients de les tasques 
que hauran d’assumir i del fet que hauran de destinar 
un temps assumir les noves responsabilitats. Oferir 
formacions de preparació a les persones candidates 
pot ser una bona opció per tal que els relleus puguin 
assumir els nous càrrecs amb els coneixements teòrics 
bàsics que necessitaran aplicar.

En els casos en què hi ha més d’una persona que opta 
a un dels càrrecs de govern de l’entitat, si hi ha una 
bona entesa entre elles, es pot optar per figures de 
coresponsablilitat, per exemple una persona tresorera i 
una cotresorera, etc.

Quins coneixements cal traspassar
A l’hora d’assumir el relleu en un càrrec de l’òrgan de 
govern, cal conèixer la informació bàsica de la identitat 
de l’associació de la qual agafem part del lideratge. 
Cada associació neix per una raó; en aquest sentit, serà 
interessant saber explicar quina és la seva raó de ser, 
la seva missió, la seva visió, els seus valors i els seus 
objectius. Per això, un bon exercici per planificar el canvi 
de membres de la junta és plantejar-se si les persones 
implicades en el relleu coneixen quina és la missió i la raó 
de ser de l’entitat i si ho sabrien explicar. 

En qualsevol dels casos serà interessant que tinguem a 
mà els següents documents: l’ideari de l’associació (raó 
de ser, missió i visió) i el pla estratègic, amb l’objectiu 
que ningú perdi de vista les finalitats de l’entitat. Així 
mateix, cal recordar que aquests documents han de ser 
revisats de manera periòdica i que és molt recomanable 
que en el procés d’elaboració es tinguin en compte totes 
les persones que formen part de l’entitat, siguin o no 
membres de la junta directiva. D’aquesta manera, com 
que prèviament s’hauran treballat, quan algunes de les 
persones que estan a la base arribin a ser dirigents de 
l’entitat, entendran el significat dels conceptes reflectits 
en els documents.

Pel que fa al marc legal, tant els estatuts com el reglament 
de règim intern contenen informació organitzativa molt 
important per a l’entitat que l’equip dirigent ha de tenir 
present, i ha de validar i revisar de manera permanent. 

També pot ser d’utilitat deixar per escrit un pla de relleu on 
s’especifiquin quines accions ha de dur a terme l’entitat 
per tal de garantir un relleu adequat en cadascuna de les 
etapes de l’associació.

Quines accions ens poden facilitar el 
relleu
En el moment que detectem que cal començar un procés 
de relleu generacional, serà important formar equips de 
treball que combinin persones veteranes amb persones 
novelles, de manera que les que fa més temps que hi són 
puguin aportar la seva experiència i les persones que 
s’incorporen als equips de govern en puguin aprendre la 
dinàmica i aportar alhora les seves idees tot fent-se seu 
l’equip de treball. 

Així mateix, una vegada haguem detectat quines són 
les persones que encetaran la seva etapa dirigent, 
caldrà establir espais de formació en els quals puguem 
traspassar els coneixements que tenim entorn les 
funcions dirigents, la pròpia entitat, la relació amb 
l’entorn, procediments, protocols... 

Finalment, caldrà pensar quines responsabilitats 
podem començar a traspassar en el moment en què 
les dues parts, les persones dirigents i les que aviat ho 
seran, estiguin treballant juntes. Aprofitarem aquest 
espai de traspàs per resoldre dubtes, per parlar de què 
és el que creiem que s’ha de fer d’una manera o d’una 
altra, etc.

Cal tenir en compte que, a banda dels coneixements 
explícits de l’entitat, com són els reflectits en els 
documents organitzatius i legals, també és important 
transmetre els coneixements implícits, que sovint estan 
“amagats” rere les habilitats i les actituds de cada 
persona. Cal fer un esforç per tal que aquestes habilitats 
i actituds s’expressin de manera explícita.

Per a treballar el relleu generacional ens podem ajudar 
d’un seguit d’activitats o documents que ens poden 
facilitar aquest exercici:

• Tancada monogràfica per planificar el relleu dels 
càrrecs de l’òrgan de govern.

• Reunions sobre temes a traspassar: secretaria, 
tresoreria, subvencions...

• Apadrinament: les persones veteranes tutoritzen el 
relleu de les persones que entren noves.

• Elaboració de documentació específica pel relleu: 
documents a manera de manual que expliquen com es 
durà a terme el relleu de l’entitat. 

La manca d’experiència en el càrrec pot ser un 
inconvenient a l’hora d’agafar el relleu amb bon ritme 
sense que suposi un fre per a l’associació. Per això 
és important, sempre que sigui possible, apostar per 
les renovacions parcials de la junta, ja que d’aquesta 
manera es garanteix un acompanyament colze a colze 
per part dels membres més veterans de la junta.

lbutlletí
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Qui està implicat en el relleu generacional 
En un relleu generacional hi ha tres agents imprescindibles 
que assumiran diferents rols en funció de la seva 
responsabilitat: 

•Les	 persones	 que	 entren: han de tenir una actitud 
oberta, saber escoltar i respectar, confiant en les que 
porten més temps i, alhora, han de saber transmetre la 
motivació, la frescor i l’energia que porten. 

•Les	persones	que	es	queden:	han de tenir una actitud 
acollidora i respectuosa, informant de tot allò que passa 
a l’entitat i fent sentir a gust les noves persones tot 
reconeixent les seves aportacions. En algunes ocasions, 
sobretot al principi, caldrà que assumeixin el lideratge de 
l’entitat. 

•Les	 persones	 que	 marxen: han de traspassar els 
coneixements a les que es queden i a les que entren, 
deixar les coses en ordre per tal que les noves persones 
se’n puguin fer càrrec i quedar a la disposició del nou 
equip per si necessita suport puntual. 

Les persones que ocuparan els nous càrrecs marcaran 
el nou rumb de l’associació. El seu caràcter o les seves 
experiències prèvies poden suposar certes alteracions en 
el conjunt de l’entitat, però també una entrada d’aire nou 
i una porta oberta als canvis.

Per això és important que el relleu dels càrrecs de 
responsabilitat sigui aprovat i ben valorat per la resta de 
persones de l’associació, ja que cal garantir que totes i 
cadascuna d’elles siguin partícips d’aquesta nova etapa.

Per tal de garantir un bon funcionament dels òrgans 
de govern és recomanable establir uns temps màxims 
i mínims per a ocupar els càrrecs que comporten certa 
responsabilitat. Així doncs, és positiu que aquests càrrecs 
s’assumeixin per un mínim de dos anys (temps suficient 
per a assimilar un traspàs i adquirir noves experiències 
en el càrrec) i un màxim de cinc, tot i que cada entitat 
ha de decidir quins són els terminis més adients per a 
cada responsabilitat. A l’hora de planificar el relleu, és 
interessant consensuar aquests aspectes que, d’altra 
banda, han de quedar reflectits en el document dels 
estatuts de cada associació.

És d’especial importància no desgastar els possibles 
relleus abans que tinguin temps de comprometre’s 
formalment amb el càrrec. Per això també cal que les 
juntes siguin conscients del seu cicle vital i puguin 
preveure la incorporació de nous membres abans que 
s’hagi de produir el relleu.

En quin marc es produeix el relleu
El relleu generacional dels òrgans de direcció d’una associació 
pot tenir lloc per motius diferents, per exemple perquè els 
estatuts indiquen que ja s’ha tancat un cicle, perquè hi ha una 

renúncia per part d’algun dels càrrecs representatius, etc. Així 
doncs, cal conèixer en quin marc es produeix el relleu per així 
saber quins aspectes cal treballar, ja sigui per a impulsar la 
motivació de nous membres per assumir les responsabilitats 
que cal cobrir o bé per facilitar un relleu ja pactat. 

Com treballem
La motivació de nous membres per formar part de 
l’òrgan de govern: 

Per tal de facilitar la incorporació de nous membres a 
l’òrgan de govern, cal incentivar la participació en els 
diferents espais de decisió de l’entitat de tal manera 
que les persones que mostrin inquietuds per decidir, 
gestionar o liderar projectes tinguin un espai de diàleg 
amb o sense els membres de la junta actual. Aquests 
espais es poden oferir en format de juntes obertes, 
reunions temàtiques, reunions de comissions, etc.

També és una tasca dels membres de la junta explicar de 
manera oberta i transparent quines són les tasques que 
desenvolupen i detectar quines són les persones que 
podrien mostrar-s’hi interessades.

La motivació per deixar pas a un relleu

Tan important és l’acompanyament en el moment de 
l’entrada a una junta directiva, com l’acompanyament 
en la seva sortida. Cal reconèixer la tasca feta per les 
persones que s’han implicat i han ofert el seu temps per 
tal d’assumir aquells càrrecs de més responsabilitat dins 
d’una associació. Aquest acompanyament en la sortida 
també és una eina clau per a facilitar un bon traspàs 
d’informació al nou relleu.

Tot relleu generacional ha d’anar acompanyat d’un 
traspàs d’informació i de coneixements adquirits per 
part de les persones que fins el moment han assumit 
aquesta responsabilitat, és per això que quan una 
persona deixa un càrrec, idealment hauria de seguir 
exercint un treball de traspàs durant el temps que sigui 
necessari per tal que el relleu es faci de forma gradual, 
es puguin assumir totes les responsabilitats que 
comporta i es puguin resoldre (o recomanar la manera 
de resoldre) possibles dubtes o problemes. D’altra 
banda, quan deixem un càrrec de responsabilitat, hem 
de procurar que el treball fet romangui a l’associació i 
no marxi amb la persona.

És important no perdre de vista que el relleu generacional, 
tot i que implica el tancament d’un cicle vital i l’inici d’un 
altre cicle, va molt és enllà d’un traspàs d’informació 
o de càrrec. El relleu generacional ha d’esdevenir una 
aposta de futur de l’entitat, una mirada endavant per tal 
d’assegurar la continuïtat de l’associació.

La tria entre dos possibles relleus

La majoria de les entitats es troben amb dificultats a 

EL RELLEU GENERACIONAL    


