
Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a l'educació 

Artículo 5  

1. Los padres de alumnos tienen garantizada la libertad de asociación en el ámbito 

educativo. 

2. Las asociaciones de padres de alumnos asumirán, entre otras, las siguientes 

finalidades: 

  

 a) Asistir a los padres o tutores en todo aquello que concierne a la educación 

de sus hijos o pupilos. 

  

 b) Colaborar en las actividades educativas de los centros. 

  

 c) Promover la participación de los padres de los alumnos en la gestión del 

centro. 

3. En cada centro docente podrán existir asociaciones de padres de alumnos 

integradas por los padres o tutores de los mismos. 

4. Las asociaciones de padres de alumnos podrán utilizar los locales de los centros 

docentes para la realización de las actividades que les son propias, a cuyo efecto, los 

directores de los centros facilitarán la integración de dichas actividades en la vida 

escolar, teniendo en cuenta el normal desarrollo de la misma. 

5. Las Administraciones educativas favorecerán el ejercicio del derecho de asociación 

de los padres, así como la formación de federaciones y confederaciones. 

Número 5 del artículo 5 redactado por el número 2 de la disposición final primera de 

la L.O. 2/2006, de 3 de mayo, de Educación («B.O.E.» 4 mayo).Vigencia: 24 mayo 2006  

6. Reglamentariamente se establecerán, de acuerdo con la Ley, las características 

específicas de las asociaciones de padres de alumnos. 
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Decret 202/1987, de 19 de maig, del Departament d'Ensenyament 

La  Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del 

  Dret a l'Educació, garanteix la llibertat d'associació dels 

  pares dels alumnes dins l'àmbit educatiu i, ensems, disposa 

  que reglamentàriament s'establiran, d'acord  amb  la  Llei, 

  les  característiques  específiques  de les associacions de 

  pares d'alumnes.                                            

                                                              

      En virtut  d'això,  de  conformitat  amb  l'habilitació 

  expressa   conferida   a  la  disposició  addicional  1  de 

  l'esmentada  Llei  Orgànica,  a  proposta   del   Conseller 

  d'Ensenyament,  d'acord  amb  el  Consell d'Estat, i amb el 

  Consell  Escolar  de  Catalunya,  prèvia  deliberació   del 

  Consell Executiu,                                           

                                                              

  Decreto:                                                    

                                                              

  Article 1                                                   

      A  l'empara  del  que  estableix  l'article  22  de  la 

  Constitució i d'acord amb el que disposen  l'article  8  de 

  l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i l'article 5 de la Llei 

  Orgànica  del Dret a l'Educació, es consideren associacions 

  de pares d'alumnes aquelles que  es  constitueixin  en  els 

  centres   docents   públics   i   privats  que  imparteixen 

  ensenyaments  en  els   nivells   d'Educació   Pre-escolar, 

  Educació    General    Bàsica,   Batxillerat   i   Formació 

  Professional i altres ensenyaments  reglats  de  nivell  no 

  universitari.                                               

                                                              

  Article 2                                                   

      Només  poden ser membres de les esmentades associacions 

  els pares o els tutors dels alumnes  que  cursin  els  seus 

  estudis als centres docents indicats a l'article anterior.  

                                                              

  Article 3                                                   

      Les  associacions  de  pares  d'alumnes  assumiran  els 

  objectius següents:                                         

      3.1   Donar  suport  i  assistència  als   membres   de 



  l'associació  i,  en  general,  als pares i als tutors, als 

  professors i als alumnes del centre i als  seus  òrgans  de 

  govern  i  de  participació,  en  tot  el que es refereix a 

  l'educació dels seus fills  i,  en  general,  de  tots  els 

  alumnes matriculats al centre.                              

      3.2   Promoure  la participació dels pares dels alumnes 

  en la gestió del centre.                                    

      3.3  Assistir als pares dels alumnes en l'exercici  del 

  seu  dret a intervenir en el control i la gestió del centre 

  quan aquest sigui sostingut amb fons públics.               

      3.4  Promoure la representació i la  participació  dels 

  pares  dels  alumnes  en els Consells Escolars dels centres 

  públics i concertats i altres òrgans col·legiats.           

      3.5  Facilitar la col·laboració del centre  en  l'àmbit 

  social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn.           

      3.6   Col·laborar  en  les  activitats  educatives  del 

  centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de 

  directrius    per    a    la    programació    d'activitats 

  complementàries, extrascolars o de serveis.                 

      3.7  Promoure les activitats de formació de pares, tant 

  des   del   vessant   cultural   com   de   l'específic  de 

  responsabilització en l'educació familiar.                  

      3.8   D'altres  que,  en  el  marc  de   la   normativa 

  educativa, els assignin els seus respectius Estatuts.       

                                                              

  Article 4                                                   

      Les  associacions  de  pares d'alumnes es constitueixen 

  mitjançant la formalització de l'acta  fundacional,  en  la 

  qual  ha  de constar que diversos pares o tutors d'alumnes, 

  com a  mínim  tres,  del  mateix  centre  i  amb  capacitat 

  d'obrar,   manifesten   l'acord  d'atendre  les  finalitats 

  establertes en l'article anterior i de crear una associació 

  de pares d'alumnes.                                         

                                                              

  Article 5                                                   

      Els  signants  de  l'acta  fundacional  redactaran  els 

  Estatuts  de  l'associació,  que  regularan,  almenys,  els 

  extrems següents:                                           



      5.1  Denominació de l'associació, que recollirà el  nom 

  del  centre,  però  no  podrà  coincidir  amb cap de les ja 

  registrades, ni induir a error o confusió.                  

      5.2  Les finalitats i  els  objectius  de  l'associació 

  dins   del   marc   que  assenyala  l'article  3  d'aquesta 

  disposició.                                                 

      5.3  El domicili  social  de  l'associació,  que  podrà 

  estar  ubicat  al  mateix  centre  docent  en funció de les 

  disponibilitats d'espais i recursos,  previ  acord  amb  el 

  director o el titular del centre.                           

      5.4   Els  òrgans  directius  de  l'associació, que són 

  l'assemblea  general  i  la  junta  directiva.  L'assemblea 

  general  ha  de ser integrada per tots els socis i la junta 

  directiva, que ha de tenir, necessàriament,  un  president, 

  un secretari i un tresorer.                                 

      5.5  El règim econòmic de l'associació.                 

      5.6   La  forma  d'administració  de  l'associació i la 

  regulació  de  les  competències  de  l'assemblea   general 

  ordinària i extraordinària, de la junta directiva, així com 

  el seu funcionament.                                        

      5.7   El procediment d'admissió de socis i la pèrdua de 

  l'esmentada condició que, en cap cas, no podrà ser motivada 

  per causes discriminatòries.                                

      5.8  Els deures i els drets dels  socis,  remarcant  el 

  dret  a  veu  i  vot  de  cadascun  d'ells a les assemblees 

  generals i el dret a elegir i a ser  elegit  membre  de  la 

  junta directiva.                                            

      5.9   El patrimoni fundacional i els recursos econòmics 

  previstos.                                                  

      5.10  El procediment de  dissolució  de  l'entitat  per 

  voluntat  de  la mateixa associació, així com la destinació 

  que es donarà en aquesta circumstància al patrimoni social. 

      5.11  La forma de modificació dels Estatuts.            

                                                              

  Article 6                                                   

   6.1  Els membres firmants de l'acta fundacional procediran 

  a trametre l'esmentada acta, juntament amb els Estatuts,  a 

  l'organisme  de  la  Generalitat  encarregat  del  registre 



  d'entitats jurídiques, on presentaran quatre exemplars  als 

  efectes  de  registre.  Aquest organisme, un cop registrada 

  l'associació, prèvia verificació de la seva adequació a les 

  finalitats legalment establertes,  remetrà  al  Departament 

  d'Ensenyament  un  dels  exemplars  de l'acta fundacional i 

  dels Estatuts registrats.                                   

   La inscripció de  l'associació  s'entendrà  automàticament 

  produïda si en el termini de dos mesos comptats a partir de 

  la  data  de presentació de la corresponent documentació no 

  ha recaigut resolució expressa.                             

   6.2  Les modificacions estatutàries que es  produeixin  en 

  el  si  de  l'associació  es  tramitaran  igualment  davant 

  l'organisme encarregat del registre d'entitats  jurídiques, 

  per   a  la  seva  constància  posterior  en  el  cens  del 

  Departament d'Ensenyament.                                  

                                                              

  Article 7                                                   

      El  Departament   d'Ensenyament   establirà   un   cens 

  d'associacions,   federacions  i  confederacions  de  pares 

  d'alumnes de centres  docents  de  l'àmbit  territorial  de 

  Catalunya,  on inscriurà aquestes entitats per tal de tenir 

  puntual coneixement i constància de  la  seva  constitució, 

  així  com  facilitar  les  relacions  institucionals  i  de 

  participació que se'n derivin.                              

                                                              

  Article 8                                                   

   8.1  Les associacions de pares d'alumnes podran  utilitzar 

  els  locals  del  centre docent per a la realització de les 

  activitats que els són  pròpies,  dins  de  les  finalitats 

  assignades  per  la Llei. La direcció del centre facilitarà 

  la integració de  les  esmentades  activitats  en  la  vida 

  escolar,  contemplant-les,  si  s'escau,  en la programació 

  general que anualment elabori l'equip directiu.             

   8.2  La utilització dels locals del centre, en  activitats 

  no  integrades  a  la  vida  escolar,  requerirà  la prèvia 

  comunicació  de  la  junta  directiva  de  l'associació  al 

  Director  del  centre i si s'escau, al titular, d'acord amb 

  el que en aquest respecte estableixi el reglament de  règim 



  intern de cada centre.                                      

   8.3   Les  associacions de pares seran responsables de les 

  accions  derivades  de  la   realització   de   les   seves 

  activitats,  així  com  de  l'abonament  de  les  despeses, 

  incloses les de l'ús de les instal·lacions  i  serveis  del 

  centre,  previ  acord amb el director o, si s'escau, amb el 

  titular. Quan es tracti de  centres  públics  d'Ensenyament 

  General   Bàsic   caldrà   el  previ  informe  econòmic  de 

  l'Ajuntament amb estimació de despeses i acord sobre el seu 

  finançament.  En el cas de  centres  públics  d'Ensenyament 

  Secundari dependents del Departament d'Ensenyament, a manca 

  d'acord,  escaurà  resolució  del  Cap  dels  corresponents 

  Serveis Territorials d'aquest Departament.                  

                                                              

  Article 9                                                   

      Les associacions de pares d'alumnes podran federar-se i 

  confederar-se  amb  altres  associacions   i   federacions. 

  Caldrà,  en  aquests supòsits, seguir el mateix procediment 

  establert a l'article 6 d'aquesta disposició.               

                                                              

  Article 10                                                  

      Per tal que les associacions,  les  federacions  i  les 

  confederacions  de pares d'alumnes puguin accedir als ajuts 

  a elles destinades dins el pressupost de la Generalitat  de 

  Catalunya,   serà   requisit   imprescindible  que  constin 

  degudament  registrades  d'acord  amb  el   que   estableix 

  l'article  6  d'aquest Decret. L'adjudicació dels esmentats 

  ajuts es farà prèvia la corresponent  convocatòria  pública 

  on s'establiran els criteris objectius i prioritaris per al 

  seu atorgament.                                             

                                                              

  Disposició addicional                                       

      El   Departament   d'Ensenyament  adaptarà  la  present 

  normativa en relació amb els Conservatoris de  Música,  les 

  Escoles  d'Arts  Aplicades  i Oficis Artístics, les Escoles 

  d'Idiomes  i  els  altres   centres   de   característiques 

  singulars ubicats a Catalunya.                              

                                                              



  Disposició transitòria                                      

      Les  associacions, les federacions i les confederacions 

  de pares d'alumnes ja existents dins l'àmbit territorial de 

  Catalunya s'adequaran, en el termini de sis mesos,  al  que 

  estableix aquest Decret.                                    

                                                         

                                                              

  Barcelona, 19 de maig de 1987                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer de Codi civil de Catalunya 

Llibre tercer 

Persones jurídiques 

Títol I 

Disposicions generals 

Capítol I 

La personalitat jurídica i els seus atributs 

Article 311-1 

Àmbit d'aplicació 

1. Les disposicions d'aquest llibre s'apliquen a: 

a) Les associacions que exerceixen llurs funcions majoritàriament a Catalunya, llevat que estiguin 

sotmeses a una regulació pròpia que els exigeixi, per a constituir-se, la inscripció en un registre 

especial. 

b) Les fundacions que exerceixen llurs funcions majoritàriament a Catalunya. 

c) Les delegacions a Catalunya d'associacions i fundacions regulades per altres lleis, incloses les 

que, d'acord amb la legislació estatal, tenen la consideració d'estrangeres, en els casos i amb els 

efectes que aquest llibre disposa. 

d) Les altres persones jurídiques regulades pel dret català, en allò que llur normativa especial no 

reguli, tenint en compte, segons que correspongui, llur organització associativa o fundacional. 

2. L'àmbit d'aplicació que defineix l'apartat 1 no exclou l'aplicació de les disposicions d'aquest 

llibre com a dret comú a l'empara de l'article 111-4. 

Article 311-2 

Personalitat jurídica 

Les entitats subjectes a les disposicions d'aquest codi adquireixen personalitat jurídica per mitjà 

de la voluntat manifestada en l'acte de constitució i del compliment, si escau, dels requisits que la 

llei estableix a aquest efecte. 

Article 311-3 

Capacitat 



1. Les persones jurídiques poden ésser titulars de drets, sempre que aquests siguin compatibles 

amb llur naturalesa, adquirir i posseir béns mobles i immobles, contreure obligacions, administrar i 

alienar béns per qualsevol títol vàlid en dret, d'acord amb el que estableix l'ordenament jurídic. 

2. Les persones jurídiques poden ésser part processal, intervenir en judicis en defensa de llurs 

interessos i defensar-hi interessos col·lectius relacionats amb llur objecte o llur finalitat, d'acord 

amb el que estableix l'ordenament jurídic. 

Article 311-4 

Denominació 

1. Les persones jurídiques han de tenir una denominació distintiva, en la qual ha de constar el 

tipus jurídic, que es pot expressar per mitjà d'una abreviació. Aquesta denominació no ha d'induir 

a error sobre la naturalesa, les finalitats i les activitats de la persona jurídica. 

2. La denominació de les persones jurídiques no pot consistir exclusivament en el nom d'un 

territori i no pot incloure expressions dotades de valor oficial o institucional ni contràries a la llei, a 

l'ordre públic o als bons costums. 

3. La denominació d'una persona jurídica no pot coincidir amb la d'una altra persona jurídica 

preexistent, tant si és del mateix tipus jurídic com si no ho és, ni assemblar-s'hi tant que indueixi 

a confusió sobre llur identitat respectiva, ni tampoc coincidir o induir a confusió amb marques o 

noms comercials notoris o de renom. Se n'exceptua el cas en què l'ús d'elements identificatius 

aliens es faci amb el consentiment exprés de llur titular o de la persona afectada. 

4. La denominació d'una persona jurídica no pot coincidir amb la traducció de la denominació 

d'una altra persona jurídica a una altra llengua oficial de Catalunya. 

5. No es pot incloure en la denominació d'una persona jurídica el nom o el pseudònim d'una 

persona física sense el seu consentiment exprés o sense l'autorització de les persones legitimades, 

després de la seva mort, per a exercir accions de protecció del seu honor, intimitat o imatge. 

Article 311-5 

Reserva temporal de denominació 

1. Els registres de persones jurídiques dependents de la Generalitat poden certificar, a sol·licitud 

de la persona interessada, que una denominació no figura en el registre corresponent al tipus de 

persona jurídica que es pretén constituir i poden atribuir reserves temporals de denominació amb 

una durada màxima de quinze mesos, amb els requisits i els efectes que s'estableixin per 

reglament. 

2. La reserva de denominació s'atribueix sens perjudici dels drets que, respecte a llurs 

denominacions, corresponguin a entitats d'altres tipus jurídics o sotmeses a altres ordenaments. 



Article 311-6 

Ús de denominacions no permeses 

L'òrgan competent ha de suspendre el termini per a la inscripció de la constitució d'una persona 

jurídica durant tres mesos si en el procediment d'inscripció adverteix, d'acord amb les dades que 

consten en el registre corresponent, que la denominació escollida no respecta algun dels requisits 

que estableix l'article 311-4. Aquesta suspensió té per finalitat permetre que s'esmeni el defecte 

advertit. L'òrgan competent també pot suspendre el dit termini si coneix el defecte perquè és un 

fet notori. Si un cop transcorregut el termini no s'ha esmenat el defecte, s'ha de denegar la 

inscripció. 

Article 311-7 

Ús indegut de la denominació del tipus de persona jurídica 

Les persones jurídiques no poden emprar de cap manera expressions que identifiquen un tipus de 

persona jurídica diferent del tipus al qual pertanyen ni altres expressions semblants o que puguin 

induir a confusió. 

Article 311-8 

Domicili 

El domicili de les persones jurídiques subjectes a aquest codi ha d'estar situat a Catalunya i s'ha 

d'establir al lloc on l'òrgan de govern tingui la seu o al lloc on l'entitat dugui a terme principalment 

les activitats. 

Article 311-9 

Fundacions i associacions regulades per altres lleis 

1. Les fundacions regulades per altres lleis de fundacions, incloses les que d'acord amb la 

legislació estatal tenen la consideració d'estrangeres, que amb caràcter regular exerceixen 

activitats a Catalunya hi han d'establir una delegació i l'han d'inscriure en el Registre de 

Fundacions. 

2. Les associacions regulades per altres lleis d'associacions, incloses les que d'acord amb la 

legislació estatal tenen la consideració d'estrangeres, que amb caràcter regular exerceixen 

activitats a Catalunya han d'inscriure llurs delegacions al Registre d'Associacions, llevat que ja 

estiguin inscrites en un registre de l'Estat. 

3. En els supòsits altres que els que regulen els apartats 1 i 2, la inscripció de delegacions és 

facultativa. 

4. Les delegacions de les fundacions regulades per altres lleis de fundacions han de presentar en 

el Registre de Fundacions: 



a) La documentació que acrediti que la fundació ha estat vàlidament constituïda, d'acord amb la 

llei personal que li és aplicable. 

b) Les finalitats de la fundació. 

c) La declaració que les activitats que duen a terme són sense ànim de lucre. 

d) El certificat de l'acord de l'òrgan de govern de la fundació pel qual s'aprova establir una 

delegació a Catalunya. 

e) La denominació. 

f) El domicili i l'àmbit territorial d'actuació. 

g) La identificació de les persones que exerceixen la representació de la delegació i dels òrgans 

que la integren. 

h) El primer pla d'actuació i la previsió patrimonial o dotacional per a dur-lo a terme. 

5. Les delegacions de les associacions regulades per altres lleis d'associacions han de presentar en 

el Registre d'Associacions: 

a) La documentació que acrediti que l'associació ha estat vàlidament constituïda, d'acord amb la 

llei personal que li és aplicable i els estatuts pels quals es regeix. 

b) La documentació que acrediti la composició i la vigència dels òrgans de govern de l'associació i 

el seu domicili social. 

c) Un certificat, signat per les persones que exerceixin la representació de l'associació que, d'acord 

amb la legislació estatal, tingui la consideració d'estrangera, en què consti l'acord adoptat per 

l'òrgan competent d'establir una delegació a Catalunya, amb la identificació dels representants de 

la delegació i del domicili d'aquesta. 

Capítol II 

Actuació i representació de les persones jurídiques 

Article 312-1 

Actuació orgànica 

1. Les persones jurídiques formen llur voluntat per mitjà de decisions o acords adoptats pels 

òrgans legitimats a aquest efecte. 

2. Els òrgans de les persones jurídiques poden delegar les funcions en alguns dels seus 

membres o en altres òrgans, amb els límits que estableixin la llei o els estatuts, sense 

que aquesta delegació els eximeixi de responsabilitat. Si la delegació es fa en més d'una 



persona, llur actuació ha d'ésser mancomunada, llevat que s'hagi establert que sigui 

solidària. 

Article 312-2 

Autonomia organitzativa 

1. Els òrgans de les persones jurídiques, en allò que no està regulat per la llei, es 

regeixen per llurs estatuts, per les regles de règim intern, si en tenen, o per les que els 

mateixos òrgans hagin establert per regular llur funcionament. Els estatuts han de 

determinar la composició i les funcions dels òrgans necessaris de les persones 

jurídiques. 

2. Les disposicions d'aquest codi o d'altres lleis són aplicables subsidiàriament als òrgans de les 

persones jurídiques. 

Article 312-3 

Composició dels òrgans col·legiats 

1. Els òrgans col·legiats estan compostos, com a mínim, per tres membres, designats en l'acte de 

constitució o d'acord amb els estatuts, i han de tenir almenys una persona amb el càrrec de 

president i una altra amb el de secretari. 

2. L'òrgan col·legiat pot designar els càrrecs si els estatuts o l'acord de creació del mateix òrgan 

no en regulen el procediment de designació. 

3. Si els estatuts no estableixen qui ha de substituir temporalment la persona que ocupa 

el càrrec de president en cas de vacant, absència, impossibilitat o qualsevol altra causa, 

la presidència correspon als vicepresidents d'acord amb llur ordenació, al membre de 

l'òrgan amb més antiguitat en el càrrec o, en darrer terme, al de més edat. En els 

mateixos casos, el vocal de menys edat substitueix la persona que ocupa el càrrec de 

secretari. 

Article 312-4 

Convocatòria 

1. La convocatòria dels òrgans col·legiats ha d'expressar amb claredat els assumptes 

que s'han de tractar i el lloc, el dia i l'hora de la reunió en primera convocatòria i, si ho 

estableixen els estatuts, les mateixes dades per a la reunió en segona convocatòria. 

Llevat que els estatuts estableixin una altra cosa, el lloc de reunió ha d'ésser el domicili 

de la persona jurídica. 

2. Si no es convoca l'òrgan de govern o un altre òrgan necessari d'una persona jurídica en els 

casos en què hi ha l'obligació de fer-ho, el pot convocar el protectorat, en el cas de les fundacions, 



i, en tot cas, el jutge de primera instància del domicili de la persona jurídica, a petició de qualsevol 

membre de l'òrgan, donant audiència prèvia a la persona o persones a qui corresponia convocar-

lo. 

Article 312-5 

Reunió 

1. Els òrgans col·legiats deliberen i adopten els acords en reunions degudament convocades, 

sempre que estiguin vàlidament constituïts. Tanmateix, es poden celebrar reunions sense 

convocatòria prèvia o convocades irregularment si hi són presents o representats tots els 

integrants de l'òrgan i accepten per unanimitat la celebració i l'ordre del dia. 

2. Els estatuts de les persones jurídiques poden establir que els òrgans es puguin reunir per mitjà 

de videoconferència o d'altres mitjans de comunicació, sempre que resti garantida la identificació 

dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i 

l'emissió del vot. En aquest cas, s'entén que la reunió se celebra al lloc on és la persona que la 

presideix. 

Article 312-6 

Adopció dels acords 

Els acords s'adopten pel procediment de deliberació i votació que estableixen la llei, els 

estatuts o les regles de funcionament intern. Si no hi ha una disposició expressa, 

s'adopten per majoria simple dels assistents a la reunió. En cas d'empat, el vot de qui 

presideix és diriment. S'entén que hi ha majoria simple quan els vots a favor superen els 

vots en contra, sense comptar-hi les abstencions, els vots en blanc i els nuls. 

Article 312-7 

Acords adoptats sense reunió 

Els estatuts, com a excepció al que disposa l'article 312-5, poden establir, amb l'extensió que 

considerin adequada, la possibilitat d'adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per 

correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin 

garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n 

garanteixi l'autenticitat. S'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en 

la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos. 

Article 312-8 

Documentació dels acords 

1. S'ha d'estendre una acta de cada reunió dels òrgans. L'acta ha d'incloure la data i el 

lloc de la reunió, l'ordre del dia, els assistents, un resum dels assumptes tractats, les 



intervencions de les quals s'hagi demanat constància i els acords adoptats, amb la 

indicació del resultat de les votacions i de les majories amb què s'han adoptat. 

2. S'ha d'estendre una acta dels acords adoptats sense reunió. En l'acta s'ha de fer constar, a més 

del contingut de l'acord i el resultat de la votació, el sistema seguit per a adoptar-lo. 

3. Les actes han d'ésser redactades i signades pel secretari de l'òrgan o de la sessió, 

amb el vistiplau de qui hagi ocupat la presidència, i s'han d'aprovar, si escau, en la 

mateixa reunió o en la següent, llevat que els estatuts estableixin una altra cosa. La 

custòdia del llibre d'actes és a càrrec del secretari. 

4. Els acords són executius des del moment en què s'adopten, llevat que s'hagin adoptat en uns 

termes que indiquin el contrari o que els estatuts estableixin que no ho són fins que no s'aprovi 

l'acta, sens perjudici que es puguin suspendre cautelarment si així s'acorda en un procediment 

d'impugnació judicial o arbitral. Si són d'inscripció obligatòria, són executius des del moment en 

què s'inscriuen. 

5. Els membres d'una persona jurídica i les persones que integren els seus òrgans poden demanar 

un certificat del contingut dels acords adoptats per aquests. En els certificats d'acords que encara 

no són executius, s'hi ha de fer constar aquest fet d'una manera expressa. 

Article 312-9 

Conflicte d'interessos 

1. Hom no pot intervenir en la presa de decisions o l'adopció d'acords en els assumptes 

en què tingui un conflicte d'interessos amb la persona jurídica. 

2. Els membres dels òrgans de govern de les persones jurídiques han de comunicar a l'òrgan 

qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la persona jurídica. Abans que 

l'òrgan adopti un acord en el qual hi pugui haver un conflicte entre un interès personal i l'interès 

de la persona jurídica, la persona afectada ha de proporcionar a l'òrgan la informació rellevant i 

s'ha d'abstenir d'intervenir en la deliberació i la votació. 

3. S'equipara a l'interès personal, a l'efecte d'apreciar l'existència d'un conflicte d'interessos, 

l'interès de les persones següents: 

a) En cas que es tracti d'una persona física, el del cònjuge, el d'altres persones amb qui hom 

estigui especialment vinculat per lligams d'afectivitat, el dels seus parents en línia recta sense 

limitació i en línia col·lateral fins al quart grau de consanguinitat o el segon d'afinitat, i el de les 

persones jurídiques en les quals hom exerceixi funcions d'administració o amb les quals hom 

constitueixi, directament o per mitjà d'una persona interposada, una unitat de decisió, d'acord 

amb la legislació mercantil. 



b) En cas que es tracti d'una persona jurídica, el dels seus administradors o apoderats, el dels 

socis de control i el de les entitats que hi formin una unitat de decisió, d'acord amb la legislació 

mercantil. 

Article 312-10 

Ineficàcia d'acords, decisions i actes 

1. Els acords dels òrgans col·legiats, les decisions dels òrgans unipersonals i els actes executius 

que infringeixin la llei o els estatuts o que lesionin l'interès de la persona jurídica es poden 

impugnar, seguint el procediment que estableix la legislació processal i amb els efectes que 

aquesta estableix. 

2. La ineficàcia dels acords, les decisions o els actes no afecta els drets que terceres persones 

puguin haver adquirit de bona fe. 

Article 312-11 

Legitimació per a la impugnació 

1. Estan legitimades per a impugnar els acords, les decisions i els actes contraris a la llei les 

persones següents: 

a) Els membres de l'òrgan que els ha adoptat. 

b) Els membres de l'òrgan de govern de la persona jurídica. 

c) Les que hi tinguin un interès legítim. 

2. Estan legitimades per a impugnar els acords, les decisions i els actes contraris als estatuts o 

lesius de l'interès de la persona jurídica les persones següents: 

a) Els membres de l'òrgan que els ha adoptat que hagin fet constar en acta llur oposició, 

estiguessin absents o hagin estat privats il·legítimament del dret de vot. 

b) Els membres de l'òrgan de govern, respecte als acords adoptats per qualsevol altre òrgan 

deliberant o executiu de la persona jurídica. 

c) En les persones jurídiques que tinguin un òrgan deliberant, els membres d'aquest òrgan, 

respecte als acords adoptats pels òrgans executius. En aquest cas, els estatuts poden establir que 

la impugnació hagi d'ésser promoguda per un nombre mínim de persones, no superior al 10% del 

nombre total d'integrants de l'òrgan, o que abans de la impugnació judicial s'hi hagi de pronunciar 

el mateix òrgan deliberant. 

Article 312-12 

Terminis d'impugnació 



1. L'acció d'impugnació dels acords, les decisions i els actes contraris a la llei caduca 

quan han transcorregut sis mesos, i la dels contraris als estatuts o lesius de l'interès de 

la persona jurídica, quan han transcorregut quaranta dies. 

2. El termini de caducitat es compta des de la data de l'adopció de l'acord o la decisió o de 

l'execució de l'acte. Si les persones que impugnen eren absents de la reunió en què es va adoptar 

l'acord o no formen part de l'òrgan que l'ha adoptat, el termini es compta des que en reben la 

comunicació o des que raonablement l'han pogut conèixer. Si l'acord o l'acte és d'inscripció 

obligatòria, el termini es compta a partir de la data de la inscripció. 

Article 312-13 

Representació 

1. La representació de les persones jurídiques correspon a l'òrgan de govern i es fa 

efectiva per mitjà del president, de la persona que el substitueixi o dels membres que 

estableixin els estatuts. L'òrgan de govern pot nomenar apoderats generals o especials, 

amb funcions mancomunades o solidàries, que no cal que en formin part. 

2. La representació de les persones jurídiques s'estén a tots els actes compresos en llurs finalitats 

estatutàries, amb les limitacions que estableixin la llei o els mateixos estatuts. 

3. Les limitacions estatutàries de les facultats representatives de l'òrgan de govern, fins i tot si 

han estat objecte d'inscripció, no es poden oposar a terceres persones que hagin actuat de bona 

fe. 

Article 312-14 

Imputació de responsabilitat 

Les persones jurídiques responen pels danys que l'òrgan de govern, els membres 

d'aquest o altres representants causin a terceres persones, per acció o omissió, en el 

compliment de les funcions que tenen encomanades, sens perjudici de la responsabilitat 

directa i solidària, per fet propi, de la persona o les persones causants del dany. 

Article 312-15 

Actuació i responsabilitat abans de la inscripció 

Els fundadors, els promotors, els membres de l'òrgan de govern o les altres persones 

encarregades de promoure la inscripció d'una persona jurídica responen personalment de les 

conseqüències derivades de la manca d'aquesta inscripció en cas de negligència o culpa. 

Capítol III 

Règim comptable i documental 



Article 313-1 

Deures comptables 

1. Les persones jurídiques han de portar una comptabilitat ordenada, diligent, que 

s'adeqüi a llur activitat, que la reflecteixi fidelment i que els permeti fer el seguiment 

cronològic de les operacions i elaborar els comptes anuals. 

2. Les anotacions s'han de fer d'acord amb els principis de comptabilitat generalment 

admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables. 

Article 313-2 

Llibres de comptabilitat 

1. Les persones jurídiques han de portar un llibre diari i un llibre d'inventaris i comptes 

anuals, llevat de les entitats que no estan obligades a presentar la declaració de l'impost 

de societats, les quals tampoc no estan obligades a portar el llibre diari ni el d'inventaris 

i comptes anuals, però han de portar almenys un llibre de caixa en què es detallin els 

ingressos i les despeses. 

2. En el llibre diari s'han de consignar dia a dia les operacions relatives a l'activitat de 

l'entitat. Tanmateix, s'hi poden fer anotacions conjuntes dels totals de les operacions 

per períodes no superiors a un mes si aquestes es detallen en altres llibres o registres 

concordants. 

3. El llibre d'inventaris i comptes anuals s'ha d'obrir amb l'inventari inicial, i s'hi han de 

transcriure anualment l'inventari de tancament de l'exercici i els comptes anuals. 

Article 313-3 

Llibres d'actes i altres llibres o registres 

1. Les persones jurídiques han de portar llibres d'actes, que han de contenir les actes de 

les reunions dels òrgans col·legiats, autenticades de la manera que estableixin els 

estatuts o, si no l'estableixen, amb la signatura del secretari i el vistiplau del president 

de l'òrgan. Es poden obrir llibres d'actes separats per als diversos òrgans d'una persona 

jurídica, però s'han d'agrupar en un de sol al final de l'exercici corresponent. 

2. Les persones jurídiques de caràcter associatiu han de portar un llibre o registre 

d'associats, que en contingui una relació actualitzada i en el qual constin, almenys, les 

dates d'alta i de baixa en l'entitat i el domicili, amb l'únic efecte de poder convocar-los a 

les reunions. 



3. Les persones jurídiques en les quals col·laborin persones en règim de voluntariat han de portar 

un llibre o un registre amb una relació actualitzada dels voluntaris. Aquest llibre ha de contenir 

una descripció mínima de la tasca que fan i de llur capacitació específica, si en tenen. 

Capítol IV 

Modificacions estructurals i liquidació 

Secció primera 

Fusió, escissió i transformació 

Article 314-1 

Fusió 

1. Dues o més persones jurídiques es poden fusionar per mitjà de l'extinció de les entitats 

fusionades i la constitució d'una nova persona jurídica, o bé per mitjà de l'absorció d'una o 

diverses persones jurídiques per una altra. Els patrimonis de les entitats fusionades o absorbides 

es transmeten en bloc a l'entitat resultant de la fusió o a l'absorbent, que els adquireixen per 

successió universal. 

2. Els òrgans de govern de les persones jurídiques que es pretenen fusionar han de redactar un 

projecte de fusió, que ha de contenir almenys: 

a) La denominació i el domicili de les entitats participants en l'operació i, si escau, de la persona 

jurídica que s'hagi de constituir. 

b) El text íntegre dels estatuts de la persona jurídica resultant de la fusió o les modificacions que 

s'hagin d'introduir en els estatuts de l'entitat absorbent. 

c) La data a partir de la qual s'ha de considerar que les operacions de les persones jurídiques que 

s'extingeixen per raó de la fusió són fetes, a efectes comptables, per la persona jurídica a la qual 

transmeten el patrimoni. 

3. El projecte de fusió ha d'anar acompanyat del balanç de fusió, d'un informe elaborat per l'òrgan 

de govern de l'entitat que ha d'acordar-la, en el qual es justifiquin els aspectes jurídics i 

econòmics de la fusió, i dels altres documents que, per a cada cas, estableixi la llei. Es pot 

considerar balanç de fusió el darrer balanç anual aprovat si s'ha tancat dins dels sis mesos 

anteriors a la data en què s'ha previst adoptar l'acord de fusió. Altrament, s'ha d'elaborar un 

balanç específic de fusió, tancat dins dels tres mesos anteriors al dia d'aprovació del projecte de 

fusió. En ambdós casos, si s'han produït modificacions importants del valor real del patrimoni 

després de la data de tancament del balanç de fusió, l'òrgan de govern n'ha d'informar l'òrgan que 

ha d'adoptar o aprovar l'acord de fusió. 



4. L'acord de fusió ha d'ésser adoptat per l'òrgan sobirà de cadascuna de les entitats que es 

pretenguin fusionar i s'ha d'ajustar al projecte de fusió. Els documents a què fa referència l'apartat 

3 han d'estar a disposició dels integrants dels òrgans que han d'acordar la fusió i, si n'hi ha, dels 

representants dels treballadors, perquè els puguin examinar en el domicili de la respectiva 

persona jurídica almenys amb un mes d'antelació respecte a la reunió en què s'hagi d'acordar la 

fusió. 

5. L'acord de fusió s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en dos diaris 

de màxima difusió a la província o la comarca on les persones jurídiques que es fusionen tinguin 

llur domicili, i ha d'expressar el dret dels creditors d'aquestes persones jurídiques a obtenir el text 

íntegre de l'acord i a oposar-s'hi. 

6. La fusió no es pot executar abans d'un mes a comptar de la publicació a què fa referència 

l'apartat 5. Durant aquest termini, els titulars de crèdits contra les entitats que es pretenen 

fusionar, si els crèdits han nascut abans de la publicació i no estan suficientment garantits, s'hi 

poden oposar per escrit. En cas d'oposició, la fusió no pot tenir efecte si no se satisfan totalment 

els crèdits o no s'aporten garanties suficients. 

7. El que estableixen els apartats 2 a 6 no és aplicable a les operacions de fusió o absorció de les 

associacions i les fundacions que, en la data de tancament de l'exercici econòmic, puguin portar 

un règim simplificat de comptabilitat. En el cas de les associacions, l'acord de fusió o absorció ha 

d'ésser adoptat per l'assemblea general de cadascuna de les entitats implicades. En el cas de les 

fundacions, l'acord de fusió o absorció ha d'ésser motivat i ha d'ésser adoptat pels patronats de 

totes les fundacions interessades, s'ha de formalitzar en una escriptura pública, llevat del cas de 

resolució judicial, i ha d'ésser autoritzat pel protectorat. 

Article 314-2 

Escissió 

1. Una persona jurídica es pot escindir per mitjà de la divisió del seu patrimoni en dues o més 

parts, amb les modalitats següents: 

a) Com a escissió total, amb el traspàs en bloc de cadascuna d'aquestes parts a altres persones 

jurídiques beneficiàries, siguin preexistents o de nova constitució, i amb l'extinció de la persona 

jurídica escindida. 

b) Com a escissió parcial, amb el traspàs en bloc d'alguna o diverses d'aquestes parts a una o més 

persones jurídiques beneficiàries i amb el manteniment de la persona jurídica escindida, que 

conserva la part del patrimoni que no ha traspassat a la persona o les persones jurídiques 

beneficiàries. 

2. L'òrgan de govern de la persona jurídica que pretén dur a terme l'escissió ha de redactar un 

projecte d'escissió, que ha de contenir almenys: 



a) La denominació i el domicili de les entitats participants en l'operació i, si escau, de la persona o 

les persones jurídiques que s'hagin de constituir. 

b) El text íntegre dels estatuts de la persona o les persones jurídiques que s'hagin de constituir 

arran de l'escissió o de les modificacions que s'hagin d'introduir en els estatuts de les entitats que 

participen en l'operació. 

c) La designació dels elements de l'actiu i el passiu que s'han de transmetre a la persona o les 

persones jurídiques beneficiàries de l'escissió. 

3. El projecte d'escissió ha d'anar acompanyat del balanç d'escissió, d'un informe elaborat per 

l'òrgan de govern de l'entitat que ha d'acordar-la, en el qual es justifiquin els aspectes jurídics i 

econòmics de l'escissió, i dels altres documents que, per a cada cas, estableixi la llei. S'aplica a 

aquest balanç el que l'article 314-1.3 estableix per al balanç de fusió. 

4. L'acord d'escissió ha d'ésser adoptat per l'òrgan sobirà de l'entitat que la duu a terme i, si 

escau, de l'entitat absorbent, i s'ha d'ajustar al projecte d'escissió. S'aplica a la documentació del 

procediment d'escissió el que l'article 314-1.4 estableix sobre el dret d'examinar-la. 

5. L'acord d'escissió s'ha de publicar i els creditors de les entitats que participen en l'operació s'hi 

poden oposar, d'acord amb el que estableix l'article 314-1.5 i 6. 

6. El que estableixen els apartats 2 a 5 no és aplicable a les operacions d'escissió total o parcial 

del patrimoni de les associacions i les fundacions que, en la data de tancament de l'exercici 

econòmic, puguin portar un règim simplificat de comptabilitat. En el cas de les associacions, 

l'acord d'escissió total o parcial ha d'ésser adoptat per l'assemblea general de l'associació que 

s'escindeix. En el cas de les fundacions, l'acord d'escissió ha d'ésser motivat i ha d'ésser adoptat 

pel patronat, ha d'ésser aprovat pel protectorat, s'ha de formalitzar en una escriptura pública i 

s'ha d'inscriure en el Registre de Fundacions. 

Article 314-3 

Transformació 

1. Les persones jurídiques es poden transformar, conservant la personalitat, si llurs normes 

reguladores ho permeten i les del tipus de persona jurídica que pretenen assumir no ho 

prohibeixen. 

2. L'acord de transformació ha d'ésser adoptat per l'òrgan sobirà de l'entitat. L'acord ha de 

determinar el nou tipus que la persona jurídica assumirà i ha de contenir les mencions exigides 

per a la constitució d'una entitat d'aquest tipus, incloent-hi les modificacions estatutàries 

pertinents. 

3. La persona jurídica que es transforma ha de complir els requisits formals del tipus de persona 

jurídica adoptat i s'ha d'inscriure en el registre corresponent. 



Secció segona 

Liquidació 

Article 314-4 

Modalitats i període de liquidació 

1. La dissolució de la persona jurídica obre el període de liquidació, fins a la fi del qual l'entitat 

conserva la personalitat jurídica. Durant aquest període, la persona jurídica s'ha d'identificar en les 

seves relacions de tràfic com a entitat «en liquidació». 

2. La persona jurídica es pot liquidar per mitjà de la realització dels béns de l'entitat o de la cessió 

global d'actius i passius. 

3. La persona jurídica s'ha de liquidar en el termini fixat per la llei o per l'acord o la decisió que en 

disposi la dissolució. Aquest termini pot tenir una durada màxima de tres anys, llevat de causa 

justificada de força major. Un cop transcorregut aquest termini, qualsevol membre de la persona 

jurídica o del seu òrgan de govern pot sol·licitar a l'autoritat judicial que separi del càrrec els 

liquidadors i pot presentar una proposta de nomenaments. 

Article 314-5 

Òrgan de liquidació 

1. Les funcions de liquidació són assumides pel mateix òrgan de govern, que manté la composició 

que tenia en el moment de la dissolució, llevat dels casos següents: 

a) Si els estatuts estableixen un òrgan de liquidació diferent. 

b) En les entitats de caràcter associatiu, si l'òrgan deliberant acorda designar altres persones com 

a liquidadors. 

c) Si la dissolució es produeix per una resolució judicial que designa els liquidadors. 

d) Si la dissolució es produeix en un procediment concursal, cas en el qual s'han de complir les 

disposicions de la legislació corresponent. 

2. S'apliquen a l'òrgan de govern amb funcions de liquidació o a les persones liquidadores les 

regles ordinàries aplicables a aquest òrgan i als seus membres, en tant que siguin conformes a 

l'objecte de la liquidació, llevat que els estatuts, l'acord de dissolució o la resolució judicial disposin 

una altra cosa. 

3. Quan es constitueixi l'òrgan liquidador, s'ha d'estendre una acta de l'estat en què es troba la 

persona jurídica en el moment en què s'assumeixen les facultats de liquidació, sens perjudici del 

que resulti de les operacions de liquidació. 

Article 314-6 



Operacions de liquidació 

1. L'òrgan liquidador o les persones liquidadores, abans d'iniciar les operacions de liquidació, han 

de subscriure, juntament amb l'òrgan de govern si la liquidació no correspon a aquest, un 

inventari i un balanç referits al dia de començament de la liquidació. 

2. Correspon a l'òrgan liquidador o a les persones liquidadores executar l'acord de liquidació i, en 

particular, realitzar les tasques següents: 

a) Vetllar per la integritat del patrimoni de la persona jurídica, administrar-lo durant el període de 

liquidació i portar i custodiar els llibres de l'entitat. 

b) Concloure les operacions pendents i fer les que calguin per a la liquidació, incloent-hi les de 

realització de béns. 

c) Reclamar i percebre els crèdits pendents de l'entitat i pagar-ne els deutes. 

d) Formular els comptes anuals, si la liquidació es perllonga més d'un any, i els comptes finals de 

liquidació, i presentar-los a l'òrgan deliberant de l'entitat, si n'hi ha, o al que correspongui d'acord 

amb la llei perquè, si escau, els aprovi. 

e) Adjudicar o destinar el patrimoni romanent a les persones o les finalitats que estableixen els 

estatuts o la llei. 

f) Sol·licitar la cancel·lació dels assentaments en el registre corresponent i conservar els llibres i la 

documentació de l'entitat durant el termini legalment establert. 

Article 314-7 

Cessió global de l'actiu i el passiu 

1. L'acord de cessió, en cas de cessió global de l'actiu i el passiu, s'ha de publicar en els termes 

que s'estableixin per reglament, indicant la persona cessionària i el dret dels creditors a obtenir el 

text íntegre de l'acord de cessió i a oposar-s'hi. 

2. La cessió no es pot fer abans d'un mes a comptar de la publicació de l'acord. Durant aquest 

termini, els titulars de crèdits contra l'entitat cedent o cessionària, si els crèdits han nascut abans 

de la publicació i no estan suficientment garantits, es poden oposar per escrit a la cessió. En cas 

d'oposició, la cessió no pot tenir efecte si no se satisfan totalment els crèdits o no s'aporten 

garanties suficients. 

Article 314-8 

Informes de liquidació 



1. L'òrgan amb funcions de liquidació o les persones liquidadores han d'informar periòdicament 

sobre l'estat de les operacions de liquidació, sens perjudici del compliment dels deures de 

presentació o rendició de comptes. 

2. L'informe de liquidació s'ha de formular semestralment, si la llei o l'acord o la decisió de 

dissolució de la persona jurídica no estableixen un període més breu, i s'ha de presentar a l'òrgan 

deliberant, en el cas de les entitats de caràcter associatiu, i al protectorat, en el cas de les 

fundacions. 

Capítol V 

Publicitat registral 

Article 315-1 

Registres de persones jurídiques 

1. Els registres de persones jurídiques dependents de la Generalitat són públics i assumeixen 

funcions de qualificació, inscripció i certificació. També assumeixen, si escau, funcions de dipòsit 

de comptes i altres documents. 

2. S'han d'inscriure en els registres de persones jurídiques dependents de la Generalitat: 

a) Les entitats subjectes al dret català. 

b) Les delegacions d'associacions i fundacions estrangeres establertes a Catalunya si hi exerceixen 

majoritàriament llurs activitats. 

3. L'estructura i el funcionament dels registres de persones jurídiques, en allò que aquest codi o 

les altres lleis no estableixen, s'han de determinar per reglament. 

Article 315-2 

Constància registral de les persones jurídiques 

En el full registral obert per a cada persona jurídica s'han d'inscriure o anotar, segons que 

correspongui, els actes següents: 

a) La constitució, que ha de contenir els elements següents: 

Primer. La identitat de la persona o les persones fundadores i de les que compareguin a atorgar 

l'acte constitutiu. En el cas de constitució successiva, és suficient que hi figuri, en lloc de la 

identitat dels fundadors, la dels promotors. 

Segon. Els estatuts de la persona jurídica. 

Tercer. La identitat de les persones que formen part de l'òrgan de govern i els càrrecs que hi 

ocupen. 



Quart. Les dades que la llei obligui a fer constar en l'acte constitutiu de la persona jurídica. 

b) La modificació dels estatuts, incloent-hi, si escau, la pròrroga del període de durada de la 

persona jurídica. 

c) El nomenament, la suspensió i el cessament dels membres de l'òrgan de govern. 

d) L'acceptació del càrrec pel qual han estat designats els membres del patronat, en el cas de les 

fundacions. 

e) Les delegacions de funcions i els apoderaments generals, i també llur modificació, revocació o 

substitució, a excepció dels poders generals per a plets. Aquests actes no són inscriptibles en el 

cas de les associacions. 

f) Els acords de fusió, escissió i transformació. 

g) La declaració de concurs i les circumstàncies que estableix la legislació concursal. 

h) La dissolució i, si escau, el nomenament, la suspensió i el cessament de les persones 

liquidadores. 

i) La cessió o la destinació del romanent en cas de dissolució o, si no n'hi ha, l'acord formal 

d'extinció. 

j) Les mesures administratives o judicials d'intervenció de la persona jurídica. 

k) La impugnació d'acords, actes o decisions susceptibles de constància registral, si així ho resol 

cautelarment l'autoritat judicial. 

l) Les resolucions judicials que afectin actes susceptibles de constància registral. 

m) Els actes la constància registral dels quals sigui establerta per aquest codi o per altres lleis. 

Article 315-3 

Qualificació 

1. Els òrgans encarregats dels registres qualifiquen el contingut dels actes inscriptibles, d'acord 

amb el que resulta dels documents en virtut dels quals se sol·licita la inscripció i dels 

assentaments registrals. 

2. No es pot denegar la inscripció de cap acte inscriptible que compleixi els requisits que estableix 

la llei. 

3. L'òrgan competent per a inscriure, si considera que l'acte del qual es pretén la inscripció inclou 

alguna estipulació contrària a la llei, ha de practicar una inscripció parcial, sempre que l'estipulació 

afectada tingui caràcter merament potestatiu o que les disposicions legals corresponents en 

supleixin l'omissió. 



4. L'òrgan competent per a inscriure la constitució o una modificació estatutària d'una persona 

jurídica, si considera que hi ha indicis racionals d'il·licitud penal en les finalitats o les activitats que 

la dita persona jurídica pretén dur a terme, ha de trametre tota la documentació al ministeri fiscal 

o a l'òrgan jurisdiccional competent i comunicar-ho a l'entitat afectada. En aquest cas, el 

procediment d'inscripció resta suspès fins que es dicti una resolució ferma. 

5. Contra les resolucions de suspensió o denegació de la pràctica d'assentaments registrals, es 

poden interposar els recursos que la llei estableix en cada cas. 

Article 315-4 

Presentació de documents 

1. Els documents públics inscriptibles en els registres de persones jurídiques s'hi poden presentar 

per via telemàtica, amb la signatura electrònica reconeguda de l'autoritat o del funcionari que els 

hagi expedit, autoritzat o intervingut o que sigui responsable del protocol. Amb relació als 

documents notarials, cal que la persona interessada no s'hi hagi oposat. 

2. L'òrgan encarregat del registre, en els casos a què fa referència l'apartat 1, ha de comunicar, a 

l'autoritat o al funcionari, que s'ha practicat, s'ha suspès o s'ha denegat l'assentament, segons 

que correspongui. 

Article 315-5 

Requisits d'accés als registres 

1. La constància registral dels actes inscriptibles en el registre requereix que la persona jurídica a 

la qual afecten hi estigui prèviament inscrita i, si escau, que resulti del registre la legitimació per a 

atorgar-los. 

2. La constància registral d'actes modificatius o extintius d'altres actes atorgats abans requereix 

que aquests s'hagin inscrit en el registre prèviament. 

3. Un cop practicat un assentament en el registre, no se'n pot fer cap altre d'oposat o 

incompatible a partir d'un document de la mateixa data o d'una data anterior a la del que va servir 

de base a l'assentament preferent. 

Article 315-6 

Legitimació 

1. Es presumeix que el contingut dels assentaments dels registres de persones jurídiques és 

exacte i vàlid. 

2. Els assentaments estan sota la protecció dels òrgans jurisdiccionals i produeixen efectes mentre 

la resolució judicial que els declari nuls o inexactes, si s'escau, no s'inscrigui. Se n'exceptua la 



rectificació d'errors materials, aritmètics o de fet, que pot fer d'ofici l'òrgan competent per a 

practicar l'assentament. 

3. La inscripció no valida els actes que són nuls d'acord amb la llei. 

Article 315-7 

Publicitat material 

1. No es pot invocar el desconeixement del contingut d'actes degudament inscrits en els registres 

de persones jurídiques, a partir de la data de la inscripció, llevat que la llei estableixi una altra 

cosa. 

2. Els actes inscriptibles només es poden oposar a terceres persones de bona fe des de la data de 

la inscripció. La bona fe de les terceres persones es presumeix. 

3. La declaració de nul·litat o inexactitud dels assentaments registrals no perjudica els drets de 

terceres persones de bona fe adquirits d'acord amb la llei. 

4. La manca d'inscripció no pot ésser invocada per persones que estiguessin obligades a demanar-

la. 

Article 315-8 

Publicitat formal 

1. La publicitat dels registres de persones jurídiques es fa efectiva, en suport electrònic o en 

paper, per mitjà d'un certificat del contingut dels assentaments, d'una nota simple informativa o 

d'una còpia o un extracte dels assentaments. 

2. Només el certificat, que es pot emetre per mitjà d'una còpia autèntica electrònica, dóna fe del 

contingut dels assentaments. 

3. Els registres de persones jurídiques han de facilitar que les persones interessades en puguin 

consultar telemàticament el contingut. En el cas d'autoritats, empleats o funcionaris públics que 

actuïn per raó de llur ofici o càrrec, l'interès a consultar el contingut dels registres es presumeix. 

4. La publicitat formal s'ha de fer complint les normes sobre protecció de dades personals i les que 

s'estableixin per reglament per a les sol·licituds en massa. 

Títol II 

De les associacions 

Capítol I 

Naturalesa i constitució 

Article 321-1 



Concepte i principis 

1. Les associacions són entitats sense ànim de lucre, constituïdes voluntàriament per tres o més 

persones per a complir una finalitat d'interès general o particular, per mitjà de la posada en comú 

de recursos personals o patrimonials amb caràcter temporal o indefinit. 

2. Les associacions poden dur a terme activitats econòmiques accessòries o subordinades a llur 

finalitat si els rendiments que en deriven es destinen exclusivament al compliment d'aquesta. 

3. El patrimoni de les associacions no es pot repartir en cap cas entre els associats ni es pot cedir 

gratuïtament a persones físiques determinades o a entitats amb ànim de lucre. Se n'exceptuen les 

aportacions subjectes a reemborsament d'acord amb l'article 323-2. 

Article 321-2 

Capacitat per a la constitució 

1. Poden constituir associacions les persones físiques i les persones jurídiques, privades i 

públiques. 

2. Les persones físiques que constitueixen una associació han de tenir capacitat d'obrar o tenir 

almenys catorze anys i actuar amb l'assistència dels representants legals si no estan emancipades. 

En les associacions infantils, juvenils i d'alumnes i les altres integrades per menors d'edat és 

suficient la capacitat natural. Tanmateix, per a fer-hi aportacions o assumir obligacions 

patrimonials, cal la capacitat necessària per a aquests actes. En tot cas, cal que formi part de 

l'associació una persona major d'edat, com a mínim, a l'efecte de formalitzar els actes que ho 

requereixin. 

3. En el cas de les persones jurídiques, es requereix que les normes per les quals es regeixen no 

els prohibeixin constituir associacions i que l'acord sigui adoptat per un òrgan competent. 

Article 321-3 

Constitució 

En l'acord de constitució d'una associació, que s'ha de formalitzar per escrit, s'han de fer constar, 

com a mínim: 

a) El lloc i la data en què s'estén l'acta fundacional. 

b) La denominació, el domicili, la nacionalitat i, si els fundadors són menors, llur edat. Aquestes 

dades s'han d'acreditar documentalment. 

c) La voluntat de constituir l'associació, que s'acredita amb la signatura de l'acta, acompanyada, 

en el cas de les persones jurídiques, de la constància documental de l'acord o la decisió 

corresponent. 



d) Els estatuts de l'associació. 

e) Les aportacions fetes o compromeses al patrimoni inicial de l'associació, si n'hi ha, indicant la 

naturalesa dels béns, el títol i les condicions d'aportació, i llur valoració, si no són en diners. 

f) La designació de les persones que han d'integrar l'òrgan de govern inicial. 

Article 321-4 

Estatuts 

1. Els estatuts de les associacions han d'incloure, almenys, les dades següents: 

a) La denominació. 

b) El domicili. 

c) La durada, si no es constitueix per temps indefinit, i la data d'inici de les activitats, si no 

coincideix amb la d'atorgament de l'acta fundacional. 

d) Les finalitats i les activitats que es proposa dur a terme, indicant-ne l'àmbit territorial. 

e) Els tipus d'associats, si escau, i els requisits que s'han de complir per a adquirir la condició 

d'associat en cada cas, les causes de pèrdua d'aquesta condició i els procediments d'admissió i de 

baixa, incloent-hi, si s'ha previst, la baixa disciplinària. 

f) Els drets i els deures dels associats i el règim disciplinari. 

g) En les associacions en què col·laboren persones en règim de voluntariat, els mecanismes de 

participació d'aquestes. 

h) Les regles sobre la convocatòria i la constitució de l'assemblea general ordinària i de 

l'extraordinària. 

i) Les regles sobre l'organització i el funcionament de l'òrgan de govern que estableixin el règim de 

convocatòria i constitució, la composició, la manera de designar-ne, destituir-ne i renovar-ne els 

membres, i la durada del mandat d'aquests. 

j) El règim de deliberació i adopció d'acords dels òrgans col·legiats i el procediment d'aprovació de 

les actes. 

k) El procediment de modificació dels estatuts. 

l) El règim econòmic. 

m) La previsió de la destinació dels béns sobrants, en cas de dissolució, d'acord amb el que 

estableix l'article 324-6. 



2. Els estatuts poden establir que les controvèrsies que sorgeixin per raó del funcionament de 

l'associació se sotmetin a arbitratge o mediació. 

Article 321-5 

Inscripció 

Les associacions s'han d'inscriure, només a efectes de publicitat, en el Registre d'Associacions. 

Article 321-6 

Federacions i confederacions 

Per a assolir millor les finalitats que els són pròpies i facilitar llur coordinació, les 

associacions poden constituir federacions, i aquestes, confederacions, que resten 

subjectes al règim general de les associacions. 

 

Capítol II 

Organització i funcionament 

Secció primera 

Òrgans de l'associació 

Article 322-1 

Òrgans necessaris i voluntaris 

1. Les associacions han de tenir els òrgans següents: 

a) L'assemblea general, constituïda per tots els associats, que, com a òrgan sobirà, pot 

deliberar sobre qualsevol assumpte d'interès per a l'associació, adoptar acords en 

l'àmbit de la seva competència i controlar l'activitat de l'òrgan de govern. 

b) L'òrgan de govern, que es pot identificar amb la denominació de junta de govern o 

junta directiva o amb una altra de similar, que administra i representa l'associació, 

d'acord amb la llei, els estatuts i els acords adoptats per l'assemblea general. 

2. Les associacions infantils, juvenils i d'alumnes i les altres associacions integrades per menors 

han de tenir, si no hi ha cap persona amb capacitat d'obrar en l'òrgan de govern, un òrgan adjunt 

amb la composició i les funcions que estableix l'article 322-11. 

3. L'assemblea general i l'òrgan de govern, d'acord amb llurs atribucions legals o 

estatutàries, poden acordar la creació d'altres òrgans, temporals o permanents, amb 

funcions delegades de caràcter deliberant o executiu. 



Secció segona 

Assemblea general 

Article 322-2 

Funcions 

Corresponen a l'assemblea general les funcions següents: 

a) Aprovar, si escau, la gestió de l'òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals. 

b) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern. 

c) Modificar els estatuts. 

d) Acordar la forma i l'import de les contribucions al finançament de l'associació o al 

pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l'associació 

a les quals fa referència l'article 323-2. 

e) Acordar la transformació, la fusió, l'escissió o la dissolució de l'associació. 

f) Acordar l'ingrés i la baixa en federacions o confederacions. 

g) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública. 

h) Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions. 

i) Acordar o ratificar la baixa disciplinària dels associats, si els estatuts estableixen 

aquesta sanció i no atribueixen aquesta funció a un altre òrgan. 

j) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre 

òrgan de l'associació. 

Article 322-3 

Reunions 

1. L'assemblea general s'ha de reunir amb caràcter ordinari com a mínim un cop l'any, 

per a aprovar, si escau, la gestió de l'òrgan de govern, el pressupost i els comptes 

anuals. 

2. L'assemblea general s'ha de reunir amb caràcter extraordinari en els casos següents: 

a) Si l'òrgan de govern ho considera convenient. 

b) Si ho sol·licita un 10% dels associats o, si així ho estableixen els estatuts, un percentatge 

inferior d'aquests. 

3. L'assemblea general, en cas de reunió a instàncies dels associats, s'ha de fer en el termini de 

trenta dies a comptar de la sol·licitud, si els estatuts no en fixen un de més breu. 



Article 322-4 

Convocatòria 

L'òrgan de govern ha de convocar l'assemblea general, almenys quinze dies abans de la 

data prevista per a la reunió, per mitjà d'un escrit adreçat al domicili de cada associat, 

llevat que els estatuts permetin fer-ho en un termini més breu o per altres mitjans, 

inclosos els telemàtics. 

Article 322-5 

Ordre del dia 

1. Un nombre d'associats que representi almenys el 10% dels vots socials de 

l'associació, o un percentatge inferior si així ho estableixen els estatuts, pot sol·licitar a 

l'òrgan de govern la inclusió d'un o més assumptes en l'ordre del dia de l'assemblea 

general. Si aquesta ja ha estat convocada, la sol·licitud s'ha de formular en el primer 

terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data prevista per a la 

reunió, a fi que es pugui informar tots els associats de l'ampliació de l'ordre del dia. 

2. L'assemblea general no pot adoptar acords sobre assumptes que no constin a l'ordre 

del dia, llevat que s'hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin 

a la convocatòria d'una nova assemblea general. 

3. Si en l'assemblea general es pretén tractar l'exercici de l'acció de responsabilitat 

contra membres de l'òrgan de govern o la separació d'aquests de llurs càrrecs, s'ha de 

convocar en el mateix acte una sessió extraordinària de l'assemblea general amb aquest 

punt com a únic punt de l'ordre del dia. 

Article 322-6 

Constitució de l'assemblea general 

1. L'assemblea general, llevat que els estatuts estableixin una altra cosa, es constitueix 

vàlidament sigui quin sigui el nombre d'associats presents o representats. 

2. La presidència i la secretaria de l'assemblea general, si els estatuts no estableixen 

una altra cosa, corresponen a les persones que ocupen aquests càrrecs en l'òrgan de 

govern, llevat que els associats assistents en designin d'altres a l'inici de la reunió. 

Article 322-7 

Dret de vot 

1. Cada associat té, com a mínim, un vot en l'assemblea general. Els estatuts poden establir la 

suspensió de l'exercici d'aquest dret per l'incompliment d'obligacions econòmiques. 



2. Els estatuts de les associacions d'interès particular i d'aquelles en què hi hagi persones 

jurídiques que tinguin la condició d'associades poden establir sistemes de vot ponderat. La 

ponderació ha d'estar basada en la representativitat dels associats o en altres criteris objectius. El 

vot ponderat no opera en l'adopció d'acords de caràcter disciplinari. 

3. El dret de vot es pot exercir per delegació, per correu o per mitjans telemàtics si els estatuts ho 

estableixen i determinen el procediment d'exercici d'aquest dret. 

4. L'assemblea general, si es qüestiona el dret de vot d'algun associat per raó d'un possible 

conflicte d'interessos amb l'associació, ha de decidir sobre aquesta qüestió en votació separada i, 

si escau, secreta. 

Article 322-8 

Adopció d'acords 

1. Els acords s'adopten per majoria simple dels associats assistents o vàlidament 

representats en la reunió, si bé els estatuts poden exigir, per a qüestions determinades, 

un vot favorable més qualificat. 

2. Els associats que, per raó d'un conflicte d'interessos amb l'associació, no puguin votar un 

determinat punt de l'ordre del dia no es computen als efectes d'establir la majoria necessària per a 

adoptar l'acord, llevat que aquest tingui per objecte la resolució d'un procediment sancionador, la 

destitució de la persona afectada com a membre d'un òrgan o l'exercici de l'acció de 

responsabilitat contra ella. 

3. La votació per a l'adopció d'acords ha d'ésser secreta si ho sol·liciten, almenys, el 10% dels 

associats presents o representats en la reunió. 

Secció tercera 

Òrgan de govern 

Article 322-9 

Atribucions i delegació de funcions 

1. L'òrgan de govern està facultat amb caràcter general per a fer els actes necessaris 

per a complir les finalitats de l'associació, llevat dels que, d'acord amb la llei o els 

estatuts, hagin d'ésser acordats per l'assemblea general o requereixin l'autorització 

prèvia d'aquesta. 

2. L'òrgan de govern pot delegar les seves funcions, d'acord amb l'article 312-1.2, si els 

estatuts no ho prohibeixen. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes 

que hagin d'ésser autoritzats o aprovats per l'assemblea general. 

Article 322-10 



Composició de l'òrgan de govern i requisits per a ésser-ne membre 

1. L'òrgan de govern té caràcter col·legiat. Els estatuts en determinen la composició. 

2. Els membres de l'òrgan de govern han d'ésser associats i han de tenir capacitat per a exercir 

llurs drets socials. 

3. Les persones inhabilitades d'acord amb la legislació concursal no poden ésser membres de 

l'òrgan de govern de les associacions que duen a terme una activitat econòmica mentre no hagi 

finit el període d'inhabilitació. 

Article 322-11 

Òrgan adjunt 

1. Les funcions de representació de la persona jurídica, en les associacions infantils, juvenils i 

d'alumnes i les altres integrades per menors, han d'ésser exercides per algun dels membres de 

l'òrgan de govern amb capacitat d'obrar. 

2. L'associació, si en l'òrgan de govern no hi ha cap persona amb capacitat d'obrar, ha de tenir un 

òrgan adjunt, constituït, com a mínim, per dues persones majors d'edat, que no cal que siguin 

associats, a fi que puguin suplir la manca de capacitat d'obrar de l'òrgan de govern. 

3. Els integrants de l'òrgan adjunt són escollits i actuen d'acord amb el que estableixin els 

estatuts. Si els estatuts no ho estableixen, són escollits per l'assemblea general i poden actuar 

solidàriament. 

4. La constitució inicial i les renovacions de l'òrgan adjunt s'han d'inscriure en el Registre 

d'Associacions. 

Article 322-12 

Elecció i nomenament 

1. Els membres de l'òrgan de govern han d'ésser escollits, en reunió de l'assemblea 

general o per mitjà del procediment electoral que estableixin els estatuts, per votació de 

tots els associats que estiguin en situació d'exercir llurs drets socials. 

2. Les candidatures que es presentin a elecció tenen dret a comunicar llur programa 

d'actuació als associats abans de la data de l'elecció, i també, si aquesta es fa en 

assemblea general, durant la mateixa reunió. A aquests efectes, tenen dret a disposar 

de la llista dels associats amb antelació suficient. L'òrgan de govern, a proposta dels 

candidats, ha de fer arribar als associats, una vegada com a mínim, els programes i les 

altres comunicacions que siguin raonables. En els casos en què els associats ho 

autoritzin expressament, l'òrgan de govern pot facilitar als candidats que ho demanin el 

domicili, els telèfons i les adreces de correu electrònic dels associats. 



3. Els integrants de la candidatura més votada són escollits membres de l'òrgan de 

govern, llevat que els estatuts requereixin una majoria qualificada o estableixin algun 

altre sistema de provisió dels càrrecs. 

4. L'òrgan de govern, si s'hi produeixen vacants durant el termini per al qual han estat 

designats els seus membres, pot nomenar substituts, els quals ocupen el càrrec fins a la 

següent reunió de l'assemblea general o fins a l'elecció de nous càrrecs d'acord amb els 

estatuts, llevat que aquests estableixin una altra cosa. 

Article 322-13 

Acceptació i durada del càrrec 

1. Els membres de l'òrgan de govern entren en funcions un cop han acceptat el càrrec 

per al qual han estat escollits o nomenats. 

2. L'acceptació del càrrec per al qual han estat escollits o nomenats els membres de 

l'òrgan de govern s'ha d'inscriure en el Registre d'Associacions. 

3. La durada del càrrec de membre de l'òrgan de govern no pot excedir els cinc anys, 

sens perjudici del dret a la reelecció si no l'exclouen els estatuts. 

Article 322-14 

Exercici de les funcions de govern 

1. Els membres de l'òrgan de govern han d'exercir llurs funcions amb la diligència d'un 

bon administrador, d'acord amb la llei i els estatuts, i servir el càrrec amb lleialtat a 

l'associació, actuant sempre en benefici d'aquesta. 

2. Els membres de l'òrgan de govern, per a exercir llurs funcions, tenen el dret i el deure 

d'assistir a les reunions, d'informar-se sobre la marxa de l'associació i de participar en 

les deliberacions i en l'adopció d'acords. Han de complir també els deures comptables 

que regula l'article 313-1, custodiar els llibres, tenir-los actualitzats i guardar secret de 

les informacions confidencials relatives a l'associació, fins i tot després d'haver cessat 

en el càrrec. 

Article 322-15 

Deures d'elaboració dels comptes i de transparència 

1. L'òrgan de govern ha d'elaborar el pressupost i els comptes anuals, que s'han de 

presentar a l'assemblea general perquè els aprovi en el termini que estableixin els 

estatuts i, com a màxim, en els sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici. 

No cal elaborar comptes anuals si l'associació pot portar una comptabilitat simplificada 

en aplicació de l'article 313-2.1. 



2. Les associacions declarades d'utilitat pública han de presentar al departament de la 

Generalitat competent per a inscriure-les, en els sis mesos següents a la data de 

tancament de l'exercici, els comptes anuals aprovats, una memòria d'activitats i, si 

escau, d'acord amb llur normativa, l'informe d'auditoria. 

3. Les associacions declarades d'utilitat pública, les que rebin periòdicament 

subvencions o altres ajuts econòmics de les administracions públiques i les que recorrin 

a la captació pública de fons com a mitjà de finançament de llurs activitats han 

d'elaborar en tots els casos els comptes anuals i fer-los accessibles al públic. 

Article 322-16 

Gratuïtat dels càrrecs 

1. Els membres de l'òrgan de govern exerceixen llurs càrrecs gratuïtament, si bé tenen 

dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses degudament justificades i a la 

indemnització pels danys produïts per raó d'aquest exercici. 

2. Si algun membre de l'òrgan de govern exerceix funcions de direcció o gerència o 

altres que no siguin les ordinàries de govern de l'associació, pot ésser retribuït, sempre 

que s'estableixi una relació contractual, incloent-hi la de caràcter laboral. El nombre de 

membres de l'òrgan de govern que percebin qualsevol tipus de retribució de l'associació 

no pot superar la meitat dels que integren aquest òrgan. 

Article 322-17 

Responsabilitat 

1. Els membres de l'òrgan de govern responen dels danys que causin a l'associació per 

incompliment de la llei o dels estatuts o per actes o omissions negligents en l'exercici de llurs 

funcions. 

2. L'exercici de l'acció de responsabilitat ha d'ésser acordat, per majoria simple, per l'assemblea 

general, que pot atorgar amb aquesta finalitat un mandat especial. 

3. Un nombre d'associats que, conjuntament, representin almenys el 10% dels vots socials o el 

percentatge superior o inferior que, si escau, estableixin els estatuts pot exercir l'acció de 

responsabilitat, en interès de l'associació, en els casos següents: 

a) Si no es convoca l'assemblea general sol·licitada per a acordar l'exercici de l'acció de 

responsabilitat. 

b) Si l'acord adoptat és contrari a l'exigència de responsabilitat. 

c) Si la pretensió no es formula judicialment en el termini d'un mes a comptar de l'adopció de 

l'acord. 



4. L'acció de responsabilitat en interès de l'associació prescriu al cap de tres anys de la data en 

què els responsables cessen en el càrrec. 

5. L'acció de responsabilitat per danys a l'associació és independent de la que correspongui als 

associats o a tercers per actes o omissions dels membres dels òrgans de govern que hagin 

lesionat llurs drets o interessos. Aquesta acció prescriu al cap de tres anys, comptats d'acord amb 

el que estableix l'article 121-23. 

6. Si la responsabilitat a què fan referència els apartats 1 a 5 no es pot imputar a una o més 

persones determinades, responen tots els membres de l'òrgan excepte els següents: 

a) Els que s'han oposat a l'acord i no han intervingut en la seva execució. 

b) Els que no han intervingut en l'adopció ni en l'execució de l'acord, sempre que hagin fet tot el 

que era possible per evitar el dany o almenys s'hi hagin oposat formalment en saber-ho. 

7. La responsabilitat, si és imputable a diverses persones, té caràcter solidari. 

Article 322-18 

Cessament en el càrrec 

1. Els membres de l'òrgan de govern cessen en el càrrec per les causes següents: 

a) Mort o declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les 

jurídiques. 

b) Incapacitat o inhabilitació. 

c) Venciment del càrrec, llevat de renovació. 

d) Renúncia notificada a l'òrgan de govern. 

e) Separació acordada per l'assemblea general. 

f) Qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts. 

2. L'assemblea general pot acordar en qualsevol moment separar de llurs funcions algun o tots els 

membres de l'òrgan de govern, amb subjecció, si escau, al que estableix l'article 322-5.3. L'acord 

de l'assemblea general d'exercir l'acció de responsabilitat determina la separació dels membres de 

l'òrgan de govern afectats. 

Capítol III 

Drets i deures dels associats 

Article 323-1 

Adquisició de la condició d'associat 



1. Poden adquirir la condició d'associats les persones amb capacitat d'obrar i els menors no 

emancipats de més de catorze anys, amb l'assistència de llurs representants legals. Se 

n'exceptuen les associacions infantils, juvenils i d'alumnes i les altres associacions integrades per 

menors, en les quals es requereix capacitat natural. 

2. Els menors de catorze anys poden adquirir la condició d'associats, per mitjà de llurs 

representants legals, si els estatuts no ho exclouen. Els menors amb capacitat natural suficient 

poden oposar-se sempre a l'ingrés en una associació i donar-se'n de baixa en qualsevol moment. 

3. Les persones jurídiques, privades i públiques, poden adquirir la condició d'associades si no ho 

exclouen la llei ni llurs estatuts. La sol·licitud d'ingrés ha d'ésser acordada per l'òrgan competent. 

Article 323-2 

Aportacions al patrimoni de l'associació 

1. Els associats poden fer aportacions de béns o diners al patrimoni de l'associació, a títol de 

domini o d'ús, i subjectar-les a les condicions i els terminis que considerin pertinents. 

2. Els estatuts de l'associació poden establir que els associats hagin de fer aportacions quan hi 

ingressin o, si hi ha necessitats de finançament que ho justifiquin, en un moment posterior. Si així 

s'estableix, aquestes aportacions es poden retornar quan, per qualsevol causa, es produeixi la 

baixa de l'associat que les ha fetes o quan es dissolgui l'associació. 

3. Les aportacions restituïbles, tant si es fan amb caràcter voluntari com en compliment d'un 

deure estatutari, poden meritar interessos que no superin l'interès legal del diner si així es pacta 

expressament. També es poden establir clàusules d'estabilització del valor del diner. 

4. El reemborsament, si les aportacions són restituïbles, només es produeix en la mesura que no 

comporti que l'associació resti en una situació de patrimoni net negatiu. El dret a la restitució no 

es pot fer efectiu fins que no s'hagin aprovat els comptes de l'exercici en el qual s'ha produït la 

baixa o, en cas de dissolució, els comptes finals. 

Article 323-3 

Drets de participació 

Els associats tenen el dret de participar en l'activitat de l'associació i, en particular, de: 

a) Assistir a les assemblees generals, intervenir-hi i exercir-hi el dret de vot. 

b) Elegir els membres de l'òrgan de govern i ésser elegibles, d'acord amb els estatuts, per a 

formar-ne part. 

c) Impugnar els acords de l'assemblea general i de l'òrgan de govern i proposar l'exercici de l'acció 

de responsabilitat contra els membres de l'òrgan de govern. 



Article 323-4 

Dret d'informació 

Els associats tenen el dret d'ésser informats de la marxa de l'associació i, en particular, el dret de: 

a) Ésser informats de la identitat dels altres associats, del nombre d'altes i baixes i de l'estat de 

comptes, per a la qual cosa poden consultar els llibres de l'associació. 

b) Ésser informats per l'òrgan de govern, un cop convocada l'assemblea i amb l'antelació suficient, 

dels assumptes que s'hagi previst de tractar-hi, i rebre'n informació verbal durant la reunió. 

c) Obtenir un exemplar dels estatuts vigents i dels reglaments de règim intern, si n'hi ha. 

Article 323-5 

Dret a rebre serveis 

Els associats tenen dret a rebre els serveis que l'associació ofereixi en compliment de les seves 

finalitats o amb caràcter accessori, d'acord amb el que estableixin els estatuts i hagin acordat els 

òrgans competents. 

Article 323-6 

Deures dels associats 

Els associats tenen els deures següents: 

a) Comprometre's en les finalitats de l'associació i participar en llur assoliment. 

b) Contribuir a pagar les despeses de l'associació amb el pagament de quotes i derrames i amb les 

altres aportacions econòmiques que estableixin els estatuts i que s'aprovin d'acord amb aquests. 

c) Respectar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de l'associació. 

d) Complir les altres obligacions que estableixin els estatuts. 

Article 323-7 

Règim disciplinari 

1. L'associació pot adoptar mesures disciplinàries contra els associats per l'incompliment de llurs 

deures socials. 

2. Els estatuts o el reglament de règim intern han de tipificar les infraccions i les sancions, que 

han de respectar el principi de proporcionalitat. 

3. Les sancions han d'ésser imposades per l'òrgan competent i d'acord amb el procediment que 

estableixen els estatuts. Abans d'imposar la sanció, s'ha d'informar la persona afectada de les 



causes que la justifiquen. La persona afectada té el dret d'oposar-s'hi i de practicar proves en 

descàrrec seu. 

4. La imposició de sancions ha d'ésser sempre motivada. 

Article 323-8 

Transmissió de la condició d'associat 

La condició d'associat només es pot transmetre si els estatuts ho estableixen. 

Article 323-9 

Baixa voluntària 

Els associats tenen dret a donar-se de baixa lliurement de l'associació i a recuperar, si escau, les 

aportacions restituïbles que hagin fet. 

Capítol IV 

Modificacions estructurals i dissolució 

Article 324-1 

Adopció dels acords de modificació estructural i dissolució 

Per a adoptar els acords de modificació estatutària, transformació, fusió, escissió i dissolució d'una 

associació, si els estatuts no ho estableixen d'una altra manera, els associats presents o 

representats a l'assemblea general han de representar almenys la meitat dels vots socials. En 

aquest cas, l'aprovació per majoria simple és suficient. Si no s'assoleix aquest quòrum 

d'assistència en primera convocatòria, es requereix una majoria de dos terços dels vots socials 

presents o representats en segona convocatòria. 

Article 324-2 

Modificació d'estatuts 

1. Per a acordar una modificació d'estatuts, la convocatòria de l'assemblea general ha d'expressar 

amb claredat els articles que es pretenen modificar, afegir o suprimir. 

2. L'acord de modificació dels estatuts s'ha d'inscriure en el Registre d'Associacions. La sol·licitud 

d'inscripció s'ha d'acompanyar amb el certificat dels nous articles aprovats i de la versió 

actualitzada dels estatuts. 

Article 324-3 

Fusió, escissió i transformació 



1. La fusió, l'escissió i la transformació d'associacions se subjecten als requisits i als procediments 

que regulen els articles 314-1 a 314-3. 

2. Les associacions es poden transformar només en una altra persona jurídica no lucrativa. 

Article 324-4 

Causes de dissolució 

Les associacions es dissolen per les causes següents: 

a) Acord de l'assemblea general. 

b) Finiment del termini que estableixen els estatuts, llevat que l'assemblea general n'acordi la 

pròrroga. 

c) Compliment de la finalitat per a la qual es va constituir l'associació o impossibilitat d'assolir-la, 

llevat que l'assemblea general n'acordi la modificació. 

d) Baixa dels associats, si es redueixen a menys de tres. 

e) Il·licitud civil o penal de les activitats o les finalitats de l'associació, declarada per sentència 

ferma. 

f) Obertura de la fase de liquidació en el concurs. 

g) Les altres que estableixin la llei o els estatuts. 

Article 324-5 

Procediment de dissolució 

1. La dissolució requereix l'acord de l'assemblea general si es produeix alguna de les causes que 

estableix l'article 324-4.b i c o alguna altra que estableixin els estatuts. L'assemblea general que 

es reuneixi amb aquesta finalitat pot, en lloc d'acordar la dissolució, adoptar els acords que 

calguin per a remoure'n la causa. 

2. L'òrgan de govern de l'associació té el deure de convocar l'assemblea general quan conegui que 

s'ha produït una causa de dissolució. Qualsevol associat li pot sol·licitar que ho faci si estima 

fonamentadament que s'ha produït una d'aquestes causes. 

3. Si l'assemblea no és convocada, no es reuneix o no adopta cap acord que remogui la causa de 

dissolució, qualsevol persona interessada pot sol·licitar a l'autoritat judicial que dissolgui 

l'associació. El mateix procediment se segueix en el supòsit a què fa referència l'article 324.4.d si 

els associats restants no n'acorden la dissolució. 

Article 324-6 

Destinació dels béns sobrants 



1. Els béns sobrants s'han d'adjudicar a les entitats o destinar a les finalitats que estableixin els 

estatuts. En cap cas no es poden adjudicar als associats o a altres persones físiques determinades, 

ni a entitats amb ànim de lucre. 

2. Els béns sobrants, si les disposicions estatutàries sobre llur destinació no es poden complir, 

s'han d'adjudicar a altres entitats sense ànim de lucre que tinguin finalitats anàlogues a les de 

l'associació dissolta, amb preferència per les que tinguin el domicili en el mateix municipi o, si no 

n'hi ha, per les que el tinguin a la mateixa comarca. 

Article 324-7 

Suspensió de la publicitat registral 

1. La publicitat del Registre d'Associacions no és procedent en el cas de les associacions que no 

tinguin actualitzades les dades registrals amb relació als òrgans de govern i a l'adaptació, si escau, 

dels estatuts a la llei. 

2. Si, en un termini de quatre anys des que es produeix el venciment dels nomenaments de 

l'òrgan de govern, la renovació no s'inscriu al Registre d'Associacions, s'ha d'iniciar d'ofici el 

procediment per a declarar-la inactiva, sens perjudici que s'esmeni la dita circumstància o que es 

liquidi l'associació de la manera que sigui legalment procedent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Llei 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació 

Capítol I 

Disposicions generals 

Article 1 

Objecte i àmbit d'aplicació 

 

1. Aquesta Llei orgànica té per objecte desenvolupar el dret d'associació que reconeix l'article 22 

de la Constitució i establir les normes de règim jurídic de les associacions que correspon dictar a 

l'Estat. 

 

2. El dret d'associació es regeix amb caràcter general pel que disposa aquesta Llei orgànica, dins 

l'àmbit d'aplicació de la qual s'inclouen totes les associacions que no tinguin finalitat de lucre i que 

no estiguin sotmeses a un règim associatiu específic. 

 

3. Es regeixen per la seva legislació específica els partits polítics; els sindicats i les organitzacions 

empresarials; les esglésies, confessions i comunitats religioses; les federacions esportives; les 

associacions de consumidors i usuaris; així com qualssevol altres regulades per lleis especials. 

 

Les associacions constituïdes per a finalitats exclusivament religioses per les esglésies, confessions 

i comunitats religioses es regeixen pel que disposen els tractats internacionals i les lleis 

específiques, sense perjudici de l'aplicació supletòria de les disposicions d'aquesta Llei orgànica. 

 

4. Queden excloses de l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei les comunitats de béns i propietaris i les 

entitats que es regeixin per les disposicions relatives al contracte de societat, cooperatives i 

mutualitats, així com les unions temporals d'empreses i les agrupacions d'interès econòmic. 

Article 2 

Contingut i principis 

 

1. Totes les persones tenen dret a associar-se lliurement per a la consecució de finalitats lícites. 

 

2. El dret d'associació comprèn la llibertat d'associar-se o crear associacions, sense necessitat 

d'autorització prèvia. 

 

3. Ningú pot ser obligat a constituir una associació, a integrar-s'hi o a mantenir-s'hi, ni a declarar 

la seva pertinença a una associació legalment constituïda. 

 

4. La constitució d'associacions i l'establiment de la seva organització i funcionament es porten a 



terme dins del marc de la Constitució, d'aquesta Llei orgànica i de la resta de l'ordenament jurídic. 

 

5. L'organització interna i el funcionament de les associacions han de ser democràtics, amb ple 

respecte al pluralisme. Seran nuls de ple dret els pactes, les disposicions estatutàries i els acords 

que desconeguin qualssevol dels aspectes del dret fonamental d'associació. 

 

6. Les entitats públiques poden exercitar el dret d'associació entre si, o amb particulars, com a 

mesura de foment i suport, sempre que ho facin en igualtat de condicions amb aquests, per tal 

d'evitar una posició de domini en el funcionament de l'associació. 

 

7. Les associacions que persegueixin finalitats o utilitzin mitjans tipificats com a delicte són 

il·legals. 

 

8. Es prohibeixen les associacions secretes i les de caràcter paramilitar. 

 

9. La condició de membre d'una determinada associació no pot ser, en cap cas, motiu de favor, 

d'avantatge o de discriminació de cap persona per part dels poders públics. 

Article 3 

Capacitat 

 

Poden constituir associacions, i formar-ne part, les persones físiques i les persones jurídiques, 

siguin públiques o privades, d'acord amb els principis següents: 

 

a) Les persones físiques necessiten tenir la capacitat d'obrar i no estar subjectes a cap condició 

legal per a l'exercici del dret. 

 

b) Els menors no emancipats de més de catorze anys amb el consentiment, documentalment 

acreditat, de les persones que hagin de suplir la seva capacitat, sense perjudici del règim que 

preveu per a les associacions infantils, juvenils o d'alumnes l'article 7.2 de la Llei orgànica 1/1996, 

de 15 de gener, de protecció jurídica del menor. 

 

c) Els membres de les Forces Armades i de la Guàrdia Civil s'han d'atenir al que disposi la seva 

legislació específica per a l'exercici del dret d'associació pel que fa a associacions professionals. 

 

d) Els jutges, magistrats i fiscals s'han d'atenir al que disposin les seves normes específiques per a 

l'exercici del dret d'associació referent a associacions professionals. 

 

e) Les persones jurídiques de naturalesa associativa requereixen l'acord exprés del seu òrgan 



competent, i les de naturalesa institucional, l'acord del seu òrgan rector. 

 

f) Les associacions poden constituir federacions, confederacions o unions, amb el compliment previ 

dels requisits exigits per a la constitució d'associacions, amb acord exprés dels seus òrgans 

competents. 

 

g) Les persones juridicopúbliques són titulars del dret d'associació en els termes de l'article 2.6 

d'aquesta Llei, llevat que les seves normes constitutives i reguladores estableixin el contrari; en 

tot cas, l'exercici del dret s'ha d'atenir al tenor d'aquestes normes. 

Altres versions d'aquest precepte  

Article 4 

Relacions amb l'Administració 

 

1. Els poders públics, en l'àmbit de les seves competències respectives, han de fomentar la 

constitució i el desenvolupament de les associacions que realitzin activitats d'interès general. 

 

2. L'Administració no pot adoptar mesures preventives o suspensives que interfereixin en la vida 

interna de les associacions. 

 

3. L'atorgament d'ajuts o subvencions públiques i, si s'escau, el reconeixement d'altres beneficis 

legalment o reglamentàriament previstos, està condicionat al compliment dels requisits establerts 

en cada cas. 

 

4. L'Administració competent ofereix l'assessorament i la informació tècnica de què disposi, quan 

sigui sol·licitada, pels qui emprenguin projectes associatius d'interès general. 

 

5. Els poders públics no han de facilitar cap tipus d'ajuda a les associacions que en el seu procés 

d'admissió o en el seu funcionament discriminin per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o 

qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 

 

6. Els poders públics no han de facilitar cap ajuda, econòmica o de cap altre tipus, a les 

associacions que amb la seva activitat promoguin o justifiquin l'odi o la violència contra persones 

físiques o jurídiques, o enalteixin o justifiquin per qualsevol mitjà els delictes de terrorisme o dels 

qui hagin participat en l'execució d'aquest tipus de delictes, o la realització d'actes que comportin 

descrèdit, menyspreu o humiliació de les víctimes dels delictes terroristes o dels seus familiars. 

 

Es considera, a aquests efectes, que una associació porta a terme les activitats previstes en el 

paràgraf anterior, quan algun dels integrants dels seus òrgans de representació, o qualssevol altre 
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membre actiu, hagi estat condemnat per sentència ferma per pertinença, actuació al servei de 

banda armada o col·laboració amb banda armada mentre no hagi complert completament la 

condemna, si no ha rebutjat públicament les finalitats i els mitjans de l'organització terrorista a la 

qual va pertànyer o amb la qual havia col·laborat o havia exaltat o hi havia donat suport. 

 

Així mateix, es considera activitat de l'associació qualsevol actuació duta a terme pels membres 

dels seus òrgans de govern i de representació, o qualssevol altres membres actius, quan hagin 

actuat en nom de l'associació, per compte o en representació seva, encara que no constitueixi la 

finalitat o l'activitat de l'associació en els termes que descriuen els seus Estatuts. 

 

El que disposa aquest apartat s'entén sense perjudici del que estableixen la legislació penal i 

l'article 30.4 d'aquesta Llei. 

Capítol II 

Constitució de les associacions 

Article 5 

Acord de constitució 

 

1. Les associacions es constitueixen mitjançant un acord de tres o més persones físiques o 

jurídiques legalment constituïdes, que es comprometen a posar en comú coneixements, mitjans i 

activitats per aconseguir unes finalitats lícites, comunes, d'interès general o particular, i es doten 

dels Estatuts que regeixen el funcionament de l'associació. 

 

2. L'acord de constitució, que inclou l'aprovació dels Estatuts, s'ha de formalitzar mitjançant una 

acta fundacional, en un document públic o privat. Amb l'atorgament de l'acta l'associació adquireix 

la seva personalitat jurídica i la plena capacitat d'obrar, sense perjudici de la necessitat de la seva 

inscripció als efectes de l'article 10. 

 

3. El que estableix aquest article també s'aplica per a la constitució de federacions, confederacions 

i unions d'associacions. 

Article 6 

Acta fundacional 

 

1. L'acta fundacional ha de contenir: 

 

a) El nom i els cognoms dels promotors de l'associació si són persones físiques, la denominació o 

raó social si són persones jurídiques i, en ambdós casos, la nacionalitat i el domicili. 

 



b) La voluntat dels promotors de constituir una associació, els pactes que, si s'escau, hagin 

establert i la seva denominació. 

 

c) Els Estatuts aprovats que regeixen el funcionament de l'associació, el contingut de la qual s'ha 

d'ajustar a les prescripcions de l'article següent. 

 

d) Lloc i data d'atorgament de l'acta, i signatura dels promotors, o dels seus representants en el 

cas de persones jurídiques. 

 

e) La designació dels integrants dels òrgans provisionals de govern. 

 

2. A l'acta fundacional, s'hi ha d'adjuntar, per al cas de persones jurídiques, una certificació de 

l'acord vàlidament adoptat per l'òrgan competent, on aparegui la voluntat de constituir l'associació 

i formar-ne part i la designació de la persona física que l'ha de representar; i, en el cas de les 

persones físiques, l'acreditació de la seva identitat. Quan els atorgants de l'acta actuïn a través 

d'un representant, s'hi ha d'adjuntar l'acreditació de la seva identitat. 

Article 7 

Estatuts 

 

1. Els Estatuts han de contenir els aspectes següents: 

 

a) La denominació. 

 

b) El domicili, així com l'àmbit territorial on hagi de realitzar principalment les seves activitats. 

 

c) La durada, quan l'associació no es constitueixi per temps indefinit. 

 

d) Les finalitats i activitats de l'associació, descrites de manera precisa. 

 

e) Els requisits i les modalitats d'admissió i baixa, sanció i separació dels associats i, si s'escau, les 

classes d'aquests. També poden incloure les conseqüències de l'impagament de les quotes per 

part dels associats. 

 

f) Els drets i les obligacions dels associats i, si s'escau, de cada una de les seves diferents 

modalitats. 

 

g) Els criteris que garanteixin el funcionament democràtic de l'associació. 

 



h) Els òrgans de govern i representació, la seva composició, les regles i els procediments per a 

l'elecció i la substitució dels seus membres, les seves atribucions, la durada dels càrrecs, les 

causes de la seva cessació, la forma de deliberar, adoptar i executar els acords, i les persones o 

càrrecs amb facultat per certificar-los i els requisits perquè els òrgans esmentats quedin 

vàlidament constituïts, així com la quantitat d'associats necessària per poder convocar sessions 

dels òrgans de govern o de proposar assumptes en l'ordre del dia. 

 

i) El règim d'administració, comptabilitat i documentació, així com la data de tancament de 

l'exercici associatiu. 

 

j) El patrimoni inicial i els recursos econòmics de què es pot fer ús. 

 

k) Causes de dissolució i destinació del patrimoni en aquest supòsit, que no pot desvirtuar el 

caràcter no lucratiu de l'entitat. 

 

2. Els Estatuts també poden contenir qualssevol altres disposicions i condicions lícites que els 

promotors considerin convenients, sempre que no s'oposin a les lleis ni contradiguin els principis 

configuradors de l'associació. 

 

3. El contingut dels Estatuts no pot ser contrari a l'ordenament jurídic. 

Article 8 

Denominació 

 

1. La denominació de les associacions no pot incloure cap terme o expressió que indueixi a error o 

confusió sobre la seva pròpia identitat, o sobre la seva classe o naturalesa, en especial, mitjançant 

l'adopció de paraules, conceptes o símbols, acrònims i similars propis de persones jurídiques 

diferents, siguin o no de naturalesa associativa. 

 

2. No són admissibles les denominacions que incloguin expressions contràries a les lleis o que 

puguin suposar vulneració dels drets fonamentals de les persones. 

 

3. Tampoc no pot coincidir, o assemblar-s'hi de manera que pugui crear confusió, amb cap altra 

que estigui prèviament inscrita en el Registre en què correspongui inscriure-la, ni amb qualsevol 

altra persona jurídica pública o privada, ni amb entitats preexistents, siguin o no de nacionalitat 

espanyola, ni amb persones físiques, excepte amb el consentiment exprés de l'interessat o els 

seus successors, ni amb una marca registrada notòria, llevat que ho sol·liciti el seu titular o que 

tingui el seu consentiment. 



Article 9 

Domicili 

 

1. Les associacions que es constitueixin d'acord amb aquesta Llei han de tenir el domicili a 

Espanya, al lloc que estableixin els seus Estatuts, que pot ser el de la seu del seu òrgan de 

representació, o bé aquell on porti a terme principalment les seves activitats. 

 

2. Han de tenir domicili a Espanya les associacions que portin a terme activitats principalment dins 

del seu territori. 

 

3. Sense perjudici del que disposi l'ordenació comunitària, les associacions estrangeres, per poder 

exercir activitats a Espanya de manera estable o duradora, han d'establir una delegació en territori 

espanyol. 

Article 10 

Inscripció al Registre 

 

1. Les associacions regulades en aquesta Llei s'han d'inscriure en el Registre corresponent, als 

únics efectes de publicitat. 

 

2. La inscripció registral fa pública la constitució i els Estatuts de les associacions i és garantia, 

tant per als tercers que s'hi relacionen com per als seus propis membres. 

 

3. Els promotors han de fer les actuacions que calgui, a efectes de la inscripció, i respondre en cas 

contrari de les conseqüències de la falta d'inscripció. 

 

4. Sense perjudici de la responsabilitat de la mateixa associació, els promotors d'associacions no 

inscrites han de respondre, personalment i solidàriament, de les obligacions contretes amb 

tercers. En aquest cas, els associats han de respondre solidàriament de les obligacions contretes 

per qualsevol d'ells davant de tercers, sempre que hagin manifestat que actuen en nom de 

l'associació. 

Capítol III 

Funcionament de les associacions 

Article 11 

Règim de les associacions 

 

1. El règim de les associacions, referent a la seva constitució i inscripció, el determina el que 

estableixen aquesta Llei orgànica i les disposicions reglamentàries que es dictin en desplegament 



seu. 

 

2. Quant al seu règim intern, les associacions han d'ajustar el funcionament al que estableixen els 

seus propis Estatuts, sempre que no estiguin en contradicció amb les normes d'aquesta Llei 

orgànica i amb les disposicions reglamentàries que es dictin per aplicar-la. 

 

3. L'Assemblea General és l'òrgan suprem de govern de l'associació, integrat pels associats, que 

adopta els seus acords pel principi majoritari o de democràcia interna i s'ha de reunir, almenys, 

una vegada l'any. 

 

4. Existeix un òrgan de representació que gestioni i representi els interessos de l'associació, 

d'acord amb les disposicions i directives de l'Assemblea General. 

 

Només poden formar part de l'òrgan de representació els associats. 

 

Per ser membre dels òrgans de representació d'una associació, sense perjudici del que estableixin 

els seus Estatuts respectius, són requisits indispensables: ser major d'edat, estar en ple ús dels 

drets civils i no estar inclòs en els motius d'incompatibilitat que estableix la legislació vigent. 

 

5. En el cas que els membres dels òrgans de representació puguin rebre retribucions en funció del 

càrrec, han de constar en els Estatuts i en els comptes anuals aprovats en assemblea. 

Article 12 

Règim intern 

 

Si els Estatuts no ho disposen d'una altra manera, el règim intern de les associacions és el 

següent: 

 

a) Les facultats de l'òrgan de representació s'estenen, amb caràcter general, a tots els actes 

propis de les finalitats de l'associació, sempre que no requereixin, d'acord amb els Estatuts, 

autorització expressa de l'Assemblea General. 

 

b) Sense perjudici del que disposa l'article 11.3, l'Assemblea General la convoca l'òrgan de 

representació, amb caràcter extraordinari, quan ho sol·liciti un nombre d'associats no inferior al 10 

per 100. 

 

c) L'Assemblea General es constitueix vàlidament, prèvia convocatòria efectuada quinze dies 

abans de la reunió, quan hi concorrin, presents o representats, un terç dels associats, i el seu 

president i el seu secretari es designen a l'inici de la reunió. 



 

d) Els acords de l'Assemblea General s'adopten per majoria simple de les persones presents o 

representades, quan els vots afirmatius superin als negatius. Això no obstant, requereixen majoria 

qualificada de les persones presents o representades, que resulta quan els vots afirmatius superen 

la meitat, els acords relatius a dissolució de l'associació, modificació dels Estatuts, disposició o 

alienació de béns i remuneració dels membres de l'òrgan de representació. 

Article 13 

Règim d'activitats 

 

1. Les associacions han de fer les activitats necessàries per al compliment de les seves 

finalitats, si bé s'han d'atenir a la legislació específica que reguli aquestes activitats. 

 

2. Els beneficis obtinguts per les associacions, derivats de l'exercici d'activitats 

econòmiques, incloses les prestacions de serveis, s'han de destinar, exclusivament, al 

compliment de les seves finalitats, i en cap cas es poden repartir entre els associats ni 

entre els seus cònjuges o persones que hi convisquin amb anàloga relació d'afectivitat, 

ni entre els seus parents, ni es poden cedir gratuïtament a persones físiques o 

jurídiques amb interès lucratiu. 

Article 14 

Obligacions documentals i comptables 

 

1. Les associacions han de disposar d'una relació actualitzada dels seus associats, 

portar una comptabilitat que permeti obtenir la imatge fidel del patrimoni, del resultat i 

de la situació financera de l'entitat, així com les activitats realitzades, efectuar un 

inventari dels seus béns i recollir en un llibre les actes de les reunions dels seus òrgans 

de govern i representació. Han de portar la comptabilitat d'acord amb les normes 

específiques que els siguin aplicables. 

 

2. Els associats poden accedir a tota la documentació que es detalla a l'apartat anterior 

a través dels òrgans de representació, en els termes que preveu la Llei orgànica 

15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 

 

3. Els comptes de l'associació, els ha d'aprovar anualment l'Assemblea General. 

Article 15 

Responsabilitat de les associacions inscrites 

 



1. Les associacions inscrites responen de les seves obligacions amb tots els seus béns presents i 

futurs. 

 

2. Els associats no responen personalment dels deutes de l'associació. 

 

3. Els membres o titulars dels òrgans de govern i representació, i les altres persones que actuïn en 

nom i representació de l'associació, han de respondre davant d'aquesta, davant dels associats i 

davant de tercers pels danys causats i els deutes contrets per actes dolosos, culposos o 

negligents. 

 

4. Les persones a les quals es refereix l'apartat anterior han de respondre civilment i 

administrativament pels actes i les omissions realitzats en l'exercici de les seves funcions, i pels 

acords que hagin votat, davant tercers, a l'associació i als associats. 

 

5. Quan la responsabilitat no pugui ser imputada a cap membre o titular dels òrgans de govern i 

representació, tots han de respondre solidàriament pels actes i les omissions a què es refereixen 

els apartats 3 i 4 d'aquest article, llevat que puguin acreditar que no han participat en la seva 

aprovació i execució o que s'hi van oposar expressament. 

 

6. La responsabilitat penal es regeix pel que estableixen les lleis penals. 

Article 16 

Modificació dels Estatuts 

 

1. La modificació dels Estatuts que afecti el contingut que preveu l'article 7 requereix un acord 

adoptat per l'Assemblea General convocada específicament amb aquest objecte, és objecte 

d'inscripció en el termini d'un mes i només produeix efectes, tant per als associats com per als 

tercers, des que s'hagi procedit a inscriure-la al Registre d'associacions corresponent; per a 

aquesta regeix el sentit del silenci que preveu l'article 30.1 d'aquesta Llei. 

 

La resta de modificacions produeixen efectes per als associats des del moment d'adoptar-les 

d'acord amb els procediments estatutaris, mentre que per als tercers és necessària, a més, la 

inscripció al Registre corresponent. 

 

2. La inscripció de les modificacions estatutàries se subjecta als mateixos requisits que la 

inscripció dels Estatuts. 

Article 17 

Dissolució 



 

1. Les associacions es dissolen per les causes previstes en els Estatuts i, si no, per la voluntat dels 

associats expressada en Assemblea General convocada a l'efecte, així com per les causes que 

determina l'article 39 del Codi Civil i per sentència judicial ferma. 

 

2. En tots els supòsits de dissolució s'ha de donar al patrimoni la destinació que preveuen els 

Estatuts. 

Article 18 

Liquidació de l'associació 

 

1. La dissolució de l'associació obre el període de liquidació, i fins que aquest no s'acaba l'entitat 

conserva la personalitat jurídica. 

 

2. Els membres de l'òrgan de representació en el moment de la dissolució es converteixen en 

liquidadors, llevat que els Estatuts estableixin una altra cosa o bé els designi l'Assemblea General 

o el jutge que, si s'escau, acordi la dissolució. 

 

3. Correspon als liquidadors: 

 

a) Vetllar per la integritat del patrimoni de l'associació. 

 

b) Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que siguin necessàries per a la 

liquidació. 

 

c) Cobrar els crèdits de l'associació. 

 

d) Liquidar el patrimoni i pagar els creditors. 

 

e) Aplicar els béns sobrants de l'associació amb les finalitats que preveuen els Estatuts. 

 

f) Sol·licitar la cancel·lació dels assentaments al Registre. 

 

4. En cas d'insolvència de l'associació, l'òrgan de representació o, si s'escau, els liquidadors han de 

promoure immediatament el procediment concursal oportú davant del jutge competent. 

Capítol IV 

Associats 

Article 19 



Dret a associar-se 

 

La integració en una associació constituïda és lliure i voluntària, i s'ha d'ajustar al que estableixen 

els Estatuts. 

Article 20 

Successió en la condició d'associat 

 

La condició d'associat és intransmissible, llevat que els Estatuts disposin una altra cosa, per causa 

de mort o a títol gratuït. 

Article 21 

Drets dels associats 

 

Tot associat té els drets següents: 

 

a) A participar en les activitats de l'associació i en els òrgans de govern i representació, a exercir 

el dret de vot, així com a assistir a l'Assemblea General, d'acord amb els Estatuts. 

 

b) A ser informat sobre la composició dels òrgans de govern i representació de l'associació, del seu 

estat de comptes i de l'exercici de la seva activitat. 

 

c) A ser escoltat amb caràcter previ a l'adopció de mesures disciplinàries contra ell i a ser informat 

dels fets que donin lloc a aquestes mesures; l'acord que, si s'escau, imposi la sanció ha de ser 

motivat. 

 

d) A impugnar els acords dels òrgans de l'associació que estimi contraris a la llei o als Estatuts. 

Article 22 

Deures dels associats 

 

Són deures dels associats: 

 

a) Compartir les finalitats de l'associació i col·laborar per aconseguir-les. 

 

b) Pagar les quotes, derrames i altres aportacions que, d'acord amb els Estatuts, puguin 

correspondre a cada soci. 

 

c) Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries. 

 



d) Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i representació de 

l'associació. 

Article 23 

Separació voluntària 

 

1. Els associats tenen dret a separar-se voluntàriament de l'associació en qualsevol temps. 

 

2. Els Estatuts poden establir que, en cas de separació voluntària d'un associat, aquest pugui 

percebre la participació patrimonial inicial o altres aportacions econòmiques realitzades, sense 

incloure les quotes de pertinença a l'associació que hagi abonat, amb les condicions, l'abast i els 

límits que fixin els Estatuts. Això s'entén sempre que la reducció patrimonial no impliqui perjudicis 

a tercers. 

Capítol V 

Registres d'associacions 

Article 24 

Dret d'inscripció 

 

El dret d'associació inclou el dret a la inscripció al Registre d'associacions competent, que només 

es pot denegar quan no es reuneixin els requisits establerts en aquesta Llei orgànica. 

Article 25 

Registre Nacional d'Associacions 

 

1. El Registre Nacional d'Associacions, la dependència orgànica del qual es determina per 

reglament, té per objecte la inscripció de les associacions i altres actes inscriptibles d'acord amb 

l'article 28, relatius a: 

 

a) Associacions, federacions, confederacions i unions d'associacions d'àmbit estatal i totes les que 

no desenvolupin principalment les seves funcions en l'àmbit territorial d'una comunitat autònoma. 

 

b) Associacions estrangeres que desenvolupin activitats a Espanya, de forma estable o duradora, 

que han d'establir una delegació en territori espanyol. Quan l'àmbit d'activitat de l'associació 

estrangera sigui principalment el d'una o diverses comunitats autònomes, el Registre Nacional ha 

de comunicar la inscripció a les comunitats autònomes esmentades. 

 

2. Al Registre Nacional d'Associacions, a més de les inscripcions a les quals es refereix l'apartat 1, 

hi ha d'haver constància, mitjançant una comunicació de l'Administració competent, dels 

assentaments d'inscripció i dissolució de les associacions la inscripció o el dipòsit d'Estatuts de les 



quals en registres especials sigui legalment obligatori. 

 

3. El Registre Nacional d'Associacions ha de portar un fitxer de denominacions, per evitar-ne la 

duplicitat o la semblança, que pugui induir a error o confusió amb la identificació d'entitats o 

organismes preexistents, inclosos els religiosos inscrits en el seu registre corresponent. 

 

4. L'estructura i el funcionament del Registre Nacional d'Associacions es determina per reglament. 

Article 26 

Registres autonòmics d'associacions 

 

1. A cada comunitat autònoma hi ha un Registre autonòmic d'associacions, que té per objecte la 

inscripció de les associacions que portin a terme principalment les seves funcions en l'àmbit 

territorial de la comunitat. 

 

2. En tot cas, els registres compresos en aquest article han de comunicar al Registre Nacional 

d'Associacions els assentaments d'inscripció i dissolució de les associacions d'àmbit autonòmic. 

Article 27 

Cooperació i col·laboració entre registres 

 

S'estableixen els mecanismes de cooperació i col·laboració procedents entre els diferents registres 

d'associacions. 

Article 28 

Actes inscriptibles i dipòsit de documentació 

 

1. La inscripció de les associacions ha de contenir els assentaments i les seves modificacions 

relatius a: 

 

a) La denominació. 

 

b) El domicili. 

 

c) Les finalitats i activitats estatutàries. 

 

d) L'àmbit territorial d'actuació. 

 

e) La identitat dels titulars dels òrgans de govern i representació. 

 



f) L'obertura i el tancament de delegacions o establiments de l'entitat. 

 

g) La data de constitució i la d'inscripció. 

 

h) La declaració i la revocació de la condició d'utilitat pública. 

 

i) Les associacions que constitueixen o integren federacions, confederacions i unions. 

 

j) La pertinença a altres associacions, federacions, confederacions i unions o entitats 

internacionals. 

 

k) La baixa, suspensió o dissolució de l'associació, i les seves causes. 

 

2. Està dipositada als registres d'associacions la documentació següent, original o a través dels 

certificats corresponents: 

 

a) L'acta fundacional i aquelles en què constin acords que modifiquin les característiques registrals 

o pretenguin introduir noves dades al Registre. 

 

b) Els Estatuts i les seves modificacions. 

 

c) La relativa a l'obertura, trasllat o clausura de delegacions o establiments. 

 

d) La referent a la incorporació o baixa d'associacions en federacions, confederacions i unions; i, al 

Registre en què aquestes estiguin inscrites, la relativa a la baixa o incorporació d'associacions. 

 

e) La que es refereixi a la dissolució i a la destinació donada al patrimoni romanent com a 

conseqüència de la dissolució de l'entitat. 

 

3. Les associacions estrangeres, vàlidament constituïdes d'acord amb la seva llei personal i amb 

aquesta Llei, han d'inscriure les dades a les quals es refereixen les lletres a, b, c, d, e i f de 

l'apartat 1, i a més la cessació de les seves activitats a Espanya; i dipositar els documents als 

quals es refereixen les lletres b, c i e de l'apartat 2, a més de la justificació documental que 

acredita que estan vàlidament constituïdes. 

 

4. Qualsevol alteració substancial de les dades o documentació que estigui al Registre ha de ser 

objecte d'actualització, amb la sol·licitud prèvia de l'associació corresponent, en el termini d'un 

mes des que tingui lloc. 



Article 29 

Publicitat 

 

1. Els registres d'associacions són públics. 

 

2. La publicitat es fa efectiva mitjançant una certificació del contingut dels assentaments, 

mitjançant una nota simple informativa o una còpia dels assentaments i dels documents dipositats 

als registres o per mitjans informàtics o telemàtics, que s'ha d'ajustar als requisits que estableix la 

normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 

Article 30 

Règim jurídic de la inscripció 

 

1. El termini d'inscripció al Registre corresponent és, en tot cas, de tres mesos des de la recepció 

de la sol·licitud a l'òrgan competent. 

 

Transcorregut el termini d'inscripció assenyalat en el paràgraf anterior sense que s'hagi notificat 

resolució expressa, es pot entendre estimada la sol·licitud d'inscripció. 

 

L'Administració ha de procedir a la inscripció, i limitar l'activitat a la verificació del compliment dels 

requisits que han de reunir l'acta fundacional i els Estatuts. 

 

2. Quan s'adverteixin defectes formals en la sol·licitud o en la documentació que l'acompanya, o 

quan la denominació coincideixi amb una altra d'inscrita o pugui induir a error o confusió amb 

aquesta, o quan la denominació coincideixi amb una marca registrada notòria llevat que ho 

sol·liciti el titular o se sol·liciti amb el seu consentiment, se suspèn el termini per procedir a la 

inscripció i s'obre el corresponent per esmenar els defectes advertits. 

 

3. Quan l'entitat sol·licitant no estigui inclosa en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei o no tingui 

naturalesa d'associació, l'Administració, amb l'audiència prèvia, ha de denegar la inscripció al 

Registre d'associacions corresponent i indicar al sol·licitant quin és el registre o l'òrgan 

administratiu competent per inscriure-la. La denegació sempre és motivada. 

 

4. Quan hi hagi indicis racionals d'il·licitud penal en la constitució de l'entitat associativa, l'òrgan 

competent ha de dictar resolució motivada, i s'ha de donar trasllat de tota la documentació al 

ministeri fiscal o a l'òrgan jurisdiccional competent, i comunicar aquesta circumstància a l'entitat 

interessada; queda suspès el procediment administratiu fins que no es dicti resolució judicial 

ferma. 

 



Quan hi hagi indicis racionals d'il·licitud penal en l'activitat de l'entitat associativa, l'òrgan 

competent ha de dictar resolució motivada, i donar trasllat de tota la documentació al ministeri 

fiscal o a l'òrgan judicial competent, i comunicar aquesta circumstància a l'entitat interessada. 

 

5. En els casos dels apartats 2 i 3 d'aquest article es poden interposar els recursos que siguin 

procedents davant de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, i en el cas de l'apartat 4, 

davant de l'ordre jurisdiccional penal. 

Capítol VI 

Mesures de foment 

Article 31 

Mesures de foment 

 

1. Les administracions públiques, en l'àmbit de les seves competències respectives, han de 

promoure i facilitar el desenvolupament de les associacions i federacions, confederacions i unions 

que persegueixin finalitats d'interès general, i respectar sempre la llibertat i l'autonomia davant els 

poders públics. Així mateix, les administracions públiques han d'oferir la col·laboració necessària a 

les persones que pretenguin emprendre qualsevol projecte associatiu. 

 

2. L'Administració General de l'Estat, en l'àmbit de la seva competència, ha de fomentar 

l'establiment de mecanismes d'assistència, serveis d'informació i campanyes de divulgació i 

reconeixement de les activitats de les associacions que persegueixin objectius d'interès general. 

 

3. Les associacions que persegueixin objectius d'interès general poden gaudir, en els termes i amb 

l'abast que estableixin el ministeri o ministeris competents, d'ajuts i subvencions atenent a 

activitats associatives concretes. 

 

Les subvencions públiques concedides per al desenvolupament de determinades activitats i 

projectes només es poden destinar a aquella finalitat i han d'estar subjectes a la normativa 

general de subvencions públiques. 

 

4. No beneficien les entitats associatives no inscrites les garanties i els drets regulats en aquest 

article. 

 

5. Les administracions públiques, en l'àmbit de les seves competències, poden establir, amb les 

associacions que persegueixin objectius d'interès general, convenis de col·laboració en programes 

d'interès social. 

Article 32 



Associacions d'utilitat pública 

 

1. A iniciativa de les associacions corresponents, poden ser declarades d'utilitat pública les 

associacions en què concorrin els requisits següents: 

 

a) Que les seves finalitats estatutàries tendeixin a promoure l'interès general, en els termes que 

defineix l'article 31.3 d'aquesta Llei, i siguin de caràcter cívic, educatiu, científic, cultural, esportiu, 

sanitari, de promoció dels valors constitucionals, de promoció dels drets humans, de víctimes del 

terrorisme, d'assistència social, de cooperació per al desenvolupament, de promoció de la dona, 

de promoció i protecció de la família, de protecció de la infància, de foment de la igualtat 

d'oportunitats i de la tolerància, de defensa del medi ambient, de foment de l'economia social o de 

la investigació, de promoció del voluntariat social, de defensa de consumidors i usuaris, de 

promoció i atenció a la persones en risc d'exclusió per raons físiques, socials, econòmiques o 

culturals, i qualssevol altres de naturalesa similar. 

 

b) Que la seva activitat no estigui restringida exclusivament a beneficiar als seus associats, sinó 

oberta a qualsevol altre possible beneficiari que reuneixi les condicions i els caràcters exigits per 

l'índole de les seves pròpies finalitats. 

 

c) Que els membres dels òrgans de representació que percebin retribucions no ho facin amb 

càrrec a fons i subvencions públiques. 

 

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, i en els termes i les condicions que determinin els 

Estatuts, poden rebre una retribució adequada per la realització de serveis diferents de les 

funcions que els corresponen com a membres de l'òrgan de representació. 

 

d) Que disposin dels mitjans personals i materials adequats i amb l'organització idònia per garantir 

el compliment de les finalitats estatutàries. 

 

e) Que estiguin constituïdes, inscrites en el Registre corresponent, en funcionament i donant 

compliment efectiu a les seves finalitats estatutàries, ininterrompudament i que hi concorrin tots 

els requisits precedents, almenys durant els dos anys immediatament anteriors a la presentació de 

la sol·licitud. 

 

2. Les federacions, confederacions i unions d'entitats que preveu aquesta Llei poden ser 

declarades d'utilitat pública, sempre que els requisits previstos a l'apartat anterior els compleixin 

tant les mateixes federacions, confederacions i unions, com cada una de les entitats que hi estan 

integrades. 



Altres versions d'aquest precepte  

Article 33 

Drets de les associacions d'utilitat pública 

 

Les associacions declarades d'utilitat pública tenen els drets següents: 

 

a) Utilitzar la menció «Declarada d'utilitat pública» en tota classe de documents, a continuació de 

la seva denominació. 

 

b) Gaudir de les exempcions i els beneficis fiscals que les lleis reconeguin a favor seu, en els 

termes i les condicions que preveu la normativa vigent. 

 

c) Gaudir de beneficis econòmics que les lleis estableixin a favor seu. 

 

d) Assistència jurídica gratuïta en els termes que preveu la legislació específica. 

Article 34 

Obligacions de les associacions d'utilitat pública 

 

1. Les associacions d'utilitat pública han de retre els comptes anuals de l'exercici anterior en el 

termini dels sis mesos següents al seu acabament, i presentar una memòria descriptiva de les 

activitats realitzades durant aquest període davant de l'organisme encarregat de verificar-ne la 

constitució i d'efectuar-ne la inscripció en el Registre corresponent, on queden dipositades. Els 

comptes anuals esmentats han d'expressar la imatge fidel del patrimoni, dels resultats i de la 

situació financera, així com l'origen, la quantia, la destinació i l'aplicació dels ingressos públics 

percebuts. 

 

S'ha de determinar per reglament en quines circumstàncies s'han de sotmetre a auditoria els 

comptes anuals. 

 

2. Així mateix, han de facilitar a les administracions públiques els informes que aquestes els 

requereixin, en relació amb les activitats realitzades en compliment de les seves finalitats. 

Article 35 

Procediment de declaració d'utilitat pública 

 

1. La declaració d'utilitat pública s'ha de dur a terme en virtut d'una Ordre del ministre que es 

determini reglamentàriament, amb l'informe favorable previ de les administracions públiques 

competents per raó de les finalitats estatutàries i les activitats de l'associació i, en tot cas, del 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?fragmentFunctionalId=1306923&action=articles&documentTitle=Llei+org%E0nica+1%2F2002%2C+de+22+de+mar%E7%2C+reguladora+del+dret+d%27associaci%F3&language=ca_ES&fragmentTitle=Article%2032


Ministeri d'Hisenda. 

 

2. La declaració es revoca, amb l'audiència prèvia de l'associació afectada i l'informe de les 

administracions públiques competents, per una Ordre del ministre que es determini 

reglamentàriament, quan les circumstàncies o l'activitat de l'associació no responguin a les 

exigències o els requisits que fixa l'article 32, o els responsables de la seva gestió incompleixin el 

que preveu l'article anterior. 

 

3. El procediment de declaració i revocació es determina per reglament. El venciment del termini 

de resolució, en el procediment de declaració, sense haver-se adoptat resolució expressa té 

efectes desestimatoris. 

 

4. La declaració i revocació d'utilitat pública es publica en el Butlletí Oficial de l'Estat. 

Article 36 

Altres beneficis 

 

El que disposa aquest capítol s'entén sense perjudici de la competència de les comunitats 

autònomes per a la declaració d'utilitat pública, als efectes d'aplicar els beneficis que estableixen 

els seus respectius ordenaments jurídics, a les associacions que principalment portin a terme les 

seves funcions en el seu àmbit territorial, d'acord amb el procediment que les comunitats 

autònomes determinin i amb respecte al seu propi àmbit de competències. 

Capítol VII 

Garanties jurisdiccionals 

Article 37 

Tutela judicial 

 

El dret d'associació que regula aquesta Llei orgànica és tutelat pels procediments especials per a la 

protecció dels drets fonamentals de la persona, corresponents en cada ordre jurisdiccional i, si 

s'escau, pel procediment d'empara constitucional davant del Tribunal Constitucional en els termes 

que estableix la seva Llei orgànica. 

Article 38 

Suspensió i dissolució judicial 

 

1. Excepte en els casos de dissolució per voluntat dels associats, les associacions només poden ser 

suspeses en les seves activitats, o dissoltes, per resolució motivada de l'autoritat judicial 

competent. 

 



2. La dissolució de les associacions només es pot declarar en els casos següents: 

 

a) Quan tinguin la condició d'associació il·lícita, d'acord amb les lleis penals. 

 

b) Per les causes previstes en lleis especials o en aquesta llei, o quan es declari nul·la o dissolta 

per aplicació de la legislació civil. 

 

3. En els processos a què es refereix l'apartat anterior, l'òrgan judicial competent, d'ofici o a 

instància d'una part, pot acordar la suspensió provisional de l'associació fins que es dicti sentència. 

Article 39 

Ordre jurisdiccional contenciós administratiu 

 

L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu és competent en totes les qüestions que se suscitin 

en els procediments administratius instruïts en aplicació d'aquesta Llei orgànica, de conformitat 

amb les regles que estableixen la Llei orgànica del poder judicial i la Llei reguladora de la 

jurisdicció contenciosa administrativa. 

Article 40 

Ordre jurisdiccional civil 

 

1. L'ordre jurisdiccional civil és competent, en els termes que estableix la Llei orgànica del poder 

judicial, en relació amb les pretensions derivades del tràfic jurídic privat de les associacions, i del 

seu funcionament intern. 

 

2. Els acords i les actuacions de les associacions poden ser impugnats per qualsevol associat o 

persona que acrediti un interès legítim, si els considera contraris a l'ordenament jurídic, pels 

tràmits del judici que correspongui. 

 

3. Els associats poden impugnar els acords i les actuacions de l'associació que considerin contraris 

als Estatuts dins del termini de quaranta dies, a partir de la data en què s'adoptin, i instar-ne la 

rectificació o l'anul·lació i la suspensió preventiva si s'escau, o acumular les dues pretensions pels 

tràmits que estableix la Llei d'enjudiciament civil. 

 

4. Mentre es resolen les conteses d'ordre intern que es puguin suscitar a les associacions, les 

sol·licituds de constància registral que es formulin sobre les qüestions controvertides només donen 

lloc a anotacions provisionals. 

Article 41 

Comunicacions 



 

Els jutges i tribunals han d'ordenar la inclusió en els corresponents registres d'associacions de les 

resolucions judicials que determinin: 

 

a) La inscripció de les associacions. 

 

b) La suspensió o dissolució de les associacions inscrites. 

 

c) La modificació de qualsevol dels aspectes dels Estatuts de les associacions inscrites. 

 

d) El tancament de qualsevol dels seus establiments. 

 

e) Qualssevol altres resolucions que afectin actes susceptibles d'inscripció registral. 

Capítol VIII 

Consells sectorials d'associacions 

Article 42 

Consells sectorials d'associacions 

 

1. Per tal d'assegurar la col·laboració entre les administracions públiques i les associacions, com a 

via de participació ciutadana en assumptes públics es poden constituir consells sectorials 

d'associacions, com a òrgans de consulta, informació i assessorament en àmbits concrets 

d'actuació. 

 

2. Els consells sectorials d'associacions estan integrats per representants de les administracions 

públiques, de les associacions, i per altres membres que es designin per les seves especials 

condicions d'experiència o coneixement, tenint en compte la distribució competencial concreta que 

hi hagi en cada matèria. 

 

3. Reglamentàriament, i per a cada sector concret, s'ha de determinar la seva creació, composició, 

competències, règim de funcionament i adscripció administrativa. 

Disposició addicional primera 

Declaració d'utilitat pública d'associacions 

 

1. Les associacions esportives que compleixin el que disposa l'article 32 d'aquesta Llei poden ser 

declarades d'utilitat pública, sense perjudici del que estableix la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de 

l'esport. 

 



2. Així mateix, poden ser declarades d'utilitat pública les altres associacions regides per lleis 

especials, que compleixin el que disposa l'article 32 d'aquesta Llei orgànica. 

 

3. El procediment per declarar d'utilitat pública les associacions a què es refereixen els apartats 

anteriors, i els seus drets i les seves obligacions, són els que determinen els articles 33, 34 i 35 

d'aquesta Llei orgànica. 

Disposició addicional segona 

Procediments d'inscripció 

 

En els procediments d'inscripció d'associacions és aplicable la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 

de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en totes 

les qüestions que no regulen aquesta Llei i les seves normes de desplegament. 

Disposició addicional tercera 

Resolució extrajudicial de conflictes 

 

Les administracions públiques han de fomentar la creació i la utilització de mecanismes 

extrajudicials de resolució de conflictes que es plantegin en l'àmbit d'actuació de les associacions. 

Disposició addicional quarta 

Col·lectes i subscripcions públiques 

 

Els promotors de col·lectes i subscripcions públiques, actes benèfics i altres iniciatives anàlogues 

de caràcter temporal, destinades a recaptar fons per a qualsevol finalitat lícita i determinada han 

de respondre, personalment i solidàriament, davant les persones que hi hagin contribuït, de 

l'administració i la inversió de les quantitats recaptades. 

Disposició transitòria primera 

Associacions inscrites 

 

1. Les associacions inscrites en el registre corresponent abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei 

orgànica hi estan subjectes i conserven la seva personalitat jurídica i la plenitud de la seva 

capacitat, però han d'adaptar els seus Estatuts en el termini de dos anys. 

 

2. No obstant això, les associacions inscrites han de declarar, en el termini de dos anys des de 

l'entrada en vigor d'aquesta Llei orgànica, que estan en situació d'activitat i funcionament, i han 

de notificar al registre en el qual estan inscrites l'adreça del seu domicili social i la identitat dels 

components dels seus òrgans de govern i representació, així com la data d'elecció o designació 

d'aquests. 



Disposició transitòria segona 

Associacions declarades d'utilitat pública 

 

En el termini d'un any s'ha de procedir a publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat la relació 

d'associacions declarades d'utilitat pública per l'Estat, abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei 

orgànica. 

Disposició derogatòria única 

 

Queda derogada la Llei 191/1964, de 24 de desembre, reguladora de les associacions, i totes les 

disposicions que s'oposin a aquesta Llei orgànica. 

 


