
                                                                                                  
 
 

NOTA SOBRE LA CELEBRACIÓ D’ASSEMBLEES GENERALS DE LES ENTITATS ESPORTIVES 

DURANT L’ESTAT D’ALARMA 

 

4 juny 2020 

Amb l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, el Govern de la Generalitat va suspendre la 

convocatòria d’assemblees de les entitats esportives de Catalunya i els processos electorals en 

curs.  

Amb la publicació del nou Decret Llei 20/2020 de 26 de maig de la Generalitat (objecte de la 

nostra darrera circular de 1 de juny) ja es permet la celebració d’Assemblees, durant l’estat 

d’alarma, és a dir (en principi previst fins a 21 de juny de 2020),  però amb unes determinades 

condicions.  

Passat l’estat d’alarma s’haurà de veure, si hi ha alguna regulació específica sobre les condicions 

dels aforaments en recintes tancats o oberts.  

Durant l’Estat d’alarma el Decret Llei 20/2020 de 26 de maig de la Generalitat  determina les 

noves condicions en les que es pot celebrar una Assemblea.  

• Celebració de les Assemblees 

Les Assemblees Generals de les entitats esportives, es podran celebrar per mitjà de 

videoconferència o altres mitjans de comunicació, sempre que quedi garantida la 

identificació dels assistents la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del 

vot. La reunió s’entén celebrada on es troba el President.  

Es manté la prohibició de celebrar assemblees que no siguin telemàtiques (presencials) 

 

• Forma i terminis de la convocatòria  

La forma i terminis de la convocatòria son els habituals d’aplicació 

 

• Objecte de les Assemblees 

Les Assemblees celebrades en virtut d’aquest nou Decret NO PODRAN ADOPTAR 

ACORDS QUE TINGUIN PER OBJECTE:  

1.1) La modificació o reforma d’estatuts. 

1.2) Aprovar el vot de censura. 

1.3) Establir quotes extraordinàries o derrames. 

1.4) Acordar  la transformació, la fusió o l'escissió. 

1.5) Dissoldre l'entitat esportiva. 

Per tant, sí que es poden celebrar Assemblees ordinàries i extraordinàries que no tinguin 

per objecte aquestes matèries, mitjançant videoconferència o altra mitjà de 

comunicació. 

Resten suspesos els processos electorals.  



                                                                                                  
 

 

• Termini per a adoptar els acords relatius a les matèries de les assemblees generals 

ordinàries 

D’acord amb  l’article 40 del Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto econòmico y social del COVID 19 i l’article 

3 a) del Decret Llei 10/2020 de 27 de març , de la Generalitat de Catalunya, publicat al 

DOGC de 27/03/2020, en qualsevol cas, les entitats que convinguin no celebrar 

assemblees generals durant l’estat d’alarma, en les condicions que s’especifiquen al 

Decret Llei 20/2020, compten amb un prorroga de 3 mesos un cop s’aixequi l’estat 

d’alarma per adoptar els acords relatius a les matèries d’assemblea general ordinària: 

memòria d’activitat, tancament de comptes, pla d’actuació, pressupost.  

 

Per tant es poden celebrar Assemblees ordinàries fins 21 de setembre, si l’estat d’alarma 

s’aixeca el 21 de juny, tal i com està previst.  

 

 


