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MODIFICACIONS RELACIONADES AMB 
LES JUNTES DIRECTIVES I LES 

ASSEMBLEES DELS CLUBS I 
ASSOCIACIONS ESPORTIVES

DECRET LLEI 20/2020, de 26 de maig



ÒRGANS COL·LEGIATS

ü Encara que els seus estatuts no ho prevegin, es permet que els òrgans col·legiats
(Assemblees i Juntes Directives) es reuneixin i adoptin acords per videoconferència o
altres mitjans de comunicació sempre que es garanteixi:

ü La identificació de les persones assistents.

ü La continuïtat de la comunicació.

ü La possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot.

ü La reunió s’entendrà celebrada al lloc on es trobi la persona que presideixi l’òrgan.

2



ÒRGANS COL·LEGIATS
JUNTA DIRECTIVA

ü Encara que els seus estatuts no ho prevegin, les Juntes Directives i les seves
comissions delegades poden adoptar acords sense reunió si:

ü Ho decideix la persona que els presideix o ho demanen, al menys, 2 dels seus
membres.

ü Es garanteix:

ü Que queden garantits els drets d’informació i vot.

ü Que queda constància de a recepció del vot i la seva autenticitat

ü Es vota mitjançant algun de les següents maneres:

ü Correspondència postal

ü Comunicació telemàtica

ü Qualsevol altre

ü S’entendrà que l’acord s’adopta al lloc del domicili de la persona jurídica.

ü La data serà la del darrer dels vots vàlidament emesos.
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ÒRGANS COL·LEGIATS
JUNTA DIRECTIVA

Habilitació excepcional

ü Mentre duri l’estat d’alarma s’habilita les Juntes Directives a:

ü Acordar, excepcionalment, mesures que permetin garantir el funcionament
essencial de l’entitat, com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19.

ü Les decisions preses en aquestes circumstàncies hauran de ser ratificades en
Assemblea general en el període màxim de 60 dies naturals, a partir del moment en
que cessi l’estat d’alarma.

JUNTES DIRECTIVES DE FEDERACIONS

ü Queden habilitades per:

ü Adoptar mesures que considerin necessàries sobre el calendari de competició
esportiva corresponent a la temporada 2019-2020. Aquestes decisions tindran
plena validesa jurídica amb efectes immediats.

ü Aprovar amb caràcter transitori i provisional el pla general anual d’actuació i el
calendari esportiu oficial de la temporada 2020-2021 (només ho podran fer si no
es por celebrar Assemblea General pels mitjans telemàtics, o perquè les autoritats
sanitàries desaconsellin o prohibeixin la concentració de persones en un mateix
espai per a la seva celebració)
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ÒRGANS COL·LEGIATS
ASSEMBLEES

ü Es podran celebrar Assembles generals sempre que:

ü Tinguin per objecte la deliberació i aprovació, si s’escau, de punts que garanteixin
el funcionament excepcional de l’entitat.

ü No es poden celebrar Assemblees per a:

ü Modificar estatuts o reglaments

ü Vots de censura

ü Quotes extraordinàries o derrames

ü Transformació, fusió o escissió

ü Dissolució
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LEGALLEGAL

PROFESSIONALS DEL SECTOR DEL SALVAMENT I SOCORRISME 
ACUÀTIC
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ü Suspensió temporal de la vigència del règim sancionador aplicable a determinades
infraccions administratives respecte els professionals del sector del salvament i
socorrisme aquàtic.

ü Del 28 de maig al 30 de setembre de 2020 queden en suspens les sancions per:

a) Exercir les professions regulades per aquesta llei sense la titulació exigida.

b) No inscriure's en el registre pertinent.

ü Contractació de persones que incompleixin les obligacions anteriors.

ü Queden finalitzats d’ofici, per sobreseïment, els expedients sancionadors pels motius a) 
i b) anteriors, en tramitació en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Decret Llei 
(28/05/2020)



PASSAT L’ESTAT D’ALARMA 
FUSIONS D’ENTITATS ESPORTIVES

ü Les entitats esportives de Catalunya es poden fusionar si tenen la mateixa naturalesa
jurídica de les següents maneres:

ü Extinció d’entitats existents i constitució d’una nova que les englobi

ü Absorció: Una entitat absorbeix una o varies entitats.

ü L’acord l’ha de prendre l’Assemblea General de cada entitat (compte, quan es puguin
celebrar per aquest motiu: passat l’estat d’alarma).

ü La proposta de fusió ha de constar a:

ü Ordre del dia de l’Assemblea General i

ü S’ha adoptar per la majoria dels vots de les persones associades presents o
representades, que han de representar, com a mínim, la meitat dels vots socials
(tret que els estatuts indiquin altre cosa).
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PASSAT L’ESTAT D’ALARMA
FUSIONS D’ENTITATS ESPORTIVES

ü L’entitat resultant de la fusió, ho haurà de comunicar al Registre d’Entitats Esportives de
Catalunya, Presentant:

ü Una declaració responsable(1)que certifiqui:

ü L’acord adoptat per cada Assemblea de cada una de les entitats fusionades.

ü La denominació de la nova entitat

ü El domicili de la nova entitat

ü Els membres de la Junta Directiva de la nova entitat

ü La data d’inici de les activitats

ü Estatuts de la nova entitat

ü Els acords de fusió de cada Assemblea de cada entitat fusionada

ü L’acord de la nova entitat adoptant els acords de dissolució de cada una de les entitats
fusionades

ü Balanç econòmic tancat de cada entitat, com a mínim, a un mes abans de l’acord de fusió

ü Aquelles entitats que estiguin en fase de liquidació poden fusionar-se amb altres, sempre que
no s’hagi començat la distribució patrimonial.

(1)Document subscrit per la persona que ocupa la presidència de l’entitat resultant de la fusió en el que declara, sota
la seva responsabilitat que compleix amb els requisits determinats, que disposa de la documentació que així ho
acredita i que es compromet a mantenir el seu compliment durant la vigència del seu càrrec.

La falsedat del contingut de la declaració és una falta molt greu i podria suposar responsabilitat penal o civil.

8


