
 
 
 
 
 

POSEM AL DIA L’ENTITAT 

Mitjançant els recursos ja elaborats al Punt de Voluntariat, veurem quins són els 
aspectes que l’entitat ha de tenir en compte per posar-se al dia en tots els 
àmbits de treball. 

ÒRGANS DE GOVERN: 

Una de les carències més habituals en la gestió de les entitats és la de realitzar 
una correcta actualització dels òrgans de govern.  

Habitualment les entitats celebren les seves assemblees renovant internament 
els seus òrgans de govern o perpetuen juntes sense valorar la durada dels 
mandats establerta als seus Estatuts. 

El que desconeixen moltes, és que aquests canvis s’han de comunicar al 
Departament de Justícia de la Generalitat mitjançant la instància 
corresponent, ja sigui per canvis parcials a causa de la baixa d’algun membre 
de la junta o per la renovació total dels seus membres. 

 Reptes en el relleu de les juntes directives: La renovació pot ser un 
aspecte a vegades difícil d’afrontar. Amb aquest recurs trobarem 
solucions als principals dubtes que genera aquesta situació, tant per als 
membres sortints com per als membres entrants.  

 Renovació de la junta directiva: El procés pot semblar-nos un laberint 
burocràtic però amb aquest recurs podem veure tots els passos a seguir 
de forma ordenada y disposar dels documents a omplir i presentar tant 
per actualitzar parcialment com completament els nostres òrgans de 
govern. 

 Com fer reunions virtuals amb èxit: Un altre aspecte a valorar és la 
dificultat de dur a terme les reunions presencialment. En aquest recurs 
trobarem bons consells perquè aquestes siguin un èxit. A més, disposem 
d’un segon recurs que ens facilita eines i recursos per a la realització de 
les reunions i/o teletreballar col·laborativament. 

 Obtenció del certificat digital: Avui en dia és imprescindible disposar 
d’un certificat digital per a comunicar-nos amb l’administració pública. 
En aquest recurs veurem tot el procés d’obtenció i tota la 
documentació necessària. 

 

http://esplugues.ppe.entitats.diba.cat/wp-content/uploads/2019/09/Reptes-en-el-relleu-juntes-directives.pdf
http://esplugues.ppe.entitats.diba.cat/wp-content/uploads/2019/05/Renovaci%C3%B3-Junta-Directiva.pdf
http://esplugues.ppe.entitats.diba.cat/wp-content/uploads/2017/12/Com-fer-reunions-virtuals-amb-e%CC%81xit.pdf
http://esplugues.ppe.entitats.diba.cat/wp-content/uploads/2017/12/Ideas-i-eines-per-entitats-confinades.pdf
http://esplugues.ppe.entitats.diba.cat/wp-content/uploads/2017/12/Ideas-i-eines-per-entitats-confinades.pdf
http://esplugues.ppe.entitats.diba.cat/wp-content/uploads/2017/12/Certificat_digital_2.pdf


 
 
 
 
 
OBLIGACIONS LEGALS i FISCALITAT: 

Un segon aspecte a valorar són les diferents obligacions legals a les quals hem 
de fer front com entitat. Aquestes variaran segons la nostra activitat, sector o 
àmbit d’actuació, però al web d’entitats podem trobar alguns recursos que 
ens poden ajudar des d’un punt de vista més genèric. 

 Complir amb el Calendari fiscal: L’Agència Tributària necessita estar al 
dia de l’activitat que realitzem, com la realitzem i on la realitzem. En 
aquest recurs podrem veure els models principals per a comunicar-se 
amb l’Agencia Tributària a més de les principals declaracions fiscals a 
complir per a totes aquelles entitats que realitzin activitat econòmica. 

 Nou reglament de protecció de dades: Un altre aspecte important amb 
el qual complir és el tractament que fem de les dades de les quals 
disposa l’entitat. En aquest recurs podrem conèixer millor el reglament a 
complir per al seu correcte tractament i gestió. 

 Registre comptable i l’Impost de societats: Una associació està obligada 
a portar un registre dels seus ingressos i les seves despeses 
(comptabilitat) tot i que no totes han de presentar l’impost de societats i 
elaborar els comptes anuals. En aquest recurs podrem conèixer millor 
que és aquest impost i com s’ha de calcular i presentar. 

 Celebrem l’assemblea de l’entitat: L’assemblea és l’òrgan principal de 
decisió de l’entitat, format per totes les persones associades, pot 
deliberar sobre qualsevol aspecte d’interès per a l’associació i s’ha de 
reunir una vegada a l’any de forma obligatòria. En aquest recurs 
veurem els aspectes més rellevants de la seva organització, com 
celebrar-les amb èxit i valorarem també la seva realització telemàtica. 

LES NOSTRES ACTIVITATS I EL DIA A DIA: 

Un cop l’entitat compleix amb les seves obligacions més generals, caldrà 
valorar aquells aspectes rellevants del dia a dia i/o de les activitats que 
realitza. 

 Assegurances a les entitats: Existeixen diferents normatives que regulen o 
fins i tot obliguen a disposar d’una assegurança en certes entitats o 
àmbits d’actuació. En aquest recurs podrem veure i valorar aquelles 
més habituals i necessàries. 

 La perspectiva de gènere: La igualtat efectiva entre homes i dones a les 
entitats ha de ser un dels objectius cabdals de qualsevol projecte 

http://esplugues.ppe.entitats.diba.cat/wp-content/uploads/2019/12/Calendari-Fiscal.pdf
http://esplugues.ppe.entitats.diba.cat/wp-content/uploads/2018/06/Reglament-Protecci%C3%B3-de-dades.pdf
http://esplugues.ppe.entitats.diba.cat/wp-content/uploads/2019/07/Impost-de-Societats.pdf
http://esplugues.ppe.entitats.diba.cat/wp-content/uploads/2017/12/Celebrem-lassemblea-de-lentitat.pdf
http://esplugues.ppe.entitats.diba.cat/wp-content/uploads/2017/12/Perspectiva-de-g%C3%A8nere-a-les-entitats.pdf


 
 
 
 
 

associatiu. Aquest recurs ens explicarà que és i que hem de fer per 
aplicar-la i garantir-la. 

 5 guies per a una comunicació no sexista: Amb aquest recurs 
coneixerem les millors guies oficials per garantir una comunicació no 
sexista a la nostra entitat. 

 Pla de voluntariat: Moltes entitats reben l’ajuda voluntària de persones 
que comparteixen els seus mateixos valors i objectius. Aquest recurs ens 
ajudarà a complir amb la llei del voluntariat i garantir la plena integració 
d’aquestes persones, tan necessàries per al nostre projecte. 

 Certificat de delictes de naturalesa sexual: És important saber que si 
realitzem activitats amb menors d’edat, totes aquelles persones de 
l’organització que hi tinguin contacte hauran de disposar d’un certificat 
de delictes de naturalesa sexual. Aquest recurs ens ajudarà a saber que 
és i com l’hem de demanar.  

 Wordpress per entitats: En aquest món hiperinformatitzat acaba essent 
imprescindible disposar d’un web on mostrar tot allò que fem com 
entitat i on poder-nos donar a conèixer. En aquest recurs podrem 
conèixer i implementar una de les eines gratuïtes més utilitzades al món 
per a la creació de webs, el wordpress. 

 Disseny de projectes:  Per poder accedir a finançament públic o privat 
és molt important dissenyar les nostres activitats i projectes d’una forma 
correcta i atractiva (Gamificació). Aquest recurs ens explicarà que no 
ens ha de faltar perquè aquests siguin un èxit. 

 Memòria anual d’activitats: Per tancar l’any necessitarem recopilar tot 
allò que hem fet per comprovar si hem complert amb els objectius 
inicials. La memòria ens ajudarà a garantir-ho i també a comparar-nos 
amb anys anteriors.  

 

 
MÉS INFORMACIÓ: 

Punt de voluntariat i suport associatiu d’Esplugues:  
Es tracta d'un servei gratuït adreçat a les entitats i persones interessades en 
fer voluntariat d'Esplugues. www.entitats.esplugues.cat  

http://esplugues.ppe.entitats.diba.cat/wp-content/uploads/2019/10/Pla_Voluntariat.pdf
http://esplugues.ppe.entitats.diba.cat/wp-content/uploads/2017/12/5-idees-clau-sobre-la-Llei-catalana-de-voluntariat.pdf
http://entitats.esplugues.cat/com-tramitar-el-certificat-de-delictes-de-naturalesa-sexual/
http://esplugues.ppe.entitats.diba.cat/wp-content/uploads/2019/07/Manual-Wordpress_entitats.pdf
http://esplugues.ppe.entitats.diba.cat/wp-content/uploads/2020/03/Disseny_projectes.pdf
http://esplugues.ppe.entitats.diba.cat/wp-content/uploads/2019/11/Gamifiaci%C3%B3-El-joc-on-mai-no-jug%C3%A0vem.pdf
http://esplugues.ppe.entitats.diba.cat/wp-content/uploads/2019/01/Com-elaborar-la-mem%C3%B2ria-dactivitats.pdf
http://www.entitats.esplugues.cat/

