Renovació de la Junta Directiva
Què és la Junta Directiva d’una entitat?
Les associacions han de disposar necessàriament de dos òrgans, l’Assemblea
general, constituïda per totes les persones associades i l’òrgan de govern que
habitualment s’anomena Junta Directiva o junta de govern, tot i que pot rebre
altres denominacions.
La Junta s’encarregarà d’administrar i representar l’associació segons la llei
vigent, els seus estatuts i els acords adoptats per l’Assemblea general. Sempre
haurà d’estar formada per un mínim de 3 persones associades que ostentaran
obligatòriament un mínim de dos càrrecs de representació, el de presidència i
el de secretariat.
La durada dels càrrecs, i per conseqüència l’obligatorietat de renovació de la
junta, estarà marcada en els estatuts de l’entitat, essent els membres
reelegibles, sempre que en aquests no s’especifiqui el contrari. En tot cas,
aquesta no podrà superar els 5 anys de vigència segons s’estableix en l’article
322.13.3 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.

Renovació o reelecció dels membres de la Junta
La renovació dels membres de la Junta, encara que aquests siguin reelegits, es
durà a terme durant la celebració de l’Assemblea General, on les persones
sòcies hauran de votar l’opció que més els hi satisfà, disposant prèviament de
tota la informació dels candidats.
Aquesta renovació podrà ser total o parcial.
 Renovació parcial
Es tracta d’un procediment de substitució de les vacants de la junta directiva
durant el termini per al qual han estat designats els seus membres. Si és per
renúncia prèvia d’algun dels membres, aquesta renúncia s’haurà de
comunicar a la junta directiva seguint els procediments establerts als estatuts
de l’entitat.
En aquest supòsit, la junta directiva 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 altre
supòsit.

El tràmit corresponent per dur a terme el registre, el podrem fer presencialment
o telemàticament (a l’apartat corresponent de la web del Departament de
Justícia) essent necessària la presentació de la següent documentació:
-

Instància de sol·licitud de registre
Certificat de renovació parcial (o l’acta de l’Assemblea)
El rebut de pagament de la taxa (preu de 21.58€), quan la presentació
és presencial.

 Renovació total
Es tracta d’un procediment de substitució de TOTS els membres de la Junta
Directiva per baixa o per finalització del termini de representació.
Els nous membres hauran de presentar les seves candidatures i tota la
informació necessària a les persones sòcies durant la realització de l’Assemblea
General, que aprovarà la seva elecció amb les majories que estableixin els
estatuts.
Un cop acordades les modificacions de Junta, haurem de realitzar el tràmit
corresponent que també el podrem dur a terme presencialment o
telemàticament (a l‘apartat corresponent de la web del Departament de
Justícia).
De la mateixa manera caldrà presentar la següent documentació:
-

Instància de sol·licitud de registre.
Certificat de renovació total (o l’acta de l’Assemblea).
El rebut de pagament de la taxa (preu de 21.58€) quan la presentació
és presencial.

En tots dos casos, un cop acordats per l’Assemblea els nous càrrecs de
representació, haurem de presentar la sol·licitud d’inscripció dels nous òrgans
de representació en un termini d’un mes des de la data de celebració de
l’Assemblea.
La resta de documentació l’haurem de presentar al registre en un termini de 10
dies hàbils des de la data de presentació de la sol·licitud.
Aquesta documentació la podrem presentar en qualsevol dels punts de
registre establerts a l’article 38.4 de la llei 30/1992 o directament al
Departament de Justícia de la Generalitat (c/ Pau Claris 81).

Un cop ens comuniquin la inscripció dels nous càrrecs, haurem de comunicarho al cens municipal corresponent (al Punt d’Atenció a la Ciutadania PAC central al c/Santa Magdalena, 24 o al PAC - Can Vidalet al c/ Verge de la
Mercè).
Renovació de la presidència de la Junta
La representació de l’associació correspon a la Junta directiva i es fa efectiva
per mitjà de la presidència de l’entitat. El fet d’exercir la representació de
l’associació comporta que s’han de fer algunes gestions específiques quan es
canvia la persona que ostenta el càrrec.
Una de les gestions que hem de fer quan es canvia la persona que ocupa el
càrrec de la presidència de l’entitat, és comunicar el canvi de representant a
l’Agència Tributària.
Per fer aquest tràmit haurem d’esperar que ens arribi la notificació d‘inscripció
de la junta per part del registre d’associacions i posteriorment comunicarem,
mitjançant la presentació del model 036, el canvi a l’Agència.
Per últim, el canvi de representant de l’entitat també comportarà que hàgim
de renovar el certificat digital de l’entitat en cas que aquest sigui vigent.

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
Departament de Justícia de la Generalitat
Al web del departament s’informa dels tràmits i es faciliten els models de
documents necessaris per fer la inscripció dels membres de la Junta
directiva.

