Nota Informativa. Decret Llei 20/2020 de la Generalitat
S’autoritza la celebració d’assemblees telemàtiques a les entitats esportives de Catalunya.
Amb l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, el Govern de la Generalitat va suspendre la
convocatòria d’assemblees generals de les entitats esportives de Catalunya i els processos
electorals en curs, mitjançant el Decret Llei 10/2020.
Avui s’ha publicat un recull de mesures modificatives en el Decret 20/2020 que permeten el
següent:
Celebració d’assemblees telemàtiques
Les entitats esportives podran realitzar assemblees generals de forma telemàtica. Els mitjans
emprats han de garantir:





La identificació dels assistents
La continuïtat en la comunicació
La intervenció en la deliberació dels acords
L’emissió del vot

La forma i els terminis de convocatòria són els habituals d’aplicació:







Mínim de 30 dies per federacions
Amb comunicació individual als assembleistes
Publicació a diari
Indicació de l’ordre del dia data i hora de la sessió
Facilitació de la informació relativa
La sessió s’entendrà celebrada a la seu de l’entitat, als efectes d’estendre l’acta

Les assemblees generals celebrades en virtut d’aquest nou Decret no podran adoptar acords
sobre els següents punts:






Modificació d’Estatuts o de Reglaments
Vot de Censura
Aprovació de quotes o derrames extraordinàries
Transformació, escissió o fusió de l’entitat
Dissolució

Resten suspesos els processos electorals. Es manté la prohibició de celebrar assemblees que no
siguin telemàtiques (presencials).
Les entitats que convinguin no celebrar assemblees generals d’acord amb el Decret Llei 20/2020,
compten amb pròrroga de tres 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. (Article 40.3 RD Llei 8/2020).
Habilitació excepcional de Juntes Directives
Mentre duri l’estat d’alarma, s’habiliten les Juntes Directives per prendre les mesures
necessàries que garanteixin el funcionament essencial de l’entitat davant la crisi de la COVID19.

S’habiliten les juntes directives de les federacions esportives a prendre els acords escaients
respecte de la competició de la present temporada 19-20, amb efectes immediats.
En cas de no poder realitzar assemblea telemàtica, s’habiliten provisionalment les Juntes
Directives de les federacions per aprovar de forma transitòria el Pla anual d’actuació i el
calendari de la següent temporada 20-21. Aquests acords hauran de ser ratificats per assemblea
abans de l’inici de la temporada següent.
Els acords presos per les Juntes Directives en virtut d’aquest Decret Llei hauran de ser ratificats
per la corresponent assemblea en el termini màxim de 60 dies un cop s’aixequi l’estat d’alarma.
Moratòria règim sancionador dels professionals de salvament i socorrisme
Del 28 de maig al 30 de setembre se suspèn la vigència de les infraccions relatives a l’exercici del
salvament i socorrisme professional sense constar inscrit al ROPEC o sense comptar amb la
titulació oficial exigida, previstes a l’article 13.1 a) i b) de la Llei 3/2008.
Fusió d’entitats
L’acord de fusió correspon a les assemblees generals de les entitats interessades.
L’acord ha de ser pres per majoria absoluta dels membres assembleistes (vots a favor de la
meitat més un dels assembleistes presents i no presents).
El patrimoni de les entitats fusionades o absorbides es transmet en bloc a l’entitat resultant.
Per a la inscripció de l’acord en el Registre d’Entitats esportiva caldrà Declaració responsable del
representant legal de l’entitat resultant acreditant el següent contingut:




Acord vàlidament adoptat de les assemblees generals de les corresponents entitats
interessades.
Balanç de cadascuna de les entitats interessades tancats amb antelació mínim d’un mes
abans de l’acord de fusió.
Denominació, domicili i Junta Directiva de l’entitat resultant.

A Barcelona, el 28 de maig de 2020

