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LEGALITZACIÓ DELS LLIBRES OBLIGATORIS DE FUNDACIONS, ASSOCIACIONS, ENTITATS ESPORTIVES I 

COOPERATIVES 

 

A continuació, i sense tenir en compte l’obligació de presentar els corresponents comptes anuals, us fem una breu 

exposició sobre les altres obligacions documentals de Fundacions, Associacions, Entitats Esportives i Cooperatives, per tal 

que pugui servir de guia breu per aquests tipus d’entitats: 

 

FUNDACIONS: 

 

Llibres de comptabilitat 

Les fundacions han de portar un llibre diari i un llibre d’inventaris i comptes anuals. Se n’exceptuen les entitats que 

no estan obligades a presentar la declaració de l’impost de societats, les quals, però, han de portar almenys un llibre de 

caixa en què es detallin els ingressos i les despeses.  

Llibre diari: S'hi ha de consignar dia a dia les operacions relatives a l'activitat. Tanmateix, s'hi poden fer anotacions 

conjuntes dels totals de les operacions per períodes no superiors a un mes si aquestes es detallen en altres llibres o 

registres concordants.  

Llibre d'inventaris i comptes anuals: S'ha d'obrir amb l'inventari inicial, i s'hi han de transcriure anualment l'inventari 

de tancament de l'exercici i els comptes anuals.  

 

Llibre d’actes i llibre de voluntaris 

Les fundacions han de portar llibres d’actes, que han de contenir les actes de les reunions dels òrgans col·legiats 

autenticades de la manera que estableixin els estatuts o, si no l’estableixen, amb la signatura del secretari o la secretària 

i el vistiplau del president o la presidenta de l’òrgan. Es poden obrir llibres d’actes separats per als diversos òrgans d’una 

persona jurídica, però s’han d’agrupar en un de sol al final de cada exercici.  

Les fundacions en les quals col·laborin persones en règim de voluntariat han de portar un llibre o un registre amb una 

relació actualitzada dels voluntaris. Aquest llibre ha de contenir una descripció mínima de la tasca que fan i de la 

seva capacitació específica, si en tenen. 

Tot i la obligatorietat de portar tots aquestes llibres, des de l’aprovació de la Llei 11/2005, de 7 de juliol, de modificació i 

derogació parcial de diverses lleis relatives a entitats públiques i privades en matèria de personal ja no cal legalitzar 

aquests llibres. 

 

NORMATIVA D’APLICACIÓ:  

Articles 313-2 i 313-3 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques. 

Llei 11/2015, de 7 de juliol, de modificació i derogació parcial de diverses lleis relatives a entitats públiques i privades en 
matèria de personal. (DOGC número 4427, de 15.07.2015) 
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ASSOCIACIONS: 

 

Llibres de comptabilitat  

Les associacions han de portar un llibre diari i un llibre d'inventaris i comptes anuals, llevat que no estiguin obligades 

a presentar la declaració de l'impost de societats. En aquest cas, han de portar un llibre de caixa en què es detallin els 

ingressos i les despeses. 

Llibre diari: S'hi ha de consignar dia a dia les operacions relatives a l'activitat. Tanmateix, s'hi poden fer anotacions 

conjuntes dels totals de les operacions per períodes no superiors a un mes si aquestes es detallen en altres llibres o 

registres concordants.  

Llibre d'inventaris i comptes anuals: S'ha d'obrir amb l'inventari inicial, i s'hi han de transcriure anualment l'inventari 

de tancament de l'exercici i els comptes anuals.  

 

Llibres d'actes, llibre d'associats i llibre de voluntaris  

Llibre d'actes: Ha de contenir les actes de les reunions dels òrgans col·legiats, autenticades de la manera que estableixin 

els estatuts o, si no l'estableixen, amb la signatura del secretari i el vistiplau del president de l'òrgan. Es poden obrir llibres 

d'actes separats per als diversos òrgans, però s'han d'agrupar en un de sol al final de l'exercici corresponent. 

Llibre d'associats: Ha de contenir una relació actualitzada dels associats en el qual constin, almenys, les dades personals 

de l’associat, les dates d'alta i de baixa de l'associació i el domicili, amb l’únic efecte de poder-los convocar a les reunions. 

Llibre de voluntaris: Ha de contenir una relació dels voluntaris que col·laboren amb l'associació amb una descripció 

mínima de la tasca que fan i de la seva capacitació específica, si en tenen. 

Tot i la obligatorietat de portar tots aquestes llibres, des de l’aprovació de la Llei 11/2005, de 7 de juliol, de modificació i 

derogació parcial de diverses lleis relatives a entitats públiques i privades en matèria de personal ja no cal legalitzar 

aquests llibres. 

 

NORMATIVA D’APLICACIÓ:  

Articles 313-2 i 313-3 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones 

jurídiques. 

Llei 11/2015, de 7 de juliol, de modificació i derogació parcial de diverses lleis relatives a entitats públiques i privades en 

matèria de personal. (DOGC número 4427, de 15.07.2015) 
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CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES: 

Llibres de comptabilitat  

Els clubs i les entitats esportives han de portar un llibre diari i un llibre d'inventaris i comptes anuals, llevat que no 

estiguin obligades a presentar la declaració de l'impost de societats. En aquest cas, han de portar un llibre de caixa en 

què es detallin els ingressos i les despeses. 

Llibre diari: S'hi ha de consignar dia a dia les operacions relatives a l'activitat. Tanmateix, s'hi poden fer anotacions 

conjuntes dels totals de les operacions per períodes no superiors a un mes si aquestes es detallen en altres llibres o 

registres concordants.  

Llibre d'inventaris i comptes anuals: S'ha d'obrir amb l'inventari inicial, i s'hi han de transcriure anualment l'inventari 

de tancament de l'exercici i els comptes anuals.  

 

Llibres d'actes i llibre d'associats  

Llibre d'actes: Ha de contenir les actes de les reunions dels òrgans col·legiats, autenticades de la manera que estableixin 

els estatuts o, si no l'estableixen, amb la signatura del secretari i el vistiplau del president de l'òrgan. Es poden obrir llibres 

d'actes separats per als diversos òrgans, però s'han d'agrupar en un de sol al final de l'exercici corresponent. 

Llibre d'associats: Ha de contenir una relació actualitzada dels associats en el qual constin, almenys, les dades personals 

de l’associat, les dates d'alta i de baixa de l'associació i el domicili, amb l’únic efecte de poder-los convocar a les reunions. 

Des del dia 17 d’abril de 2015, les entitats esportives (clubs i associacions esportives, agrupacions esportives i federacions 

esportives catalanes) inscrites en el Registre d'Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport han de presentar els 

llibres d’actes i els de comptabilitat per a la seva legalització a la Representació Territorial de l’Esport corresponent 

al domicili social de l’entitat esportiva. 

Els llibres d’actes i els llibres de comptabilitat, o en el seu defecte el llibre de caixa, han d’estar degudament 
enquadernats i foliats, i abans d’utilitzar-los hauran d’estar legalitzats per la Representació Territorial corresponent, 
mitjançant diligència. 

Quan l’entitat redacti les actes o porti els llibres de manera informatitzada haurà de presentar-los enquadernats per 
a la seva legalització dins els quatre (4) mesos següents a la finalització dels seu exercici econòmic. La tipologia 
d’enquadernats vàlids són l’encolat, el relligat i l’espiral. 

 

NORMATIVA D’APLICACIÓ: 

Resolució PRE/706/2015, de 9 d’abril, de delegació de competències de la persona titular de la Secció de Registre i 
Assessorament Jurídic d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport en les representacions territorials de 
l’Esport  (DOGC número 6852, de 16.4.2015). 

Article 25 del Decret 34/2010, de 9 de març, del Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. (DOGC 
número 5587, de 15.03.2010) 
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COOPERATIVES: 

Documentació social: 

1. Les cooperatives, les seves federacions i les confederacions, han de portar legalitzats, en la forma que 
reglamentàriament es determini, en ordre i al dia, els llibres següents: 

a) El llibre de socis i llurs aportacions socials. El llibre ha d'especificar la identificació dels socis, els diferents tipus 
de socis i, si escau, les seccions a què pertanyen, juntament amb la data d'admissió i de baixa. Pel que fa a les aportacions 
al capital social, n'ha de fer constar, almenys, la naturalesa, les successives transmissions, l'actualització i el 
reemborsament. 

b) El llibre o llibres d'actes de l'assemblea general, del consell rector i, si escau, de les assemblees preparatòries 
o de secció i dels altres òrgans col·legiats que tingui la cooperativa. 

c) El llibre d'inventaris, de balanços i el llibre diari. 

d) Tot altre llibre que els sigui imposat per altres disposicions legals. 

2. Les cooperatives poden presentar els llibres al Registre de Cooperatives per mitjans electrònics, en els termes que 
s'estableixin per reglament. 

Lloc de presentació: 

Les cooperatives de primer grau hauran de portar a diligenciar els llibres al registre de cooperatives on consten inscrites. 

Les cooperatives de segon grau, les federacions de cooperatives i les confederacions hauran de portar a diligenciar els 
seus llibres al registre central de cooperatives de Catalunya. 

En el cas de cooperatives amb secció de crèdit, la legalització es pot fer pel registre on es troba inscrita la cooperativa 
corresponent. 

Forma i terminis de presentació dels llibres: 

Llibres de socis i llurs aportacions i llibres d’actes. 

Els llibres de socis i llurs aportacions socials i els llibres d’actes s’han de presentar a legalitzar enquadernats en blanc amb 
els fulls numerats correlativament i deixant el primer full com a portada o fulls mòbils en blanc numerats correlativament. 

Abans d'utilitzar aquests llibres en blanc, enquadernats o en fulls mòbils, han d'ésser legalitzats completament en blanc i 
amb els fulls numerats correlativament. 

Aquests llibres s'han de legalitzar en el termini dels tres (3) mesos següents a la inscripció de la constitució de la 
cooperativa. En cas que la legalització se sol·liciti fora del termini legal, la persona encarregada del registre ho ha de fer 
constar en la diligència del llibre. 

No es pot legalitzar un nou llibre de socis i llur aportacions socials, ni un nou llibre d’actes fins que no s’acrediti la utilització 
íntegra de l’anterior, o si se n’ha denunciat la sostracció o consignat en acta notarial la pèrdua o destrucció o es produeix 
el tancament anticipat del llibre pel canvi de sistema de transcripció del llibre.  

Només es podrà sol·licitar la legalització dels llibres després de presentada a inscripció l'escriptura de constitució. 
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Llibre d’inventaris, el llibre de balanços i el llibre diari. 

El llibre d'inventaris, el llibre de balanços i el llibre diari, les anotacions i assentaments dels quals es poden realitzar per 
procediments informàtics o mitjançant altres procediments adequats, s'han de presentar per a la legalització enquadernats 
de manera que no sigui possible intercanviar-ne o substituir-ne els fulls que els componen. 

Aquests llibres comptables obligatoris han d'estar formats per fulls enquadernats amb posterioritat a la realització 
d'assentaments i anotacions per procediments informàtics o per altres procediments adequats, han de tenir el primer full 
en blanc i els altres numerats correlativament i per l'ordre cronològic que correspongui als assentaments i anotacions fets. 
Els espais en blanc han d'ésser convenientment anul·lats. 

Els fulls enquadernats han d'ésser legalitzats en el termini de sis (6) mesos a comptar de la data de tancament de l'exercici. 
En cas que la legalització se sol·liciti fora del termini legal, la persona encarregada del registre ho ha de fer constar en la 
diligència del llibre. 

El registre de cooperatives competent haurà de legalitzar els llibres en el termini màxim de tres (3) mesos.  

 

NORMATIVA D’APLICACIÓ: 

Decret 203/2003, d'1 d'agost, sobre l'estructura i el funcionament del Registre general de cooperatives de Catalunya  

(DOGC número 3966, de 12 de setembre de 2003. Els articles 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 i 72 d’aquest Decret, han quedat 
modificats per la disposició addicional setena de la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives). 

Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives (DOGC número 6914, de 16.07.2015). 
 

 

 

 

*** 

Per a més informació al respecte, podeu trucar al departament Jurídic Mercantil de l’Assessoria 

Codina (Sr. Josep Maria Huertas) 

 

 

 

 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=317746&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=698366&language=ca_ES

