
 
 
 
 
NOTA INFORMATIVA EN RELACIÓ AMB LES REUNIONS 

DELS ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE LES ENTITATS ESPORTIVES 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
 
A causa de la situació d'alarma en la qual ens trobem, les entitats privades s'estan 
trobant amb dificultats a l'hora de poder reunir els seus òrgans de govern i administració 
per a complir amb les seues obligacions legals i estatutàries, degut fonamentalment a 
la falta de regulació de les reunions telemàtiques. 
 
Per a solucionar aquest problema, el Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de 
mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-
19, preveu en el seu article 40 una sèrie de mesures extraordinàries aplicables a les 
persones jurídiques de Dret privat, entre les quals estan incloses les associacions 
esportives. 
 
Posteriorment, el Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures 
urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, en 
la seua disposició final primera, modifica el Reial decret llei 8/2020, i concretament 
l'apartat tretze disposa que l'article 40 queda redactat de la següent manera: 
 
“1. Encara que els estatuts no ho hagueren previst, durant el període d'alarma, les 
sessions dels òrgans de govern i d'administració de les associacions, de les societats 
mercantils, del consell rector de les societats cooperatives i del patronat de les 
fundacions podran celebrar-se per videoconferència o per conferència telefònica 
múltiple, sempre que tots els membres de l'òrgan disposen dels mitjans necessaris, el 
secretari de l'òrgan reconega la seua identitat, i així ho expresse en l'acta, que remetrà 
immediatament a les adreces de correu electrònic de cadascun dels concurrents. La 
mateixa regla serà aplicable a les comissions delegades i a les altres comissions 
obligatòries o voluntàries que tingueren constituïdes. La sessió s'entendrà celebrada en 
el domicili de la persona jurídica. 
 
Encara que els estatuts no ho hagueren previst, durant el període d'alarma, les juntes 
o assemblees d'associats o de socis podran celebrar-se per vídeo o per conferència 
telefònica múltiple sempre que totes les persones que tingueren dret d'assistència o els 
qui els representen disposen dels mitjans necessaris, el secretari de l'òrgan reconega 
la seua identitat, i així ho expresse en l'acta, que remetrà immediatament a les adreces 
de correu electrònic. 
 
2. Encara que els estatuts no ho hagueren previst, durant el període d'alarma, els acords 
dels òrgans de govern i d'administració de les associacions, de les societats civils i 
mercantils, del consell rector de les associacions cooperatives i del patronat de les 
fundacions podran adoptar-se mitjançant votació per escrit i sense sessió sempre que 
ho decidisca el president i hauran d'adoptar-se així quan el sol·licite, almenys, dos dels 
membres de l'òrgan. La mateixa regla serà aplicable a les comissions delegades i a les 
altres comissions obligatòries o voluntàries que tinguera constituïdes. La sessió 
s'entendrà celebrada en el domicili social. Serà aplicable a tots aquests acords el que 
s'estableix en l'article 100 del Reial decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel qual s'aprova 
el Reglament del Registre Mercantil, encara que no es tracte de societats mercantils.” 
 
 



 
 
 
 
En conseqüència, de la regulació anterior es deriven les 
següents conclusions: 

 
    • L'article 40 és aplicable a tota mena d'associacions, i per tant a totes les entitats 
esportives regulades en la Llei 2/2011, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat 
Valenciana, és a dir, als clubs esportius, als grups de recreació esportiva, a les 
entitats no esportives que hagen constituït en el seu si una secció esportiva o 
recreativa, a les federacions esportives, a les societats anònimes esportives i a 
les associacions de federacions esportives. 
       
    • Els òrgans de govern i representació de les entitats esportives podran, encara que 
no ho preveguen els seus estatuts, celebrar reunions per videoconferència o 
conferència telefònica múltiple, si es compleixen dos requisits: 
       a) Que totes les persones membres disposen dels mitjans necessaris per a 
realitzar la videoconferència o la conferència telefònica múltiple. 
       b) I que la secretaria puga reconéixer la seua identitat i així ho expresse 
en l'acta, que es remetrà immediatament a les adreces de correu electrònic de totes 
les persones integrants. 
      És a dir, podran celebrar-se reunions d'assemblea general o de junta directiva per 
videoconferència o per conferència telefònica múltiple i adoptar-se els acords que 
procedisquen. 
       
    • A més, l'assemblea general i la junta directiva de les entitats esportives també 
podran adoptar acords mitjançant votació per escrit i sense sessió, quan ho 
decidisca la presidencia o quan el sol·licite, almenys, dues de les persones membres de 
l'òrgan de l'entitat. 
 
Per a finalitzar, l'esmentat article 100 del Reglament del Registre Mercantil detalla la 
forma i el contingut que haurà de tindre l'acta de la reunió. Aquest article disposa el 
següent: 
 
“Art. 100. Supòsits especials 
    1. Quan la Llei no ho impedisca l'adopció d'acords per correu o per qualsevol altre 
mitjà que garantisca la seua autenticitat, les persones amb facultat de certificar 
deixaran constància en acta dels acords adoptats, expressant el nom dels socis o, en el 
seu cas, dels administradors, i el sistema seguit per a formar la voluntat de l'òrgan 
social de què es tracte, amb indicació del vot emés per cadascun d'ells. En aquest cas, 
es considerarà que els acords han sigut adoptats en el lloc del domicili social i en la data 
de recepció de l'últim dels vots emesos. 
    2. Si es tractara d'acords de l'òrgan d'administració adoptats per escrit i sense sessió, 
s'expressarà, a més, que cap membre del mateix s'ha oposat a aquest procediment. 
    3. Excepte disposició contrària de l'escriptura social, el vot per correu haurà de 
remetre's dins del termini de deu dies a comptar des de la data en què es reba la 
sol·licitud d'emissió de vot, mancant de valor en cas contrari.” 
 


