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Modificació d’estatuts
i assemblees telemàtiques
Article 7. Utilització de les noves
tecnologies de la informació en
convocatòries i reunions

A partir de 2022 només podreu
celebrar assemblees i reunions
telemàtiques si en els estatuts de
la vostra entitat teniu reconeguda
aquesta possibilitat.
També caldria actualitzar, si
no ho heu fet ja, els mitjans de
convocatòria d’assemblees i
reunions, adequant-los a la realitat
de l’associació, i sempre garantint
que arriba a totes les persones
associades. A més, es recomana que
es deixen obertes altres possibles
fórmules telemàtiques, més enllà del
correu electrònic.
Per això, si teniu previst realitzar
una modificació estatutària,
valoreu incloure la possibilitat de
realitzar convocatòries i reunions
telemàtiques, d’acord amb allò
que estableix l’article 7 de la Llei
14/2008, de 18 de novembre, de la
Generalitat, d’Associacions de la
Comunitat Valenciana.
Recordeu fer una redacció que
complisca amb allò que estableix la
llei:

1. Les associacions podran preveure
en els seus estatuts i acords la
utilització de mitjans electrònics,
informàtics i telemàtics per a la
convocatòria i comunicacions dels
diferents òrgans de l’associació,
sempre que es tinga garantia de
la correcta recepció d’aquesta
convocatòria o comunicació. En
aqueix sentit la convocatòria es
podrà realitzar, amb caràcter
general, des de la seu electrònica
que fixe l’associació per a la seua
informació general o per a realitzar
les convocatòries i comunicacions o,
amb caràcter personal, mitjançant
l’enviament d’un missatge al
compte de correu electrònic o

al terminal de telefonia mòbil
indicat per l’associat, sempre que
es tinga garantia de la correcta
recepció d’aquesta convocatòria o
comunicació i que concórreguen
en ells les garanties d’autenticitat,
integritat i conservació, i aquelles
altres previstes en la normativa
aplicable.
1. Les associacions podran realitzar
les reunions dels seus òrgans
mitjançant recursos informàtics
i telemàtics que permeten la
participació simultània en la reunió
a les persones associades que no
es troben físicament en el mateix
espai sempre que es garantisca la
participació i deliberació de totes
aquelles que formen part de la
reunió.

Exemple:
La convocatòria es remetrà de
manera individual a totes les persones
associades mitjançant qualsevol
procediment, inclosos els mitjans
informàtics, electrònics o telemàtics.
L’Assemblea podrà celebrar-se
mitjançant multiconferència
telefònica, videoconferència o
qualsevol altre sistema anàleg que
assegure la comunicació en temps
real i, per tant, la unitat d’acte, de
manera que una, vàries, o fins i
tot totes les persones associades
assistisquen telemàticament a la
reunió.

Les circumstàncies de celebració
i la possibilitat d’utilitzar aquests
mitjans telemàtics s’indicaran en
la convocatòria de la reunió, que
s’entendrà celebrada en el domicili de
la associació.
La Secretaria de l’associació haurà
de reconéixer la identitat de les
persones associades assistents i
expressar-lo així en l’acta, que remetrà
immediatament a les adreces de
correu electrònic de cadascuna de les
persones concurrents.

▶▶ Recordeu que per a procedir a la modificació estatutària, aquest és el procediment:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=85

▶▶ I que trobareu més informació al Quadern Pràctic 1 per associacions:

http://bit.ly/QuadernPràctic1

