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Sota quina legislació opera l’entitat?

Legislació autonòmica catalana Legislació estatal

Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu 
a les persones jurídiques, aprovat per la 
Llei 4/2008, de 24 d'abril. Veure àmbit d’aplicació 
en l’art. 311-1.

Pla de comptabilitat de les fundacions i les 
associacions subjectes a la legislació de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 
259/2008, de 23 de desembre.

COVID-19: Canvien els terminis de formulació dels comptes anual també per a 
les fundacions i associacions catalanes?

Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions 
o Reial decret 1740/2003, de 19 de desembre, 
sobre procediments relatius a associacions 
d'utilitat pública.

Reial decret 1491/2011, de 24 d’octubre, pel qual 
s’aproven les normes d’adaptació del Pla general 
de comptabilitat a les entitats sense fins lucratius 
i el model de pla d’actuació de les entitats sense 
fins lucratius.

L’art. 4.3 del Decret llei 10/2020 suspèn, a partir 
de la data de declaració de l'estat d'alarma, el 
termini legal1 per a elaborar els comptes anuals, 
el còmput del qual es reprendrà quan finalitzi 
l’estat d’alarma

L’art. 40.3 del Reial decret llei 8/2020 amplia el 
termini legal2 per a formular els comptes anuals,
fins transcorreguts tres mesos després de la 
finalització de l’estat d’alarma

Per a aquelles entitats que abans de la data de declaració de l'estat d'alarma haguessin exhaurit els terminis legals 
per formular els comptes anuals (veure terminis a les notes 1 i 2 següents), no té efectes la suspensió o l’ampliació 

detallades en els quadres anteriors.

 Legislació autonòmica catalana: Els deures en relació amb 
l’elaboració dels comptes anuals estan establerts al Llibre tercer 
del Codi Civil de Catalunya:

   Associacions: en l’art. 322-15 en el qual s’indica, entre d’altres, 
“que s'han de presentar a l'assemblea general perquè els aprovi 
en el termini que estableixin els estatuts i, com a màxim, en els 
sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici”.

  Fundacions: en els art. 333-7 a 9 en els quals, entre d’altres, 
s’estableix que el patronat ha d'aprovar els comptes anuals en 
els sis mesos següents a la data del tancament de l'exercici.

 Legislació estatal: La NECA 2a del Reial decret 1491/2011 
estableix que el termini de formulació i aprovació dels comptes 
anuals és com a màxim de sis mesos, a comptar des del 
tancament de l'exercici. No obstant això, en el cas que se 
sotmetin a auditoria, s’hauran de formular dins dels tres mesos 
següents al tancament de l'exercici.
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