LLEI 4/2008, DE 24 D’ABRIL, DEL LLIBRE TERCER DEL CODI
CIVIL DE CATALUNYA, RELATIU A LES PERSONES JURÍDIQUES
•

Aquest Llibre té com a primer objectiu refondre, sistematizar i harmonitzar, d’acord
amb les exigències pròpies de la tècnica codificadora, la legislació catalana
d’associacions i fundacions, continguda en la Llei 7/1997, del 18 de juny,
d’associacions, i la Llei 5(2001, del 2 de maig, de fundacions.

•

El Codi regula el règim legal de les associacions i fundacions a Catalunya i
que deroga l’anterior llei de l’any 1997.

•

Aquesta Llei entrà en vigor 2 d’agost de 2008.

•

El dia 31 de desembre de 2012 finalitza el termini per adaptar-se a
aquesta Llei.

•

Aquesta normativa no afecta a les associacions esportives inscrites a la
Secretaria General de l’Esport ni a les associacions inscrites al registre del
Departament de Treball ni a les associacions d’àmbit estatal regides per
la LO 2002.

1. Principals canvis de la Llei que afecten a les associacions
• Canvis procedimentals de convocatòria i desenvolupament d’assesmblees:
es preveu la possibiitat de celebrar reunions per mitjans de comunicació a distància
o l’adopció d’acords sense reunió, entre d’altres.
•

Canvis en les juntes directives

•

Canvis respecte a les obligacions amb el Registre d’associacions del
Departament de Justicia de la Generalitat

•

Es preveu la possibilitat que els estatus puguin regular sistemes de
resolució extrajudicials de les controvèriseis que sorgeixin.

•

La nova normativa admet la possibilitat de que els membres de l’organ de
govern de les associacions siguin retribuïts sempre que s’estableixi una
relació contractual, incloent-hi la de caràcter la boral. Aquesta possbilitat té un límit
i és el nombre de membres que percebi qualsevol tipus de retribució no podrà
superar la meitat dels que integren aquest òrgan.

•

Inclou la possibilitat en les associacions de que l’assemblea acordi la
convocatòria d’una nova reunió, l’exercici de l’acció de responsabilitat
contra els membres de l’òrgan de govern o la separació d’aquests de llurs
càrrecs, encara que aquests punts no es contemplessin a l’ordre del dia.

2. Com adaptar-se a la nova Llei?
Revisant els estatuts de l’associació adaptant-los a la nova Llei, fer la tramitació
corresponent i fer les gestions per registrar aquesta modificació dels estatuts.

3. Quines entitats han d’adaptar els estatuts a la Llei 4/2008?
Només ho han de fer les associacions i federacions els estatuts vigents de les quals no
continguin les dades requerides a l’article 321-4.1 del Codi civil català.

4. Conseqüències de la no adpatació dels estatuts a la Llei
La Llei preveu que les associacions que no adaptin els estatuts i no inscriguin
l’adaptació al Registre d’Associacions abans del proper dia 31 de desembre de
2012 perdran els beneficis derivats de la publicitat registral i només podran
rebre subvencions de la Generalitat aquelles entitats que acreditin que han
adaptat els estatuts.
Per altra banda, cal tenir en compte que totes aquelles disposicions dels estatuts i
reglaments de règim intern que actualment s’oposin al contingut del Llibre III del Codi Civil,
resten sense efecte i no són d’aplicació. Per aquest motiu, en cas de no actualitzar els
estatuts de l’associació, aquests podrien recollir articles invàlids. Aquest fet. Pot comportar
problemes en cas d’anar a consultar els estatuts i donar per vàlid algun apartat que ja no
ho sigui.

5. Què cal preveure com a entitat?
Abans del proper dia 31 de desembre de 2012 les associacions han de dur a terme diverses
passes per a poder adaptar els estatuts i poder registrar-los. Entre d’altres, pot constituirse un grup de treball per revisar-los i realitzar les propostes de canvis.
Una vegada finalitzat aquest procés caldrà:
1.
2.
3.
4.

Realitzar un convocatòria d’assemblea extradordinària
Enviar una còpia als socis i sòcies abans de l’assemblea.
Aprovar els estatuts.
Preparar per part del secretari/a el certificat de l’acord d’aprovació dels nous
estatuts.
5. Entrar tota la documentació per registre.

