Adaptació dels Estatuts de les Associacions a la Llei 4/2008,
del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les
Persones Jurídiques.
La LLEI 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a
les persones jurídiques, que és el marc normatiu vigent per les associacions i
fundacions a Catalunya, estableix el termini de tres anys des de la seva entrada
en vigor el 2 d’agost de 2008 per tal que les entitats adaptin els seus estatuts
a aquesta llei. La llei preveu que les associacions que no hagin adaptat els seus
estatuts podrien perdre els beneficis derivats de la publicitat registral així com el
dret d’accés a ajuts i subvencions de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta normativa deroga la Llei 7/1997, del 18 de juny d’associacions, excepte
certs preceptes de naturalesa administrativa (articles 30 a 32, 36, 37 i part de
l’article 38) i no afecta a les associacions esportives inscrites a la Secretaria General
de l’Esport ni a les inscrites en el Departament de treball.

Termini d’adaptació dels estatuts: 31 desembre 2012
El Govern de la Generalitat ha aprovat el projecte de llei que amplia el termini
d'adaptació dels estatuts d'associacions i fundacions al Llibre tercer del Codi Civil.

El termini per adaptar els estatuts a la normativa que va entrar en vigor el 2
d'agost de 2008 finalitzava tres anys després, és a dir, el dia 2 d'agost d'enguany.

El Govern ha decidit ampliar aquest termini fins el dia 31 de desembre de
2012, ateses les dificultats que moltes entitats han manifestat per complir
l'obligació d'inscriure al registre les adaptacions dels seus estatuts al Llibre tercer
del Codi Civil de Catalunya. Les associacions i fundacions que no adaptin els seus
estatuts abans d'aquest nou termini no podran obtenir ajuts ni subvencions de
l'Administració de la Generalitat. En el cas de les fundacions, a més, la llei indica
expressament que la no adaptació dels estatuts en el citat termini és un
incompliment greu de les obligacions del càrrec del patró.

Més informació a: http://www.gencat.cat/justicia.

Pàg. 1

Què cal fer per modificar els estatuts de l’associació?
1. Realitzar una convocatòria d’assemblea extraordinària
2. Aprovar els nous estatuts
3. I posteriorment caldrà emplenar la sollicitud d’inscripció de la modificació
dels estatuts i entrar-la per registre al Servei Territorial de Justícia de
Girona (C/ Güell, 89. Tel. 972 40 58 00)

►

Documentació que cal entrar per registre
•

Sollicitud

•

Model de certificat de l'acord de modificació: s’ha de presentar per
duplicat

•

Estatuts

modificats:

cal

presentar

un

exemplar

original

amb

les

modificacions introduïdes en el text i, al final, un escrit del secretari/ària i
vist-i-plau del president/a on se certifiqui que aquells són els estatuts
aprovats en l'assemblea general i la data en què hagi tingut lloc.

Tots els documents es poden consultar i descarregar al següent enllaç:
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/tramit_fitxa.jsp?codi=5504

►

Taxes

Per poder fer aquest tràmit s’han de pagar 16,45 euros en concepte de taxa.
La justificació del pagament de la taxa només s'exigeix en el moment d'iniciar la
prestació del servei. Si es presenta documentació complementària relativa a un
expedient en tràmit, no s'ha de tornar a pagar la taxa.

Pàg. 2

