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Llei 4/2008, de 24 d’abril,
del llibre tercer
del Codi civil de Catalunya
relatiu a les persones jurídiques
Deroga la Llei 7/1997 de 18 juny en tots els seus articles, exceptuant aquells
de naturalesa administrativa. La Llei 4/2008 entrà en vigor el juliol del 2008,
i dóna tres anys de termini per a la seva plena aplicació, és a dir, fins el juliol
de 2011. La llei planteja diferents novetats, algunes de caràcter i aplicació
voluntàries i d’altres imperatives.
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Adaptació d’estatuts a la Llei 4/2008 de 24 d’abril
del llibre tercer del Codi civil

Modificacions voluntàries:
La llei permet que en els estatuts hi consti que les convocatòries d’assemblea es podran
fer a través del correu electrònic dels socis, i que les juntes directives es podran celebrar
per videoconferència.

Modificacions obligatòries:
La llei vol donar veu a les minories dins de les associacions, i obliga a que s’incorpori en els
estatuts. Si un 10% dels socis demanen una assemblea extraordinària a la Junta Directiva,
aquesta estarà obligada a convocar-la.
Amb la llei 4/2008 ens podem trobar amb associacions amb diferents situacions:
1. Entitats constituïdes abans de l’any 1997:
• Amb estatuts adaptats a la Llei 7/1997.
• Amb estatuts adaptats a la Llei orgànica 1/2002 del dret d’associació.
• Amb estatuts no adaptats ni a la normativa de la Llei 7/1997 ni a la Llei 1/2002.
2. Entitats constituïdes després de la Llei 7/1997 i amb els estatuts redactats conforme a
aquesta normativa.
Les associacions que no adaptin els estatuts i no inscriguin aquesta adaptació en el Registre d’Associacions en el termini que fixa la llei, segons la qual la data límit és el juliol de
2011, perdran els beneficis derivats de la publicitat registral, que entre d’altres és:
No poder rebre subvencions de l’Administració catalana.
És molt important que tots els Ateneus adaptin els estatuts a la normativa actual, ja que en
cas contrari, els estatuts tindran articles nuls i això pot ocasionar problemes d’interpretació
i confusions posteriors, per aplicar articles que no són legals.
La Llei 4/2008 introdueix modificacions, entre d’altres aspectes a:
–– Denominació
–– Finalitats de l’associació
–– Règim disciplinari
–– Facultats de l’assemblea
–– Assemblea ordinària
–– Lloc de celebració
–– Convocatòria
S’ha de recordar que per poder inscriure les modificacions en el Registre d’Associacions,
cal que els membres de la Junta Directiva estiguin vigents, i això vol dir que, com a màxim,
no poden haver estat nomenats fa més de 5 anys.

Adaptació d’estatuts a la Llei 4/2008 de 24 d’abril
del llibre tercer del Codi civil

La llei també regula que, si fa més de 4 anys que la Junta Directiva s’havia d’haver renovat
i no s’ha fet, d’ofici quedarà declarada inactiva, amb la conseqüent paralització de la societat per no tenir la Junta Directiva activa.
La Federació ofereix, des del seu servei jurídic i per totes aquelles entitats federades que
ho sol·licitin, l’assessorament necessari per a l’adaptació d’estatuts a la nova llei.

Adaptació dels estatuts per a les entitats federades
Des de la FAC s’ofereix el servei d’adaptació dels estatuts de les entitats a la Llei 4/2008.
S’ofereixen tres possibilitats:

COST
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SERVEIS

Gratuït

–– Presentació i registre dels estatuts al Departament de Justícia

400,00 €

–– Confecció d’un nou text estatutari adaptat a la nova llei amb
les indicacions que faci l’entitat.
–– Presentació i registre dels estatuts al Departament de Justícia
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500,00 €

–– Confecció d’un nou text estatutari adaptat a la nova llei amb
les indicacions que faci l’entitat.
–– Confecció del certificat de l’assemblea
–– Presentació i registre dels estatuts al Departament de Justícia
–– Seguiment del procés.

Si voleu utilitzar aquest servei poseu-vos en contacte amb la FAC per correu electrònic o per telèfon.
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SERVEIS
La Federació d’Ateneus de Catalunya ofereix un conjunt de serveis i recursos de diferents
tipologies i àmbits, pensats per facilitar la gestió de les associacions. Els serveis gratuïts
de què disposeu són els següents:

Assessorament jurídic
La FAC posa al vostre abast aquest servei per resoldre els dubtes que tingueu en aquest àmbit.
Per gaudir del servei podeu fer-ho:
• Presencialment. Dimecres de 16.00 a 19.30. Cal demanar cita prèvia per correu electrònic.
• Telefònicament. Dimecres de 16.00 a 19.30. Tel. 932688130
• Per correu electrònic. En qualsevol moment podeu enviar un correu electrònic a ateneus@ateneus.cat i
rebreu la resposta per aquest mitjà.
El cost d’aquest servei d’assessorament és gratuït.

Assessorament d’assegurances
La FAC posa al vostre abast aquest servei per resoldre els dubtes que tingueu en aquest àmbit i saber si
disposeu de les assegurances necessàries.
Per gaudir del servei podeu fer-ho:
• Presencialment. Dijous de 17.00 a 19.00. Cada quinze dies. Cal demanar cita prèvia per correu electrònic.
• Telefònicament. Dijous de 17.00 a 19.00. Cada quinze dies. Tel. 932688130
• Per correu electrònic. En qualsevol moment podeu enviar un correu electrònic a ateneus@ateneus.cat i
rebreu la resposta per aquest mitjà.
El cost d’aquest servei d’assessorament és gratuït.
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Assessorament comptable, fiscal i laboral
La FAC posa al vostre abast aquest servei per resoldre els dubtes que tingueu en aquest àmbit.
Per gaudir del servei podeu fer-ho:
• Presencialment. Dijous de 16.00 a 19.00. Cada quinze dies. Cal demanar cita prèvia per correu electrònic.
• Telefònicament. Dijous de 16.00 a 19.00. Cada quinze dies. Tel. 932688130
• Per correu electrònic. En qualsevol moment podeu enviar un correu electrònic a ateneus@ateneus.cat i
rebreu la resposta per aquest mitjà.
El cost d’aquest servei d’assessorament és gratuït.

Assessorament lingüístic
La FAC posa al vostre abast aquest servei per resoldre els dubtes que tingueu i fer petites correccions lingüístiques (cartes, convocatòries, petits anuncis, etc).
Per gaudir del servei podeu fer-ho:
• Enviant per correu electrònic a ateneus@ateneus.cat el document que voleu que se us corregeixi o la
consulta a fer i rebreu la resposta per aquest mitjà.
El cost d’aquest servei és gratuït.
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