Dossier legislatiu núm. 19
Projecte de llei del protectorat de les fundacions
i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública

Estatut d’autonomia de Catalunya
TÍTOL IV De les competències
CAPÍTOL II Les matèries de les competències
Article 118. Associacions i fundacions
1. Correspon a la Generalitat, respectant les condicions bàsiques que l’Estat
estableixi per garantir la igualtat en l’exercici del dret i la reserva de llei
orgànica, la competència exclusiva sobre el règim jurídic de les associacions
que compleixen llurs funcions majoritàriament a Catalunya. Aquesta
competència inclou en tot cas:
a) La regulació de les modalitats d’associació, de la denominació de les
associacions, de les finalitats, dels requisits de constitució, modificació,
extinció i liquidació, del contingut dels estatuts, dels òrgans de govern, dels
drets i deures dels associats, de les obligacions de les associacions i de les
associacions de caràcter especial.
b) La determinació i el règim d’aplicació dels beneficis fiscals de les
associacions que estableixi la normativa tributària, i també la declaració
d’utilitat pública, el contingut i els requisits per a obtenir-la.
c) El registre d’associacions.
2. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre el règim jurídic
de les fundacions que compleixen llurs funcions majoritàriament a
Catalunya. Aquesta competència inclou en tot cas:
a) La regulació de les modalitats de fundació, de la denominació de les
fundacions, de les finalitats i dels beneficiaris de la finalitat fundacional; de
la capacitat per a fundar; dels requisits de constitució, modificació, extinció i
liquidació; dels estatuts; de la dotació i el règim de la fundació en procés de
formació; del patronat i el protectorat, i del patrimoni i el règim econòmic i
financer.
b) La determinació i el règim d’aplicació dels beneficis fiscals de les
fundacions que estableixi la normativa tributària.
c) El registre de fundacions.
3. Correspon a la Generalitat la fixació dels criteris, la regulació de les
condicions, l’execució i el control dels ajuts públics a les associacions i les
fundacions.
[Article 129. Dret civil
Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de
dret civil, excepte en les matèries que l’article 149.1.8 de la Constitució
atribueix en tot cas a l’Estat. Aquesta competència inclou la determinació
del sistema de fonts del dret civil de Catalunya.]1
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Aquest article és constitucional interpretat en els termes establerts pel FJ 76 de la
STC 31/2010, del 28 de juny i pel FJ 9 de la STC 137/2010, del 16 de desembre.

