Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

RESOLUCIÓ
Expedient instruït arran de la sol·licitud, presentada per la senyora Ana Estil·les Olivé i
altres, d'inscripció de l'associació denominada Associació Unió d'Eixos Comercials
Turístics de Barcelona en el Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i
d'Entitats Jurídiques
Relació de fets
1. En data 29/07/2014, la senyora Ana Estil·les Olivé va presentar una sol·licitud
d'inscripció, en el Registre d'Associacions, de l'associació denominada Associació Unió
d'Eixos Comercials Turístics de Barcelona, juntament amb l'acta de constitució i els
estatuts de l'entitat.
1.1 Durant la tramitació de l'expedient, aquesta Direcció General va instar l'associació
perquè esmenés determinades deficiències. L'entitat va respondre a aquest requeriment
en data 16/12/2012.
2. Els estatuts inclouen els següents aspectes prescrits legalment:
2.1 Els fins de l'associació, d’acord amb l’article 2, són: “Representar tots els seus afiliats,
contribuint a la defensa i la promoció dels seus interessos. Comparèixer a judici en
defensa i representació dels interessos col•lectius dels seus associats. Promoure en el
marc de Barcelona com a destinació d'interès turístic, l'adaptació de franges horàries a
les zones comercials als hàbits i necessitats dels visitants, que es puguin extrapolar a
l'oferta cultural i de serveis. Afavorir nous escenaris que activin la vida comercial de la
ciutat i els recursos dels empresaris per assolir els seus objectius. Prendre les decisions
en base a dades d'anàlisi i estudi específics com a oportunitat per impulsar un model
sostenible de ciutat d'acollida. En queda exclòs qualsevol ànim de lucre.”
2.2 El domicili, que l'associació ha fixat a Barcelona, plaça Universitat, 6.
2.3 L'àmbit d'actuació, que serà principalment el territori de Catalunya.
2.4 Els drets i deures dels associats; els procediments d'admissió i cessament d'aquests;
la direcció i l'organització de l'entitat; el seu patrimoni i els recursos econòmics de què
disposa, i l'aplicació dels béns en cas que es dissolgui.
Fonaments de dret
L'article 22 de la Constitució espanyola.
L'article 118.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.
La Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.
La Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les
persones jurídiques.
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El Decret 206/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i
funcionament del Registre d'Associacions.
Pel fet que a la documentació presentada no consta cap referència al títol relatiu al
domicili social, no es pot justificar ni presumir, basant-se només en aquesta Resolució,
cap dret de l'entitat sobre el domicili esmentat.
L'associació denominada Associació Unió d'Eixos Comercials Turístics de Barcelona
compleix els requisits assenyalats en les disposicions esmentades per poder ser
considerada com una manifestació del dret d'associació reconegut a la Constitució i, per
tant, és procedent inscriure-la en el registre corresponent, considerant que les activitats
relacionades amb els seus fins es duran a terme segons les normes que específicament
les regulin, mitjançant l'obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.
Per això,
RESOLC:
Inscriure a la Secció 2a del Registre d'Associacions de la Generalitat l'associació
denominada Associació Unió d'Eixos Comercials Turístics de Barcelona, de
Barcelona.
Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa, la/les persona/es
interessada/es hi pot/den interposar recurs d'alçada davant del conseller de Justícia, en el
termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, o qualsevol altre recurs
que consideri/n convenient per a la defensa dels seus interessos.
El recurs d'alçada es podrà entendre desestimat si al cap de tres mesos d'haver-se
interposat no se n'ha notificat la resolució. Només en aquest cas, la/les persona/es
interessada/es podrà/an interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de sis
mesos a comptar de l'endemà que s'hagi produït l'acte presumpte desestimatori del
recurs, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
Barcelona, 19 de desembre de 2014
Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques

Santiago Ballester i Muñoz

Pau Claris, 81
08010 Barcelona
Tel. 93 316 41 00
Fax 93 316 41 33
www.gencat.cat/justicia

2/2
Document: J0545z54039E78e
Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats de l’Agència Catalana
de Certificació. La política de signatura aplicable és ‘Condicions tècniques de signatura electrònica dels
actes administratius i de les manifestacions de voluntat en suport informàtic del Registre Electrònic de la
Direcció General de Dret i Entitats2 Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya’.”
Aquest document es pot consultar a la web http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta

