Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret,
Entitats Jurídiques i Mediació

Resolució per la qual s’inscriu l’entitat denominada Associació ArtiMent en
el Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya
Expedient instruït arran de la sol·licitud, presentada pel senyor Carles Penon Molins i
altres, d'inscripció de l'associació denominada Associació ArtiMent en el Registre
d'associacions de la Generalitat de Catalunya
Fets
1. En data 24/08/2021, el senyor Carles Penon Molins va presentar una sol·licitud
d'inscripció, en el Registre d'associacions, de l'associació denominada Associació
ArtiMent, de Castelldefels, juntament amb l'acta de constitució i els estatuts de l'entitat.
2. Els estatuts inclouen els següents aspectes prescrits legalment:
2.1 Els fins de l'associació, que, d’acord amb l’article 2, són:
“Els fins de l’associació són: integrar la problemàtica de la salut mental dins la
societat i donar més visibilitat a aquestes malalties. Proveir d'un lloc de trobada per
realitzar activitats que ajudin a millorar l’estat anímic i les relacions socials. Crear
un espai de recolzament i comprensió pels socis i sòcies de l’associació.
Normalitzar la figura del professional de la salut mental i col·laborar amb d’altres
associacions, entitats, organismes i institucions que comparteixin els objectius
fundacionals d’aquesta associació. Per aconseguir les seves finalitats, l’associació
du a terme les activitats següents: promoure la realització d’activitats musicals,
artístiques i artesanals com a manera de gestionar i canalitzar emocions.
Organitzar sortides i trobades, tant de tipus culturals com de lleure, per fomentar
les relacions socials saludables. Realitzar tallers especialitzats, focalitzats a
millorar la salut física i mental, del tipus relaxació, motricitat, nutrició i hàbits
saludables. Totes les activitats desenvolupades per aquesta associació estaran
adreçades principalment als veïns i veïnes de Castelldefels, majors d’edat, que
estiguin interessats tant en rebre como a proporcionar ajuda, col·laboració i
integració de persones autònomes amb patologies mentals. En queda exclòs tot
ànim de lucre”.
2.2 El domicili, que l'associació ha fixat a Castelldefels, Carrer de la Marina , 129.
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, així com l'aplicació dels béns en cas que es dissolgui.
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Fonaments de dret

Primer.- L’article 22 de la Constitució espanyola reconeix el dret fonamental d’associació
i estableix, al punt 3, que les associacions s’inscriuen en un registre a l’únic efecte de
publicitat.
Segon.- L’article 118.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya disposa que 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.
Tercer.- L’article 10.1 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret
d’associació, preveu que les associacions regulades en aquesta llei orgànica s’han
d’inscriure en el registre corresponent, només a l’efecte de publicitat.
En el mateix sentit, la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques (d’ara endavant, CcC), estableix en l’article
321-5 que les associacions s’han d’inscriure, només a l’efecte de publicitat, en el Registre
d’associacions.
Quart.- D’acord amb l’article 30 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del
dret d’associació, el Registre d’associacions ha d’inscriure l’entitat sol·licitant i limitar la
seva activitat a verificar que els documents presentats compleixen els requisits exigits per
la llei, de manera que únicament pot denegar la inscripció si els documents no s’ajusten a
les disposicions legals.
Cinquè.- Quant a les funcions del Registre d’associacions, l’article 315-3 del CcC, relatiu
a la qualificació, preveu que els òrgans encarregats dels registres qualifiquen el contingut
dels actes inscriptibles, de conformitat amb el que resulta dels documents en virtut dels
quals se sol·licita la inscripció i dels assentaments registrals. I afegeix que no es pot
denegar la inscripció de cap acte inscriptible que compleixi els requisits que estableix la
llei.
Sisè.- L’article 315-2.a) del CcC estableix, als apartats primer, segon, tercer i quart,
relatius a la constitució de l’entitat, que en el full registral obert a cada entitat s’han
d’inscriure la identitat de la persona o persones fundadores i la de les que compareguin a
atorgar l’acte constitutiu, els estatuts de la persona jurídica i la identitat de les persones
que formen part de l’òrgan de govern, i també els càrrecs que hi ocupen, i les dades que
la llei obligui a fer constar en l’acte constitutiu d’una persona jurídica.
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Setè.- L’article 1 del Decret 206/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
d'organització i funcionament del Registre d'associacions, adscriu aquest Registre a la
Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació del Departament de Justícia, i
l’article 2 del Decret esmentat determina l’organització del Registre.
L’article 16.a) del Decret preveu que la constitució d’una associació és objecte d’un
assentament d’inscripció.
En la tramitació de l’expedient s’han complert tant les disposicions previstes en la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, com les disposicions establertes en la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i aquesta Direcció
General és competent per resoldre sobre la procedència d’inscriure la constitució de
l’entitat sol·licitant.
En virtut d’aquesta Resolució no es pot justificar ni presumir cap dret de l’associació
sobre el domicili social.
L'associació denominada Associació ArtiMent 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.

Resolució

Per tant, resolc:
Inscriure l’associació denominada Associació ArtiMent a la secció 1a del Registre
d'associacions de la Generalitat de Catalunya.
Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa, la persona o les persones
interessades hi poden interposar recurs d'alçada davant el secretari general del
Departament de Justícia, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus
interessos.
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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 persona o les
persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu.

Barcelona, 10 de setembre de 2021
Director general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació

Joan Ramon Casals i Mata
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Document z1121t97v08558z signat
electrònicament i validat per CATCert

Certif ico que aquests estatuts concorden amb els originals de l’entitat,
les dades d’inscripció de la qual consten a continuació.

Núm. d’inscripció 69905
Data Resolució 10/09/2021
Secció 1a del Registre d’Associacions
La Responsable d’inscripcions i assentaments registrals
Data 21 de setembre de 2021

Aquest document és còpia autèntica degudament diligenciada del que consta inscrit en el Registre d'associacions de
Barcelona
Amb el codi segur de verificació X1157t97U08593y es pot consultar aquest document a l’adreça
http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta
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