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

Resolució per la qual s’inscriu la modificació dels estatuts de l’entitat
denominada Associació Xarxa per a la Conservació de la Natura (núm. 27665)
en el Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya
Expedient instruït arran de la sol·licitud, presentada per l’ Associació Xarxa per a la
Conservació de la Natura, d'inscripció de la modificació dels estatuts de l'associació
denominada Associació Xarxa per a la Conservació de la Natura en el Registre
d'associacions de la Generalitat
Fets
1. En data 02/05/2022, l’ Associació Xarxa per a la Conservació de la Natura presenta una
sol·licitud d'inscripció, en el Registre d'associacions, de la modificació dels estatuts de
l'associació denominada Associació Xarxa per a la Conservació de la Natura, de Vic, inscrita
amb el núm. 27665 de la secció 1a del Registre de Barcelona, i hi adjunta el certificat de
l'acta de l'assemblea de data 7 d’abril de 2022 i els nous estatuts expedits pel secretari de
l'entitat amb el vistiplau del president.
2. La modificació afecta, bàsicament, els següents continguts: els fins, el règim econòmic i
l'aplicació del patrimoni social en cas de dissolució de l'associació.
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 la modificació estatutària de
l’entitat sol·licitant i limitar la seva activitat a verificar que els documents presentats
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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, lletra b), del CcC estableix que en el full registral obert a cada entitat
s’ha d’inscriure la modificació d’estatuts.
Així mateix, l’article 324-2 del mateix cos legal preveu que l’acord de modificació dels
estatuts s’ha d’inscriure en el Registre d’associacions i que la sol·licitud d’inscripció s’ha
d’acompanyar amb el certificat dels nous articles aprovats i una versió actualitzada dels
estatuts.
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.b) del mateix Decret preveu que la modificació d’estatuts és objecte
d’assentament d’inscripció en el Registre d’associacions.
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 modificació dels
estatuts de l’entitat sol·licitant. No obstant això, les activitats relacionades amb els seus fins
s’han de dur a terme segons les normes que específicament les regulin, mitjançant
l’obtenció, si escau, dels permisos o les llicències pertinents.
Atesa la modificació aprovada, és responsabilitat d’aquesta entitat continuar reunint els
requisits necessaris per a mantenir vigent la declaració d’utilitat pública.
Resolució
Per tant, resolc:
Inscriure la modificació dels estatuts de l’associació, en els termes transcrits en el nou
exemplar que se n’adjunta, en el Registre d'associacions de la Generalitat de Catalunya.
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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.
Transcorreguts tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada sense que se’n notifiqui
la resolució, es podrà entendre desestimat i es podrà interposar recurs contenciós
administratiu.
Barcelona, 15 de juliol de 2022
Director general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació

Joan Ramon Casals i Mata
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