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hifa  f. nom

Conjunt  de  filaments  que,  reunits, 
constitueixen l'estructura vegetativa 
dels  fongs;  de  creixement  ràpid, 
freqüents  ramificacions  i 
complement cromosòmic variable.
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“Algunes regions d'Itàlia tenen una xarxa d'entitats molt rica. Els ciutadans 

es comprometen amb les qüestions d'interès públic i tenen un  paper actiu 

amb la política. Es respira un clima de confiança mútua i les xarxes estan 

organitzades de manera horitzontal i no jeràrquica. A l'altre extrem hi ha 

les regions poc cíviques, on el mateix concepte de ciutadania és qüestionat. 

Hi  ha  una  participació  molt  dèbil  en  associacions  culturals  i  socials,  i 

l'estructura social  és jeràrquica. Els  assumptes públics  no es consideren 

responsabilitat de tot ciutadà i sembla que les lleis hagin estat fetes per ser 

infringides. Les persones viuen amb por, atrapades en aquest cercle viciós, 

es senten explotades i infelices. Aquí la democràcia fracassa.”

Robert Putnam, 1993
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Pròleg
Actualment  les  relacions  societat-natura  són  cada  cop  més  complexes:  es  creen 

noves tecnologies que generen nous impactes, noves tecnologies que soluciones aquests 

impactes i en creen de nous, noves formes de producció agrícoles i industrials, i sobretot, 

un canvi de paradigma en la percepció de l'entorn. Per una banda els nuclis urbans creixen 

en extensió i densitat, deixant en segon terme el món rural i vivint la naturalesa com a 

espai de lleure. D'altra banda, aquesta aglomeració genera un fort impacte que la societat 

urbana no percep perquè no l'afecta directament. 

La  dependència  que  tenim  de  la  naturalesa  ha  quedat  dissolta  per  culpa  de  tots  els 

intermediaris entre els recursos i els usuaris, fins al punt que molts productes tenen un 

origen incert per qui  els utilitza i no es valora el seu cost ambiental.

La  gent  pren  consciència  dels  impactes  immediats  i  s'organitza  per  impedir-los  o 

minimitzar-los, sobretot quan afecten de forma directe el seu territori. Però els impactes 

ambientals  són  cada  cop  més  difosos  en  comptes  de  localitzats,  i  afecten  a  més  llarg 

termini, per tant són més difícils de percebre. 

És en aquest marc de gran complexitat de les relacions societat-natura on es veu una gran 

necessitat  de  traspassar  el  concepte  de  protecció  específica  de  l'entorn per  afrontar  la 

vessant més social dels aspectes ambientals.  És precisament aquesta línia la que es vol 

treballar des del nostre projecte: les “estratègies socioambientals”.

Nosaltres,  com  a  persones  integrants  de  la  societat,  membres  actius  de  diverses 

associacions i estudiants de Ciències Ambientals, ens hem decidit per treballar clarament 

en aquesta direcció en el projecte que ens ocupa.

Així  doncs,  responent  aquestes  característiques  que  ens  uneixen  i  aquesta  nova  però 

anunciada dimensió que prenen les qüestions ambientals, ens decidim per actuar en la que 

creiem que és una de les bases de la societat activa: l'associacionisme.

El 3r sector pateix una manca de legitimitat quan fa sentir la seva veu en protesta per 

accions  o  projectes  de  dimensió  pública,  ja  que  són  vistos  per  la  ciutadania  com  a 

fenòmens NIMBY (Not in my back yard).1, i per l'administració com l'anomenada “cultura 

del NO”. D'altra banda s'ocupen de sectors marginats o poc coberts per les administracions 

1    Traducció literal: no al pati de casa meva. Referent a les protestes per projectes que afecten directament a 
un territori, al·legant que no protestarien si es realitzés a un altre lloc.
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públiques  i  de  minories  que  es  veuen  desemparades  per  aquestes:  Protecció  laboral, 

inserció social, ajuts al 3r món, conservació de la natura, etc. A més a més actua com a 

plataforma per la realització personal i la cohesió social dels membres que en formen part, 

independentment de l'activitat específica que realitzin.     

L'administració pública pateix d'una manca de confiança i credibilitat i no és capaç per si 

sola  d'incentivar  el  sentiment  de  pertinença  de  la  societat  ni  de  cobrir-ne  totes  les 

necessitats.  En  canvi  disposa  d'una  maquinària  molt  potent  per  gestionar  informació, 

elaborar projectes i polítiques, i de recursos humans, econòmics i temporals dels que el 3r 

sector se’n veu més privat.

Trobem en les associacions un bon vehicle per traspassar la voluntat ambientalitzadora a 

la  societat.  Amb  la  realització  d'aquest  projecte,  pretenem,  en  primer  lloc,  enfortir  el 

moviment associatiu, conferint-li una major repercussió i protagonisme social i aconseguir 

que vagi adquirint una consciència ambiental sigui quin sigui el seu àmbit d'actuació. Així 

doncs, a partir del treball i la “formació ambiental” d'aquest sector més actiu de la societat 

a través de la xarxa, fomentem un canvi social per la percepció, el respecte i la defensa de 

l'entorn natural. 

Coordinant de manera adequada el 3r Sector entre ell i amb l'ajuda de l'administració, es 

gestionen els recursos de manera coherent i ordenada i es crea un sistema que guanya en 

efectivitat, eficiència i eficàcia. 

Un  cop  les  entitats  prenguin  aquesta  dinàmica,  tenint  clar  que  el  responsables  dels 

problemes ambientals som tots i cada un dels membres d'aquesta societat, i que la nostra 

viabilitat depèn del bon estat dels sistemes naturals, serà la resta de la societat que haurà 

de fer el següent pas. 
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Introducció

Projecte  realitzat  per  l'assignatura  de  Projecte  de  la  llicenciatura  de  Ciències  

Ambientals de la Universitat de Girona pel grup Sinèrgia, estratègies socioambientals:  

Guillem Capdevila Riu, Joel Ferrer Ballester, Ernest Cornellà Gil i Francesc Cañas Soler.  

El  Projecte  Hifa  és  una  xarxa  dinamitzadora  el  tercer  sector,  (entitats,  associacions, 

fundacions, etc.) i fomentar la participació ciutadana des d'aquest àmbit.  Té una marcada 

transversalitat  d'àmbits  d'actuació,  ja  que  cada  entitat  treballa  sobre  el  tema  que 

l'incumbeix. Tot i això, el motor de la xarxa son les entitats naturalistes, conservacionistes i 

totes aquelles que directe o indirectament treballin en temes ambientals,  per tal que, a 

mesura que s'estableixin relacions amb entitats  d'altres àmbits,  les  vagin influenciant i 

ambientalitzant, enriquint-se al seu torn amb les experiències que els ofereixin aquestes. 

Per tal d'agilitzar la implementació de la xarxa, el mètode més eficaç és acotant l'àmbit 

geogràfic a un nivell que generi quantitats d’informació fàcilment gestionable, i a partir 

d'aquí, anar creixent de forma horitzontal, no jeràrquica, creant cèl·lules noves en altres 

parts del territori i connectant-les entre elles. El Projecte Hifa comença per establir-se a la 

comarca del Gironès, ja que és una comarca on conviuen àmbits rurals amb urbans, però 

amb un marcat desequilibri en favor de l'últim. Això permet englobar els dos àmbits dins 

de la xarxa, amb l’al·licient que les dades són comparables i es poden generar estudis de 

diferenciació entre 3r sector rural i 3r sector urbà.
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Objectius

La realització d'aquest projecte pretén ser un instrument per a potenciar l'eficiència 

i el component ambiental del moviment associatiu per aconseguir una àmplia repercussió 

social per a la percepció, respecte i defensa de l'entorn natural. 

Objectius principals

• Crear una xarxa d’intercanvi de serveis i col·laboració entre entitats per tal de 

minimitzar  recursos  i  maximitzar  incidència  social,  amb  una  marcada 

transversalitat i voluntat ambientalitzadora.

• Incentivar  l’associacionisme a  nivell  particular  tant  en  l’adhesió  a  entitats  ja 

existents com en la creació de noves associacions, físiques o virtuals. 

Objectius metodològics

• Utilitzar un mode d’implementació extrapolable a totes les unitats del territori.

• Fomentar  una  relació  bilateral  amb  un  elevat  grau  d'implicació  entre 

l'administració pública i el tercer sector.

• Destacar el  paper del tercer sector en els processos de participació ciutadana 

com a portaveus legítims de la societat.

• Posar les bases per la recerca i suport a noves formes de mobilització ciutadana 

com a agents actius de la societat.
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Antecedents

“L'associacionisme va sorgir oficialment en el nostre país a mitjan segle XIX i ho va fer  

amb una clara vocació de serveis a la comunitat. D'aquesta manera, moltes de les mancances de  

la societat, que no eren cobertes per l'Administració Pública, eren resoltes per l'acció col·lectiva i  

el treball voluntari. Des de la creació d'escoles per a fills de treballadors, fins al foment de la  

cultura,  passant  per  l'oci  i  el  lleure,  varen  constituir  l'exercici  de  compromís  de  la  societat  

organitzada amb el municipi.

La gent i les situacions canvien, els mètodes es renoven, les demandes de la societat han variat,  

però la filosofia sobre la que se sustenta l'associacionisme és la mateixa: posar en comú les  

potencialitats individuals per afavorir el conjunt.”2

A Catalunya s'ha treballat des d'un punt de vista teòric sobre el tercer sector, generant una 

diagnosi  extensa  publicada  en  forma  de  Llibre  blanc  del  Tercer  Sector  de  Catalunya 

(2003) del  Centre  d'Estudis  Contemporanis3.  A  partir  d'aquesta  diagnosi  es  va  crear 

l'Observatori del Tercer Sector (a partir d'ara, OTS), “centre de recerca especialitzat en el  

3r sector, sense ànim de lucre i independent, amb la finalitat d'aprofundir i incrementar  

els coneixements sobre aquest sector i treballar per la millora en el funcionament de les  

organitzacions no lucratives.”4

Pla  Nacional  de  l'Associacionisme  i  el  Voluntariat  (PNAV)  2003  del  Departament  de 

Governació  i  Administracions  Públiques  de  la  Generalitat.  “Full  de  ruta  pel  disseny  i  

execució de les polítiques de voluntariat de la Generalitat de Catalunya en els propers 4  

anys, que integri les propostes i mesures elaborades pel teixit associatiu i de voluntariat,  

per continuar impulsant el seu creixement i desenvolupament i la seva incidència política 

i social.” 5

2 Pep Martí, 2008.
3 Integrat a la Direcció General d’Acció Departamental del Departament de la Vicepresidència de la 

Generalitat de Catalunya.
4 OTS 2003.
5 PNAV 2003.

11

mailto:xarxa.sinergia@gmail.com


Sinèrgia
Estratègies Socioambientals

xarxa.sinergia@gmail.com

Xarxes existents

El models implantats d'intercanvi d'informació i cooperació virtuals d'entitats existents es 

limiten a ser una plataforma passiva on les entitats es donen a conèixer i els usuaris són 

qui decideixen posar-s’hi en contacte o no. 

Locals

www.entitatscatalanes.com 

És  un  portal  que  neix  per  donar  a  conèixer  al  conjunt  de  la  societat  les 

entitats, sempre que aquestes siguin de Catalunya. Ofereix un ampli llistat de 

les  associacions  més  variades  ordenades  per  municipis,  comarques  i 

classificades  per  temàtiques.  També  ofereix  una  agenda  d’activitats  per 

comarques, municipis o temàtiques.

www.xarxanet.org

Pretén ser el  portal  del  voluntariat,  va sorgir  al  2003 impulsat  pel  Servei 

Català  del  Voluntariat  i  el  Departament  de  Governació  i  Administracions 

Públiques de la Generalitat de Catalunya. 

És  una  xarxa  bàsicament  informativa  de  noticies,  projectes,  formacions, 

ajuts,  també  té  un  apartat  de  col·laboració  entre  entitats  però  no  està 

operatiu.

www.xarxajove.net

És un portal  encarat als joves que conté apartats  de noticies,  anuncis  (de 

particulars), recursos, i un cercador d’entitats.

Internacionals

• ICLEI: International Council for Local Environmental Initiatives. Plataforma de 

trobada de tots els ajuntaments que disposen d'agendes 21.
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Alguns models  diferents

• Posant verdes les associacions: projecte del CSB6 per donar pautes de 

conducta ambiental a totes les associacions. 

• Xarxa  d'intercanvi  de  coneixements  de  Girona:  intercanvi  d'hores 

d'ensenyament amb altre gent, oferint els teus coneixements sobre un tema i 

assolint nous coneixements.

• Coordinadora  d'ONG's  solidàries  de  les  comarques  gironines 

(CEDRE): Funcionament assembleari amb reunions periòdiques, i serveis 

de documentació i suport per entitats.

• Xarxa de recerca en l'educació per la sostenibilitat: Recerca a nivell 

universitari amb la col·laboració d'entitats i administracions públiques.

• Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE): Engloba totes aquelles entitats 

i col·lectius en defensa d'una nova cultura de l'aigua. Formada arran de la 

proposta del Plan Hidrològico Nacional (PHN). 

• Plataforma del Ter:  Reivindica el retorn del cabal mínim ecològic al riu 

Ter,  que  marca  la  Llei  específica  del  Ter  de  1959  i  el  Pla  de  cabals  de 

manteniment de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).  Engloba prop d'una 

seixantena d'entitats, ajuntaments i col·Lectius.

Models de custòdia

Altres models són les xarxes de custòdia del territori que es basen en la privatització 

d'espais per tal de conservar-los:

• National Trust (U.K)

• Fundació Territori i Paisatge (Catalunya)

• Acció Natura (Catalunya)

• XCT- Xarxa de Custòdia del Territori (Catalunya)

6 Centre de Sostenibilitat de Barcelona.
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Justificació
Un dels principals agents actius de la societat, que crea dinàmiques de participació 

ciutadana i amb poder d'incidència sobre l'opinió pública i  les administracions, són les 

entitats  empresarials:  sindicats,  cooperatives,  gremis...  així  com  les  entitats  socials 

definides com a  tercer sector:  “Conjunt d’organitzacions que tenen finalitats d’interès 

social i sense ànim de lucre. Les finalitats estan vinculades a la millora de l’entorn social,  

i  es  poden  trobar  organitzacions  del  tercer  sector  en  camps  molt  variats,  com  per 

exemple,  medi  ambient,  cultura,  lleure  i  joventut,  activitats  socials,  lluita  contra  la 

pobresa i l’exclusió social, cooperació internacional, defensa del territori...” segons l’OTS. 

Les entitats treballen en àmbits focalitzats tant geogràfica com específicament, de manera 

molt poc coordinada amb la resta d'entitats tot i l'existència de grups de segon nivell que 

realitzen aquesta tasca. Per tant, la transversalitat dels seus projectes i activitats, així com 

la cooperació  i el flux d'informació i coneixements entre aquestes és molt baix. 

Coordinant  i  dinamitzant  el  tercer  sector  de  manera  que  les  entitats  comparteixin 

informació  i  objectius  comuns,  posant  en  contacte  entitats  de  caire  conservacionista  i 

sostenibilista7 i d'altres amb interessos molt diferents, incidim directament sobre un dels 

vèrtexs del triangle de la sostenibilitat. 

Així,  dotant d'instruments a les persones a títol  individual  per organitzar-se i  treballar 

conjuntament, ja sigui creant noves entitats com adherint-se a les ja existents, o buscant 

noves formes de participació ciutadana, fem créixer en riquesa i potencial el teixit social, 

que és l'agent amb més credibilitat i legitimitat per crear les directrius necessàries per un 

escenari de futur sostenible. 

7     Pertanyent o referent al terme sostenibilitat.
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Metodologia 
El Projecte Hifa és una proposta de desenvolupament d'una xarxa de segon nivell 

completa, útil des del punt de vista de les entitats i l'administració. Per tal de ser coherents, 

s'ha de situar dins el context de Catalunya, i concretar després a nivell de la comarca del 

Gironès. A partir d'aquí fer les propostes d'actuació.  

Realitzar una diagnosi és una feina que requereix molt temps i recursos, i les dades queden 

obsoletes amb el pas del temps o degut a canvis  circumstancials del tema que es tracti. Per 

tant s'ha buscat simplificar aquest apartat, buscant dades útils per entendre l'estat actual 

de  Catalunya,  però  al  mateix  temps fàcils  de tractar  i  d'estudis  ja  realitzats.  D'aquesta 

manera  es  poden  dedicar  més  recursos  a  definir  una  línia  d'acció  que  solucioni  les 

mancances de l'associacionisme que ja són evidents, i aquelles que es posin de manifest a 

partir de la DAFO. 

La finalitat del projecte és fer una proposta completa i desenvolupar les accions que s'han 

de dur a terme en un futur immediat, i per tan és on s'han dedicat més esforços.  

Passos seguits

• Recerca d’informació. 

1. Consulta amb professionals, consulta web i bibliografia.

2. Diagnosi DAFO del moviment associatiu per tal de valorar les necessitats que 

pot cobrir la xarxa i les dificultats en la seva implementació i funcionament.

• Propostes d'actuació

1. Creació d'una xarxa de segon nivell per estructurar les entitats.

1.1 Consulta preliminar amb enquestes simples.

1.2 Elaboració de l'estructura conceptual de la xarxa: les parts que ha de 

tenir i com han de funcionar.
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2. Creació d’una base de dades per associacions, a partir de la qual es gestionarà 

la informació per tots els altres apartats.

2.1 Recopilació d'informació.

2.2 Disseny de les taules, els camps, els formularis i les consultes.

2.3 Realització de mostra amb programari: Acces.

2.4 Integració dels formularis a la pàgina web.

3. Creació d'una borsa d'interessats per particulars.

3.1 Disseny dels formularis de registre.

3.2 Disseny de la base de dades específica per realitzar les consultes.

3.3  Disseny  dels  canals  de  retorn  de  la  informació  i  la  creació  de 

contactes.

4. Creació d'una pàgina web com a espai de trobada de les entitats, entrada i 

sortida d'informació pels usuaris, la base de dades i la borsa. Espai visible del 

projecte.

4.1 Estructuració de la informació en pàgines.

4.2 Disseny del mapa web.

4.3 Disseny dels diferents apartats del web.

4.4 Realització de mostra amb programari: Dreamweaver.

5. Creació de catàlegs per facilitar la feina a associacions emergents en temes 

d'estatuts, subvencions, etc.

5.1 Recopilació d'informació.

5.2 Disseny i estructuració del catàleg.

6. Disseny dels mètodes de control i la diagnosi activa.

6.1 Definir el concepte de Diagnosi Activa.

6.2 Escollir els camps de la base de dades representatius per una diagnosi.

6.4 Creació de comptadors d'activitats i projectes.
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7. Noves formes de mobilització ciutadana.

7.1 Recerca d'informació.

7.2 Proposta d'integració dels nous moviments a la xarxa.

7.2 Explicació de nous moviments com a exemples.

17

mailto:xarxa.sinergia@gmail.com


Sinèrgia
Estratègies Socioambientals

xarxa.sinergia@gmail.com

Esquema Metodològic

18

Mètodes de control i valoració de la xarxa i les entitats

- Comptador d'activitats proposades i adhesions a activitats externes
- Envergadura dels projectes iniciats o adherits
- Enquestes de participació

Difusió i publicitat de la xarxa
- Per particulars
- Per entitats

Recerca 
d'informació:
 -Consulta professionals, 
web, bibliografia, etc...

Diagnosi global del 3r 
sector: DAFO

Disseny Conceptual d'una 
xarxa de segon nivell

Xarxa
- Base de dades
- Gestió de la        
  informació
-Canals de 
difusió 

Web
- Contingut:
  - Públic
  - Registrats
- Aparença

Borsa 
d'interessats
- Formularis
- Feed back de la  
    informació a     
     l'usuari
- Associacions 
Virtuals 

Catàlegs i pautes 
per la creació de 
noves entitats
- Model associatiu
- Estatuts
- Subvencions
- Projectes possibles
- Entitats afins

Propostes d'actuació / avaluació

 Diagnosi Activa
Recull de dades 
estadístiques constantment 
 actualitzades que 
serveixin  per diagnosticar 
l'estat i evolució de les 
entitats.
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Conceptes i definicions

S'entén  com  a Tercer  Sector: “Conjunt  d’organitzacions  que  tenen  finalitats 

d’interès social i sense ànim de lucre. Les finalitats estan vinculades a la millora de l’entorn 

social, i es poden trobar organitzacions del tercer sector en camps molt variats, com per 

exemple, medi ambient, cultura, lleure i joventut, activitats socials, lluita contra la pobresa 

i l’exclusió, cooperació internacional, etc.” 8 

El concepte de tercer sector neix en contraposició del binomi estat (primer sector) i mercat 

(segon sector) com a força civil que guanya poder i veu, autoorganitzant-se per omplir els 

buits de serveis que l'estat no cobreix, per les mancances creades per les desigualtats que 

genera el mercat. 

La funció del tercer sector és complexa de definir, ja que va més enllà dels seus interessos 

originals  i  s'escampa  per  tots  els  àmbits  de  la  societat.  Segons  el  llibre  blanc:  “Les 

institucions governamentals són incapaces per elles mateixes d’augmentar el sentiment de 

pertinència urbana, consciència cívica, identitat nacional. El tercer sector, en canvi, és un 

element  imprescindible  per  la  consolidació  de  la  democràcia  i  la  vehiculació  de  la 

participació  ciutadana;”9 és  també un excel·lent  portador  i  generador  de  valors  socials 

(com la igualtat, la justícia o a solidaritat), i contribueix a donar veu i projecció pública als 

interessos i demandes de col·lectius marginats o exclosos.

D'altra banda, si l'administració pública delega les funcions de serveis bàsics a entitats del 

tercer sector, es dóna la paradoxa que les seves activitats disminueixen degut a les seves 

mancances, com va passar a Gran Bretanya i als Estats Units durant els anys 80 en l'àmbit 

de la sanitat pública. Per tant les entitats del tercer sector en cap cas poden assumir el 

paper  de  l'administració  en  la  gestió  de  l'Estat.  La  relació  ha  de  ser  de  cooperació  i 

comunicació constant, sense solapament de marcs funcionals.

8 Observatori del Tercer Sector.
9 Llibre Blanc del Tercer Sector.
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Segons  la  classificació  de  José  Ignacio  Ruiz,  trobem les  següents  formes  associades  al 

terme:

Societat Civil ONG organitzacions no governamentals Pallassos sense Fronteres

ONGD organitzacions no governamentals pel 
desenvolupament

Intermon Oxfam

Economia Social  Cooperatives Bon Àrea

Mútues Adeslas

Associacionisme i 
voluntariat

Fundacions Territori i Paisatge

Associacions Ateneu la Pólvora 

Corporacions CEDRE

Sector No Lucratiu ESAL empreses sense ànim de lucre Ravaltex

ENL entitats no lucratives Organització  Astronòmica  del 
Parc del Garraf

EIS: entitats d'interès 
social

Mifas, centre d'ajut als 
discapacitats fisics

Taula 1: Classificació de termes del Tercer Sector.  Font: El Tercer Sector en los sistemas del bienestar,  José Ignacio Ruiz

En  el  cas  català,  entenem  per  organitzacions  del  tercer  sector  aquelles  associacions, 

fundacions,  cooperatives...  sense  ànim  de  lucre,  entitats  religioses  i  federacions, 

coordinadores i entitats de segon nivell que agrupen organitzacions com les descrites.

Hi ha dues tipologies d’entitats segons el tipus de nivell en el qual treballen:

Entitats  de  primer  nivell: Entitats  que  treballen  directament  sobre  un  tema, 

independentment del seu àmbit: Associacions i fundacions.

Entitats  de  segon nivell: Entitats  que  treballen  per  coordinar  les  de  primer  nivell, 

normalment  del  mateix  àmbit,  per  tal  d'intercanviar  informació  i  experiències:  xarxes, 

coordinadores, plataformes, federacions, etc. 

20
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La classificació jurídica de les entitats és relativament complexa si es tenen en compte totes 

les tipologies que poden adquirir:

1%2%2,5%

74%

17%

3%

Associació
Fundació
Altres
Coperativa
Entitat religiosa
No consta

Figura 1. Nombre d’organitzacions segons la naturalesa jurídica a Catalunya durant l’any 2003 10

S'entén com a associacionisme tot el conjunt d'organitzacions, independentment de la seva 

naturalesa jurídica. Això es deu a que és la figura majoritària amb molta diferència (gaire-

bé el 75%, que equival a 4.192 associacions), i que el terme associat es pot aplicar a totes les 

formes jurídiques per parlar dels seus membres. 

Les fundacions és el segon grup més nombrós amb un 17%  (són un total de 945 organitza-

cions) i la resta no superen el 3% .

Cal dir que l’apartat «Altres», que significa el 3% de la mostra, fa referència bàsicament a 

organitzacions de segon nivell, que s’han autoqualificat de federacions i altres tipologies si-

milars. 

La definició genèrica més acceptada de tercer sector, inclou tots els camps de treball de les 

entitats,  però a un nivell  funcional el  concepte s'aplica sobretot a les entitats altruistes 

d’àmbit social, i les entitats ecologistes o de lleure queden en segon terme. Tots els estudis i 

bibliografia centrats en diagnosis, reptes de futur i estat actual del tercer sector, consultats 

per  realitzar  la  diagnosi  d'aquest  projecte,  fan  molta  referència  a  l’àmbit  social  i 

humanitari, i no hi ha cap entitat de segon nivell equivalent a l'OTS ni a la Taula d'entitats11 

que es dediqui només 
10     El·laboració pròpia. Font: Llibre Blanc del Tercer Sector.
11     La Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya neix al 2003. És una iniciativa que aspira 

aglutinar les entitats del tercer sector social de Catalunya.

21

mailto:xarxa.sinergia@gmail.com


Sinèrgia
Estratègies Socioambientals

xarxa.sinergia@gmail.com

al sector ecologista. Aquesta percepció és compartida per diferents entitats naturalistes, 

com és el cas d'Acció Natura12.  

Aquest problema de desvinculació es deu a la diferència temporal del naixement dels dos 

conceptes: la necessitat d'organitzar-se per pal·liar problemàtiques socials és tant antiga 

com  el  concepte  mateix  de  societat,  i  es  troba  fortament  arrelada  perquè  respon  a 

agressions que afecten directament col·lectius marginats de la societat, (diferents segons 

els moments històrics: proletaris, disminuïts físics i psíquics, homosexuals, etc.). Aquest 

marc d'actuació legitimitza als ulls de la societat totes les entitats que s'hi dediquen, ja que 

donats els valors ètics que ens regeixen, ningú dubta de la seva utilitat, o com a mínim de 

la bona intenció.

La consciència ambiental  neix  molt  més tard (a principis dels  ‘70) i  està en procés de 

consolidació en molts  àmbits;  encara neixen conceptes nous que ho matitzen.  El  medi 

ambient  no és  cap sector  marginal  de  la  societat,  és  un concepte  abstracte  sense  cara 

visible, i molt diversificat.

Com que el concepte de tercer sector va molt lligat històricament als conceptes d’economia 

social, mercat i estat, automàticament queda més vinculat a les entitats que es dediquen a 

accions socials, i es produeixen confusions a l'hora d'extrapolar-lo a altres àmbits com el 

medi ambient o al territori.

Dins d'aquesta òptica, el tercer sector és l'intermediari entre l’Administració i el mercat. 

Aquesta nova situació de joc a tres bandes entre els sectors genera, en dosis diferents, el 

desenvolupament de les dimensions competitiva i cooperativa de les entitats.

12    Entrevista realitzada al gerent d'Acció Natura, Joan Segarra.
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Estat de la qüestió a Catalunya

Dades generals a Catalunya

La diagnosi d'aquest projecte es basa en dades del Llibre Blanc del Tercer Sector i en 

conceptes  de  bibliografia  dedicada  al  tema,  que  és  bastant  extrapolable  a  les  entitats 

naturalistes, tot i això alguns conceptes no s'acaben d'ajustar. Totes les dades estadístiques 

i les referències a enquestes que s'utilitzen a continuació estan extretes del Llibre Blanc del 

Tercer Sector. Pau Vidal13 Ed. CETC 2004. 

Volum econòmic Més de 900 milions d’euros l’any, cosa que representa més de l’1% del PIB 
català

Contractats Més  de  52.000  persones,  és  a  dir,  més  del  2,4%  de  la  població  ocupada 
catalana

Voluntaris Més de 155.000 persones, que són més del 2,6% de la població catalana

Usuaris  Més d’un milió

Nombre d’organitzacions Més de 5.600 identificades

Taula 2.  El Tercer Sector Civicosocial a Catalunya: xifres globals. Font: Llibre Blanc del Tercer Sector

Quan es parla del tercer sector civicosocial a Catalunya, es fa referència a un conjunt de 

més de 5.600 organitzacions que mouen més de 900 milions d’euros de pressupost anual. 

Un volum que significa un 1% del PIB català i que situa el tercer sector al mateix nivell que 

altres sectors, com ara la despesa en recerca.

Però,  més enllà  de  la  seva aportació  al  PIB,  la  rellevància  econòmica del  tercer  sector 

civicosocial s’ha de mesurar també pel seu important impacte sobre el volum d’ocupació a 

Catalunya. Es fa referència a un sector que genera el 2,4% del total d’ocupació al nostre 

país, més de 52.000 persones.

Si a aquesta dada s’hi afegeix el nombre de voluntaris, més de 155.000 en total, es dibuixa 

un sector amb el qual col·labora, dedicant part del seu temps, més d’un 3,4% de la població 

catalana, bé sigui de forma remunerada (0,9% del total de població) o de forma voluntària 

(2,5% del total de població). Es tracta d’una xifra prou important si es té en compte, a més, 

que  s’està  parlant  exclusivament  d’organitzacions  civicosocials  i,  per  tant,  de 

col·laboracions marcadament orientades al servei a tercers. 

13  Coautor del llibre Blanc del Tercer Sector i director de l’OTS.
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La comunicació i les noves tecnologies a les organitzacions.
Un dels puntals del funcionament d'una entitat és comunicar-se amb la societat per 

tal d'adquirir socis,  que les seves accions quedin reconegudes o simplement donar-se a 

conèixer. Des d’aquesta perspectiva, crida l’atenció el fet que, tot i que més d’un 60% de les 

organitzacions  no  lucratives  realitzen  campanyes  de  comunicació,  només  una  de  cada 

quatre  aproximadament  ho  fa  de  forma  habitual,  i  són  moltes  menys  les  que  tenen 

processos estandarditzats d’informació cap a la seva base social o els seus usuaris. 

Els objectius més habituals d'aquestes campanyes són:

Taula 3.  Objectius de les campanyes de comunicació (%). Font: Llibre Blanc del Tercer Sector.

Prop d’un 28% de les entitats enquestades realitzen campanyes públiques habitualment, 

mentre que un 35% ho fa de forma puntual. No s’observa una tendència clara segons la 

dimensió pressupostària, tot i que les més grans són les que llencen campanyes públiques 

de forma més habitual (de les que tenen més 1,5 milions d'euros, ho fa un 41,5%).

Pel que fa al tipus d’organitzacions, les entitats de veïns, juntament amb les de salut, són 

les  que  habitualment  realitzen  més  campanyes  públiques  (un  45%  i  un  43% 

respectivament), mentre que les de gent gran són les que declaren en un major nombre no 

fer  mai  campanyes  de  comunicació  (53%).  I  pel  que  fa  a  la  resta  de  subsectors,  la 

distribució  és  bastant  homogènia  ja  que  al  voltant  del  65%-70%  fan  algun  tipus  de 

campanyes habitualment o puntual.
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Tot i això, sembla que les associacions són més propenses a realitzar campanyes de difusió 

de manera habitual, mentre que les fundacions tendeixen a fer-les puntualment.

Pel que fa a la memòria d'activitats, les associacions l’envien als seus socis en un 79% dels 

casos, percentatge molt superior al 48% en que ho fan les fundacions14.

En resum:

• Elevada consciència de la importància de la comunicació i de les campanyes 

de difusió, però poca vinculació estratègica d’aquestes. 

• Base social elevada, però poc informada.

• Esforços per informar els usuaris, però poc unificats i unidireccionals.

14    Llibre Blanc del Tercer Sector.
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Comparació associació-fundació
En el món associatiu existeix una gran varietat de nomenclatura, ja que cada entitat 

decideix el nom que es posa al moment de fundar-se, i aquest és independent de la forma 

legal que tingui. Les dues figures majoritàries són associació i fundació, amb un 92% entre 

les dues respecte la resta. A part de ser les més freqüents, també són les que tenen més 

incidència en la societat, en el sentit que treballen d'una manera més altruista i relacionada 

amb molts àmbits diferents. Per tant, només es comparen aquestes dues entre elles.

Les entrevistes  del llibre blanc del 3r sector han servit per veure les motivacions de les 

organitzacions:

«La fundació té una estructura més clara que la d’una associació; no es dóna la possibilitat 

que els últims d’unir-se a l’organització, si són més nombrosos, puguin decidir, de manera 

que es canviï una trajectòria que porti molt temps encetada. Una fundació té la garantia 

d’utilitat pública i això és fonamental; és una garantia de transparència. A més, la fórmula 

de la fundació permet atreure més finançament privat, gràcies a les desgravacions fiscals, 

cosa que les associacions no permeten. Si es pot treballar amb coherència i solidesa, i amb 

controls que impliquin garanties per a tercers, és preferible.»15

En l’àmbit català, predominen clarament les associacions respecte les fundacions, un 75% 

de les entitats són associacions per un 17% que són fundacions. 

A la següent taula s’observa la presència de fundacions i associacions (expressat en tant per 

cent) segons el seu volum pressupostari anual.

Taula 4.  Presència de fundacions i associacions segons el volum pressupostari (%). Comparativa entre aquests dos tipus d’entitats, els 

tant per cents restants corresponen a les entitats catalogades com a “Altres”. Font: Llibre Blanc del Tercer Sector, 2003.

15    Entrevista al representant d'una organització per la drogodependència.
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Si s’analitza quin tipus d’organitzacions predominen en cadascun dels diferents volums 

pressupostaris, resulta que les fundacions constitueixen el 46% de les organitzacions que 

tenen  un  volum  pressupostari  superior  al  milió  i  mig  d’euros.  En  canvi,  entre  les 

organitzacions amb menys de 12.000 euros de pressupost, les fundacions representen un 

5%,  mentre  que l’associació  és  la  forma jurídica més  comuna en les  organitzacions de 

menor pressupost (91%).

Hi ha diferències substancials en quan al voluntariat segons el tipus d’entitat. El 71% dels 

voluntaris de les fundacions fa més de cinc anys que ho són, mentre que en el cas de les 

associacions aquesta xifra baixa al 34%. Per tant, les fundacions tenen menys voluntaris, 

però aquests són molt més estables. Aquesta dada es pot explicar per la major antiguitat de 

les fundacions. D’altra banda, la major obertura a la societat per part de les associacions 

facilita el fet que aquestes atreguin persones de compromisos temporals.

La contractació és més habitual en les fundacions (75%) que en les associacions (34%), 

mentre que pel que fa al voluntariat les associacions que en tenen, superen les fundacions 

en deu punts percentuals (75% a 65%). A més a més, mentre que la majoria de fundacions 

tenen menys de deu voluntaris, en les associacions en solen haver entre deu i vint. Les 

dades,  doncs, corroboren la major participació ciutadana en les  associacions en relació 

amb les fundacions.

Mentre que les associacions poden perseguir els interessos que desitgin els seus socis, les 

fundacions i les cooperatives d’iniciativa social o sense afany de lucre tan sols es poden 

constituir per aconseguir finalitats d’interès general, en el primer cas, i, com ja hem vist, 

per gestionar serveis d’interès col·lectiu o de titularitat pública, o bé per realitzar activitats 

econòmiques d’inserció de persones en situació d’exclusió, en el segon cas.

En  els  darrers  anys  ha  tingut  lloc  un  procés  de  canvi  de  forma  social  en  moltes 

organitzacions, que han passat d’associació a fundació (prop d’un 10%, o sigui,  més de 

500). En concret, un 6% de les organitzacions ha realitzat aquest canvi (més de 330) i un 

3% ha declarat a l’enquesta que tenen previst de fer-ho pròximament.
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Això s’explica perquè al principi és més fàcil fundar-se com a associació, però a mesura que 

es va creixent, i realitzen projectes de més envergadura, hi ha més avantatges i es poden 

obtenir més recursos s’hi es fa des d’una fundació, sobretot avantatges fiscals. Aquest fet, 

també s'explica perquè s'ha regulat abans el marc legal de les fundacions que el de les 

associacions. Les fundacions tot i tenir certs avantatges també han de passar un control 

més estricte.

Pel que fa a les diferències fiscals, l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) 

preveu una deducció del 25% de les seves aportacions amb un 30% de límit de la seva Base 

Imposable per les persones físiques que col·laboren amb una fundació. En el cas de les 

persones jurídiques, pot reduir-se el 35% de l’impost del donatiu sobre la quota íntegra de 

l’Impost de Societats.  A més, una fundació pot tancar l’exercici anual amb beneficis, cosa 

que les associacions no ho poden fer.

Aquests  avantatges  fiscals  sovint  són aprofitats  per  les  grans  empreses,  tant  per  crear 

noves fundacions, o per realitzar donatius a fundacions ja existents. Aconseguint a part 

dels avantatges fiscals, un rentat d’imatge per l’empresa.

També es creen fundacions paral·lelament amb una empresa, fent des de la fundació feina 

que esdevindrà directe o indirectament útil per l’empresa.

Part de les entrevistes realitzades recalquen la conveniència que s’agilitzi el procés que una 

associació tingui les mateixes exempcions fiscals que una fundació si és declarada d’utilitat 

pública. Perquè així es pugui conservar la filosofia de les associacions però amb els avan-

tatges fiscals d’una fundació. El problema és que per aconseguir ser declarada d’utilitat pú-

blica s’ha de passar per un procés llarg i dificultós, i moltes associacions els hi és més fàcil 

fer el canvi cap a fundació.
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Marc Legal
A Catalunya existeix la Llei 7/1997 d’associacions16 i el Decret legislatiu 1/199217 pel 

qual s’aprova el text refós de la Llei de cooperatives de Catalunya, formen el marc jurídic 

bàsic del sector a Catalunya. Aquest Decret legislatiu ha estat derogat per la Llei 18/2002, 

del 5 de juliol, de cooperatives18.

A l’Estat espanyol aquest marc el constitueixen la Llei 30/1994 ja esmentada, la recent Llei 

d’associacions i la Llei 27/1999 de cooperatives. Es tracta d’un marc jurídic en procés de 

canvi.

Les entitats de segon nivell, pel fet de constituir-se habitualment com a associacions de 

persones jurídiques, es troben regulades per la Llei d’associacions, per la qual cosa no se’n 

farà cap esment específic. D’altra banda, les entitats religioses estan subjectes a un règim 

legal especial, fruit dels acords entre el Vaticà i l’Estat espanyol. De totes maneres, cada 

vegada és més habitual que les entitats religioses atorguin a la seva acció social una forma 

jurídica pròpia de qualsevol fundació o associació.

Tant el dret d’associació com el de fundació estan recollits en la Constitució espanyola, 

però  en  categories  diferents.19 Així,  el  dret  d’associació  figura  en  el  grup  de  «Drets 

Fonamentals  i  Llibertats  Públiques»,  un  col·lectiu  de  drets  que  admeten  empara 

institucional i que es legislen mitjançant lleis orgàniques. En canvi, el dret de fundació es 

troba  en  l’apartat  de  «Drets  i  Deures  dels  Ciutadans»,  i  no  disposen  de  les  mateixes 

característiques.

La seva diferent ubicació en el marc constitucional ja ens indica una diferència significativa 

entre associacions i fundacions. Aquesta diferència s’ha traduït en una major facilitat per 

crear associacions, però no en una major preocupació legislativa per aquesta figura. Des 

d’aquesta perspectiva, sobretot a escala estatal (però, en certa manera, també en l’àmbit 

català), s’ha prioritzat la regulació del món fundacional. Aquesta priorització segurament 

respon a la voluntat d’impulsar una figura que no era habitual en la nostra societat civil i 

per a la qual no existia un marc clar.

16    DOGC núm. 2423, de 01-07-1997 
17    DOGC núm. 1563, 2-3-1992 
18    DOGC núm. 3679, 17-07-2002, p. 13014
19    Constitució Espanyola de 6-12-1978, articles 22 i 34 respectivament. 
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Un marc que encara avui presenta mancances importants i que, precisament, no afecta 

especialment aquesta figura jurídica sinó d’altres. Des del sector es reclama, entre d’altres, 

el reconeixement i la definició del concepte de cooperativa d’iniciativa social o sense afany 

de lucre en l’àmbit català, i  la creació d’una llei d’empreses d’inserció a escala estatal i 

autonòmica. Aquesta llei hauria de permetre regular i reconèixer formalment un conjunt 

d’organitzacions  que,  en  aquests  moments,  s’agrupen  sota  fórmules  jurídiques  molt 

diverses que no s’ajusten a les seves necessitats. Més enllà del marc jurídic concret, des del 

sector també es demana que es tingui en compte la seva especificitat en temes com ara la 

regulació laboral, fiscal, etcètera.

En definitiva, dels estudis del Llibre Blanc se n’extreu un baix nivell de coneixement de la 

realitat jurídica i fiscal, però consciència de la seva importància.
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Relacions amb altres sectors
Les  relacions  que  estableix  una  entitat  poden  ser  amb  altres  entitats,  amb 

l'administració pública o amb el sector privat (empreses).

Relació amb altres entitats

Prop del  70% de les organitzacions afirma haver mantingut alguna relació amb alguna 

altra entitat en els últims dos anys. Aquesta relació ha estat amb associacions en un 61% 

dels  casos,  i  en un 38% amb fundacions i  amb l’obra social  de caixes.  Aquestes dades 

evidencien un comportament peculiar de les obres socials de les caixes, que representen 

menys d’un 1% de les  entitats  del sector i  tenen una importància molt  significativa en 

l’àmbit relacional20.

Tot i que la coordinació es considera fonamental i que ha de créixer, poques organitzacions 

estan  disposades  a  dedicar-hi  recursos.  Per  això,  perquè  una  entitat  de  segon  nivell 

funcioni ha de deixar molt clara la seva utilitat a les entitats a les que s’adreça, i que són 

més grans els beneficis que en treuran que no pas els recursos que s’hi hauran de destinar. 

El nivell de relació amb altres organitzacions creix d’acord amb el volum de l'entitat, com 

més volum pressupostari més relacions tenen amb altres entitats. Aquest fet s’explica en 

gran part  pel  fet  que una  entitat  gran gairebé sempre té  persones  assalariades  que hi 

dediquen el seu temps, i per elles no suposa una càrrega extra relacionar-se amb altres 

entitats.  També  té  a  veure  amb  la  dimensió  dels  projectes,  en  un  projecte  de  gran 

envergadura es pot repartir la feina de manera hi poden col·laborar vàries entitats.  

Relació amb l’administració i les empreses

La frontera entre el que és públic i privat cada vegada és més difusa. Les entitats amb gran 

capital són les que més es relacionen amb l’administració, ja que realitzen projectes de 

gran envergadura que alhora, molts fan servei a l’administració.

El 71% de les organitzacions tenen subvencions i un 46% tenen espais cedits per part de les 

administracions.  Un 19% han  estat  contractades  públicament  i  un  25%  han participat 

20     Dades del Llibre Blanc del Tercer Sector.
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últimament en òrgans consultius. 

Un 33% de les entitats han col·laborat amb empreses els últims 2 anys. Un 45% han rebut 

donatius o subvencions i un 30% han estat contractades.

  
Pertinença a entitats de segon nivell

En un sector format per moltes  organitzacions  de  volum petit-mitjà  que comparteixen 

objectius, en que la sensibilització de la societat i les administracions públiques és un eix 

d’actuació  important  i  els  serveis  prestats  són moltes  vegades  similars,  seria  lògic  que 

existís una coordinació elevada i es realitzessin molts projectes de forma conjunta.

La pertinença a entitats de segon nivell queda diluïda, en un percentatge elevat dels casos, 

en  un  objectiu  difós  i  que  no  té  una  traducció  directa  en  la  millora  de  l’impacte  de 

l’organització. En aquest sentit, sovint s’afirma que no val la pena dedicar més recursos a 

les  entitats  de  segon  nivell,  que,  per  a  la  majoria  d’organitzacions,  no  tenen  funcions 

directament  vinculades  a  l’assoliment  dels  seus  objectius  en  cas  de  tenir  unes 

organitzacions de segon nivell més potents, els incentius per pertànyer-hi serien diferents. 

Les respostes serien molt variables. És per això que és important que el sector, amb l’ajut 

de les administracions públiques, a través de subvencions i ajuts de caire divers, faci un 

esforç per consolidar aquestes entitats. Unes entitats que haurien d’assolir un paper actiu 

en l’enfortiment del sector i que, segurament, haurien de ser molt més importants en el 

foment  de  les  capacitats  tècniques  de  les  organitzacions  del  seu  sector  i  en  el 

desenvolupament de la influència política.
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Diagnosi DAFO

Debilitats

• Particularisme. Tant  el  tercer  sector  com  les  entitats  naturalistes,  estan  molt 

atomitzats; és a dir,  hi  ha un gran nombre d'entitats molt petites,  d'interessos molt 

concrets i incidència molt focalitzada en un nínxol de la societat. Per exemple: hi ha 

una entitat per cada barri i per cada tipus de minusvalia física o psicològica quan potser 

amb una estructura superior es cobririen més necessitats o tindria més renom. Moltes 

d'aquestes  entitats,  al  tenir  una  distribució  geogràfica  molt  reduïda,  comparteixen 

objectius i interessos però no estan en contacte, amb la qual cosa s'engeguen projectes 

molt semblants sense compartir informació ni metodologies. 

• Marc legal.  Hi ha poc coneixement de la regulació jurídica i fiscal segons la forma 

legal que s'adopta, i dels incentius o obligacions que recauen sobre cadascuna d'elles: 

declaració d'utilitat pública i possibilitat de desgravar impostos.

• Manca de cooperació. No hi ha estratègies de cooperació ben definides degut a la 

sobrecàrrega de feina que suposa al dia a dia de les entitats, i les de segon nivell que s'hi 

dediquen no es veuen com un valor afegit per les primeres. Moltes xarxes existents es 

limiten a ser un punt de trobada virtual on les entitats es registren i creen el seu espai 

web i la seva agenda i contacte, però on ha de ser l’usuari extern qui descobreixi la seva 

existència  i  es  preocupi  d’aconseguir  la  informació  que  desitja.  La  relació  amb 

l'administració  tampoc  té  caràcter  estratègic,  només  s'utilitza  per  aconseguir 

subvencions o col·laboracions puntuals. 

• Voluntariat.  La  dedicació  dels  recursos  humans  a  les  entitats  és  majoritàriament 

voluntària i no retribuïda, per la qual cosa no és a temps complet i la dedicació no és 

exclusiva. Aquest fet resulta en molts casos una barrera per a la realització de projectes 

de major envergadura o per a la pertinença a entiats de segon nivell.
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• Escassa  comunicació  a  tots  els  nivells. Els  canals  de  comunicació  entre  les 

entitats, la seva base social i el públic general, estan molt mal gestionats i desaprofitats, 

de manera que els socis i col·laboradors desconeixen gran part de les tasques que es 

realitzen dins  l'entitat  a  la  que pertanyen.  La major  part  de les  entitats  només fan 

campanyes puntuals de cara al públic i  no empren processos d’avaluació o recollida 

d'informació de l'opinió pública.

• Individualisme. Els paràmetres de comportament i de consum de la societat actual 

tendeixen a crear cada vegada més individualime:  Competitivitat  laboral,  publicitat, 

canvis en la forma tradicional de familia... Empenyen a les persones a lluitar pel seu lloc 

personal dins de la societat per diferenciar-se de la resta.

• Baixa implicació. Tot i que gran part de societat pertany a alguna entitat com a soci o 

simpatitzant, la seva participació sovint es limita a pagar la quota de soci o a fer alguna 

col·laboració  esporàdica.  No  és  freqüent  la  participació  constant  a  les  activitats  de 

l’entitat i encara menys la participació a les activitats d’altres.
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Amenaces

• NIMBY's. La creixent  aparició de plataformes de caràcter  puntual  per un projecte 

concret en un moment determinat, ha provocat la resposta de l'administració, que amb 

la  denominació  del  moviment  com   “la  cultura  del  no”  i  fenòmens  NIMBY,  ha 

desprestigiat entitats que porten anys de feina en gran varietat d'àmbits. D'altra banda, 

moltes  entitats  que  s'adhereixen  en  un  principi  a  una  plataforma,  veuen  que  no 

comparteixen tots els objectius, que suposa una sobrecàrrega de feina i de temps molt 

important en assemblees, reunions, etc. que desgasten molt a les entitats.

• Paternalisme. Crear situacions de dependència dels ajudats envers l'entitat. Això és 

més fàcil  que passi  amb entitats  de caire  social  que no de  caire  conservacionista  o 

naturalista.  L'exemple  més  clar  és  amb  els  ajuts  mal  gestionats  a  països 

subdesenvolupats,  que  quan  deixen  de  ser-hi  provoquen  situacions  més  greus  que 

abans d'aparèixer.

• Competència. Tant les entitats de primer nivell com les de segon busquen fer-se un 

nom i aconseguir subvencions, créixer en estructura, i en definitiva, gestionar la marca 

com si es tractés d'una empresa. Això freqüentment les fa caure en competència amb el 

mercat, però sovint també entre elles, i en comptes de buscar la cooperació amb la resta 

busquen la manera de diferenciar-se'n i guanyar poder relatiu. També entren en joc 

empreses  que  creen  entitats  per  aspirar  a  projectes  públics  i  subcontractar-los  a 

l'empresa, i d'altres que només es creen per donar bona imatge a l'empresa. Aquest fet 

pot arribar a deslegitimitzar greument el moviment associatiu.
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Fortaleses

• Forta tradició associativa. Catalunya té una forta tradició associativa de caire social 

que  es  remunta  a  la  revolució  industrial,  com  també  d'una  consciència  ambiental 

bastant arrelada i cada cop més extesa. Hi ha entitats amb molts anys d'existència que 

han aconseguit un fort reconeixement per part de la ciutadania, i poder per incidir en 

les polítiques del país. 

• Fites Concretes de l'associacionisme.

1. Societats corals fundades per Josep Anselm Clavé durant el segle XIX per tal 

d'elevar la cultura dels obrers mitjançant la música i el cant. Els cors eren 

una excusa per fer vida social fora de les hores laborals, i van adquirir un 

caire  reivindicatiu,  ja  que  quan feien fora  algun treballador,  tot  el  cor  es 

posava a cantar davant de la casa dels amos de la fàbrica. Actualment encara 

existeix la Federació de Cors Clavé. 

2. L'any 1995, centenars d'entitats unides i ciutadania de l'estat Espanyol, van 

fer una campanya molt important per tal de destinar el 0,7% del PIB a la 

cooperació amb països necessitats. Tot i que no es va aconseguir plenament, 

va servir per augmentar lleugerament l'import destinat a tals finalitats, i per 

sensibilitzar  gran  part  de  la  població  sobre  els  problemes  de 

desenvolupament dels països del tercer món.

3. El  Fòrum  Social  Mundial  és  un  espai  de  debat  democràtic  d'idees, 

aprofundiment  de  la  reflexió,  formulació  de  propostes,  intercanvi 

d’experiències  i  articulació  de  moviments  socials,  xarxes,  ONG’s  i  altres 

organitzacions de la societat civil que s'oposen al neoliberalisme  al domini 

del món pel capital i per qualsevol forma d'imperialisme. Es van reunir per 

primera  vegada  el  2001.  Aquest  va  sortir  com  a  contrapartida  al  Fòrum 

Econòmic  Mundial  de  Davos  en el  qual  es  reuneixen els  principals  líders 

polítics i econòmics. 
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• Paper cohesionador de la societat. “Les entitats proposen models alternatius de 

societat,  avancen  propostes  noves,  aporten  veus  diferents,  actuen  com  a  grups  de 

pressió quan fa falta, etc. En definitiva, el sector és una mena de termòmetre social que 

mesura l'adequació o la inadequació, de les polítiques impulsades pels governs o de 

l'acció del món empresarial.”21

21 La gestión de las ONL, Alfred Vernis ed.
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Oportunitats

• Noves  eines  per  la  gestió.  L’OTS  i  La  Taula  d'Entitats  són  dos  entitats  que  es 

dediquen exclusivament a la investigació, la  gestió i  la  cooperació del 3r sector.   El 

Llibre  Blanc  del  Tercer  Sector  fa  una  diagnosi  temàtica  i  marca  línies  de  futur 

desitjables  i  recomanacions  per  arribar-hi,  i  l’Observatori  i  la  Taula,  mitjançant 

jornades, col·laboracions, congressos, etc. Donen instruments i posen les bases per una 

bona cohesió entre entitats, entitats i administració i entitats i ciutadania.

• PNAV.  La Generalitat,  en col·laboració amb l'OTS i  diverses entitats  d’àmbits molt 

diferents,  està  creant  el  “Pla  Nacional  per  l'Associacionisme  i  el  Voluntariat”,  que 

pretén ser el full de ruta pel disseny i l'execució de totes les polítiques dirigides al món 

de l'associacionisme. 

• Creixent visió transversal.  Els compartiments temàtics que afecten a una societat 

cada cop són més difosos i es té una visió més genèrica del conjunt; per tant, es deixa de 

banda la visió més estanca on cada tema és tractat aïlladament sense tenir en compte 

altres factors que influeixen; per exemple, el medi ambient ha deixat de ser un bloc al 

marge dels altres i ha passat a ser una estratègia i un objectiu pels altres blocs, i ja s'han 

fet jornades amb noms tant aparentment inconnexos com “paisatge i salut”.  Això, a 

l'hora  de  buscar  aliances  i  col·laboracions  és  molt  útil  ja  que  obre  el  ventall  de 

possibilitats i enriqueix a les entitats que hi participen, i de rebot, a la ciutadania en 

contacte amb les entitats. 

• Noves tecnologies de la comunicació. El treball en xarxa cada cop és més fàcil i 

assequible,  i  les entitats de segon nivell  poden aprofitar  això per crear models  més 

proactius  que  incentivin  a  les  entitats  a  la  cooperació,  intercanvi  de  serveis  i 

d'informació.  Les entitats  també han d’aprofitar  aquests  nous espais  per una major 

difusió de les seves activitats tant pels socis com per la societat en general.
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Disseny conceptual d'una xarxa de segon nivell

Consulta preliminar
Aquest primer document consisteix en una enquesta de petit format, que  ha servit 

per crear una primera impressió del 3r sector de la comarca del Gironès. La consulta va ser 

remesa a un total de 47 entitats a través del correu electrònic. Juntament amb l'enquesta, 

s'hi podia trobar petit escrit on ens presentàvem com a grup d'estudiants en procés de 

realització del projecte de final de carrera, així com els objectius del mateix.

Objectius

• Fer  un primer tempteig  del  interès  que pot  suscitar  l'aparició  del  Projecte  Hifa, 

entre les ofertes existents al sector. 

• Valorar la capacitat de resposta de les diferents tipologies d'entitats.

• Valorar els sectors més interessats en la proposta.

Resultats 

• Del total de 47 entitats seleccionades a l’atzar, tan sols en responen 5. 

• Es  constata  que  4  de  5  de  les  respostes  obtingudes  provenien  d'entitats  amb 

persones assalariades.

• A totes les entitats que han respost es destaca un gran interès perquè la xarxa entri 

en funcionament. També és remarcable que més de la meitat de les respostes van a 

càrrec d'entitats naturalistes/conservacionistes. Concretament, el 20% del total de 

les enquestes van ser enviades a entitats naturalistes/conservacionistes, mentre que 

dins  del  percentatge  de  respostes  aquest  ha  ascendit  fins  prop  del  60%  a  les 

respostes. 

39

Propostes d'actuació

mailto:xarxa.sinergia@gmail.com


Sinèrgia
Estratègies Socioambientals

xarxa.sinergia@gmail.com

Conclusions

Degut al nombre reduït de respostes és complicat fer un anàlisi estadístic representatiu de 

les dades. S’ha observat com les entitats que han respost són les que tenen més recursos 

econòmics,  humans  i  temporals,  i  en  poden  dedicar  a  relacions  amb  altres  entitats  o 

particulars  que  s'interessin  en  elles.  Per  tant,  les  dades  obtingudes  amb  enquestes 

realitzades  electrònicament  no  són  massa  representatives  del  conjunt,  ja  que  només 

engloben entitats grans i amb recursos que ja coneixen els òrgans que estudien el tercer 

sector,  formen  part  d'entitats  de  segon  nivell  i  tenen  bones  fonts  d'informació  per 

aconseguir subvencions. És precisament en les entitats que no han contestat, (més petites i 

sense recursos) on s'ha d'incidir més per tal d’incentivar-les a col·laborar, mostrant tots els 

avantatges que això suposa.
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Disseny de la base de dades d’entitats
En el moment en que una entitat decideix entrar a la xarxa ha d'omplir un formulari per 

saber les  seves dades bàsiques de funcionament,  àmbit  d'actuació,  etc.  per poder crear 

contactes útils amb les altres entitats. La generació d'aquests formularis, constitueix una 

font d'informació vital per a la xarxa, ja que del seu resultat se'n despendrà el paper que hi 

jugarà cada entitat, a priori. A banda d'aquesta utilitat més pràctica, els formularis han de 

servir també per a realitzar una diagnosis activa del sector a l'àrea d'estudi.

Estructura de la base de dades

La base de dades es distribueix en quatre taules que seran pel funcionament diari de la 

xarxa: 

• Associacions Virtuals

• Entitats

• Particulars

• Agenda

L'administrador pot generar cerques a partir dels camps comuns de les taules, per tal de 

crear els contactes pertinents segons les activitats de l'agenda, l'àmbit d'actuació d'aquestes 

activitats i de les entitats, associacions virtuals o particulars i el lloc on es realitzin.

A part d'aquestes taules que són les bàsiques, n'hi ha dos més que serveixen pel control i la 

valoració del funcionament de la xarxa:

• Qualitat d'Activitats

• Quantitat d'Activitats

A la primera s'omplen els camps a partir de les dades de valoració de les entitats que han 

col·laborat  entre  elles  i  el  balanç  que  n'han  fet,  i  la  segona  és  un  simple  comptador 

d'activitats dutes a terme per les entitats.

L'última  taula,  Dades  entitats,  emmagatzema  tota  aquella  informació  del  formulari  de 

registre que pot ser d'interès estadístic per la diagnosi activa i per la comparació temporal 

o temàtica d'aquestes dades.
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Esquema de la Base de dades
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 - Nom Entitat
 - Nif Entitat
 - Àmbit 
d'actuació
 - Num. Membres

Entitats Particulars Agenda

 - Nom Entitat
 - Nif Entitat
 - Àmbit 
d'actuació
 - Criteri 
establert
 

 - Nom 
Particular
 - Nif Particular
 - Edat
 - Àmbit  
d'interès
 - Nivell de          
     coneixement
 - Àmbit 
geogràfic

 - Nom Activitat
 - Nom Entitat
 - Nif Entitat
 - Àmbit 
d'actuació
 - Lloc
 - Num. 
Membres

 - Nom Activitat
 - Nom Entitat
 - Nif Entitat
 - Entitats           
       
col·laboradores
 - Àmbit 
d'actuació
 - Lloc
 - Num. 
Membres

Qualitat 
Activitats

Contador 
Activitats

 - Nom Entitat
 - Nif Entitat
 - Num. 
Activitats
 - Num      

Dades 
Entitats

Associacions 
Virtuals

 - Nom virtual
 - Àmbit Actuació 
 - Num.Membres
 - Contacte
 - Àmbit Geogràfic

Taules de control

Dades pel tractament 
estadístic i diagnosi activa

Taules pel funcionament habitual

mailto:xarxa.sinergia@gmail.com


Sinèrgia
Estratègies Socioambientals

xarxa.sinergia@gmail.com

Consultes
A banda d'emmagatzemar informació per a la generació de diagnosis,  la base de 

dades constitueix un instrument bàsic tan per l'administrador de la web com pels propis 

usuaris, ja que a través de diverses consultes permetrà:

• Tractament  intern  de  la  informació:  Permet  que  l'administrador  pugui 

disposar de tota la informació referent a les entitats que figurin a la xarxa. A través 

d'aquestes  consultes,  es  podran  destriar  les  entitats  que  siguin  d'interès  per  a 

l'administrador  en  cada  moment.  Aquestes  consultes  es  nodriran  de  la  taula 

d'entitats, la d'associacions virtuals i la de particulars.

• Informació divulgativa: Aquestes consultes actuaran com un cercador d'entitats 

a disposició tan d'usuaris registrats com no registrats. La informació accessible des 

d'aquestes  cerques  es  limitarà  a  una  breu  descripció  de  l'entitat  i  els  camps 

necessaris per contactar-hi.

• Mètodes de control: A través d'aquestes consultes, s'han de controlar tots aquells 

paràmetres referents als mètodes de control i seguiment22.

Les cerques es podran ampliar en qualsevol moment, en funció de les necessitats de la 

xarxa. Tan sols s'hauran de crear les corresponents consultes a través de la mateixa base de 

dades, preparada per aquest tipus d'ampliacions.

22    Pàgina 78.
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Formularis de registre
• El primer d'ells pretén recollir la  informació general de l'entitat, és a dir tots els 

aspectes necessaris per identificar-la i poder-hi contactar. D'aquesta manera des de 

la xarxa es disposarà d'una fitxa descriptiva de cada entitat a la mateixa web. La 

nostra  voluntat  és  que,  si  les  diverses  entitats  ho  permeten,  aquesta  fitxa 

identificatòria serà pública per la resta d'entitats i usuaris de la xarxa. Aquest ha de 

ser un pas relativament senzill perquè, a banda de que part de la informació serà 

recollida a través de les enquestes, existeixen portals que disposen d'aquest tipus 

d'informació perquè la reculli el mateix administrador de la web.

• El següent apartat, correspon a l'àmbit d'actuació de la entitat. De fet, les qüestions 

presents en aquest  apartat,  pretenen donar  a conèixer tan el  públic al  qual  van 

adreçades les seves activitats com l'abast geogràfic de les mateixes. Aquesta última, 

per exemple, és una dada a tenir molt en compte en col·laboracions o contactes amb 

altres entitats fora de l'àmbit municipal.

• Una altra temàtica de gran interès, tant per l'eficiència i l'efectivitat de les relacions 

a través de la xarxa, és el coneixement de  l'organització i els recursos humans de 

cadascuna de les entitats. Aquesta informació marcarà el “tempo” en el qual ens 

podem adreçar a elles des de la xarxa i deixarà veure el seu potencial. Un aspecte a 

estudiar duran el funcionament de la xarxa serà comparar el volum i la qualitat de 

les  activitats  realitzades  en  funció  del  capital  humà  de  que  disposen.  Aquest, 

juntament amb les dades de recursos econòmics, seran els aspectes a tenir més en 

compte a l'hora d'implementar els mètodes de control de l'activitat de les entitats.

• L'últim gran bloc que es té en compte a través de les enquestes és el dels aspectes 

econòmics. Aquest formulari no servirà pel funcionament diari de la xarxa sinó per 

la generació de dades estadístiques per la diagnosi activa.
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Criteris, tracte i classificació de les entitats
• Es demanaran diferents requeriments pels diferents tipus d'entitats en funció de les 

seves possibilitats i/o característiques.

• La selecció d'entitats per part de la xarxa, dependrà, en major mesura, dels objectius 

que  es  marquin  cadascuna  d'elles  que  no  de  la  seva  forma  juridica  (fundació, 

associació, agrupació...). 

• Cada entitat serà classificada segons el criteri de la xarxa en quatre classes: part 

activa primària, part activa secundària, part passiva i exclosos.

• A  llarg  termini,  quan  la  xarxa  ja  tingui  la  inèrcia  suficient,  l'objectiu  serà 

incrementar  la  implicació  de  les  entitats,  de  manera  que  superin  les  diferents 

classes, escalant, fins a formar part del grup més actiu d'entitats de la xarxa. 

Llegenda

• Part activa primària:   Entitats que per la seva ideologia i àmbit d'actuació formen 

l'esperit de la xarxa, indispensables per mobilitzar i ambientalitzar la resta.

• Part  activa  secundària:   Entitats  que  poden  estar  predisposades  a  col·laborar 

activament amb la xarxa però que es desconeix exactament quin tipus de projectes 

realitzen.

• Part  passiva:   Entitats  amb aparent  predisposició  negativa  però  que poden estar 

interessades o fer activitats puntuals. 

• Exclosos:   Entitats  amb ànim de lucre,  amb interessos molt  focalitzats  o  fora de 

l'àmbit geogràfic, de marcada ideologia política i/o religiosa.

Tracte que rebrà cada entitat en funció de la llegenda

Part activa primària

1. Se'ls informa dels avantatges de formar part de la xarxa deixant clar que no 

serà una sobrecàrrega. 
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2. Se'ls  demana  que  omplin  el  formulari  d'inscripció  per  la  base  de  dades, 

consultable pels usuaris registrats. 

3. A partir del moment en què estan registrats, tan sols hauran d'enviar la seva 

agenda d'activitats.

1. Activitats amb data fixada i organitzades.

2. Projectes o idees que requereixen col·laboració externa. 

4. També poden enviar projectes finalitzats com a material de consulta, i  els 

anuaris de les activitats realitzades.

5. Rebran informació personalitzada segons els criteris que hagin sol·licitat

1. A petició pròpia.

2. A decisió de la xarxa a partir del formulari inicial i de la seva 

agenda i web.

6. Valoren la informació i responen confirmant col·laboració o sol·licitant més 

informació.

7. L'administrador en contacte amb la/les entitat/s que realitzen les activitats o 

projectes en que vulguin col·laborar. 

8. Enquesta opcional de valoració de l'activitat.

9. Generació  automàtica  de  notícies  pel  portal  web,  amb  els  enllaços 

convenients a articles de premsa, webs pròpies... 

Part activa secundària

1. Contacte  per  mail  o  per  correu  convencional  amb  el  mateixos  punts 

mencionats a l'anterior apartat substituint el primer per:

− Informació publicitària de la xarxa on se'ls informa de l'interès de 

formar part de la xarxa deixant clar que no serà una sobrecàrrega.

Part passiva

1. Contacte  per  mail  i  per  correu  convencional  anunciant  la  xarxa  i 

engrescant a les entitats a registrar-se, passant a la part activa secundària. 

En cas contrari, se'ls instarà a tenir en compte l'existència de la xarxa per 
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si realitzen activitats que puguin ser d'interès, i a mantenir-se informats 

per si algun projecte els interessa. 

2. Es poden registrar al web com a part passiva sense imposició de mínims, 

simplement amb voluntat informativa i col·laboració esporàdica.

Exclosos

1. Contacte via mail i correu convencional anunciant la xarxa.

2. En aquest cas haurà de ser l'entitat la que prengui la iniciativa mostrant el 

interès que no ha estat detectat en primera instància pels administradors, 

i justificant la seva ètica més enllà de l'ànim de lucre i/o posicionament 

polític i/o religiós.
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Disseny del Web

Entorn Gràfic

El web del Projecte Hifa és la part més visible de cara a l'usuari, i és un canal de 

comunicació primordial entre les entitats, el projecte i l'administració. Això fa que el seu 

entorn gràfic hagi d'estar particularment ben dissenyat per donar allò que l'usuari busca 

d'una manera àgil i senzilla, sense manca ni sobredosis d'informació. 

El web estarà organitzat a l'entorn d'una pàgina principal molt senzilla que només servirà 

de porta d'entrada al diferent apartats i per registrar-se o entrar si ja estàs registrat. Els 

diferents apartats, al seu torn, ja es disposarà d'un menú d'enllaços als altres, per no haver 

de tornar a la pàgina inicial cada cop. 

L'estructura  dels  diferents  apartats  s'adequarà  al  seu  contingut,  però  sempre  buscant 

l'entorn més còmode per l'usuari i mantenint un estil comú a totes les pàgines.

Contingut públic

1. Qui som?

      Explicació del projecte i les seves motivacions.

2. Què oferim?

Projectes  i  propostes  per  Entitats  i  per  Particulars,  amb  enllaços  directes  als   

formularis  corresponents  de  la  base  de  dades  per  la  xarxa  d'entitats  i  la  borsa  

d'interessats respectivament.

3. Agenda d'activitats

Activitats de cada entitat que vulgui informar-ne, i sobretot, de les que es duen a  

terme conjuntament.
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4. Entitats Virtuals

Com funcionen, que ofereixen i com es pot crear, amb enllaç directe al formulari 

corresponent per crear-ne una i el directori de les ja existents amb informació  

sobre el seu àmbit de treball.

Contingut privat

1. Per entitats

• Novetats  i  avisos  personalitzats  sobre  activitats  i  projectes  d'altres 

entitats que poden ser del seu interès, per tal de col·laborar activament 

amb elles si així ho desitgen ambdues parts.

• Enquestes  i  formularis  de  valoració  dels  projectes  comuns  i  de  la 

xarxa. 

• Espai a l'agenda per les seves activitats.

• Possibilitat  de penjar els  seus projectes  finalitzats  i  de consultar-ne 

d'altres entitats, per compartir informació i reduir esforços.

2.  Per particulars

• Contactes amb altre gent amb els mateixos interessos.

• Catàleg sobre el procés de creació d'una entitat.

• Contacte personalitzat amb entitats que facin activitats del seu interès. 

• Possibilitat de crear una associació virtual
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Administrador

Aquest web necessita un control diari per gestionar la informació i els contactes. 

Com que els membres de la xarxa reben un tracte personalitzat, no es pot fer de manera 

automàtica malgrat que és un mètode molt pràctic, però que tendeix a les generalitzacions 

i a la falta de precisió, per tant, no permet avaluar la qualitat ni la tipologia de les diferents 

activitats d'una manera fiable. Per tant, és necessari el paper d'una persona encarregada de 

fer aquesta tasca, l'administrador del web o webmàster.

La seva feina consisteix en crear els contactes entre les entitats, particulars i associacions 

virtuals  que  coincideixin  en  àmbit  d'actuació,  àmbit  geogràfic  i/o  data  d'organització 

d'activitats, per tal d'establir col·laboracions. També ha de mirar quins projectes té cada 

entitat i amb qui poden compartir informació i recursos.  Com que els contactes poden ser 

molt transversals, amb entitats aparentment molt diferenciades és important la iniciativa 

de l'administrador a l'hora de crear aquests  contactes i  mirar que siguin satisfactoris  i 

productius per totes les parts.

A  mesura  que es  creïn  connexions  entre  entitats  i  l'administrador  vagi  coneixent  com 

funciona cada entitat, la seva feina s'anirà simplificant.

Tasques:

• Difusió i  publicitat de la xarxa a partir d'un model i  pels canals de comunicació 

pertinents.

• Actualització  de  l'agenda  d'activitats  i  informació  personalitzada  a  les  entitats 

interessades.

• Gestió de la base de dades i la borsa d'interessats.

• Revisió dels mètodes de control i les valoracions de la xarxa.

• Propostes de millora de funcionament.
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Mapa Web
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Disseny de la borsa d'interessats
Per tal d'incentivar les persones a participar d'una manera activa i constructiva amb 

la societat mitjançant l'associacionisme, el Projecte Hifa posa a la seva disposició una borsa 

on registrar-se segons els seus interessos, omplint un formulari senzill amb els següents 

camps  que  permeten  crear  perfils  comparables  dels  diferents  usuaris  per  veure  quins 

s'ajusten entre ells:

 Nom i cognoms

 Edat

 Adreça

 Interessades en:

Oci Social
Cultura Cívica
Medi Ambient Autoajuda
Educativa Altres

 Nivell de coneixements per cada àmbit: Baix, Mitjà, elevat.

 Adreça electrònica

 Telèfon

 Disponibilitat (hores o dies a la setmana)

A  partir  d'aquí,  el  Webmàster  posarà  en  contacte  individus  amb  perfils  similars  que 

comparteixin  interessos i  proximitat  geogràfica,  i  els  informarà de les  possibilitats  que 

tenen:  

• Crear una nova entitat segons els seus interessos  . En aquest cas es posarà a la seva 

disposició un catàleg amb els estatuts i documentació necessària, les subvencions a 

les que poden accedir i les entitats similars a la seva.

• Crear  una  entitat  virtual  .  Aquestes  van  dirigides  a  persones  que  per  poca 

disponibilitat temporal, o falta de proximitat geogràfica, prefereixin tenir un punt 

de trobada virtual on crear els seus projectes,  compartir informació i  col·laborar 

amb altres entitats, sense registrar-se legalment.
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• Adherir-se a una entitat ja existent.

• Fer el seguiment de les agendes i projectes per oferir la seva col·laboració puntual o 

continuada en les entitats físiques o virtuals. 
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Associacions virtuals
Aquesta  opció  permet  la  col·laboració  entre  persones  i  el  funcionament  com  a 

organització  sense  constituir-se  legalment.  D'aquesta  manera  es  creen  nous  espais  de 

trobada  i  participació,  i  es  consoliden  vincles  entre  entitats  ja  existents  i  persones 

interessades  en  les  seves  temàtiques,  augmentant  així  la  riquesa  i  varietat  del  teixit 

associatiu amb noves eines i amb més força.

Les associacions virtuals les crearan les persones que han accedit a títol particular a la 

xarxa i han trobat gràcies a la borsa, altres persones disposades a treballar conjuntament 

per una causa comuna. Se’ls ofereix:

• Espai de trobada on organitzar activitats o projectes sense constituir-se legalment

• Contactes personalitzats amb entitats i particulars amb projectes o activitats del seu 

interès,  per tal  de col·laborar activament amb elles  si  així  ho desitgen ambdues 

parts.

• Espai a l'agenda d'activitats on informar a tothom de tot allò que proposen fer.
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Suport per associacions emergents
Per aquells que decideixin crear una nova entitat, els serà de gran ajut disposar de 

tota  la  documentació  que  necessitin  omplir  i  les  directrius  de  com  tirar  endavant  els 

primers  mesos.  Tota  aquesta  informació  estarà  recopilada  en  catàlegs  personalitzats 

segons l'àmbit d'actuació de la nova entitat i les entitats afins existents a la xarxa. 

Contingut:

1. Facilitar la documentació legal necessària per crear l’associació, tenint en compte 

els models més eficaços segons la valoració de la diagnosi.

2. Proposar  tipus  de  projectes  que  poden  engegar  en  els  primers  temps  de 

funcionament, que siguin d’interès públic i que els doni dinamisme i experiència 

per agafar inèrcia i funcionar de manera autònoma i eficient.

3. Donar contactes útils segons l’àmbit d’actuació i el nivell d’especialització perquè 

tinguin un impuls inicial que s’actualitzarà constantment a través de la xarxa.

4. Facilitar informació de les subvencions a les que poden aspirar.
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Catàleg per associacions emergents

Passos per crear una entitat

1. Trobar un grup de tres o més amics.

2. Decidir quin àmbit d'actuació agafeu, quins interessos teniu?

3. Decidir amb quina forma legal us constituïu:

3.1 Associació.

3.2 Fundació.

Heu decidit fer una Associació? 

Coses que us heu de plantejar:

Quins objectius teniu? Què voleu aconseguir? 

Quin grau d'implicació busqueu? 

Us voleu donar a conèixer?

Decidiu de quina manera voleu funcionar: assemblees per majoria o per consens, juntes 

amb  dret  de  vet  o  sense,  etc.  Perquè  d'això  dependrà  el  model  d'estatuts  que  haureu 

d'omplir. Tingueu cura de triar bé els estatus en funció dels vostres interessos, i penseu que 

els haureu de tenir disponibles per qualsevol membre de l'associació. 

Següents passos

1. Omplir la sol·licitud d'inscripció (Documentació adjunta).

2. Omplir l'acord de constitució (Documentació adjunta).

3. Fer els estatuts. (Documentació adjunta) Atenció! Escolliu bé el model.

4. Tramitar-ho.
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Ja esteu constituïts, i ara què?

Inventari de mitjans dels que disposeu i dels que necessiteu. 

Informar-vos  a  la  xarxa  de  quantes  entitats  hi  ha  treballant  al  mateix  àmbit  i  quines 

activitats tenen programades o han realitzat. (Podeu consultar la biblioteca de projectes)

Decidir  quines  activitats  voleu  realitzar,  us  podeu crear  una  plantilla  que  serveixi  per 

estructurar les activitats de cara a realitzar la memòria i per vosaltres mateixos:

• A quin públic les dirigiu?

• Perquè la feu? Objectius principals i secundaris.

• Recursos humans i materials: què necessiteu? Com ho podeu aconseguir?

• Calendari: quan la voleu fer, de quina durada? Puntual o periòdica?

Contacteu amb el vostre ajuntament, amb la Generalitat, o amb altres entitats, i mireu qui 

està disposat a col·laborar i quines subvencions podeu obtenir. 

Després de fer l'activitat feu una valoració i arxiveu la fitxa a la memòria.

Funcionament

Les figures obligatòries d'una associació són la junta directiva:

President  23  :   

També  serà  president  de  la  Junta  Directiva.  Són  pròpies  del  president  les  funcions 

següents:

a)  Dirigir  i  representar  legalment  l'associació,  per  delegació  de 

l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la 

Junta Directiva.

23 Article 22 de la Llei Catalana d'Associacions 7/1997.
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c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.

d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i 

de la Junta Directiva.

e)  Visar  les  actes  i  els  certificats  confeccionats  pel  secretari  de 

l'associació.

f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per les quals el 

deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.

Tresorer  24  :   

Té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració 

del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Portarà un llibre de caixa. Signa els 

rebuts de quotes i  altres documents de tresoreria.  Pagarà les factures aprovades per la 

Junta Directiva, les quals han d'e ser visades prèviament pel president, i ingressa el que 

sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi. Heu de tenir en compte que 

el balanç anual d'una associació ha de ser zero, no podeu tenir benefici econòmic.

Secretari  25  :  

El  secretari  ha de custodiar la documentació d'associació,  aixecar,  redactar i  signar les 

actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar les 

certificacions que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis. 

Altres figures d'una associació són:

Socis: Persones vinculades a l'associació sense càrrec específic, amb contribució econòmica 

o no, segons el que decidiu.

Assalariats: Persones que realitzen tasques per l'associació i cobren un sou per fer-ho

24 Article 23  de la Llei Catalana d'Associacions 7/1997.
25 Article 24  de la Llei Catalana d'Associacions 7/1997.
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Juntes

Les  juntes  són  reunions  periòdiques  en  intervals  de  temps  que  vosaltres  decidiu, 

convocades per la junta directiva, per decidir les activitats, revisar els aspectes econòmics i 

discutir adhesions a entitats de segon nivell, plataformes o activitats d'altres associacions.

Obligacions

Mantenir en funcionament una associació comporta una mica de feina: entre d'altres coses 

heu de tenir al dia:

Llibre d'actes: Recull de totes les actes de les reunions on s'explica l'ordre del dia i les 

decisions. Va a càrrec del secretari.

Memòria: S'ha de presentar a l'ajuntament un cop a l'any amb totes les activitats que heu 

fet  i  el  balanç pressupostari.  Si  heu portat  al  dia  les  fitxes  d'activitats  i  les  entrades  i 

sortides de diners, no suposa cap sobrecàrrega important.

Llibre  de Registre  de  socis: Llista  de socis  amb les  dades  personals  i  numero de  soci. 

Registre les altes i les baixes dels socis. S'ha portar al dia i en un format adequat (base de 

dades o en paper) que permeti actualitzar canvis d'adreça, telèfons, etc.

Llibre d'inventari de béns i Llibre del personal voluntari (en cas de ser associacions en què 

col·laboren  voluntaris  i  voluntàries  no  associats):  Han d'ésser  diligenciats  pel  Registre 

d'Associacions26. 

Nomenament  i  cessament  dels  membres  de  la  Junta  Directiva: Quan  es  produeixin, 

l'associació ha de fer arribar al Registre d'Associacions27.

Comunicar les modificacions d'estatuts: Mitjançant una certificació signada pel secretari o 

secretària amb el vist-i-plau del president o presidenta28. 

26   Article 24.3 de la Llei Catalana d'Associacions 7/1997.
27   Article 18.4 de la Llei Catalana d'associacions 7/1997.
28   Article 9.5.e de la Llei Catalana d'Associacions 7/1997.
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Comunicar els canvis de domicili: (article 9.5 de la Llei Catalana d'Associacions 7/1997) 

Comunicar l'acord de dissolució de l'associació: Aplicació del patrimoni social mitjançant 

una  certificació  signada  pel  secretari  o  secretària  amb  el  vist-i-plau  del  president  o 

presidenta29. 

Per més informació us podeu adreçar a Suport :

902 397 397 

juridic@suport.org 

http://www.suport.org/

29   Article 28 de la Llei Catalana d'Associacions 7/1997.
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Diagnosi activa
Realitzar una diagnosi és una feina que requereix molt temps i recursos, i les dades 

queden obsoletes segons les circumstàncies: Publicació de noves lleis, noves subvencions, 

evolució d'entitats que es creen o desapareixen, etc. Per aquest motiu, des del Projecte Hifa 

es proposa un model de diagnosi basat en l'acumulació constant de dades estadístiques 

comparables de les diferents entitats, adquirides en el moment en que entren a la xarxa. 

Mitjançant el formulari de registre de les entitats, amb preguntes afegides d’interès per la 

diagnosi, i amb les enquestes dels mètodes de control (valoració de les col·laboracions amb 

altres entitats, del funcionament de la xarxa i comptador d'activitats), s'adquireixen dades 

que són representatives i actualitzades per mantenir al dia la situació del món associatiu.   
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Mètodes de control i seguiment
La informació que s'obtingui des de les enquestes així com les activitats que enviïn 

les  entitats  un  cop  estiguin  integrades  dins  de  la  xarxa,  constituiran  la  base  dels 

mecanismes de control. 

1. Revisió anual de la involucració de les associacions amb la xarxa per determinar 

la  seva  continuïtat.  Aquests  mètodes  de  control  serviran  per  destapar 

associacions  fantasma30,  i  per  tant  ajudar  a  establir  criteris  d'adjudicació  de 

subvencions més justes.

2. Comptador d'activitats proposades i d'adhesions a activitats externes.

3. Valoració de l'envergadura dels projectes i activitats proposades o adherides.

4. Valoració mitjançant enquestes a les entitats, tant del funcionament i utilitat de 

la xarxa com de les entitats amb les que han cooperat.

30   Associacions que per la seva dinàmica, malgrat rebre ajuts econòmics no compleixen alhora de realitzar 
activitats.
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Difusió
L'èxit de la xarxa depèn directament  de l'eficiència amb la que s'arribi a tots els 

sectors que en prendran part. Així doncs cal fer una difusió estratègica per aconseguir la 

màxima implicació de tots els agents.

 

Figura 2. Esquema de difusió segons els agents implicats.  Font: elaboració pròpia

 Entitats de segon nivell i administració

És indispensable que les entitats de segon nivell rebin una difusió preferencial, per 

garantir una bona rebuda del projecte. S'ha de buscar la seva col·laboració i fer-los 

entendre  que  aquesta  xarxa  no  suposa  cap  competència  per  elles,  sinó  una 

oportunitat per potenciar la seva eficiència i repercussió. 

Dins  aquest  grup  també hi  quedarien  reflectits  instituts  i  òrgans  independents  

(observatoris, instituts, universitats, centres d’estudis, etc).

Mètode de contacte: mail amb la informació bàsica i entrevista personal. En  cas  de 

fallar la comunicació via mail, contacte telefònic.
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 Entitats preferents 

Les  entitat  que  per  la  seva  ideologia,  reconeixement  públic  o  técnic  i  àmbit  

d'actuació formen l'esperit de la xarxa, és a dir, la part activa primària.

Mètode de contacte: Mail amb la informació bàsica, i organització d'una jornada de 

presentació del projecte, adreçada especialment a elles.

 Ajuntaments

Per la seva proximitat amb les entitats locals i el públic particular que pot estar  inte-

ressat en l'associacionisme juguen un paper clau en la divulgació del projecte. Des 

del web de l'ajuntament i les regidories de participació ciutadana, medi ambient, 

cultura o el que creguin més convenient, poden publicitar la xarxa.

 Altres entitats

Les entitats que componen la part activa secundaria i la part passiva:

-  Rebran la informació inicial via mail i entraran en el dinamisme de la xarxa.

-  En  cas  de  fallar  la  comunicació  via  mail  rebran  esporàdicament  propostes 

concretes per intentar que s'hi involucrin.

 Gran públic

Per fomentar l'associacionisme dins la societat s'utilitzaran els canals habituals de 

publicitat i els ajuntaments, punts d'informació, consorcis, etc.

Al moment de posar en marxa el projecte es farà una jornada d’inauguració destinada a 

tots.

A les entitats que col·laborin a la xarxa, tant de primer com de segon nivell se'ls demanarà 

que publicitin el Projecte Hifa en els actes que organitzin conjuntament i al seu espai web.

Es  muntarà  una  parada  itinerant  a  les  diferents  fires,  festivals  o  actes  públics  que  es 

creguin pertinents. La gran transversalitat del projecte dona gran versatilitat per introduir-

lo en qualsevol esdeveniment públic.

64

mailto:xarxa.sinergia@gmail.com


Sinèrgia
Estratègies Socioambientals

xarxa.sinergia@gmail.com

Visió de futur: noves formes de mobilització ciutadana
Des  de  sempre  les  societats  han  buscat  formes  d'organització  per  treballar 

conjuntament en causes comunes en qualsevol àmbit: social, laboral, reivindicatiu, lúdic... 

Catalunya té un teixit associatiu molt fort amb entitats ben consolidades amb prestigi i 

legitimitat, associacions de veïns, agrupaments escoltes, ateneus, i un llarg etcètera. 

A part d'aquestes entitats, també existeixen molts moviments socials que encara no tenen 

nom  i  que  potser  no  en  tindran  mai,  que  neixen  de  necessitats  socials  puntuals  de 

col·lectius  que  es  senten  agredits  per  algun  sector  de  la  societat.  Així  va  néixer  el 

sindicalisme,  el  feminisme,  l'ecologisme,  aquest  últim,  ja  amb  un  caire  una  mica  més 

altruista en el sentit que no lluiten per ells mateixos sinó pel medi ambient, etc. 

Aquests  moviments  creen unes  sinèrgies  i  unes  implicacions  socials  que  sovint  passen 

desapercebudes tant per la societat com per les administracions, però que tenen molta 

força  i  treballen  en  la  cohesió  social  de  col·lectius  marginats  amb  propostes  molt 

innovadores  i  imaginatives,  definint  un  nou  marc  d'actuació,  sovint  al  llindar  de  la 

legalitat, on reivindicar les seves necessitats i interaccionar amb la ciutadania. 

Un dels conceptes més lligats a aquests tipus de moviments és el de contracultura: “valors,  

tendències i formes socials que xoquen amb els establerts dins d'una societat. Tot i que hi  

ha  corrents  contraculturals  a  totes  les  societats,  el  terme  contracultura  s'utilitza 

especialment per referir-se a un moviment organitzat i visible, l'acció del qual afecta a  

moltes persones i persisteix durant un període de temps considerable. Així doncs, una 

contracultura és la realització, més o menys plena, de les aspiracions i somnis d'un grup  

social  marginal.  Podem  considerar  exemples  com  el  romanticisme del  segle  XIX,  la  

bohemia  (cultura) que  s'inicia  al  segle  XIX  i  dura  fins  avui,  la  Generació  Beat 

nordamericana dels anys cinquanta, els moviments contraculturals dels seixanta, influïts  

per la Generació Beat, i el moviment punk de finals dels setanta fins avui.”31

31    Definició extreta de http://es.wikipedia.org/wiki/Contracultura.
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Mitjançant la xarxa, un cop ja tingui un bon rodatge i  es cataloguin adequadament les 

entitats amb marc legal definit, es poden obrir les portes a aquests nous moviments perquè 

puguin disposar de mitjans per expressar la seva veu de manera legítima i participativa, o 

simplement  deixar  constància  de  la  seva  existència  i  de  la  tasca  que  estan  realitzant, 

cadascuna  d'elles  pel  seu  compte,  i  la  incidència  en  els  valors  i  les  dinàmiques  de  la 

societat. 

Aquesta  tasca  de  reconeixement  i  estudi  ja  està  en  procés  a  Catalunya  gràcies  a 

l'Observatori de Resistències i Subcultures a través de la revista Malababa: “L’Observatori 

de Resistències i Subcultures (RiSc) és un projecte que s’inicia a principis de 2005 amb 

l’objectiu  de  recollir  i  fer  visibles  les  expressions  de  la  resistència  i  la  dissidència 

quotidiana en les societats contemporànies.”  (RiSc 2005). 

Alguns exemples de moviments emergents:

Freegan: Moviment que neix a EEUU a principis del 2000. El col·lectiu renuncia a 

comprar menjar per denunciar la quantitat d'aliment que es llencen cada dia a les 

grans  ciutats.  S'alimenten  d'aquest  menjar  rebuig  de  superfícies  comercials  i 

restaurants en perfecte estat. Amb més grau d'implicació es renuncia a comprar tot 

el que es pot trobar d'aquesta manera: llibres, mobles, etc.

Okupació: La vivenda és un dret vital que subjuga la propietat privada, i per tant 

qualsevol  edifici  en  desús  té  el  dret  i  deure  de  ser  ocupat  per  viure  de  manera 

comunitària i creant dinàmiques socials amb tallers, i activitats.  

No a la Guerra: Primer moviment a  escala mundial  que va néixer a rel  de la 

guerra d'Iraq, que va ser capaç de coordinar manifestacions multitudinàries a les 

grans ciutats de tots els països possibles, gràcies als nous canals de comunicació. 
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Reclaim the Streets: Moviment que es va extendre per diferents ciutats al llarg 

dels  anys  90  per  reclamar  el  dret  d'utilitzar  els  espais  públics  i  evitar  la  seva 

privatització  i  ocupació  massiva  de  la  publicitat.  Es  basava  en  muntar  festivals 

musicals i lúdics de forma imprevista i espontània a espais públics de les ciutats.

Plataformes per la defensa del territori: Aquests darrers anys ha guanyat pes 

l'anomenada nova  cultura  del  territori,  i  han sorgit  moltes  plataformes a  rel  de 

projectes  concrets  d'obres  públiques,  per  tal  de  salvaguardar  les  parcel·les  de 

territori que es veuen afectades.  

Per una  nova cultura de  l'aigua: Plataforma  que  va  sorgir  en  protesta  pel 

transvasament de l'Ebre, que va adquirir una dimensió més global, com a entitat de 

recerca de solucions i estratègies innovadores per la gestió dels recursos hídrics.

Plataforma pel decreixement: “Temps de re-voltes és un col·lectiu nòmada de 

durada  limitada,  sorgit  a  la  tardor  del  2007  a  partir  d'un  grup  de  persones 

provinents de l'Infoespai i d'altres col·lectius dels moviments socials. A partir del 

febrer  del  2008  tenim l'objectiu  de  tirar  endavant  una  marxa  en  bici  arreu  del 

territori  català  per  promoure  el  decreixement  i  organitzar  una  trobada  de 

moviments  socials  a  principis  de  juliol  per  contribuir  a  crear  una  xarxa  de 

contrapoder.  Un  cop  complerts  aquests  dos  projectes  concrets,  el  col·lectiu  es 

dissoldrà desitjant que hagin sorgit  noves dinàmiques i  perspectives de futur en 

l'autoorganització dels moviments socials per enfilar el camí del decreixement.”32

Culture Jamming: O Guerrilles de la comunicació. Concepte que engloba totes les 

accions  i  moviments  relacionats  amb  la  cultura  popular  i  els  mitjans  de 

comunicació.  Aquest  activisme  juga  amb  els  símbols  populars  amb  ironia  i 

imaginació per criticar el poder mitjançant les seves pròpies eines, i reivindicar el 

lliure pensament.

32    Temps de re-voltes 2008. 
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Subvertising: Modificació  d'anuncis  o  icones de  la  cultura popular,  suplantant 

imatges  o  eslògans  a  tanques  publicitàries,  revistes,  etc.  per  reivindicar  idees. 

Yomango, Arbeit, el Decapitador, etc. Són alguns exemples.

Détournement: Concepte que consisteix en agafar un objecte creat pel capitalisme 

i distorsionar-lo per donar-li un significat crític, estètic i polític. 

Improve  Everywere: o  flashmob,  col·lectius  espontanis  citats  mitjançant 

internet, que es reuneixen a un lloc públic determinat i durant uns minuts realitzen 

alguna acció com quedar-se  congelats,  fer  abraçades,  etc.  Aquest  moviment s'ha 

realitzat  recentment  (7-5-2008)  a  l'estació  d'Atocha  de  Madrid,  on  unes  200 

persones es van quedar quietes en diferents posicions durant 5 minuts.

Shopdropping: Manipulació  dels  envasos  de  productes  d'un  supermercat  per 

inserir algun missatge de denúncia o obra artística.
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Conclusions
L'èxit d'aquest projecte depen en gran mesura de la bona acollida que tingui per part 

de la societat, i per tant de la bona difusió i publicitat per tal de motivar la participació 

activa de tots els agents necessàris per crear les dinàmiques i cooperacions de la xarxa. Les 

propostes d'actuació van encaminades a pal·liar les amenaces i debilitats, i aprofitar les 

fortaleses i oportunitats. Un cop la xarxa entri en funcionament, s'haurà d'anar ajustant a 

la realitat segons les dades que reculli amb els mètodes de control, per tal de ser realment 

útil i mantenir uns bons nivells d'eficiència. 

La  implementació  de  la  xarxa  a  nivell  local  ajuda  a  involucrar  més  directament  a  les 

entitats, perquè comparteixen sentiment de pertinença del lloc i tenen més pes específic 

que en un àmbit geogràfic més ampli. Això fa que es pugui implementar la xarxa a diversos 

lloc a l'hora, i amb el temps, crear les connexions entre elles per fer-ne una de sola. Gràcies 

a  la  gran  transversalitat  del  projecte  es  millora  la  cohesió  entre  les  entitats  de  caire 

conservacionista  i  les  d'àmbit  social  aconseguint  un ajustament  del  concepte  de  tercer 

sector a la realitat que pretén englobar.

És important que les entitats i la societat en general vegi Projecte Hifa com una oportunitat 

per  fer  sentir  la  seva  veu,  i  enriquir-se  amb  totes  les  experiències  que  els  altres  els 

ofereixen. D'aquesta manera en crea una concència cooperativa, i  com que el motor de la 

xarxa són les entitats naturalistes, mica en mica es va sensibilitzant a la resta. 

Respostes del Projecte Hifa a la DAFO inicial.

 El fet de disposar d'una biblioteca de projectes realitzats, i l'opció de contactar en 

qualsevol moment amb entitats similars, autores o no d'aquests projectes, elimina el 

particularisme i cohesiona les tasques realitzades per cada entitat. 

 Organitzar  activitats  i  projectes  conjuntament  entre  entitats  del  mateix  àmbit 

d'actuació o de diferents, millora la cooperació, aprofita la creixent visió transversal 

de les entitats i elimina la competència, ja que hi ha objectius comuns.
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 L'administrador de la xarxa crea contactes personatilzats entre entitats, particulars i 

administració pública, amb la qual cosa està realitzant una tasca de comunicació 

molt important a tots els nivells. 

 El  disseny  de  les  col·laboracions  proposades  des  de  la  xarxa  entre  les  entitats, 

basada  en  activitats  puntuals,  sense  necessitat  de  reunions  i  assemblees 

periòdiques, redueix a la mínima expressió l'esforç de pertànyer a una entitat de 

segon nivell. 

 Posant en contacte particulars entre ells o amb entitats ja existents,  i  donant-los 

diferents opcions d'organització, es lluita contra l'individualisme.
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Agraïments

Gràcies a Anna Roca, Emili Mató, Joan Nogué, Josep Vila, Pau Vidal, Mireia Cañas, Anna 

Hernando, Joan Segarra, a l'OTS, a totes les entitats que han respòs les enquestes i els 

mails, al Centre de Sostenibilitat Territorial, Anton Bardera, i a les families, amics i tota la 

gent que ens ha fet costat i ens ha animat a seguir endavant.

No podem oblidar tampoc, 

Al Bar ½ Camí, per ser la fàbrica d'idees i de colors, a la nostra societat per les mancances 

que té i que ens permeten fer el projecte, a Skatalà hits pels missatges ocults, al Sr Damm 

per invertir a casa, als SMS de les 3 de la matinada per deixar-nos dormir més estona, als 

termos de cafè per mantenir-nos vius, al Rock i al Joselito per ser incansables, al Vestido 

Azul per ser el  color del  mar,  a  Can Pisarra per perdonar  les  factures,  a  l'Enclusa per 

custodiar el sofà, al Carcassone per fer-nos pensar quan ja no tocava, a “l'amistat” entre el 

software lliure i el privat per complicar-nos l'existència, al format pdf per ser tan maco, a 

l'inventor de les frases subordinades i el verb en gerundi per permetre frases de deu línies, 

a les comes abans dels verbs per contradir la gramàtica, al caball del free hand per ser 

indomable, al definitiu 3, per no ser definitiu, al sabater de llemena per tenir sis potes, als 

cabells curts del Joel per no permetre ser arrancats, a les frases concluents del Guillem per 

acabar el projecte el segon dia, a les ulleres de sol de l'Ernest per ser tant “faixon”, als 

últims deu minuts per convertir-se en deu hores i a l'avantprojecte per precedir el projecte. 
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Webs

Tots els webs han estat consultats de l'octubre de 2007 al maig de 2008.

http://www.solidaries.org     
coordnadora d’ONG’s de les comarques gironines i l’Alt Maresme (CEDRE)

http://  www.xarxanet.org        
És la Xarxa Associativa i de Voluntariat de Catalunya. Un gran portal a internet en llengua 
catalana posat en marxa el 10 de juliol de 2003.

http://planacionalassociacionisme.voluntariat.org/
Explicació del Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat.

http://  www.xarxajove.net       
Portal que recull informació sobre les associacions juvenils de Catalunya informant de les 
activitats que realitzen.

http://  www.tercersector.net   
L'Observatori del Tercer Sector és un centre de recerca especialitzat en el tercer sector, 
sense ànim de lucre i independent. 

http://  www.entitatscatalanes.com   
Portal d’Internet que neix amb l’objectiu de convertir-se en el punt de trobada entre 
entitats i societat.

http://  www.nationaltrust.org   
Associació de custòdia del territori amb més força del mon. Pertany al Regne Unit.

http://  www.iclei.org   
Associació internacional de governs locals, nacionals, regionals i organitzacions que tenen 
un compromís amb el desenvolupament sostenible.

http://  www.edusost.cat    
Xarxa de recerca en educació per la sostenibilitat

http://  www.gencat.cat    
Web oficial de l Generalitat de Catalunya (departament de justícia, de participació pública, 
etc.)

http://  www.ajuntament.gi   
Web oficial de l’ajuntament de Girona
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http://www.suport.org
Suport associatiu, tota la informació jurídica per fer una associació.

http://www.ecologistes.cat/  
Federació d'ecologistes de Catalunya.

http://www.elcoro.net
Federació de Cors Clavé

http://www.forumsocialmundial.org.br/ 
Forum Social Mundial

http://www.centresostenibilitat.cat/
Centre per la sostenibilitat territorial de Catalunya

http://www.tempsdere-voltes.cat/ 
Plataforma pel decreixement

http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/debord.html 
Métodes pel détournement.

http://es.wikipedia.org/wiki/Contracultura 
Definició de Contracultura

http://www.observatori-risc.net/cat/
Observatori de Resistències i Subcultures. (RiSc)

http://www.peretarres.org
Fundació Pere Tarrés

http://www.cev.be
Centre Europeu del Voluntariat (CEV)

http://www.xvac.cat
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya

http://www.ecologistes.net
Associació Naturalistes de Girona (ANG)

http://www.malababa.org/
Revista digital del RiSc

http://www.ateneunaturalista.org
L'Ateneu, Grup Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona

http://www.entitatsgi.cat
Portal Municipal d'entitats de Girona
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http://www.escoltes.org
Escoltes Catalans

http://www.escoltesiguies.cat
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

http://www.ddgi.es
Diputació de Girona

http://www.girones.org
Consell Comarcal del Gironès

http://www.ajuntament.gi/estacio/ 
L'Estació Espai Jove

http://www.asgalanthus.org 
Associació Naturalista Galanthus

http://www.caixacatalunya.es/territoriipaisatge 
Fundació Territori i Paisatge

http://  www.accionatura.org  
Fundació Acció Natura

http://www.taulasocial.org
La Taula d'Entitats del Tercer Sector de Catalunya

http://  www.custodiaterritori.org  
Xarxa per la conservació dels valors naturals, culturals i paisatgístics del territori.
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Entrevistes

Joan Nogué, director de l'Observatori del Paisatge. 

Josep Vila, doctor de geografia física a la Universitat de Girona.

Núria Valls, coordinadora de l'OTS.

Anna Hernando, investigadora i responsable de la biblioteca de l'OTS.

Joan Segarra, gerent d'Acció Natura.

Enquestes

Les enquestes contestades es troben a l'annex I.

La Copa SCCL

Agrupament Escolta Arrels

Associació cultural La Llera del Ter

Associació de Naturalistes de Girona

Galanthus

Xarxa de custòdia del territori
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PROJECTE HIFA
XARXA DINAMITZADORA I FOMENTADORA DEL 

TERCER SECTOR

ANNEXOS

ANNEX I: Enquestes i formularis
• Enquestes realitzades
• Model de formulari de registre

ANNEX II: Tipologies i llistats d'entitats
• Llista de tipologies d'entitats
• Entitats de Girona
• Llistat d'entitats de la comarca de Girona

ANNEX III: Legislació
• Associacions
• Fundacions

ANNEX IV: Material de suport per associacions
• Carta del voluntariat
• Sol·licitud d'inscripció
• Acord de constitució
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• Model d'estatuts
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Enquestes realitzades a 47 entitats de la comarca del Gironès, 
contestades per 5 d'elles

Nom de l'entitat: XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI
Població: VIC
Àmbit d'actuació: CATALUNYA, BALEARS I ANDORRA

(en cas de tractar més d'un àmbit, siusplau, indiqueu-ho)
Social Cívica x
Cultural Educativa
Ambiental x Autoajuda
Cooperació 
internacional

(Altres) Gestió del 
territori i el paisatge

x

Sanitària (Altres) Medi rural x

Numero de membres: 140

Assalariats:    7                   Voluntaris: 6-8 a l’any + 50 entitats amb 
col·laboració desinteressada regular

Amb quina freqüència organitzeu activitats? Uns 10-15 actes propis majors cada 
any més unes 20-30 altres activitats menors per als membres durant l’any

Feu activitats obertes a tots els públics? SI

Feu activitats conjuntes amb altres associacions? SI, amb associacions i també 
amb organitzacions d’altra mena (institucions, empreses, universitats, etc.)

Hi ha bona relació i comunicació entre la xarxa i les entitats? I amb els 
particulars? Com es pot millorar?
(Entenc que és una pregunta personal a la XCT, quan dieu “la xarxa”)
Sí, la relació és bona amb tots els col·lectius. Per millorar treballem per reforçar l’entorn de 
la xct a nivell institucional, de recursos, de capacitació, de persones assalariades / 
voluntàries que hi participin etc.

Coneixeu l'existencia de:

• Observatori Del Tercer Sector SI, són col·laboradors nostres 
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regulars en projectes. Properament tancarem un conveni de 
col·laboració permanent.

• Taula d'entitats (Taula d’Entitats del Tercer Sector Social?) SI, hi 
tenim converses regulars des de 2005. Vam participar amb una 
comunicació al seu congrés de 2007 (us l’adjuntem)

• Pla Nacional per l'Associacionisme i el Voluntariat SI, vam 
participar en els debats de l’àmbit ambiental junt amb la XVAC i altres 
entitats.

• Incavol SI, però ara ja no existeix eh! 

Que creieu que ha d'oferir una entitat de segon nivell per ser realment 
funcional?

Aquesta pregunta és molt oberta i depèn molt dels objectius que tingui l’entitat de segon 
nivell. En el cas de la XCT tenim tres línies principals:

 Serveis als associats
 Accions d’interés comú per als associats i els objectius de l’entitat
 Accions de relació social i institucional, divulgació i comunicació.

Tanmateix depèn molt de l’enfoc que es vulgui donar a l’entitat. L’OTS té un esquema molt 
interessant de les línies en què pot actuar una entitat de segon nivell, i no cal que les faci 
totes.

Jordi Pietx, director de la XCT
Abril de 2008
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Nom de l'entitat: La Copa SCCL
Població: Girona
Àmbit d'actuació: Comarques de Girona habitualment

(en cas de tractar més d'un àmbit, siusplau, indiqueu-ho)
Social Cívica
Cultural Educativa X
Ambiental X Autoajuda
Cooperació 
internacional

(Altres)

Sanitària (Altres)

Numero de membres:

Assalariats:  9                        Voluntaris:  0

Amb quina freqüència organitzeu activitats? entre 2 i 4 cops l’any

Feu activitats obertes a tots els públics? Si

Feu activitats conjuntes amb altres associacions? Amb quina freqüència?
Si, un o dos cops l’any

Formeu part d'alguna coordinadora, federació, xarxa, o entitat de segon 
nivell?
Si

En cas afirmatiu,  quina i quins avantatges i inconvenients suposa?
Avantatges: Obtenció d’informació, intercanvi d’experiències, coneixement d’altres agents 
que actuen al mateix territori
Inconvenients: dificultat per compatibilitzar el temps d’implicació amb les tasques diàries
En cas negatiu, que hauria d'oferir-vos una coordinadora per tal que en 
formessiu part?

Coneixeu l'existencia de:

• Observatori Del Tercer Sector
• Taula d'entitats
• Pla Nacional per l'Associacionisme i el Voluntariat
• Incavol  Si

Esteu ben informats de les subvencions a les que podeu accedir? Sou 
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beneficiaris d'alguna d'elles?
Si

Gracies per la vostra atenció!

Nom de l'entitat: Associació cultural La Llera del Ter
Població: Celrà
Àmbit d'actuació: Cultura

(en cas de tractar més d'un àmbit, siusplau, indiqueu-ho)
Social X Cívica
Cultural Educativa
Ambiental Autoajuda
Cooperació 
internacional

(Altres)

Sanitària (Altres)

Numero de membres: El col.lectiu de redacció de la revista el formen unes 10 
persones. Cap d’elles està assalariada.

Assalariats:                          Voluntaris:

Amb quina freqüència organitzeu activitats? Surt un número de la revista cada tres 
mesos

Feu activitats obertes a tots els públics? SI, revista

Feu activitats conjuntes amb altres associacions? Amb quina freqüència? Si, som 
la veu de les entitats del poble de Celrà i de Bordils. Totes elles col.laboren a la revista.

Formeu part d'alguna coordinadora, federació, xarxa, o entitat de segon 
nivell? NO

En cas afirmatiu,  quina i quins avantatges i inconvenients suposa?

En cas negatiu, que hauria d'oferir-vos una coordinadora per tal que en 
formessiu part?

Coneixeu l'existencia de:

• NO Observatori Del Tercer Sector
• NO Taula d'entitats
• NO Pla Nacional per l'Associacionisme i el Voluntariat
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• SI Incavol

Esteu ben informats de les subvencions a les que podeu accedir? Sou 
beneficiaris d'alguna d'elles?
Ens beneficiem de les subvencions que atorga la Diputació de Girona per a publicacions de 
butlletins locals

Gracies per la vostra atenció!
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Nom de l'entitat: Agrupament Escolta Arrels
Població: Girona
Àmbit d'actuació: 

(en cas de tractar més d'un àmbit, siusplau, indiqueu-ho)
Social  Cívica
Cultural Educativa X
Ambiental Autoajuda
Cooperació 
internacional

(Altres)

Sanitària (Altres)

Numero de membres:

Assalariats: Cap                         Voluntaris:  31

Amb quina freqüència organitzeu activitats? 
Cada dissabte a la tarda i trimestralment sortides de 2 ó 4 dies.

Feu activitats obertes a tots els públics? 
Si

Feu activitats conjuntes amb altres associacions? Amb quina freqüència?
Si, esporàdicament.

Formeu part d'alguna coordinadora, federació, xarxa, o entitat de segon 
nivell?

Si.

En cas afirmatiu,  quina i quins avantatges i inconvenients suposa?
Avantatges en temes de gestió d’assegurances, subvencions i relació amb grups 

similars dins el territori català.
Inconvenients, cap.

En cas negatiu, que hauria d'oferir-vos una coordinadora per tal que en 
formessiu part?
Coneixeu l'existencia de:

• Observatori Del Tercer Sector   No
• Taula d'entitats   No
• Pla Nacional per l'Associacionisme i el Voluntariat No
• Incavol No

Esteu ben informats de les subvencions a les que podeu accedir? Sou 
beneficiaris d'alguna d'elles?

Tot el tema de subvencions el gestiona la federació de la qual formem part. 
Nosaltres no estem informats de les subvencions a les que podríem accedir, però si que 
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som beneficiaris d’alguna subvenció.
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Nom de l'entitat: GALANTHUS
Població: CELRÀ
Àmbit d'actuació:

(en cas de tractar més d'un àmbit, siusplau, indiqueu-ho)
Social Cívica
Cultural Educativa X
Ambiental X Autoajuda
Cooperació 
internacional

(Altres)

Sanitària (Altres)

Numero de membres:

Assalariats:  4                       Voluntaris: ≈60 (entre totes les activitats)

Amb quina freqüència organitzeu activitats? 
Mensualment o més.

Feu activitats obertes a tots els públics? 
Sí, orientades a gent amb interès pel medi natural o bé a mainada.

Feu activitats conjuntes amb altres associacions? Amb quina freqüència?
Algunes al llarg de l’any, sobretot xerrades divulgatives i estudis de fauna. Uns 20 estudis 
conjunts i unes 5 xerrades conjuntes anuals.

Formeu part d'alguna coordinadora, federació, xarxa, o entitat de segon 
nivell?
Si, de la Xarxa de Custòdia del Territori.

En cas afirmatiu,  quina i quins avantatges i inconvenients suposa?
L’avantatge és que es dóna suport a una iniciativa que defensa els principis estatutaris de 
l’entitat que no podria, ni de lluny, assumir-se com a projecte exclusiu de Galanthus. 
L’inconvenient és que participar-hi plenament demana més temps del que tenim, pel que 
sovint el nostre suport es limita a l’aportació econòmica com a membres i poca cosa més. 

En cas negatiu, que hauria d'oferir-vos una coordinadora per tal que en 
formessiu part?
Coneixeu l'existencia de:

• Observatori Del Tercer Sector SI
• Taula d'entitats 
• Pla Nacional per l'Associacionisme i el Voluntariat
• Incavol SI

Esteu ben informats de les subvencions a les que podeu accedir? Sou 
beneficiaris d'alguna d'elles?
En principi estem al cas dels ajuts en matèria de medi ambient, i som beneficiaris d’alguns 
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d’ells de forma regular. 
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Nom de l'entitat: Associació de Naturalistes de Girona
Població: Girona
Àmbit d'actuació:Comarques gironines

(en cas de tractar més d'un àmbit, siusplau, indiqueu-ho)
Social Cívica
Cultural Educativa v
Ambiental v Autoajuda
Cooperació 
internacional

v (Altres)

Sanitària (Altres)

Numero de membres:

Assalariats:   2: Secretària i Cap de premsa               Voluntaris:20 aprox 
(oscilant)

Amb quina freqüència organitzeu activitats? Cada mes.

Feu activitats obertes a tots els públics? Sí

Feu activitats conjuntes amb altres associacions? Amb quina freqüència?Sí, de 
les comarques gironines, aproximadament cada trimestre.

Formeu part d'alguna coordinadora, federació, xarxa, o entitat de segon 
nivell?
Federació d’Ecologistes de Catalunya, Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya, POT: 
plataforma d’oposició als trasvassaments, Plataforma del Ter.

En cas afirmatiu,  quina i quins avantatges i inconvenients suposa? Feina de 
contactar i organitzar conjuntament. Es necessiten molts esforços per, actualment 
dinamitzar el voluntariat. El plaer de veure que altres entitats lluiten pel mateix que 
nosaltres és incommensurable.

En cas negatiu, que hauria d'oferir-vos una coordinadora per tal que en 
formessiu part?

Coneixeu l'existencia de:

• Observatori Del Tercer Sector
• Taula d'entitats
• Pla Nacional per l'Associacionisme i el Voluntariat: vam 
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participar en la seva elaboració a través de diversos tallers.
• Incavol: sí.

Esteu ben informats de les subvencions a les que podeu accedir? Sou 
beneficiaris d'alguna d'elles?

Sí estem ben informats. Algunes d’elles: Agència Catalana de Residus per a projectes de 
prevenció de residus, Departament de Joventut (casalet d’estiu i camp de treball), 
Departament de Medi Ambient i Habitatge (ecoauditories al centre educatiu), Àrea de 
sostenibilitat i d’Acció Social de l’Ajuntament de Girona.

Gracies per la vostra atenció!
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Model de formulari de registre

• Dades de l'organització:

Nom: «NOM»
Adreça: «ADREÇA»
C.P.: «CODI_POSTAL» Població: «POBLACIÓ»
Telèfon: «TELEFON» Fax: «FAX»
e-MAIL: «EMAIL»
Web: «WEB»
Forma jurídica: «Forma jurídica»

Si es dona el cas, afegeixi les dades que manquen i/o corregeixi les que 
hagin sofert algun canvi. 

Nom

Carrer

Núm. Pis

C.P. Població

Telèfon Fax

Mail

Web

• Dades de l'entrevistat:

Nom i Cognoms

Càrreg

IMPLANTACIÓ DE L'ENTITAT

• Quin és l'àmbit geogràfic de la seva organització?

(si actuen a diversos àmbits, siusplau, indiqueu-ho. Comarcal, 
Provincial, Autonòmic, estatal, internacional...)
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• Centres i/o delegacions.

Localitat de la seu central

Nombre de centres i/o delegacions Situació

• Quin és l'àmbit d'actuació de la seva organització?
Indiqueu-ho amb una x.

(en cas de tractar més d'un àmbit, siusplau, indiqueu-ho)
Social Cívica

Cultural Educativa

Ambiental Autoajuda

Cooperació internacional (Altres)

Sanitària (Altres)

• De manera aproximada, pot indicar quin percentatge dels 
seus usuaris forma part dels diferents col.lectius?

(La suma de tots els percentatges pot ser superior a 100. Per exemple: Si vostè atén 
50 usuaris i tots són dones immigrants, apareixerà un 100% a l’espai corresponent a 
dones i un 100% a l’espai immigrants. Si no troba categories que s’ajustin als seus 
usuaris, pot descriure’ls al costat de la casella altres.)

Percentatge

Població en general

Infància

Jovent

Gent gran

Disminuïts

Immigrants

Minories ètniques

(Altres)

(Altres)

(Altres)
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ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS

• Indiqui el nombre de membres aproximat de cadascún dels 
òrgans de la seva organització.

Nombre de membres

Òrgan de govern de l'organització

Patronat 

Junta directiva

Assemblea general

(Altres)

(Altres)

Equip humà de l'organització

Assalariats

Socis

Voluntaris

(Altres)

(Altres)

• Amb quina freqüència es reuneixen? (marcar amb una creu)

Anual Semestral Trimestral Mensual Stemanal

Patronat

Junta directiva

Assemblea general

(Altres)

(Altres)

• Indica el nombre d'hores que dediquen els voluntaris 
setmanalment a l'orgnització.

Voluntaris

Menys de 5 hores

Entre 5 i 10 hores

Entre 10 i 20 hores
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Més de 20 hores

•  Senyali les afirmacions que li semblen més representatives 
de la seva organització. 

Fem servir habitualment eines informàtiques

Fem servir el correu electrònic per a la feina amb assiduïtat

Disposem d’una web organitzativa

Tothom que ho necessita té un ordinador per a treballar 

Disposem d’una xarxa informàtica

La informació de la nostra organització està recollida en bases 
de dades informatitzades 

Recursos econòmics

• Disponibilitat econòmica anual de l'organització.

Pressupost anual

2007

2006

2005
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Llista de tipologies d'entitats

• Agrupació
• Amics
• Associació
• Ateneus
• Casals
• Cercles 
• Clubs
• Col·lectiu
• Col·legis
• Colla
• Comunitats
• Consorci
• Coordinadora
• Escoltisme
• Esplais
• Federació
• Fronts
• Fundació
• Gremis
• Grups
• Instituts
• Joventuts 
• ONG
• Organització
• Parroquies
• Patronats
• Penya
• Plataformes
• Sindicats
• Societats
• Xarxa
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Entitats de la ciutat de Girona, classificades en funció dels criteris 
de la llegenda.
Tipus d'entitat Acceptació

ASOCIACIÓN DE AYUDA SOCIAL MANÁ Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ CINEMATECA DE GIRONA Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ CULTURAL A4 DE GIRONA Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ CULTURAL ALTERNATIVA LA PONTENCA Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ CULTURAL ANNASR Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ CULTURAL ARTIGA DE GIRONA Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ CULTURAL AULA MANGA UNIVERSITAT DE GIRONA Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ CULTURAL CUBANA DE GIRONA Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ CULTURAL DEAMBULANTS Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ CULTURAL ERGO Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ CULTURAL GIRONA IMMORTAL Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ CULTURAL I ESPORTIVA BOMBERS DE GIRONA Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ CULTURAL L'ARIET Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ CULTURAL LA GRUTA Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ CULTURAL LLANARS Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ CULTURAL MONÀRQUICA GITANA DE GIRONA I PROVÍNCIA Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ CULTURAL POCAPENA.SOM Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ CULTURAL ROMANÍ DE GIRONA Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ CULTURAL UNDARIS Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ CULTURAL, CINEMATOGRÀFICA I Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ CULTURAL, ESPORTIVA I SOCIAL ROCABRUNA Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ D'AJUDA MÚTUA D'IMMIGRANTS A CATALUNYA Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL CAMÍ DE SANT JAUME DE GIRONA Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ D'HISTÒRIA RURAL DE LES COMARQUES GIRONINES Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ D'INICIATIVES SOCIALS Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE CARITAT DE SANT VICENÇ DE PAÜL Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE DISCAPACITATS PER LA INTEGRACIÓ SOCIAL Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE GIRONA - L'ESPLAI Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DEL BARRI VELL Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN ONYAR Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I GENT GRAN LA UNIÓ DEL PONT MAJOR Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE LLEURE I CULTURA LA UTOPIA Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE PENSIONISTES I JUBILATS DE CAN Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE PENSIONISTES I JUBILATS DE TAIALÀ Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE PENSIONISTES I JUBILATS DE VILA-ROJA Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE SUPORT I ACOLLIDA ALS IMMIGRANTS ÀKAN Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS D'AVELLANEDA-TORRES DE PALAU Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CAN GIBERT DEL PLA Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE DOMENY, PLA DE DOMENY I TAIALÀ Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE FONT DE LA PÓLVORA Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE FONTAJAU - XAVIER CUGAT Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE FONTAJAU II Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE GERMANS SÀBAT Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE GIRONA II Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE L'EIXAMPLE DE GIRONA Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA PLAÇA CATALUNYA Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA PLAÇA INDEPENDÈNCIA Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA PLAÇA JOSEP IRLA I BOSCH Part activa secundaria
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA PUJADA DE LA TORRASSA Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA RAMBLA - ARGENTERIA "LES RAMBLES DE GIRONA" Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA VALL DE SANT DANIEL Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LES PEDRERES – FORA MURALLA Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE MONTILIVI Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE PUIGVISTÓS DE GIRONA Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT NARCÍS Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT PONÇ Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANTA EUGÈNIA DE TER Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE TORRE DE TAIALÀ Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE TORRE GIRONELLA Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE TORRE RAFAELA Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE VILA-ROJA D'ONYAR Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE VISTA ALEGRE - CARME Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE VIVENDES BARCELÓ,DISSEMINAT MONTILIVI, DE LA CREUETA Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DE LA MERCÈ Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI VELL CENTRE Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL CARRER PINAR - CAMP DE LA FONT (MAS RAMADA) Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL GRUP SANT DANIEL Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL MERCADAL Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL PARC DE MONTJUÏC Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL PLA DE PALAU SACOSTA - SANT PAU Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL PONT MAJOR - PONT DE L'AIGUA Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DELS BLOCS 1-3 i 5-7 DE FONTAJAU Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEVESA - GÜELL Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I CENTRE COMERCIAL DEL CARRER NOU Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I COMERCIANTS DE SANT FÈLIX Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS MAS CATOFA I Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS MAS JARDÍ Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ DESENVOLUPAMENT I MIGRACIONS Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ GIRONINA D'AMICS DE LA MAR Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ GIRONINA D'ORIENTACIÓ RECURSOS I ACTIVITATS Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ HUMANITÀRIA DE SOLIDARITAT Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ JUVENIL GRUP D'ESPLAI BATIBULL Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ JUVENIL LÚDICO CULTURAL DE GIRONA EL SÀTIR Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ JUVENIL SALSA JOVE Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ LÚDICO CULTURAL PETITLLEURE Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ MANUALITATS I CASAL DE SANT NARCÍS LA PATULEIA Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ PER A L'ATENCIÓ DE SERVEIS I SOLIDARITAT Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ PER L'EDUCACIÓ SOLIDÀRIA PER 1 PER TOTS Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ PROTECTORS DELS ANIMALS DEL GIRONÈS Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ SOCIO CULTURAL LA BOMBETA Part activa secundaria

ASSOCIACIÓ TIJANI IMMIGRANTS AFRICANS Part activa secundaria

ATENEU 24 DE JUNY CASAL INDEPENDENTISTA POPULAR I GIRONÍ Part activa secundaria

ATENEU D'ACCIÓ CULTURAL Part activa secundaria

CASAL INDEPENDENTISTA EL FORN Part activa secundaria

CENTRE CULTURAL EBRAIN Part activa secundaria

CENTRE DE PROMOCIÓ I GESTIÓ D'INICIATIVES Part activa secundaria

CENTRE DE RECURSOS PER LA PAU I LA SOLIDARITAT Part activa secundaria

COORDINADORA D'AMICS DE LES GAVARRES Part activa secundaria

COORDINADORA D'ENTITATS DE L'ESQUERRA DEL TER Part activa secundaria

ESPLAI DE LA GENT GRAN DE SANT NARCÍS Part activa secundaria

FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE GIRONA Part activa secundaria
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FUNDACIÓ INTERMÓN OXFAM Part activa secundaria

FUNDACIÓ PAGESOS SOLIDARIS Part activa secundaria

FUNDACIÓ PER LA PAU Part activa secundaria

FUNDACIÓ PLATAFORMA EDUCATIVA Part activa secundaria

FUNDACIÓ SERVEI GIRONÍ DE PEDAGOGIA SOCIAL - SERGI Part activa secundaria

FUNDACIÓN UNICEF - COMITÉ ESPAÑOL Part activa secundaria

GEÒGRAFS ESTUDIANTS ASSOCIATS Part activa secundaria

JUSTICIA I PAU Part activa secundaria

SOLIDARITAT, EDUCACIÓ I DESENVOLUPAMENT Part activa secundaria

XARXA D'INTERCANVIS DE CONEIXEMENTS DE GIRONA Part activa secundaria

ACCIÓ SOLIDÀRIA IGMAN Part Activa Primària

ACTIVITATS DE RECERCA GESTIÓ I ORIENTACIÓ SOCIAL Part Activa Primària

AGRUPACIÓ CULTURAL I RECREATIVA DE PALAUSACOSTA Part Activa Primària

AGRUPAMENT ESCOLTA ARRELS Part Activa Primària

AGRUPAMENT ESCOLTA JOAN PONS Part Activa Primària

AGRUPAMENT ESCOLTA PARE CLARET Part Activa Primària

AGRUPAMENT ESCOLTA SANT NARCÍS Part Activa Primària

ALIGOTS CLUB ESPORTIU DE CURSES D'ORIENTACIÓ Part Activa Primària

ASOCIACIÓN RETO A LA ESPERANZA Part Activa Primària

ASSOCIACIÓ AMICS DE LA UNESCO DE GIRONA Part Activa Primària

ASSOCIACIÓ CATALANA D'ENGINYERIA SENSE FRONTERES Part Activa Primària

ASSOCIACIÓ CATALANA PER A L'EDUCACIO, FORMACIÓ I RECERCA Part Activa Primària

ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA VALL DE SANT DANIEL Part Activa Primària

ASSOCIACIÓ DE NATURALISTES DE GIRONA Part Activa Primària

ASSOCIACIÓ PER A L'ESTUDI I LA DIVULGACIÓ DEL MEDI AMBIENT - GALANTHUS Part Activa Primària

CENTRE D'ESPLAI INFANTIL I JUVENIL NOSTRA SENYORA DE LA PAU - ESPLAI EL TIMBAL Part Activa Primària

COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DESOS Part Activa Primària

FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL Part Activa Primària

FEDERACIÓ ENLLAÇ COL.LECTIU D'ENTITATS D'ESPLAI DE LA CIUTAT DE GIRONA Part Activa Primària

GRUP EXCURSIONISTA I ESPORTIU GIRONÍ Part Activa Primària

L'ATENEU, GRUP JUVENIL CULTURAL I NATURALISTA Part Activa Primària

PLATAFORMA CÍVICA PER L'ÚS DE LA BICICLETA I PER LA MOBILITAT SOSTENIBLE MOU-TE EN BICI Part Activa Primària

RECICLA GIRONA$ Part Activa Primària

SOCIETAT DE PESCA ESPORTIVA LA CANYA Part Activa Primària

AGILITY CLUB GIRONA Part passiva

AGRUPACIÓ AMICS DE L'AQUAREL·LA DE GIRONA I COMARQUES Part passiva

AGRUPACIÓ FUTBOLISTES VETERANS DE GIRONA Part passiva

AMICS DE LA SARDANA TERRANOSTRA Part passiva

AMICS DEL MUSEU D'ART DE GIRONA Part passiva

ASOCIACIÓN DE TAEKWON-DO TRADICIONAL ITF Y DISCIPLINAS AFINES DE CATALUNYA Part passiva

ASSOCIACIÓ AMICS DE L'AULA DE TEATRE DE LA UdG Part passiva

ASSOCIACIÓ ARQUEOLÒGICA DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA Part passiva

ASSOCIACIÓ CATALANA D'AIKIDO DE L'ESCOLA YOSHINKAN Part passiva

ASSOCIACIÓ COLLA GEGANTERA FAL·LERA GIRONINA Part passiva

ASSOCIACIÓ COORDINADORA NIT DE POETES Part passiva

ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL CENTRE CRISTIÀ DELS UNIVERSITARIS DE GIRONA Part passiva

ASSOCIACIÓ D'ARTISTES PLÀSTICS CIUTAT DE GIRONA Part passiva

ASSOCIACIÓ D'ARTS PLÀSTIQUES DONES DE PEDRET Part passiva

ASSOCIACIÓ DE CAPOEIRA CANIGÓ Part passiva

ASSOCIACIÓ DE DONES DE COSTURA L'HORITZÓ Part passiva

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES CEIP DOMENY - DEVESA Part passiva

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES CEIP JOAN BRUGUERA Part passiva

ASSOCIACIÓ DE PALLASSOS XAROPCLOWN Part passiva
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ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES C.P. CASSIÀ COSTAL Part passiva

ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DE L'ESCOLA Part passiva

ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DE L'ESCOLA Part passiva

ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DEL COL·LEGI DR. MASMITJÀ Part passiva

ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DEL COL·LEGI LA SALLE Part passiva

ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DEL COL·LEGI LES ALZINES Part passiva

ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DEL COL·LEGI PÚBLIC D'EDUCACIÓ ESPECIAL FONT DE L'ABELLA Part passiva

ASSOCIACIÓ DE VETERANS I AMICS DEL HANDBOL GIRONÍ Part passiva

ASSOCIACIÓ FRINGE PER A LA DIFUSIÓ DE LES ARTS Part passiva

ASSOCIACIÓ GIRONINA D'AJUT AL LUDÒPATA Part passiva

ASSOCIACIÓ GIRONINA DE TEATRE Part passiva

ASSOCIACIÓ GRUP DE LESBIANES DE GIRONA Part passiva

ASSOCIACIÓ LÚDICA I ESPORTIVA PEU A BAIX DE GIRONA Part passiva

ASSOCIACIÓ PER LA DIFUSIÓ DE L'ART I LA POESIA EL LLOP FEROTGE Part passiva

ASSOCIACIÓ PER LA PROTECCIÓ DELS ANIMALS DOMÈSTICS ESTIMAL'S Part passiva

CATALUNYA LLIURE - MAULETS Part passiva

CENTRE RECREATIU ESPORTIU CULTURAL DE SANT DANIEL Part passiva

CERCLE D'ESTUDIS HISTÒRICS I SOCIALS DE GIRONA Part passiva

CLAUSTROFÍLIA ASSOCIACIÓ CULTURAL FACULTAT DE LLETRES DE LA UdG Part passiva

CLUB CICLISTA GIRONA Part passiva

CLUB CICLISTA SANT NARCÍS Part passiva

CLUB CULTURAL i ESPORTIU MONTESSORI-PALAU Part passiva

CLUB D'ESQUÍ SÀBAT Part passiva

CLUB ESPORTIU D'IMMERSIÓ GIRONA Part passiva

CLUB ESQUÍ GIRONA Part passiva

CLUB TIR OLÍMPIC GIRONA Part passiva

CLUB TRIATLÓ GIRONA Part passiva

COL·LECTIU NAGUALS - ART I SOLIDARITAT - Part passiva

COMITÈ CATALÀ PER ALS REFUGIATS Part passiva

INSTITUT DE REINSERCIÓ SOCIAL Part passiva

JOVES AMB MINUSVALIA Part passiva

METGES DEL MÓN - CATALUNYA Part passiva

PERSONES AMB DISCAPACITAT Part passiva

SOCIETAT PER A L'ESTUDI DEL TAI CHI CHUAN Part passiva

TACA ASSOCIACIÓ D'ARTISTES DE LES COMARQUES GIRONINES Part passiva

UNIÓ ESPORTIVA CAN GIBERT DEL PLA Part passiva

UNIÓ ESPORTIVA GERMANS SÀBAT Part passiva

UNIÓ ESPORTIVA LA SALLE GIRONA Part passiva

UNIÓ ESPORTIVA VILA-ROJA Part passiva

VEDRUNA - CLUB ESPORTIU Part passiva

XANGARA GRUP SOLIDARI PER AL DESENVOLUPAMENT Part passiva

AGRUPACIÓ DE BOTIGUERS DEL CARRER SANTA CLARA Exclòs

AGRUPACIÓ DE COMERÇ GIRONA CENTRE Exclòs

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE INDUSTRIALES Exclòs

ASSOCIACIÓ CATALANA D'AFECTATS DE FIBROMIÀLGIA Exclòs

ASSOCIACIÓ CATALANA D'AMICS DEL POBLE SAHRAUÍ Exclòs

ASSOCIACIÓ COMISSIÓ CATÒLICA ESPANYOLA DE MIGRACIONS Exclòs

ASSOCIACIÓ COMUNITÀRIA ANTI SIDA DE GIRONA Exclòs

ASSOCIACIÓ COR MARAGALL Exclòs

ASSOCIACIÓ CORAL I MUSICAL PRELUDIUM Exclòs

ASSOCIACIÓ CULTURAL I MUSICAL THE PEPPER POTS - ELS POTS DE PEBRE Exclòs

ASSOCIACIÓ CULTURAL JAZZ DE GIRONA.COM Exclòs

ASSOCIACIÓ D'ARTESANS DEL PONT DE PEDRA DE GIRONA Exclòs
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ASSOCIACIÓ D'ENSENYANTS DE MATEMÀTIQUES DE LES COMARQUES GIRONINES Exclòs

ASSOCIACIÓ D'ESTUDIANTS D'INFORMÀTICA DE GIRONA Exclòs

ASSOCIACIÓ D'ESTUDIANTS DE FILOSOFIA Exclòs

ASSOCIACIÓ D'HOSTALERIA DE GIRONA I RADIAL Exclòs

ASSOCIACIÓ DE BARS, BARS MUSICALS, SALES DE Exclòs

ASSOCIACIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS LES Exclòs

ASSOCIACIÓ DE BOTIGUERS ZONA MIGDIA Exclòs

ASSOCIACIÓ DE BOTIGUERS, INDUSTRIALS I VEÏNS C. Exclòs

ASSOCIACIÓ DE BOTIGUERS, INDUSTRIALS I VEÏNS DEL Exclòs

ASSOCIACIÓ DE CENTRES PRIVATS DE FORMACIÓ Exclòs

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL BARRI DE PEDRET Exclòs

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I PROFESSIONALS DE LA PLAÇA DEL GRA Exclòs

ASSOCIACIÓ DE DIABÈTICS DE CATALUNYA Exclòs

ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE DEMÈNCIA SENIL I ALZHEIMER Exclòs

ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I AMICS DE DISCAPACITATS Exclòs

ASSOCIACIÓ DE JESÚS CRUCIFICAT MANAIES Exclòs

ASSOCIACIÓ DE JOVES EMPRESARIS DE GIRONA Exclòs

ASSOCIACIÓ DE MALALTS RENALS DE GIRONA Exclòs

ASSOCIACIÓ DE MOTOS HISTÒRIQUES GIRONINES Exclòs

ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER Exclòs

ASSOCIACIÓ FAMÍLIA I SALUT MENTAL Exclòs

ASSOCIACIÓ GANJAH PER A L'ESTUDI DEL CANNABIS Exclòs

ASSOCIACIÓ GENTIS DE TERÀPIA FAMILIAR Exclòs

ASSOCIACIÓ GIRONINA D'EMPRESÀRIES Exclòs

ASSOCIACIÓ GIRONINA DE PREVENCIÓ I AJUDA A LES MALALTIES DEL COR Exclòs

ASSOCIACIÓ GIRONINA DE SORDS Exclòs

ASSOCIACIÓ GIRONINA SÍNDROME DE FATIGA CRÒNICA Exclòs

ASSOCIACIÓ GREMIAL DE MARXANTS I FIRAIRES DE GIRONA I PROVÍNCIA Exclòs

ASSOCIACIÓ INDIVIDU OCULT MAGAZÍN MUSICAL PER GIRONA I PROVÍNCIA Exclòs

ASSOCIACIÓ JUVENIL GIRONA PERCUSSIÓ Exclòs

ASSOCIACIÓ MINUSVÀLIDS FÍSICS ASSOCIATS Exclòs

ASSOCIACIÓ MUSICAL ESCAMPILLEM Exclòs

ASSOCIACIÓ MUSICAL GALLIGANTS Exclòs

ASSOCIACIÓ NOUS MÚSICS Exclòs

ASSOCIACIÓ ÒPTICS PEL MÓN Exclòs

ASSOCIACIÓ PEL FOMENT DE L'ESPORT BASE Exclòs

ASSOCIACIÓ PER A LA DIFUSIÓ DEL JAZZ A GIRONA Exclòs

ASSOCIACIÓ PER LA COOPERACIÓ AMB EL SUD – LAS SEGOVIAS Exclòs

ASSOCIACIÓ RUGBI GIRONÍ Exclòs

ASSOCIACIÓ SOS COLOMBIA Exclòs

ATLETISME GIRONA Exclòs

BÀSQUET CLUB FONTAJAU Exclòs

BOTIGUES DEL COR DE GIRONA Exclòs

BUENAVIDA CLUB DE BALL ESPORTIU Exclòs

CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR Exclòs

CARITAS DIOCESANA DE GIRONA Exclòs

CARITAS INTERPARROQUIAL DE GIRONA Exclòs

CENTRE INFANTIL I JUVENIL PARROQUIAL SANTA EUGÈNIA DE TER Exclòs

CLUB BÀSQUET ESPORTIU SANT NARCÍS Exclòs

CLUB BÀSQUET GIRONA SAD Exclòs

CLUB BÀSQUET PALAU SACOSTA Exclòs

CLUB BÀSQUET TAIALÀ-SÀBAT Exclòs

CLUB BASQUET VEDRUNA GIRONA Exclòs
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CLUB BOTXES GIRONA Exclòs

CLUB DE BÀSQUET SANT JOSEP Exclòs

CLUB DE BEISBOL I SOFTBOL GIRONA Exclòs

CLUB DE FUTBOL ATLÈTIC SANT PONÇ Exclòs

CLUB DE FUTBOL PARROQUIAL SANTA EUGÈNIA Exclòs

CLUB DE GOLF GIRONA Exclòs

CLUB DE MODELISME NAVAL DE GIRONA Exclòs

CLUB ESCOLA DE FUTBOL GIRONÈS Exclòs

CLUB ESPORTIU DE SORDS DEL GIRONÈS Exclòs

CLUB ESPORTIU MARISTES DE GIRONA Exclòs

CLUB ESPORTIU MIFAS Exclòs

CLUB ESPORTIU MUGENDO FIGUERES Exclòs

CLUB ESPORTIU ONYAR Exclòs

CLUB ESPORTIU PONTENC Exclòs

CLUB ESPORTIU SANTA EUGÈNIA DE TER Exclòs

CLUB GIMNÀS FUJI YAMA Exclòs

CLUB GIMNÀS JUDO SANT JORDI Exclòs

CLUB NESTLE GIRONA Exclòs

CLUB PETANCA FONTAJAU Exclòs

CLUB PETANCA GIRONA Exclòs

CLUB PETANCA MONTILIVI Exclòs

CLUB PETANCA PONT MAJOR Exclòs

CLUB PETANCA SÀBAT Exclòs

CLUB PETANCA SANT PAU Exclòs

CLUB POLISPORTIU BELL-LLOC Exclòs

CLUB RÍTMICA GIRONA Exclòs

CLUB TENNIS GIRONA Exclòs

CLUB VOLEI 4 RIUS Exclòs

CLUB VOLEIBOL AGRUPACIÓ VISTA ALEGRE PARRÒQUIA Exclòs

COL·LECTIU DE CRÍTICS DE CINEMA DE GIRONA Exclòs

COL·LEGI D'ADMINISTRADORS DE FINQUES DE GIRONA Exclòs

COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA Exclòs

COL·LEGI D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE CATALUNYA Exclòs

COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA - GIRONA Exclòs

COL·LEGI OFICIAL D'AGENTS COMERCIALS DE GIRONA I PROVÍNCIA Exclòs

COL·LEGI OFICIAL DE DECORADORS I DISSENYADORS D'INTERIORS DE CATALUNYA - GIRONA Exclòs

COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE GIRONA - AJUDA Exclòs

COL·LEGI PROFESSIONAL DE DELINEANTS DE GIRONA Exclòs

COLLA CASTELLERA UNIVERSITÀRIA XORIGUERS DE L'UdG Exclòs

COMISSIONS OBRERES Exclòs

CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL DE CATALUNYA Exclòs

COORDINADORA D'ASSOCIATS PER LA LLENGUA CATALANA Exclòs

COORDINADORA DE COMITÈS D'AJUDA OBRERA A BÒSNIA Exclòs

CORAL INFANTIL SANT NARCÍS Exclòs

CORT REIAL, PL. OLI, GENERAL FOURNÀS I RODALIES Exclòs

CREU ROJA Exclòs

D'AUTOOCUPACIÓ JUVENIL DE CATALUNYA Exclòs

DIABLES DE L'ONYAR Exclòs

ESCLEROSI MÚLTIPLE ASSOCIACIÓ DE GIRONA Exclòs

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA Exclòs

ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA Exclòs

FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE COMERÇ DE GIRONA Exclòs

FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D'ALUMNES DE CATALUNYA Exclòs
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FESTES I DISCOTEQUES DEL MUNICIPI DE GIRONA Exclòs

FILHARMONIA GIRONINA ASSOCIACIÓ PER A LA Exclòs

FRONT D'ALLIBERAMENT GAI Exclòs

FUNDACIÓ SÍNDROME DE DOWN DE GIRONA I COMARQUES - ASTRID 21 Exclòs

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ENFERMERIA Exclòs

GIRONA CLUB HOQUEI Exclòs

GIRONA FILMMAKERS Exclòs

GIRONA FUTBOL CLUB Exclòs

GREMI D'ANTIQUARIS I BROCANTERS DE LES COMARQUES GIRONINES Exclòs

GREMI D'ESTANQUERS DE GIRONA Exclòs

GREMI DE COMERCIANTS DE MOBLES DE GIRONA I COMARQUES Exclòs

GREMI DE PROFESSIONALS FLORISTES DE GIRONA Exclòs

GRUP D'ANIMACIÓ MISSIONERA Exclòs

GRUP D'ENTRENADORS FORMATS DE PATINATGE ARTÍSTIC DE GIRONA Exclòs

GRUP EDITOR DE LA REVISTA DEL DISCAPACITAT Exclòs

INICIATIVA PER CATALUNYA ELS VERDS Exclòs

INTERSINDICAL ALTERNATIVA DE CATALUNYA Exclòs

JOVE CAMBRA DE GIRONA Exclòs

JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA Exclòs

JOVENTUTS D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA Exclòs

JOVENTUTS MUSICALS DE GIRONA Exclòs

JURISTES SENSE FRONTERES Exclòs

LA BANDA DEL SURDO Exclòs

LA CASA ARGENTINA DE GIRONA Exclòs

LA COPA SCCL Exclòs

LLIGA CATALANA D'AJUDA AL MALALT DE CÀNCER Exclòs

LLIGAMS ASSOCIACIÓ DE RECERCA, INVESTIGACIÓ I DIFUSIÓ DE LA HISTÒRIA Exclòs

LLUITA INTERNACIONALISTA Exclòs

MANS UNIDES CAMPANYA CONTRA LA FAM Exclòs

MEMÒRIA LLUITA I RESISTÈNCIA TALLER DE CULTURA Exclòs

MUNICIPAL DE MÚSICA DE GIRONA Exclòs

ÒMNIUM CULTURAL Exclòs

ORELLA ACTIVA ASSOCIACIÓ CULTURAL Exclòs

ORGANITZACIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS DE CATALUNYA Exclòs

PARRÒQUIA DE PALOL D'ONYAR - VILA-ROJA Exclòs

PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA Exclòs

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA Exclòs

PARTIT OBRER REVOLUCIONARI Exclòs

PENYA BARCELONISTA DE GIRONA Exclòs

PENYA DOBLE SET Exclòs

PENYA MADRIDISTA GIRONA Exclòs

PROMOCIÓ, GESTIÓ I DIFUSIÓ DE LA MÚSICA Exclòs

QRAMBLA, ASSOCIACIÓ DE MÚSICS I BALLADORS DE CARRER Exclòs

SERVEI AL TERCER MÓN Exclòs

SINDICAT DEL TAXI DE CATALUNYA Exclòs

SOCIETAT FILATÈLICA GIRONINA Exclòs

UNDARIUS CLUB DE FUTBOL Exclòs

UNI GIRONA CLUB DE BÀSQUET Exclòs

UNIÓ DE JOVES DE GIRONA - UNIÓ DEMOCRÀTICA CATALUNYA Exclòs

UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS Exclòs

UNIÓ SINDICAL OBRERA DE CATALUNYA Exclòs

XARXA DE DONES CONTRA LA VIOLÈNCIA I PER LA IGUALTAT DE LES COMARQUES GIRONINES Exclòs

ACADÈMIA MÀGICA DE GIRONA ?
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ALIANÇA FRANCESA ?

AMICALE CISFRANCE GIRONA ?

ASOCIACIÓN AYUDA MUTUA DE BADDIBUNKAS DE GAMBIA ?

ASSOCIACIÓ AJUDA OBRERA INTERNACIONAL ?

ASSOCIACIÓ AMICS DE L'ESCOLA DE TAIALÀ ?

ASSOCIACIÓ BITEMPS ?

ASSOCIACIÓ DE CREATIUS VISUALS I SONORS ?

ASSOCIACIÓ DE DONES DEL BARRI VELL ?

ASSOCIACIÓ DE MARXANTS DE LES COMARQUES GIRONINES ?

ASSOCIACIÓ DE PARES SEPARATS DE LES COMARQUES GIRONINES ?

ASSOCIACIÓ DE PUNTAIRES DE LES COMARQUES DE GIRONA ?

ASSOCIACIÓ EL BALUARD ?

ASSOCIACIÓ ELSA - ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL PER A ?

ASSOCIACIÓ ENTREPOBLES ?

ASSOCIACIÓ FAMILIAR SUDUWOL ?

ASSOCIACIÓ JUVENIL NOVES GENERACIONS DEL PARTIT ?

ASSOCIACIÓ MUSSIDAL FAMILIAS DE FOULADOU SENEGAL FAMILIA ?

ASSOCIACIÓ PER LA COOPERACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT BRASOL DE GIRONA ?

ASSOCIACIÓ PROJECTE IUCA ?

ASSOCIACIÓ SERVEI DE SUPORT AL TREBALL PER A ?

ASSOCIACIÓ ULTIMATE GIRONA ?

ASSOCIACIÓ VOLUNTARIAT DE SUPORT A LA SOLITUD ?

AUDIOVISUAL PER A JOVES-CINÈTIC ?

CLUB TEMPIR ?

COL·LECTIU DE DONES EN L'ESGLÉSIA ?

COL·LECTIU DE DONES LA CATA ?

COMUNITAT BAHÀ'Í ?

CONTINUADA COMARQUES GIRONINES ?

COOPERACCIÓ ?

CULTURALS I TREBALLADORS ESTRANGERS ?

ESPIRAL ENTITAT DE SERVEIS ?

FERIANTES DE LA PROVINCIA DE GIRONA ?

FUNDACIÓ AJUDA EN ACCIÓ ?

FUNDACIÓ INSTITUT JAUME VICENS VIVES ?

FUNDACIÓ INTERNACIONAL OLOF PALME ?

FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA ?

FUNDACIÓ MARE DE DÉU DEL MONT ?

FUNDACIÓ PRIVADA ASTRES ?

FUNDACIÓ PRIVADA BANC DE RECURSOS ?

FUNDACIÓ PRIVADA DRISSA ?

FUNDACIÓ PRIVADA ONCOLLIGA DE GIRONA ?

FUNDACIÓ PRIVADA PAU I SOLIDARITAT ?

FUNDACIÓ PRIVADA PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT ?

FUNDACIÓ PRIVADA RAMON NOGUERA ?

FUNDACIÓ PRIVADA TERESA FERRER ?

GANZAIA FEDERACIÓ D'ENTITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE DE LES COMARQUES GIRONINES ?

GERUNDA ASSOCIACIÓ PER A L'EDUCACIÓ I FORMACIÓ INTEGRAL ?

GIBERT DEL PLA - SANT JOAN ?

GRUP DE RECERCA I ESTUDIS DELS CONFLICTES ?

GRUPS DE RECERCA I ACTUACIÓ AMB MINORIES ?

IGUALTAT DE LES COMARQUES GIRONINES ?

INSTITUT D'ESTUDIS GIRONINS ?

MANOS AMIGAS ?
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MOVIMENT DE DEFENSA DE LA TERRA ?

OPCIÓ SOLIDÀRIA ?

PATRONAT FRANCESC EIXIMENIS ?

PENYA IMMORTAL GIRONA ?

PLATAFORMA ATUREM LA GUERRA DE LES COMARQUES GIRONINES ?

PLATAFORMA CAMPDORÀ TÉ VEU ?

PLATAFORMA D'ESTUDIANTS REFORMISTES ACTIUS ?

PER L'AFAVORIMENT DEL SEU BENESTAR I AUTONÒMIA

Llista d'entitats de la comarca del Gironès.
• "Banc dels Aliments de les Comarques de Girona","Carrer Dr. Castany , s/n","Salt","17190"

• "Centre de Documentació i Estudi sobre la Infància i Adolescència en Perill","Carrer de la Rutlla , 20-22, 

desp. 12","Girona","17002"

• "Centre Joan Riu","Avinguda Sant Francesc , 34-36","Girona","17001"

• "Colomer Sanz","Ronda Ferran Puig , 18","Girona","17001"

• "Elsa Peretti Foundation, Fundació Privada","Plaça de l'Església , 2","Sant Martí Vell","17462"

• "Escola de Gestió","Plaça Marquès Camps , 9-10, 3r","Girona","17001"

• "Eurofirms Fundació Privada","Carrer Pla de l'Estany , 17","Cassà de la Selva","17244"

• "Fundació Bell-lloc","Carrer Can Pau Birol , s/n","Girona","17005"

• "Fundació Caixa de Girona","Carrer Ciutadans , 19","Girona","17004"

• "Fundació Els Joncs, Fundació Privada","Plaça Paulí Torras , s/n","Sarrià de Ter","17840"

• "Fundació Fira de Girona","Passeig de la Devesa , 34-36","Girona","17001"

• "Fundació Fita","Carrer Francesc Macià (Montjuïc) , 7","Girona","17007"

• "Fundació Jaume Casademont, Fundació Privada","Carrer Anselm Clavé , 28","Girona","17001"

• "Fundació Privada Astres","Carrer Riu Cardener- accés Riera Mus , 32","Girona","17003"

• "Fundació Privada Auditori - Palau de Congressos de Girona","Carrer Parc de la Devesa","Girona","17001"

• "Fundació Privada Bisbe Tomàs de Lorenzana","Carrer del Carme , 63","Girona","17004"

• "Fundació Privada Bosch Roura","Plaça Marquès de Camps , 9, 3r 4a","Girona","17001"

• "Fundació Privada Campus Arnau d'Escala","Carrer La Rutlla , 22","Girona","17002"

• "Fundació Privada Carme Vidal Xifre de Neuropsicopedagogia","Carrer Santa Eugènia , 21, A, 5è 

1a","Girona","17005"

• "Fundació Privada Casa de Cultura de Girona","Plaça de l'Hospital , 6","Girona","17001"

• "Fundació Privada Casal del Perruquer","Carrer de la Força , 18","Girona","17004"

• "Fundació Privada Catalana Atrium Artis","Carrer Sèquia , 11, 4t","Girona","17001"

• "Fundació Privada Catalana d'Oftalmologia Grimaldi","Plaça Catalunya , 15","Girona","17004"

• "Fundació Privada Catalana Girona F.C.","Plaça del Poeta Marquina , 9, 1r E","Girona","17002"

• "Fundació Privada Centres Assistencials Onix","Ronda Ferran Puig , 9, pral.","Girona","17001"

• "Fundació Privada Drissa","Avinguda Sant Narcís , 22, bxs.","Girona","17005"

• "Fundació Privada El Punt","Carrer Santa Eugènia , 42","Girona","17005"

• "Fundació Privada Escola Empresa del Gironès","Carrer del Sac , 4-5","Girona","17004"

• "Fundació Privada Espais","Carrer  Pau Rodó , 7-9, bxs.","Girona","17002"

• "Fundació Privada Gentis","Passeig General Mendoza  , 7, entl 1a","Girona","17001"

• "Fundació Privada Girafra-Girona per Àfrica","Carrer San Joan Baptista de la Salle , 22, 

1r","Girona","17002"

• "Fundació Privada Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Doctor Josep Trueta 

(FPIDIBGI)","Carretera de França , s/n, 9è","Girona","17007"

• "Fundació Privada Joaquim Albertí","Carrer Veïnat Can Pou , s/n","Campllong","17457"
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• "Fundació Privada Lacustaria.60","Carrer C/ Mestral, s/n","Llagostera","17240"

• "Fundació Privada Minusvàlids Físics Associats","Carrer Empúries , 31, bxs.","Girona","17005"

• "Fundació Privada Museu del Cinema. Col·lecció Tomàs Mallol","Carrer Sèquia , 1","Girona","17004"

• "Fundació Privada Obra Social Comunitària Bellvitge (OSCOBE)","Carrer Can Costa - Zona Sant 

Medir","Sant Gregori","17150"

• "Fundació Privada Oncolliga Girona","Plaça Sant Ponç , 2, 4t 1a","Girona","17007"

• "Fundació Privada Onyar-La Selva","Carretera de Sant Feliu , Km. 5","Quart","17242"

• "Fundació Privada Parroquial ""Les Vetes""","Carrer Sant Antoni , 2","Salt","17190"

• "Fundació Privada Pascual i Prats","Carrer Bonastruch de Porta , 20, 2n","Girona","17001"

• "Fundació Privada Patronat de les Escoles Cristianes de Cassà de la Selva","Carrer Germà Agustí , 

25","Cassà de la Selva","17244"

• "Fundació Privada per a la Promoció de Santuaris","Carrer Manel Quer , 6, bxs.","Girona","17002"

• "Fundació Privada Petjada de Sant Narcís.60","Carrer Mosques , 4","Girona","17001"

• "Fundació Privada Plataforma Educativa","Carrer Santa Eugènia , 107, 1r 1A","Girona","17006"

• "Fundació Privada Prevenció i Tractament d'Autisme Mas Casadevall, F.P.","Carrer Casals - Mas de 

Casadevall , 13","Cassà de la Selva","17852"

• "Fundació Privada Progrup","Carrer Pou Rodó , 11, bxs.","Girona","17004"

• "Fundació Privada Prudenci Bertrana","Carrer dels Ciutadans , 15, pral.","Girona","17004"

• "Fundació Privada Ramon Noguera de Girona","Avinguda Montilivi , 123","Girona","17003"

• "Fundació Privada Resilis","Carrer Santa Eugènia , 107, 1r 1a","Girona","17006"

• "Fundació Privada Teresa Ferrer","Carrer Mn. Baldiri Reixach , 50","Girona","17003"

• "Fundació Privada Tutelar de les Comarques Gironines","Avinguda Sant Narcís , 22, 

bxs.","Girona","17005"

• "Fundació Privada Universitat de Girona: Innovació i Formació","Plaça Jordi de Sant Jordi (Edifici 

Mercadal)","Girona","17001"

• "Fundació Privada Utopia","Carrer Doctor Ferran , 4","Salt","17190"

• "Fundació Privada Xavier Cugat","Carrer Santa Eugenia (Vella Estació d'Olot) ,","Girona","17005"

• "Fundació Sindrome de Down, de Girona i Comarques -Astrid 21-","Avinguda de la Hispanitat , 

18","Girona","17005"

• "Fundació Tutelar del Gironès","Carrer Àngel Marça i Beca , 5, 1r 1a","Girona","17007"

• "Fundació Valvi, Fundació Privada per l'Esport, la Cultura i l'Ecologia","Plaça Josep Pla  , local 

12","Girona","17001"

• "Fundars, Fundacio per l'Arquitectura Social","Carrer Joan Maragall , 53-55, entl. B","Girona","17002"

• "Girona: Universitat i Futur","Plaça de Sant Domènec , 9","Girona","17004"

• "Institut Català de Recerca de l'Aigua, Fundació Privada (ICRA)","Plaça Sant Domènec (Parc Científic 

Tecnològic","Girona","17071"

• "Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, Fundació Privada (ICRPC)","Plaça St. Domènec (Parc 

Científic-Tecnològic","Girona","17001"

• "Institut Jaume Vicens Vives","Carrer Ferràndiz i de Bellés , s/n","Girona","17004"

• "Joan Bruguera","Plaça del Vi (Ajuntament de Girona) , 1","Girona","17004"

• "Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, Fundació Privada","Carrer Lluís Santaló , 

s/n","Girona","17003"

• "Servei Gironí de Pedagogia Social (SERGI)","Carrer Mn. Baldiri Reixach , 50","Girona","17003"

• "A. DE BOTIGUERS, INDUSTRIALS I VEÏNS DEL CARRER DE LA CORT-REIAL, PLAÇA DE L'OLI I 

GENERAL FOURNÀS I RODALIES","Carrer c/ Cort-Reial, 9","Girona","17004"

• "A. DE VEÏNS DE L'IMMOBLE DE LA CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA I D'ESTALVIS AL 
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NÚMERO 65 DEL C/ DE JOAQUIM VAYREDA","Carrer C/ Joaquim Vayreda, 65","Girona","17000"

• "ACADÈMIA RITSU ZEN GIRONA","Carrer C/ de les Monges, 7","Girona","17007"

• "ACCES/L'ANIMAL A L'ESQUENA, ARTI CREACIÓ CONTEMPORÀNIA PER L'ESCENA","Carrer Mas 

Espolla, s/n","Celrà","17460"

• "ACCIÓ CULTURAL SALTENCA","Carrer C/ Llarg, núm. 41","Salt","17190"

• "ACEDE (ASSOCIACIÓ CATALANA D'ESTUDIS DIDÀCTICS I EDUCATIUS)","Carrer c/ Cor de Maria, 

10","Girona","17002"

• "ACMOM (ASSOCIACIÓ CATALANA DE MALALTS D'OBESITAT MÒRBIDA)","Carrer C/ Teixidores, 

núm.3,4t.2a.","Salt","17190"

• "ACRÒPOLI, ASSOCIACIÓ CATALANA PER AL RETROBAMENT DELS POBLES EN LLIBERTAT I 

IGUALTAT","Carrer c/ Morató i Grau, 4, 5è","Girona","17005"

• "AD'S AUTOCONEIXEMENT I DESENVOLUPAMENT PERSONAL","Carrer Plaça Camil Geis 

Parragueres, núm. 1","Girona","17007"

• "AEIC (ASSOCIACIÓ D'ENSENYAMENT D'INFORMÀTICA DE CATALUNYA)","Carrer Peius Pascual i 

Carbó, 23","Girona","17007"

• "AERO CLUB GIRONA","Avinguda Jaume I, 37, 3r","Girona","17001"

• "AFAGC ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS D'ALZHEIMER DE CASSÀ DE LA SELVA I GIRONA","Carrer 

Carretera Provincial, 93","Cassà de la Selva","17244"

• "AGCA (ASSOCIACIÓ GIRONINA DE CONTROLADORS D'ACCÈS)","Carrer C/ Rutlla, núm. 

226","Girona","17003"

• "AGERMANAMENT PERÚ","Carrer C/ Llarg, núm. 56","Salt","17190"

• "AGEVS (AMICS DE GIRONA DE L'ESCOLA DE VIDA SIMULTANEÏTAT)","Carrer Àngel Guimerà, 80, 

3r-1a.","Salt","17190"

• "AGRUPACIÓ AMICS DE L'AQUAREL.LA DE GIRONA I LES SEVES COMARQUES","Carrer 

Sta.Eugènia, 52,3r 1a","Girona","17005"

• "AGRUPACIÓ CULTURAL FORNELLS (AC Fornells)","Carrer C/ Vicens Vives, núm. 1","Fornells de la 

Selva","17458"

• "AGRUPACIÓ CULTURAL I RECREATIVA DE PALAU-SACASTO","Carrer La Creu de Palau, 

13","Girona","17003"

• "AGRUPACIÓ DANSAIRES SARDANISTES","Carrer Pl. Catalunya, 6 (Casino 

Llagosterenc)","Llagostera","17240"

• "AGRUPACIÓ D'APLECS SARDANISTES DE LES COMARQUES GIRONINES","Carrer C/ Ciutadans, 

18","Girona","17004"

• "AGRUPACIÓ DE COMERCIANTS I VEÏNS DEL CARRER MAJOR DEL VEÏNAT DE SALT","Carrer C/ 

Major, 76-78","Salt","17190"

• "AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DE MUNTANYES DEL LLÉMENA","Carrer C/ Girona, 

33","Sant Gregori","17150"

• "AGRUPACIÓ DE DEFENSA SANITÀRIA DEL BESTIAR PORCÍ DEL GIRONÈS I LA SELVA 

-ADEBAE-","Carrer Can Pau Birol, 15,1er, Porta A-B-C","Girona","17005"

• "AGRUPACIÓ DE DEFENSA SANITARIA D'OVÍ I CABRUM DE COMARQUES GIRONINES 

(A.D.S.)","Carrer C. Agrària Provincial. Rda.F. Puig, nú","Girona","17001"

• "AGRUPACIÓ DE DEFENSA SANITÀRIA GIRONÈS","Carrer C/ Barru de Raset, s/n","Cervià de 

Ter","17464"

• "AGRUPACIÓ DE DEFENSA SANITÀRIA LA SELVA","Carrer C/ Ramon Turró, 1-3 2n 

1a","Girona","17005"

• "AGRUPACIÓ DE DEFENSA SANITÀRIA NORDSELVA","Carrer C/ Cor de Maria, 10, 

10è","Girona","17002"
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• "AGRUPACIÓ DE DEFENSA SANITÀRIA VALL DEL LLÉMENA","Carrer Av. Girona, 61 baixos","Sant 

Gregori","17150"

• "AGRUPACIÓ DE TROBADES SARDANISTES INFANTILS DE LES COMARQUES GIRONINES","Carrer 

Plaça Constitució, núm.1","Sant Jordi Desvalls","17464"

• "AGRUPACIÓ DE VEÏNS DEL CAMP DEL SURO DE PALAU","Carrer c/ Riu Freser 33, 

1r","Girona","17003"

• "AGRUPACIÓ ESTIL (AGRUPACIÓ ESPLAI SELECTE TEATRAL I LITERARI)","Carrer Torres i Bages, 

71","Salt","17190"

• "AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA DE SALT","Carrer Pl. Sant Jaume, 6-8","Salt","17190"

• "AGRUPACIÓ RADIODIFUSORA COMARCAL","Carrer Plaça de la Coma, núm. 31,1a.","Cassà de la 

Selva","17244"

• "AGRUPACIÓ RECREATIVA I CULTURAL (A.R.C.)","Carrer Pl. Estació Carrilet,s/n","Flaçà","17463"

• "AGRUPACIÓ SARDANISTA DE CELRÀ","Carrer Casal d'Entitats, Ctra.Juià,núm. 46","Celrà","17460"

• "AGRUPACIÓ TEATRAL DE LES COMARQUES GIRONINES","Carrer C/ Ciutadans, num.

18","Girona","17002"

• "AGRUPACIÓ TEATRAL EL SAFAREIG","Carrer Pl. dels Peixos, 2","Salt","17190"

• "AGRUPACIÓ TEATRAL EN FI TEATRE","Carrer Torras i Bages, 71","Salt","17190"

• "AGRUPACION CEBEISTA DE LA PROVINCIA DE GIRONA A.C.G.","Carrer Plaça Vicens Vives, 

4","Girona","17000"

• "AGRUPACION DE AMAS DE HOGAR DE GIRONA Y SU PROVINCIA","Carrer C/ Francesc Ciurana, 10 

2n","Girona","17002"

• "AGRUPACION FOTOGRAFICA Y CINEMATOGRAFICA DE GIRONA Y SU PROVINCIA","Carrer C/ de 

la Rosa, núm. 5","Girona","17001"

• "AGRUPACION RADIO AMATEUR DE GIRONA A.R.A.","Carrer C/ Orient, 53 bxs","Girona","17006"

• "AGRUPACION VISTA ALEGRE-PARROQUIA","Carrer C/ Morató i Grau,6,baix.","Girona","17001"

• "AGT ASSOCIACIÓ GIRONINA DE TEATRE","Carrer Pl.Hospital, num.6","Girona","17001"

• "AIFO. ASSOCIACIÓ PER A LA INSERCIÓ, LA FORMACIÓ I L'ORIENTACIÓ","Carrer C/ Bernat Boada, 

núm. 70","Girona","17001"

• "AITACA (ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES)","Carrer 

Argenteria, 9, 4t","Girona","17004"

• "ALA (ASSOCIACIÓ LITERATURA ACTIVA)","Carrer Pl. Ferrater i Mora, 1 (Fac. Lletres-

D","Girona","17004"

• "ALIANÇA FRANCESA","Carrer C/ Figuero, 15","Girona","17001"

• "ÀLIGUES I ALIGOTS: RUGBI UNIVERSITARI DE GIRONA","Carrer C/ Filadores, 9, 2n-

A","Salt","17190"

• "AMBEA (ASSOCIACIÓ PER LA CONSERVACIÓ I L'EDUCACIÓ AMBIENTAL SENSE 

FRONTERES)","Carrer Sant Miquel, núm. 7,2on,7ena.","Girona","17003"

• "AMG - ASSOCIACIÓ DEL MÀSTER DE GIRONA","Carrer c/ Lluís Santaló, s/n 

(politécnica)","Girona","17003"

• "AMIC (ASSOCIACIÓ MUSICAL D'INSTRUMENTISTES DE LA CORNAMUSA)","Carrer c/ Costa Brava, 

17 3r 2a","Girona","17005"

• "AMICALE CISFRANCE, GIRONA (AMICAL CISFRANÇA GIRONA)","Carrer Centre Cívic Sta.Eugènia,C/ 

Sta.Eugèni","Girona","17003"

• "AMICS DE CELRÀ","Carrer Cra. Julià, s/n","Celrà","17460"

• "AMICS DE COLÒMBIA","Carrer c/ Ramon Muntaner, núm. 18,2n.2a.","Girona","17005"

• "AMICS DE GIRONA ANTIGA","Carrer Traves. Dr. Oliva Prat, 1","Girona","17001"

• "AMICS DE GIRONA PER GUAJARÀ-MIRIM, CASES PER COMENÇAR","Carrer Pl. Pompeu Fabra, 11, 
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2 A","Girona","17002"

• "AMICS DE GRANOLLERS DE ROCACORBA","Carrer Can Perot -Granollers de Rocacorba-","Sant Martí 

de Llémena","17153"

• "AMICS DE JOSEP PLA","Carrer C/ Riu Ser, 4, 2n. A","Girona","17003"

• "AMICS DE LA CATEDRAL DE GIRONA","Carrer Pujada de la Catedral 5, 1r","Girona","17004"

• "AMICS DE LA CUINA SEGLE XXI","Plaça Sant Pere, 11, 3r-C","Girona","17007"

• "AMICS DE LA PINEDA FOSCA CASSÀ","Carrer C/ Raval, 59","Cassà de la Selva","17244"

• "AMICS DE LA SARDANA (CASSÀ DE LA SELVA)","Carrer C/ Sud, num. 38,bis","Cassà de la 

Selva","17244"

• "AMICS DE LA SARDANA TERRANOSTRA","Carrer Ramón Muntaner, 3 entl.","Girona","17005"

• "AMICS DE LA UNESCO DE GIRONA","Carrer Hotel d'Entitats,C/Rutlla, num.

20-22,d","Girona","17002"

• "AMICS DE LA VALL DE SOLIUS","Carrer C/ de les Monges, núm.20","Girona","17007"

• "AMICS DE LA VERNEDA/GAVARRES","Carrer Veïnat de la Verneda, 78","Cassà de la Selva","17244"

• "AMICS DE LA VILA DE SALT","Carrer C/ St. Dionís, 40 -H. Les Bernardes","Salt","17190"

• "AMICS DE L'ART DE PINTURA I DIBUIX","Carrer C/ Primitiu Artigas, 18","Cassà de la Selva","17244"

• "AMICS DE L'AULA DE TEATRE DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA","Carrer Pl. de St. Domènech, 3 

(edifici les Àl","Girona","17001"

• "AMICS DE LES FLORS","Carrer C/ Sant Llorenç, Isaac Cec","Girona","17004"

• "AMICS DE RÀDIO CELRÀ","Carretera Juià, 48","Celrà","17460"

• "AMICS DE RÀDIO SALT","Carrer c/ Llarg, 99","Salt","17190"

• "AMICS DE SALT CIUTAT","Carrer C/ Major, núm. 194","Salt","17190"

• "AMICS DE SANTA CECÍLIA DE LES SERRES","Camí Can Camps, disseminat, s/n -Les Serres-","Sant 

Martí de Llémena","17153"

• "AMICS DE TRESC, PER LA INCLUSIÓ LABORAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITATS","Carrer 

Güell, 51-53","Girona","17003"

• "AMICS DEL CASTELL DE MONTJUIC DE GIRONA","Plaça Diputació, 1, 4t-3a.","Girona","17001"

• "AMICS DEL FAST-FOOD","Carrer C/ Nord, 22, 1r., 2a.","Girona","17001"

• "AMICS DEL JAZZ DE GIRONA","Carrer C/ Joan Maragall, 35","Girona","17002"

• "AMICS DEL MUSEU D'ART DE GIRONA","Carrer Pujada de la Catedral, 12","Girona","17004"

• "AMICS DEL PARATGE DEL MAS ROIG DE LLAGOSTERA","Carrer C/ Ganix, 1 (Mas Roig), 

1","Llagostera","17240"

• "AMICS DEL PESSEBRE VIVENT DE SANT MARTÍ VELL","Carrer C. Barri Estació, 6","Sant Martí 

Vell","17462"

• "AMICS DELS CLÀSSICS DE FLAÇÀ","Carrer c/ Sant Cebrià, s/n","Flaçà","17463"

• "AMICS DELS GEGANTS DE GIRONA","Carrer c/ Cort Reial, 18, pral-Granja Mora-","Girona","17004"

• "AMICS DELS GEGANTS DE SARRIÀ DE TER","Carrer C/ Firal, 60","Sarrià de Ter","17840"

• "AMICS D'ISAAC EL CEC","Carrer C/ Sant Llorenç, s/n","Girona","17007"

• "AMIGOS DE SEFARAT","Carrer C/ Sant Llorenç, s/n","Girona","17007"

• "AMIGOS DE VILARROJA","Carrer Cra. Sant Feliu, s/n","Girona","17001"

• "AMPA CEIP CASSÀ DE LA SELVA DE CASSÀ DE LA SELVA","Carrer Sant Andreu de Salou, s/n","Cassà 

de la Selva","17244"

• "A.M.P.A. CEIP SANTA FE DE MEDINYA","Carrer C/ Sant Sadurni, s/n","Sant Julià de Ramis","17482"

• "ÀNGELUS, ASSOCIACIÓ PRO-MINUSVÀLIDS PSÍQUICS DE LES COMARQUES 

GIRONINES","Avinguda Montilivi , 123, Bxs","Girona","17002"

• "APSI, ATENCIÓ PSICOSOCIAL INTERCULTURAL","Carrer Sant Dionis, núm. 42 -Hotel 
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d'Entitats","Salt","17190"

• "A.P.T.E.N. (ASSOCIACIÓ DE PSICOTERAPEUTES I TERAPEUTES NATURALS)","Carrer Amical 

Mauthausen, 3","Girona","17007"

• "ARA -ASSOCIACIÓ DE RAMADERS I AGRICULTORS COMARQUES GIRONINES","Carrer C/ Joan 

Maragall, 35 3r 2a","Girona","17002"

• "ARA ""PSICOTERÀPIA, GESTALT I RELACIÓ""","Carrer C/ Nou, núm. 4, principal","Girona","17001"

• "ASERKO-S (ASSOCIACIÓ DELS EMIGRANTS DE LA REGIÓ DE KOLDA-SENEGAL)","Avinguda Sant 

Narcis, num. 88,3er,1a","Girona","17005"

• "ASISGRAN-Assistència Social i Serveis a Domicili","Carrer C/ de la Creu, num. 39,entresol,

3a","Girona","17003"

• "ASIYAH DEL CANIGÓ ASSOCIACIÓ CULTURAL","Carrer Pascual i Prats, núm. 17, 7è 

2a","Girona","17004"

• "ASOCIACION AFRICANA NO GUBERNAMENTAL DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS 

ASOCIADOS EN ESPAÑA","Carrer C/ Montseny, 32, baixos 2a.","Girona","17006"

• "ASOCIACION AMIGOS RADIOAFICIONADOS DE SALT","Carrer pl. Catalunya, 3","Salt","17190"

• "ASOCIACION AYUDA MUTUA DE BADDIBUNKAS DE GAMBIA","Carrer Montseny, num. 

2,baixos","Girona","17005"

• "ASOCIACION CAN GIBERT DEL PLA","Carrer C/ Orient, 53, baixos","Girona","17005"

• "ASOCIACION CATALANA VETERINARIA ESPECIALIZADA EN REPRODUCCION ANIMAL E 

INSEMINACION ARTIFICIAL (ACVERI)","Carrer C/ Cor de Maria, 10 entl.","Girona","17001"

• "ASOCIACIÓN CEBEISTA TRES COSECHAS DE GIRONA","Carrer Fresser, 8,baixos","Girona","17003"

• "ASOCIACION CULTURAL ANDALUZA-CASA DE ANDALUCIA DE GIRONA","Carrer Av. Torre de 

Taiala, 21","Girona","17007"

• "ASOCIACION CULTURAL ARMENIA ARARAT","Carrer C/ Santa Eugènia, 61","Girona","17001"

• "ASOCIACIÓN CULTURAL COLLAGE D'ART","Carrer Magnes, , 11","Girona","17401"

• "ASOCIACIÓN CULTURAL CON-EQUIDAD","Plaça Mela Mutermilch, 1, 3r-1a.","Girona","17001"

• "ASOCIACIÓN CULTURAL CRISTIANA FONT DE LA PÒLVORA","Carrer Aurora Beltrana y Salazar, 2-4, 

1r-D","Girona","17004"

• "ASOCIACION CULTURAL DE HERMANOS SABAT","Carrer C/ Germans Sabat, 8","Girona","17007"

• "ASOCIACION CULTURAL, DEPORTIVA Y SOCIAL ROCABRUNA","Carrer C/ Cor de Maria, 10 

1","Girona","17002"

• "ASOCIACION CULTURAL GITANA DE GIRONA","Carrer C/ Pruner, bloc 2 bxs","Girona","17004"

• "ASOCIACIÓN CULTURAL GITANA FUENTE DE VIDA DE TERRASSA","Carrer del Rosselló , 

29","Girona","17005"

• "ASOCIACIÓN CULTURAL HUELLAS DE COLOMBIA","Carrer Pl. Catalunya, núm. 20, 5è 

1a","Salt","17190"

• "ASOCIACIÓN CULTURAL NEWEN MAPUCHE DE GIRONA","Carrer Valladolid , 7-9, àtic 

2","Girona","17005"

• "ASOCIACION CULTURAL RECREATIVA LOS ROSALES","Carrer C/ Dr. Ferran, 15","Salt","17190"

• "ASOCIACIÓN CULTURAL ROCIERA LOS DEL JJ","Carrer C/ Anselm Clavé, 16 (Bar 

J.J.)","Salt","17190"

• "ASOCIACION CULTURAL ROMANI DE GIRONA","Carrer c/ de la Plana, s/n (centre 

cívic)","Girona","17004"

• "ASOCIACIÓN CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVA-ECUADOR","Carrer C. Muntaner, 4, entl. 

2","Girona","17005"

• "ASOCIACIÓN CULTURAL TELEFÓNICA DE GIRONA","Carrer C/ Reggio Emilia, núm. 53, 

baixos","Girona","17003"
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• "ASOCIACIÓN CULTURAL Y ANDALUZA CASA DE GRANADA Y SU PROVINCIA","Carrer C. Països 

Catalans, 22, b","Salt","17190"

• "ASOCIACIÓN CULTURAL Y RECREATIVA, REGIONES DE ESPAÑA, DE GERONA Y DE SALT","Carrer 

C/ Campcardos, núm. 34, 2on, 3a.","Girona","17006"

• "ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS DE Dª CARMEN AUGUET COMALADA","Carrer C/ 

Eiximenis, 7","Girona","17001"

• "ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE MAGISTERI I DE L'ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE 

FORMACIÓ DEL PROFESSORAT D'E.G.B.","Carrer C/ Emili Grahit, s/n","Girona","17002"

• "ASOCIACION DE ASISTENTES SOCIALES DE GIRONA","Carrer Pl. del Vi, 2","Girona","17004"

• "ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA","Carrer Major de Salt, 248, baix","Girona","17001"

• "ASOCIACION DE COMERCIANTES INDUSTRIALES Y EMPRESAS DE SERVICIOS DE LA PROVINCIA 

DE FUJIAN EN ESPAÑA","Carrer Indústria, 8","Girona","17005"

• "ASOCIACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE GIRONA","Carrer C/ Rutlla, 

31","Girona","17002"

• "ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL, A.D.I.S.","Carrer C/ 

Universitat de Montpelier, 9 B","Girona","17001"

• "ASOCIACION DE DOCENCIA E INVESTIGACION SANITARIA","Carrer Pg. d'Olot, 134, 

entl.","Salt","17190"

• "ASOCIACION DE ESTETICISTAS PROFESIONALES GERUNDENSES (A.E.P.G.)","Carrer C/ Carril, 

2,entl. 3a.","Girona","17001"

• "ASOCIACION DE ESTUDIO Y PROTECCION DE LA NATURALEZA PRO TIERRA","Carrer Paratge Can 

Sureda 56 (Palau Sacosta","Girona","17003"

• "ASOCIACIÓN DE HONDUREÑOS PROVINCIA DE GIRONA","Carrer CR Francesc Macià, 16, 2n 

2a","Salt","17190"

• "ASOCIACIÓN DE IMMIGRANTES SENEGALESES PARA LA COOPERACIÓN, LA INTEGRACIÓN Y EL 

DESARROLLO ENTRE SENEGAL Y CATALUÑA","Carrer Sant Dionís, 48, 1r-1a.","Salt","17190"

• "ASOCIACION DE INFORMADORES TECNICOS SANITARIOS DE VETERINARIA DE LA PROVINCIA 

DE GIRONA","Carrer C/ Francesc Xavier Dorca, 20","Girona","17001"

• "ASOCIACION DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACION VALL DE 

LLÈMANA","Carrer C/ Santa Clara, 3","Girona","17001"

• "ASOCIACION DE LARINGECTOMIZADOS DE LA PROVINCIA DE GIRONA","Carrer Av. Mare de Deu 

dels Àngels, 32 àtic","Girona","17005"

• "ASOCIACIÓN DE LOS RESORTISANTES DE WASSOLO A GIRONA (AREWAG.)","Carrer C/ Torras i 

Bages, 26, 1r-1a.","Salt","17190"

• "ASOCIACION DE MUJERES RIGOBERTA MENCHÚ","Carrer c/ de la Plana, s/n","Girona","17004"

• "ASOCIACIÓN DE MUSULMANES, ASSALAM (PAZ)","Carrer C/ Taialà, 48, 1r 2a","Girona","17007"

• "ASOCIACIÓN DE NYANI","Avinguda Av.Lluis Pericot, núm. 48, 1er, 4a","Girona","17003"

• "ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DE LA GUARDERIA INFANTIL DE GIRONA SANT RAMON 

NONAT","Carrer Pujada de Montjuïc, s/n","Girona","17007"

• "ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS DE L'INSTITUT PÚBLIC DE BATXILLERAT MIXTE 

NÚMERO TRES","Carrer c/ del Migdia","Girona","17003"

• "ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL CENTRE JOAN RIU","Carrer Centre","Sant 

Gregori","17150"

• "ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL COL·LEGI D'E.G.B. CARMEN AUGUET","Carrer Grup 

Escolar","Girona","17001"

• "ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS DEL COL·LEGI D'ENSENYAMENTS ESPECIALS NTRA. 

SRA. DEL CARME","Carrer Paulí Torras, s/n","Sarrià de Ter","17186"
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• "ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL COL·LEGI MONTESSORI-PALAU","Carrer 

Col.legi","Girona","17001"

• "ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS DEL COL·LEGI PÚBLIC FONT DE LA PÓLVORA","Carrer 

Centre Escolar","Girona","17001"

• "ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS DEL COL·LEGI PÚBLIC JOSEP DALMAU CARLES","Carrer 

Taga, 1","Girona","17005"

• "ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL COL·LEGI PÚBLIC VILARROJA","Carrer Pujada de la 

Torrassa, s/n","Girona","17001"

• "ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL COL·LEGI UNIFICAT SANT JOSEP","Carrer C/ Cort-

Reial,21,3r, 1a.","Girona","17004"

• "ASOCIACIÒN DE PADRES DE ALUMNOS Y AMIGOS DEL COL·LEGI PÚBLIC PRAT DE LA 

RIBA","Carrer C/ Isabel la Catòlica,21","Girona","17004"

• "ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS DE LA GUARDERIA MUNICIPAL LLAR D'INFANTS EL 

BARRUFET","Carrer C/ Cervantes, 26, baixos","Salt","17190"

• "ASOCIACIÓN DE PADRES DEL COL·LEGI MENÉNDEZ PIDAL","Carrer Sant Dionís, 40","Salt","17190"

• "ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS DEL SORDO DE GIRONA Y DE LOS ALUMNOS DE L'ESCOLA 

LA MAÇANA","Carrer Av. de l'Institut,s/n","Salt","17190"

• "ASOCIACION DE PARALISIS CEREBRAL DE GIRONA ASPACE","Carrer C/ Sant Dionisi, 

33-35","Girona","17001"

• "ASOCIACION DE PENSIONISTAS DE LOS ANTIGUOS BLOQUES SINDICALES DE PUENTE 

MAYOR","Carrer Grup Pont Major, 12, 1","Girona","17000"

• "ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE CAN MANEL","Carrer C/ Dr. Ametller, 9, 1r.","Girona","00000"

• "ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACION LA CANYERA","Carrer C/ A, 

4.Urbanització","Llagostera","17240"

• "ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACION LA TORRE DE TAYALA","Carrer Parcel.la 

154 Urban.","Girona","17001"

• "ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACION MONTERREY PARK","Carrer Urb. 

Monterrey Park, 2","Sant Joan de Mollet","17463"

• "ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACION NOSTRA SENYORA DEL COLL","Carrer 

Fonda Santuari Mare Coll","Girona","00000"

• "ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACION PUIG DEL GENERAL","Carrer Puig del 

General, 9","Llagostera","17240"

• "ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA ZONA RESIDENCIAL LES COMES","Carrer C/ Sant Dionisi, 

22","Salt","17190"

• "ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LLAGOSTERA RESIDENCIAL","Carrer C/ Ciceró, 15 

(Urbanització)","Llagostera","17240"

• "ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE MONTIVILI","Carrer C/ Punta del Pi, s/n Bar","Girona","17003"

• "ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE VILANNA","Carrer Vilanna-Mas Llunés, parcel.la 

1517","Bescanó","17162"

• "ASOCIACION DE PROPIETARIOS LA MATA","Carrer C/ Holanda, 15 -La Mata-","Llagostera","17240"

• "ASOCIACION DE PROPIETARIOS MONT REI","Carrer Urban. Mont Rei, par. 66","Llagostera","17240"

• "ASOCIACION DE PROPIETARIOS PARCELISTAS DE LA URBANIZACION FONTBONA MAS 

RISSECH","Carrer Urban., parcel.la 12","Llagostera","17240"

• "ASOCIACION DE PROPIETARIOS Y VECINOS DEL BARRIO CARMEN-VISTA ALEGRE","Carrer C/ 

Olivera, 11 3r 1a","Girona","17004"

• "ASOCIACION DE PROPIETARIOS-PARCELISTAS PROMOTORES DE SELVA BRAVA-MAS 

RISSECH","Carrer Illa O, parcel.la 32","Llagostera","17240"
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• "ASOCIACIÓN DE RESERVISTAS VOLUNTARIOS CATALANES ULTONIA (ARCV)","Carrer Bernat 

Bacià, 4","Girona","17001"

• "ASOCIACION DE SECRETARIAS DE DIRECCION DE LA PROVINCIA DE GIRONA","Carrer C/ Bernat 

Boades, 1","Girona","17005"

• "Asociacion de Trabajadores Saharauís (ASTRAS)","Carrer Pont Major , 20, Bd 2a","Girona","17007"

• "ASOCIACIÓN DE URUGUAYOS EN GIRONA ÉXODO ORIENTAL (AUG)","Carrer Santa Eugència, 

144","Girona","17006"

• "ASOCIACION DE VECINOS AVELLANEDA-TORRES DE PALAU","Carrer C/ Balears, 

23","Girona","17003"

• "ASOCIACION DE VECINOS DE CAN AMERICANA SECA","Carrer C/ Abat Oliba, 36, àtic","Salt","17190"

• "ASOCIACION DE VECINOS DE LA CALLE CIUDADANOS Y PLAZA DE ESPAÑA","Carrer C/ Ciutadans, 

3","Girona","17004"

• "ASOCIACION DE VECINOS DE LA CALLE DEL PINAR CAMP DE LA FONT","Carrer C/ Torrent, 

10","Girona","17004"

• "ASOCIACION DE VECINOS DE LA CALLE EMILI GRAHIT Y ADYACENTES DE GIRONA","Carrer C/ 

Cor de Maria, 10","Girona","17002"

• "ASOCIACION DE VECINOS DE LA PLAZA DE CATALUNYA","Carrer C/ Albereda, 9","Girona","17004"

• "ASOCIACION DE VECINOS DE LA PLAZA DE LA CONVIVENCIA","Carrer Torras i Bages, 4, 

2n.","Salt","17190"

• "ASOCIACION DE VECINOS DE LA PLAZA DE L'AMISTAT","Carrer C/ Doctor Ferran, 10","Salt","17190"

• "ASOCIACION DE VECINOS DE LA RAMBLA, PLATERIA Y ABEURADORS","Carrer *","Girona","17001"

• "ASOCIACION DE VECINOS DE LA TORRE GIRONELLA","Carrer *","Girona","17001"

• "ASOCIACION DE VECINOS DE LA URBANIZACION SELVA BRAVA","Carrer Av. Avellaners, 

s/n","Llagostera","17240"

• "ASOCIACION DE VECINOS DE LAS CALLES ABEURADORS, MERCADERS Y PLAZA 

CASTAÑAS","Carrer C/ Abeuradors, 4","Girona","17004"

• "ASOCIACION DE VECINOS DE LAS CALLES SANTA CLARA Y HUERTAS","Carrer C/ Hortes, 

8","Girona","17001"

• "ASOCIACION DE VECINOS DE LOS POLIGONOS KIM Y BENET DE TAYALA","Carrer Parròquia 

Germans Sàbat","Sant Gregori","17150"

• "ASOCIACION DE VECINOS DE PONT DE L'AIGUA DEL BARRIO DE PONT MAJOR","Carrer C/ Pont 

Major, A. Escola","Girona","17007"

• "ASOCIACION DE VECINOS DE SALT","Carrer St J. Bautista Salle, 1","Salt","17190"

• "ASOCIACION DE VECINOS DE SANT PERE DE LLORÀ","Carrer C/ Figuerola, núm. 

35*","Girona","17001"

• "ASOCIACION DE VECINOS DE SARRIÀ DE TER","Carrer Major de Sarrià, 73, 2n.","Sarrià de 

Ter","17840"

• "ASOCIACION DE VECINOS DE VILARROJA D'ONYAR","Carrer Cra. de Sant Feliu, 

40","Girona","17007"

• "ASOCIACION DE VECINOS DEL GRUPO BARCELÓ","Carrer Grup Barceló,26,2n.,2a.","Girona","17001"

• "ASOCIACION DE VECINOS DEL GRUPO DE VIVIENDAS VIRGEN MARIA","Carrer C/ Greco, 

1","Salt","17190"

• "ASOCIACION DE VECINOS DEL PLA DE L'HORTA","Carrer C/ Rafael Casanova, s/n","Sarrià de 

Ter","17840"

• "ASOCIACION DE VECINOS DEVESA","Carrer C/ Joaquin Vayreda, 65","Girona","17001"

• "ASOCIACION DE VECINOS EL MADRENCH","Carrer C/ Migdia, s/n","Vilablareix","17180"

• "ASOCIACION DE VECINOS JOSE Mª PRAT","Carrer C/ Josep Maria Prat, 3 1r","Girona","17007"
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• "ASOCIACION DE VECINOS MARE DE DÉU DEL MONT","Carrer Av. Sant Narcís,

83,baix.","Girona","17005"

• "ASOCIACION DE VECINOS MAS TORRE RAFELA","Carrer Casa, 14 Urbanització","Girona","00000"

• "ASOCIACION DE VECINOS SANT JAUME DE CAMDURA","Carrer C/ Església, 7","Girona","17007"

• "ASOCIACION DE VECINOS URBANIZACION MAS LLUNES","Carrer Masia de 

l'Urbanització","Bescanó","17162"

• "ASOCIACION DE VECINOS Y COMERCIANTES DE LA PLAZA DE LA INDEPENDENCIA","Carrer Pl. 

Independència, 7","Girona","17001"

• "ASOCIACION DE VECINOS Y PROPIETARIOS LA BOLLA DE FLAÇÀ, DE FLAÇÀ","Carrer Pl. Estació 

del Carrilet","Flaçà","17463"

• "ASOCIACION DE VISITADORES MEDICOS DE LA PROVINCIA DE GIRONA","Carrer C/ Juli Garreta, 

15 S/àt","Girona","17002"

• "ASOCIACION DELFUS","Carrer C/ Molí, 16","Cassà de la Selva","17244"

• "ASOCIACION ELS TAMBORS","Carrer C/ Josep Maria Prat, 25","Girona","17007"

• "ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESTILISTAS CANINOS","Carrer C/ Mestre Francesc Civil, num. 

5","Girona",""

• "ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PREPARADORES FÍSICOS DE BALONCESTO","Carrer C/ Pere Compte, 

num. 17,baixos","Girona","17005"

• "ASOCIACION FAMILIAR ALBA BESCANONINA","Carrer C/ Major, 29","Bescanó","17162"

• "ASOCIACION FAMILIAR PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES DE GIRONA","Carrer C/ 

Santa Eugènia, 18 9è","Girona","17005"

• "ASOCIACION FOLKLORICA GIRONA","Carrer C/ Juli Garreta, 16 1r","Girona","17002"

• "ASOCIACIÓN GAMBIANA SOLIDARIA","Carretera de Juià, 88, baixos","Celrà","17460"

• "ASOCIACION GAMMA, GRUPO DE AYUDA PARA LA MEJORA Y SOLIDARIDAD ENTRE EL GENERO 

HUMANO","Carrer C/ Güell, 178 2n 2a","Girona","17005"

• "ASOCIACION GERUNDENSE PARA LA COORDINACION DE TRASPLANTES RENALES","Carrer Cra. 

Barcelona, 23 entl.","Girona","17001"

• "ASOCIACION GRUP D'INVESTIGACIÓ SUBTERRÀNIA DE GIRONA","Carrer C/ Lorenzana, 9, 2n., 

1a","Girona","17001"

• "ASOCIACIÓN HONDURAS- CENTRO AMÉRICA "" LA ERMITA TALANGA""","Carrer C/ Major, núm. 

207","Salt","17190"

• "ASOCIACION JOVES DE CAMALLERA, CERVIÀ DE TER, COLOMERS, MENDINYÀ, SANT JORDI 

DESVALLS, VILADESENS I VILOPRIU","Carrer *","Sant Jordi Desvalls","17464"

• "ASOCIACION LA CARIDAD","Plaça Lladoners, 1-3","Girona","17004"

• "ASOCIACION LA SALLE DE GIRONA","Carrer *","Girona","17001"

• "ASOCIACIÓN LÚDICO, CULTURAL, SOCIAL UNIÓN ANDINA DE GERONA","Plaça Catalunya , 9, 4 

2","Salt","17190"

• "ASOCIACION MALATS RENALS GIRONA","Carrer C/ Barcelona, 23 entl","Girona","17002"

• "ASOCIACION ORGANIZADORA DEL CAMPEONATO DE GIRONA DE QUO VADIS","Carrer Passeig 

General Mendoza, 2","Girona","17002"

• "ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INTERCULTURALIDAD, ABBA DE GIRONA","Passeig 

d'Olot , 20, 1er A","Girona","17005"

• "ASOCIACIÓN PARA LA AYUDA DE LOS SENEGALESES  APAS NDIMBEUL","Carrer Av. Francesc 

Macià, núm. 3, entresòl 1","Salt","17190"

• "ASOCIACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN INTEGRAL","Carrer C/ Universitat de 

Montpeller, 9","Girona","17003"

• "ASOCIACION PARA LA INFORMACION COMERCIAL DE LAS COMARCAS DE GIRONA 
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A.P.I.C.C.O.G.I.","Carrer C/ Pare Coll, 4bis, àtic","Girona","17005"

• "ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DEL INMIGRANTE CONTEH KUNDA","Carrer C/ Xavier 

Montsalvatge, 17, 4t-1a.","Salt","17190"

• "ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACION DEL INMIGRANTE KENEBA KANTORA","Carrer C/ Ramon 

Sambola, núm. 8, 3r. 2a.","Salt","17190"

• "ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN Y EL DESARROLLO DE KANTORA (GAMBIA)","Carrer 

Atlantida, núm. 13,4t,2a , 146, 3 2","Girona","17005"

• "ASOCIACION PARA NIÑOS ABANDONADOS EN CONTRA DEL HAMBRE EN CUALQUIER LUGAR 

DEL MUNDO Y DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE GENESIS","Carrer c/ Joan Maragall, 35, 4t 

1a","Girona","17002"

• "ASOCIACION PROMOTORA DEL CARRER MAJOR DE SALT (PROMO-SALT)","Carrer C/ Major de 

Salt","Salt","17190"

• "ASOCIACION PROVINCIAL DE AMAS DE CASA DE GIRONA","Carrer Pl. Assumpció, 

20","Girona","17005"

• "ASOCIACION RECREATIVA Y JUVENIL EL CALIU","Carrer C/ Rutlla, 11","Girona","17002"

• "ASOCIACIÓN ROCIERA DE SALT-HERMANDAD DE NUESTRA SRA. DEL ROCÍO","Carrer Travessia 

de Santa Eugènia, núm.37,bai","Girona","17006"

• "ASOCIACION SANT JULIÀ JOVE","Carrer Pl. de l'Església, s/n","Sant Julià de Ramis","17481"

• "ASSEMBLEA DE PARATS DE GIRONA","Carrer C/ Talarn, 4","Girona","17004"

• "ASSERTA (ASSOCIACIÓ PER L'EDUCACIÓ RELACIONAL EN ELS TRASTORNS 

ALIMENTARIS)","Carrer Plaça Camil Geis, núm. 4, 3r.4a.","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ  UNIVERSITÀRIA REM-UDG DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA","Carrer ED P4 

Campus de Montilivi UdG, s/n,","Girona","17071"

• "ASSOCIACIÓ A LES COMARQUES GIRONINES PER L'ARBITRATGE","Carrer Gran Via Jaume I, 46 

(Cambra Comerç)","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ ACCIÓ DIRECTA DE SUPORT AL DISCAPACITAT","Carrer c/ França, 125","Sarrià de 

Ter","17841"

• "ASSOCIACIÓ AETHES, ART DE RECERCA SOCIAL","Carrer c/ Mn. Baldiri Reixac 14, 3r 

1a","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ SARDANISTA AVI GUILLEM DE BESCANÓ","Carrer pl. del Mil·lenari, 

1","Bescanó","17162"

• "ASSOCIACIÓ AGRUPACION DEPORTIVA GLACE","Carrer Pl. Catalunya, 3","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ AIESIA (ASOCIACION PARA LA INTEGRACION Y LA EDUCACION SOCIO-

INTERCULTURAL DE AFRICANOS DE SANT PERE PESCADOR","Carrer C/ Emili Grahit 55, àtic 

2a","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ AL SERVEI DEL PATRIMONI CULTURAL (L'ASERPC)","Carrer Travessia de la Creu, 

33","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ ALARMAT (AFECTATS DEL LLÉMENA AL REVARDIT PER LA MAT)","Avinguda 

Rocacorba, 21 baixos","Canet d'Adri","17199"

• "ASSOCIACIÓ AMICS CANTAIRES DE CELRÀ","Carrer Ctra. de Julià, 46, -C.Civic La 

Fàbric","Celrà","17460"

• "ASSOCIACIÓ AMICS DE BOULEMBOU SENEGAL","Plaça Surroca, núm.1","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ AMICS DE LA LECTURA*","Carrer c/ Can Perus, s/n-Ginestar","Sant Gregori","17150"

• "ASSOCIACIÓ AMICS DE L'ESCOLA DE TAIALÀ","Carrer ctra. de Taialà, 75","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ AMICS DE L'HANDBOL GIRONÍ","Carrer c/ Narcís Blanch, 16","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ AMICS DE PALOL D'ONYAR","Carrer c/ Dolmen, s/n","Quart","17242"

• "ASSOCIACIÓ AMICS DEL CAVALL CASSÀ DE LA SELVA","Carrer Local Muncicipal ""Paratge 
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l'Estació""","Cassà de la Selva","17244"

• "ASSOCIACIÓ AMICS DEL CENTRE CÍVIC DE CELRÀ","Carrer Ctra.de Juià, núm. 46","Celrà","17460"

• "ASSOCIACIÓ AMICS DEL FUTBOL AMATEUR","Carrer c/ del Carme 171, baixos","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ AMICS DEL IOGA, ANANDA","Carrer c/ Tomás de Lorenzana, 45 3r 2a","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ AMICS DEL PATINATGE DE GIRONA","Carrer C/ Avda.Sant Francesc, núm.

30","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ AMICS DELS GEGANTS DE SALT","Carrer Sant Dionís , 61","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ AMICS DELS TRACTORS I MÀQUINES ANTIGUES DE GIRONA","Carrer c/ Montnegre, 

s/n","Vilablareix","17180"

• "ASSOCIACIÓ ANTILÍNIA D'ALTA TENSIÓ","Carrer C/ dels Dolors, 12","Cassà de la Selva","17244"

• "ASSOCIACIÓ APAGA LA TELE D'ACTIVITATS DE LA GENT JOVE","Carrer Ctra. Sarrià de Dalt, 

s/n","Sarrià de Ter","17840"

• "ASSOCIACIÓ ÀRBITRES DE FUTBOL DE GIRONA","Carrer Campcardòs, núm. 80-82, Local 

2E","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ ARQUEOLÒGICA DE GIRONA","Carrer C/ Ferran Agulló, 3, 2n 4a","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ ARTESANS DE GIRONA","Carrer C/ Ciutadans, 4","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ ARTESANS DEL PONT DE PEDRA  DE GIRONA","Carrer Hotel Entitats, C/Rutlla, núm. 

22","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ ARTÍSTICA L'ARENGADA","Carrer c/ Àngel Guimerà, num.87,3r.4a.","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ ASSESSORAMENT I SUPORT PERSONAL MODELA","Carrer C/ Pedret, núm. 1, 3r.

2a.","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ ASSISTENCIAL EL GRA D'ARRÒS DE GIRONA","Carrer Ros de Palau, 9 

baixos","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ ASTROLÒGICA DE GIRONA","Carrer C/ Güell, 192 5è 4a","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ ATLAS EDUCACIÓ AMBIENTAL DE GIRONA","Carrer c/ Pare Claret, 

27","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ BALAL DEMTAL DEMOBE (ASSOCIACIÓ D'AJUDA A LA UNIÓ DE PAGESOS DEL 

SENEGAL)","Carrer Massana, núm. 15,1er.1a","Girona","17006"

• "ASSOCIACIÓ BALAL REOUBE FOULADOU (SENEGAL) (ASSOCIACIÓ D'AJUDA A LES DONES DEL 

SENEGAL)","Carrer C/ Torres i Bages, 14, 4t 3a","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ BUTLLETÍ INFORMATIU I CULTURAL L'ESCALENC","Carrer C/ del Port, 49, 

1r","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ CAM 40, COL.LECTIU D'ATURATS MAJORS DE 40 ANYS","Carrer c/ de la Rutlla, 

20-22","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ CAN NADAL","Carrer Can Nadal","Canet d'Adri","17199"

• "ASSOCIACIÓ CANDEO, ACTIVITATS SOCIOLABORALS PER COL.LECTIUS MARGINATS","Carrer C/ 

Ramon Turró, 20","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ CAPSA DE MÚSICA","Carrer Pujada Sant Domènec, 12","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ CASAL INFANTIL  I JUVENIL DE TAIALÀ","Carrer c/ Josep Maria Prat, 

14","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ CATALANA D'AIKIDO DE L'ESCOLA YOSHINKAN","Carrer Passatge Farigola, 2, 3er, 

3a.","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ CATALANA D'AMICS DEL POBLE SAHRAUÍ -ACAPS- GIRONA","Carretera Santa 

Eugènia, 17 baixos","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ CATALANA D'AMICS DEL SUISEKI","Carrer c/ Ramon Turró, 17","Girona","17001"

• "ASSOCIACIO CATALANA DE CHAO-TE-DO I TAI-TXI","Carrer Alps, 4, 2n","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ CATALANA DE CRIADORS D'ESTRUÇOS","Carrer Gran Via Jaume I, 3","Girona","17001"
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• "ASSOCIACIÓ CATALANA DE JOVES PROFESSIONALS EN COMERÇ INTERNACIONAL","Carrer CR 

CRISTÒFOL GROBER, 7,   4 2","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA SÍNDROME DE RETT","Carrer Emili Grahit , 2D, 2n 

2a","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ CATALANA DE PROFESSORS DE CANT","Carrer Gaspar Casal, 5","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ CATALANA DE TREBALL AMB SUPORT-ACTAS","Carrer Riu Güell , 51-53, 2n 

1a","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ CATALANA D'ESPECIALISTES EN BIOANÀLISIS (ACEBA)","Carrer C/ Ultònia, 13, 

2n.","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ CATALANA PER A LA COOPERACIÓ I ESTUDIS SOCIALS -ACCES","Carrer c/ Taquígraf 

Martí, 17","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ CATALANA PER L'EDUCACIÓ, LA FORMACIÓ I LA RECERCA -ACEFIR","Carrer c/ 

Francesc Mateu, 6 2n 1a","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ CD MULTIMÈDIA","Carrer c/ Migdia, 1","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ CENTRE CULTURAL SANT CRISTÒFOL DE LLAMBILLES","Carrer C/ Escoles, 

s/n","Llambilles","17243"

• "ASSOCIACIÓ CENTRE D'ESTUDIS DE LA COMUNICACIÓ I LES RELACIONS PÚBLIQUES, 

CECORP","Carrer c/ Lluís Santaló, s/n","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ CINE-CLUB 8 1/2","Carrer c/ La Conca, 31","Cassà de la Selva","17244"

• "ASSOCIACIÓ CIUTADANA PER A LA PROMOCIÓ I DEFENSA DE LA SALUT PÚBLICA EN LES 

COMARQUES GIRONINES","Carrer C/ Creu, 5, 3r., 2a.","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ CLUB DE MÀRQUETING DE GIRONA","Carrer ctra. Santa Coloma de Farners, Km.

2","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ CLUB PIN (PARC INFANTIL I JUVENIL DE NADAL)","Carrer Pg. de la Devesa, 34-36 (El 

Firal)","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ COLLA GEGANTERA FAL·LERA GIRONINA","Carrer c/ Hortes, 22","Girona",""

• "ASSOCIACIÓ COL·LECTIU D'ARTISTES ""CINCSISET""","Carrer C/ Processó, núm. 15","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ COL.LECTIU DE DONES DE SANT NARCÍS","Carrer Pl. de l'Assumpció, 27 

*Observ.","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ COMARCAL GIRONINA PER A LA PRESERVACIÓ DE LA CULTURA CATALANA AD 

LITTERAM","Carrer Av. Lluís Pericot,  54, 4t 2a","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ COMERCIANTS ESPAI GIRONÈS","Carrer Camí dels Carlins, 10 (C.C. Espai 

Giro","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ COMERCIANTS L'EIXAMPLE","Carrer c/ Creu 6, baixos","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ COMISSIÓ DE FESTES DE QUART","Carrer pl. de la Vila, 2","Quart","17242"

• "ASSOCIACIÓ COMISSIÓ DE FESTES DEL GRUP SANT JAUME DE SALT","Carrer Grup St. Jaume B-3, 

baixos 1r","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ COMITÈ RURAL DE KANDIA","Carrer Torres i Bages , 14, 2on 1a","Salt","17820"

• "ASSOCIACIÓ COMPANYIA DE TEATRE ARDENT","Carrer c/ pda. de Sant Domènec, 

9","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ COMPANYIA DE TEATRE ESKIZOFRÈNIA","Carrer C/ Riera Massana, núm. 77, 4t. 

2a.","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ COMPANYIA DE TEATRE FA COM 9 TEATRE","Carrer Pl. de 

l'Assumpció","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ COMPANYIA DE TEATRE LA PERDUDA","Carrer c/ Eiximenis, 12","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ COMPANYIA DE TEATRE 4art...i acció!","Carrer Pt. Xemeneia, 1","Quart","17242"

• "ASSOCIACIÓ ""CONVIURE""","Carrer Sant Antoni, núm. 1","Salt","17190"
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• "ASSOCIACIÓ COORDINADORA D'ENTITATS NO GOVERNAMENTALS PER A LA FAMÍLIA","Carrer 

c/ Rutlla, núm. 20-22","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ COORDINADORA NIT DE POETES","Carrer C/ Cort Reial, núm. 9","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ COR AMARIL.LIS","Carrer Nord, 6, 2n-2a,","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ COR FILHARMONIA","Carrer c/ del Nord 6, 2n 2a","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ CORAL HINDEMITH","Carrer c/ Pare Coll 15, baixos","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ CORAL I MUSICAL PRELUDIUM","Carrer C/ Caldes de Montbui, núm. 97-99, 

baix","Girona","17003"

• "Associació Coral Pla de Girona","Carrer Camp d'Or , 73","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ CORAL SABA NOVA","Carrer Plaça de l'Hospital, 6","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ CORAL SANT GREGORI","Carrer C/ Ponent, núm. 18","Sant Gregori","17150"

• "ASSOCIACIÓ CORAL XÀNTICA","Carrer Av. St. Narcís 89, 2n 4a","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ CRÀDULA TEATRE","Carrer ctra. Provincial, num. 163","Cassà de la Selva","17244"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL AIGUAVIVA","Carrer C. Veïnat del Güell, 3","Aiguaviva","17181"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL AL HILAL","Travessera Santa Eugènia, 37, 4t-2a.","Girona","17006"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL ALTERNATIVA LA PONTENCA","Carrer c/ Pont Major, 67, 

bxs.","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE LA TORRE DESVERN DE CELRÀ","Carrer Ronda, 

12","Celrà","17460"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE PRODIEMUS (AD-PRODIEMUS)","Passeig d'Olot, 

22","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL ANNASR","Carrer c/ Bisbe Sivilla, núm.6,local B","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL ART-CREA DE GIRONA","Carrer Argenteria, num. 28,3er,

2a","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL ARTHUR RUBINSTEIN","Carrer c/ Joaquim Vayreda 49, 1r 

1a","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL ARTIGA DE GIRONA","Carrer C/ Julià Bolívar, núm. 12, 

2n","Girona","17707"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL ARTÍSTICA I PEDAGÒGICA RAMON LLULL - RUDOLF STEINER","Carrer 

C/ Verdaguer, 13","Celrà","17460"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL AULA MANGA UNIVERSITAT DE GIRONA (AMU)","Carrer Campus de 

Montilivi (M5) CIAE","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL A4 DE GIRONA","Carrer Mercaders , 24, 2 2","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL BOVENTÓ","Carrer C/ Vicens Vives, 4","Fornells de la Selva","17458"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL CELRÀ S'ENGALANA","Carrer Mas Serra, 5","Celrà","17460"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL CINE CLUB ZELIG","Carrer Pl. Sant Domènec, s/n (Ed. 

Àligues)","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL CINEMADOC DE GIRONA","Plaça Sant Pere, 10, 3r","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL, CINEMATOGRÀFICA I AUDIOVISUAL PER A JOVES - CINÈTIC","Carrer 

Ciutadans, 8, 2n","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL CÍVICA I OPERATIVA SOLIDÀRIA DE LA TERCERA EDAT","Carrer C/ 

Ferran Agulló, 3 entl dreta A","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL COMISSIÓ DE FESTES DE SARRIÀ DE BAIX -COFES- DE SARRIÀ DE 

TER","Carrer C/ Major, 64","Sarrià de Ter","17840"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL CUBANA DE GIRONA","Plaça del Marquès de Camps, 19, 

2n-2a.","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL D'ADRI","Carrer Can Torrentà d'Adri, s/n","Canet d'Adri","17199"
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• "ASSOCIACIÓ CULTURAL DE L'HOSPITAL DE SANTA CATERINA","Carrer pl. Hospital, 

5","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL DEL CAFÈ CLUB DEL BARISTA DE FORNELLS DE LA SELVA","Carrer 

Llevant , 4-6","Fornells de la Selva","17458"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL DELS IMMIGRANTS DE MADINA SAHO A CATALUNYA","Carrer c/ 

Empúries, núm. 14, baixos 2a.","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL D'EMPLEATS DE L'EMPRESA CONCESSIONÀRIA DE CABINES 

TELEFÒNIQUES DE GIRONA","Carrer C/ Muga, 4","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL, EDUCATIVA I DE LLEURE BLET DE PARET","Carrer Can Font (Veïnat 

d'Olivars)","Sant Julià de Ramis","17481"

• "Associació Cultural el Cercle Rodó de Celrà","Carrer Carretera de Juià , 48","Celrà","17460"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL EL PALÉ COMPANYIA DE TEATRE","Carrer c/ dels Tres Reis, 

s/n","Girona","17007"

• "Associació Cultural ""El Rocar de Llambilles""","Carretera de Sant Feliu de Guixols, Km. 

8","Llambilles","17243"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL EL ROCIO DEL PONT MAJOR","Carrer Pg. St. Joan Bosco, 

122","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL EL TARLÀ","Carrer Pujada St Domènech, 9","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL ELS PAPU-TISORES","Carrer c/ Migdia, s/n","Llagostera","17240"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL ELS PINS DE SANT CLIMENT DE PERALTA","Carrer Cra. Palamòs, Km. 

29","Fornells de la Selva","17458"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL ERGO","Carrer C/ Emili Grahit, 69-71,5è,1a","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL ESGUART 16","Carrer Av. Lluís Pericot, 98, 2 4","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL, ESPORTIVA I D'ESPLAI DESVALLS","Carrer Hospital, s/n","Sant Jordi 

Desvalls","17464"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL FORÇA VELLA","Carrer C/ Travessia Auriga, núm. 3","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL GIRONA BANDA BAND","Carrer  Zaragoza, num. 27, -Centre Cívic 

Pla","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL GIRONA MEETING POINT","Ronda Pare Claret, 14, 3r-2a.","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL GIRONA OPINIÓ","Carrer c/ Cort Reial, 3, 1r 1a","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL GRUP CUNDARO","Carrer C/ Mare Déu Loreto, 1, 1","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL GUITARRES-ACORDS-GIRONA","Carrer Bassegoda, 25","Girona","17006"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL GURUDWARA KALNGIDHAR DE GIRONA","Carrer Puigmal, 14, 

1r-3a.","Girona","17006"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL HOTEL GALÀXIA","Carrer c/ Jaume Pons Martí 10, 1r 1a","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL I DE LLEURE ANORIG","Carrer PG OLOT, 20,   1 B","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL I DE SUPORT ALS NIGERIANS EDO STATE UNION DE 

GIRONA","Avinguda Països Catalans , 20, 1 4","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL I EDUCATIVA FOC JOLIU, DE BESCANÓ","Carrer Camí pla de l'estacada, 

s/n","Bescanó","17162"

• "Associació Cultural i Esportiva Catalunya Endavant","Carrer C/ Montcalm , 24, 2on 

2a","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL I ESPORTIVA CLUB TRAMUNTANA","Carrer C/ Anselm Clavé, 

3","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL I ESPORTIVA INFOSALA","Carrer C/ Figuerola, núm. 

27,1r.","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL I ESPORTIVA LA SINIA","Carrer c/ Disseminat Mas Ramada, 
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s/n","Girona","17079"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL I GASTRONÒMICA LLARGA VIDA","Carrer Mas 

Serinyà","Campllong","17457"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL I MUSICAL ORCHESTRA FIRELUCHE","Carrer Mas Abella , 

18","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL I MUSICAL ""THE PEPPER POTS"" (ELS POTS DE PEBRE)","Carrer Torres 

de Palau , 14","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL I RECREATIVA DE VEÏNS DEL GRUP SANT CUGAT DE SALT","Carrer Roca 

Delpech , 42","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL IMAGINÀRIA","Carrer Centre Cívic S.Narcis,Pça.Assumpció, 

2","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL ISLÀMICA EL BADR","Carrer C/Àngel Guimerà, núm. 10, 

baixos","Llagostera","17240"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL JASON","Carrer C/ Bastiments, núm. 9, àtic","Girona","17006"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL JAZZ DE GIRONA.COM","Carrer Dr. Ametller, 26, 1r.-A","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL JOGART","Carrer C/ Ballesteries, núm. 21, 2n.","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL JUEVA ""BNEI JAI""","Carrer C/ Lluís Pericot, 20-22, 4t.

1a","Girona","17003"

• "Associació cultural la Flama de Bescanó","Carrer Sant Sebastià , 6","Bescanó","17162"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL LA GRUTA","Carrer C/ Torre Sutxet, 6","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL LA KATRACÒLICA","Carrer Can Brugada","Canet d'Adri","17199"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL LA LLERA","Carrer Ctra. de Juià, 48","Celrà","17460"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL LA TALAIA","Carrer c/ Pedret, 45","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL LA UNIÓ DE GIRONA","Plaça Marquès de Camps , 17, 3ER 

1A","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL L'ARIET","Carrer dels Vern , 15-17, bxos","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL LLAGOSTERA-79","Carrer c/ Pau Casals, 8","Llagostera","17240"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL LLANARS","Carrer C/ Joan Maragall, 53-55","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL MARROQUI ""ATLAS""","Carrer C/ Riu Ser, 10","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL MEDINA GOUNASSE","Carrer C. Sta.Eugènia -Centre Cívic 

Sta.Eugèn","Girona","17006"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL MEMÉ DETRÀS","Carrer c/ Major, 2 -C. Cul. Can Cors","Celrà","17460"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL MENTS INQUIETES","Carrer RD Ferran Puig, 1,   2n","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL MIQVÉ TEATRE DE BESALÚ","Carrer Santa Eugènia , 50, 5 

2","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL MOLÍ DE LA BOLLA","Carrer C/ Sant Josep, núm. 1","Flaçà","17463"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL MONARQUICA GITANA DE GIRONA Y SU PROVINCIA","Carrer c/ de la 

Rutlla, 20-22 -H. Ent. BS","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL MOSQUEIG COL·LECTIU","Carrer Centre Cívic Sant Narcís, pl. 

Assumpci","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL MÚSIC ART","Carrer Av. Sant Narcís, 22 5è 2a","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL, MUSICAL, ARTÍSTICA I D'ANIMACIÓ INFANTIL ELS 

TRAMBÒTICS","Carrer Veïnat de les Cases Noves, 4","Sant Gregori","17150"

• "Associació cultural, musical i artística le Croupier de Girona","Carrer Riu Güell , 55-57","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL NAHMAN","Carrer Pl. Marquès de Camps, 17, 1","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL NORD","Carrer C/ de l'Olivera, 19","Girona","17004"
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• "ASSOCIACIÓ CULTURAL NOUS ARTISTES","Carrer C/ Claveria, núm. 9, 3r.2a","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL OKNO","Carrer Grober , 4, 5è 7è","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL ONA SARRIÀ","Carrer c/ Firal, 60","Sarrià de Ter","17840"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL OPUS ARTIS","Carrer C/ Vayreda, núm. 65, entl.C","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL PAU CASALS","Carrer C/ Oriol Martorell, num.6,4t,1a","Girona","17003"

• "Associació Cultural pel Desenvolupament de Senegal (BAMTAARE)","Carrer Turo , 32, 1er 

1a","Girona","17006"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL PELS JOVES L'AMISTAT","Carrer Pl. Joan Maragall, s/n","Bescanó","17162"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL PER A LA DIFUSIÓ DE L'ART ESCÈNIC, RALET-RALET","Carrer c/ Migdia, 

65","Cervià de Ter","17464"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL PER A L'ORGANITZACIÓ DEL PESSEBRE VIVENT DE CELRÀ","Carrer 

Ctra. de juià, 88","Celrà","17460"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL PIM I FÈLIX","Carrer C/ Basagoda, 29, 1-2","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL PIM PAM","Carrer Passeig Romeu, núm. 32,1r.1a.","Llagostera","17240"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL POCAPENA.SOM TEATRE DE BARRI","Carrer C. Modeguera Gran, 

41","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL PROYECTA CULTURA CATALUNYA","Carrer Torre Sant Narcís, 

3","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL, RECREATIVA I ESPORTIVA DE MADREMANYA","Carrer C/ Sant Esteve, 

31","Madremanya","17462"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL ROCAPRUNA DE SANT GREGORI","Camí Argelaguet, 48","Sant 

Gregori","17150"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL TALLER DE MAGNÈSIA DE GIRONA","Carrer Jocs Olímpics , 3, 3 

1","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL TALLER DE MÚSICA","Carrer c/ Torres i Bages 26, ent. 3a","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL TEATRE BLAU","Carrer C/ Juli Garreta, núm. 4, 3r.3a.","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL THOT","Carrer Av. Santa Coloma, 17","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL TOTSALT","Carrer Baix, 40, 2n-3a.","Girona","17006"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL TRABUCAIRES DE LA COSTA ROJA DE SANT JULIÀ DE 

RAMIS","Avinguda la Garriga, 16","Sant Julià de Ramis","17481"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL UNDARIS","Carrer Orient, núm. 19,1er,3a","Girona","17006"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL VITA EST","Carrer Pujada de la Creu de Palau, 34","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL WHOLOLO PRODUCCIONS","Carrer Riera Bugantó, 1, baixos 

3a.","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL WIKI","Carrer Travessia Sta. Eugènia, 44","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL ZEN DE GIRONA","Carrer C/ Av.Jaume I, 44, 3er,2a,B","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ CULTURAL-RECREATIVA COMPANYIA CROSTÓ","Carrer C/ Santiago, 

30","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ D'ACCIONS PER L'OCUPACIÓ: IDEA","Carrer C/ Pau Casals, núm. 4,2n.

1a.","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS GALLIGANS","Carrer Pl. Independència,

2,1r.","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ D'AFICIONATS ALS AQUARIS DE GIRONA AQUAGIRONA","Carrer Llars, num. 

149","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ D'AJUDA A MALI DE GIRONA","Carrer C/ Elisenda de Montcada, 5, 2n","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ D'AJUDA AL MARGINAT, SENSACIÓN DE VIVIR","Carrer c/ Universitat de Montpeller, 

33 bxs","Girona","17003"
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• "ASSOCIACIÓ D'AJUDA ALS MARFILENYS DE GIRONA","Carrer Anselm Clavé, 15, 

3r-2a.","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ D'AJUDA I COOPERACIÓ A KOLDA (SENEGAL) KAURAL FULADU DE SALT","Carrer 

Pintor Fortuny, num. 15,1er,1a","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ D'AJUDA MÚTUA ""ASSAMU""","Carrer C/ Valladolid, núm.10,ent.1a","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ D'AJUDA SOLIDÀRIA FORNELLS PER TRES DE FORNELLS DE LA SELVA","Carrer C/ 

Vicens Vives, 10","Fornells de la Selva","17458"

• "ASSOCIACIÓ D'AJUT FAMILIAR ESPAI NEUTRAL","Carrer Pg. d'Olot 97, 2n 2a","Girona","17006"

• "ASSOCIACIÓ D'ALCOHÒLICS REHABILITATS DE GIRONA (ADARG)","Carrer C/ Baldiri Reixach, 

50","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ D'ALUMNES DE L'ESCOLA MARISTES GIRONA","Carrer C/ Selva, 3","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ D'ALUMNES DE L'IES CASSÀ DE LA SELVA","Carrer Josep Pla, s/n","Cassà de la 

Selva","17244"

• "ASSOCIACIÓ D'ALUMNES I LLICENCIATS EN DRET DE LA FACULTAT DE DRET DE LA 

UNIVERSITAT DE GIRONA","Carrer Rbla. Xavier Cugat, s/n (Fac. Dret)","Girona","17071"

• "ASSOCIACIÓ D'ALUMNES LLIURES I OFICIALS DEL CONSERVATORI DE GIRONA","Carrer c/ de la 

Cort Reial, 7","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ D'AMICS D'ABANCAY","Carrer C/ Ultònia, núm. 8,1er.4a.","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA VALL DE SANT DANIEL","Carrer C/ Monges, 4.","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ D'AMICS DE L'ASSEGURANÇA -AAA","Carrer c/ Bonastruc de Porta 27,1a 

planta","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ D'AMICS DE L'ESQUÍ I DEL SURF DE NEU","Carrer Ausias March, 4-6","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ D'AMICS DE QUERÓS","Carrer C/ Villaret, num. 2","Cassà de la Selva","17244"

• "ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL BÀSQUET GIRONÍ","Carrer c/ Nou 8, 1r 3a","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL BÀSQUET TOTGIRONA.COM","Carrer C/ Pau Casals, núm. 12, 2n.

2a.","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL CAMÍ DE SANT JAUME DE GIRONA","Carrer C/ Universitat de 

Montpeller , 9, 1er","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL COUNTRY DE SANT JULIÀ I MEDINYÀ","Carrer CR de Pere Roure 

(Medinyà), 84,","Sant Julià de Ramis","17482"

• "ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL FERROCARRIL DE LES COMARQUES GIRONINES","Carrer C/ Caterina 

Albert, num.26","Fornells de la Selva","17458"

• "ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL MUSEU ETNOLÒGIC I HISTÒRIC DE BESCANÓ","Carrer Pl. del 

Mil·lenari, 1","Bescanó","17162"

• "ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS ARBRES I ELS OCELLS","Carrer c/ Terç Miquelets, 2, 2n. 

2a.","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS VEHICLES HISTORICS I MAQUINARIA DE GIRONA","Carrer C/ Major, 

núm. 105","Bescanó","17162"

• "ASSOCIACIÓ D'AMICS I VEÏNS DE FELLINES DE VILADASENS","Carrer Mas Saus, 

s/n","Viladasens","17464"

• "ASSOCIACIÓ D'AMICS PEL FOMENT DEL TRACTOR PULLING","Carrer Rocacorba, 

16","Vilablareix","17180"

• "ASSOCIACIÓ D'ANIMACIÓ INFANTIL BOMBOLLA","Carrer Av. Montilivi, 30","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ D'ANIMADORS INFANTILS PAÍS DE COTÓ","Carrer Rambla Xavier Cugat, núm. 

50","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ D'ANTICS ALUMNES DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES DE LA UNIVERSITAT DE 

GIRONA","Carrer Av. Lluís Santaló, s/n (Campus de Mont","Girona","17071"

120

mailto:xarxa.sinergia@gmail.com


Sinèrgia
Estratègies Socioambientals

xarxa.sinergia@gmail.com

• "ASSOCIACIÓ D'ANTICS ALUMNES DE LA SETENA PROMOCIÓ DEL MÀSTER EN DIRECCIÓ 

D'EMPRESES (MÀSTER 7)","Carrer c/ Migdia, 9 1r B","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ D'ANTICS ALUMNES DE L'I.F.P. NARCÍS XIFRA","Carrer C/ Còrsega, 

s/n","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ D'ANTICS ALUMNES DEL COL.LEGI MARISTES-GIRONA","Carrer Plaça Güell, 

s/n","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ D'ANTICS ALUMNES DEL MÀSTER MBA DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA","Carrer c/ 

pl. Sant Domènec, 9","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ D'ANTICS ALUMNES I PROFESSORS DE L'ESCOLA D'HOSTELERIA DE 

GIRONA","Carrer Josep Viader, núm. 11","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ D'ANTICS ALUMNES SALESIANS DE GIRONA","Carrer C/ Agudes, 14, 

1r.","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ D'ANTIGUES ALUMNES DEL CENTRE EDUCATIU LES ALZINES","Carrer C/ Creu de 

Palau, s/n","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ D'ARQUEÒLEGS DE LES COMARQUES DE GIRONA MIQUEL OLIVA I PRAT","Carrer 

c/ Nou, 8, pral. 4t","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ D'ARTISTES PLÀSTICS CIUTAT GIRONA","Carrer c/ Bernat Boades, 

11","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ D'ARTS MARCIALS SILAT DE LA GRULLA BLANCA","Carrer C/ Pedret -Centre Cívic 

pedret- , 152","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ D'ARTS PLÀSTIQUES DONES DE PEDRET","Carrer C/ Pedret (Centre Cívic de Pedret), 

15","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ D'ATENCIÓ I MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES AMB 

MANCANCES HEURA","Carrer C/ del Carme, núm. 18,baixos","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA FAMÍLIA, CALIU","Carrer Ctra.Sant Gregori, núm. 89, 

6-1","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ DE BALL KINBEDEBALL","Carrer Hotel Entitats Les Bernardes, C/ S.Dio","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ DE BOMBERS VOLUNTARIS DE LA GENERALITAT DE GIRONA","Carrer C/ Dr. Joan 

Torró, núm. 15","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS, PL. DEL VI, CARRER CIUTADANS, PUJADA PONT 

DE PEDRA, I CARRER MINALI","Carrer C/ Ciutadans, 17","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ DE BOTIGUERS, INDUSTRIALS I VEÏNS DEL CARRER DE LES 

BALLESTERIES","Carrer C/ Ballesteries, 17","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ DE BOTIGUERS ZONA MIGDIA","Carrer C/ Sant Joan Baptista de la Salle, 

19","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ DE BUSCADORS DE FEINA","Carrer Universitat de Montpeller, num. 

9.,bai","Girona","11700"

• "ASSOCIACIÓ DE CAMERUNES DE GIRONA I AMICS","Carretera Sant Gregori , 91, 5è 

2a","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ DE CAPOEIRA CANIGÓ","Carrer C/ Bellpuig, num. 15","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ DE CASAL VILA-ROJA ONYAR (ACVO)","Carrer C/ Vila-roja, núm. 

105","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ DE CIUTADANS DEL CONGO-DEMOCRÀTIC A CATALUNYA (ACCOD-

CATALUNYA)","Carrer C/ Torras i Bages, 16, 4t.-2a.","Salt",""

• "ASSOCIACIÓ DE COLÒNIES I ESPLAI MOLÍ DE CIRERA","Carrer C/ Josep Aguilera, 17","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS  MAÇANA NORD DE SALT","Carrer Plaça Tres de Març, núm. 

4","Salt","17190"
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• "ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE CELRÀ","Carrer C/ de la Fàbrica, núm. 3","Celrà","17460"

• "ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE LA GRAN VIA DE JAUME I","Carrer Gran Via Jaume I, 

84","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE LA ZONA PERICOT-MONTILIVI","Carrer C/ Avinguda Lluís 

Pericot, núm. 64-66,","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE MOBLES DE GIRONA I COMARQUES","Carrer c/ Sta. Eugènia, 

101","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE SARRIÀ DE TER","Carrer C/ Major, núm. 59","Sarrià de 

Ter","17840"

• "ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL BARRI CAN GIBERT DEL PLA DE GIRONA","Avinguda Sant 

Narcís, 94, 4t-2a.","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL CARRER DE LES HORTES DE GIRONA","Carrer C/ Hortes, 

9","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS EL PASSEIG DEL CARRER MAJOR DE SALT","Carrer C/ Major, 

núm. 170","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS SANT GREGORI-VALL DEL LLÉMENA","Carrer C/ 

Rocacorba, 6","Sant Gregori","17150"

• "ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I PETITS EMPRESARIS DE SANT NARCÍS -SECTOR 

DOMINIQUES-","Carrer Pare Coll , 9, bxs","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I PROFESSIONALS CARRER ÀNGEL GUIMERÀ DE SALT","Carrer 

C/ Àngel Guimerà, 95","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I PROFESSIONALS DE LA PLAÇA DEL GRA","Carrer av. Sant 

Francesc, 11","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I PROFESSIONALS DELS CARRERS ANSELM CLAVÉ I 

NORD","Carrer c/ Nord, 18, 1r","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS JOAN MARAGALL-POMPEU FABRA","Carrer c/ Joan Maragall 3, 

baixos","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS MAJOR DE SALT PART ALTA","Carrer c/ Major, 117","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS PLAÇA SANTA EUGÈNIA","Carrer C/ Massana, 61","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS, PROFESSIONALS I EMPRESES DE SERVEIS, DE LA POBLACIÓ 

DE SALT (COMERSALT)","Carrer Plaça Guifré el Pilós, 11","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS, PROFESSIONALS I EMPRESES DE SERVEIS, EIXAMPLE DE 

GIRONA CENTREVIES CENTRE COMERCIAL","Carrer C/ Francesc Ciurana, 4","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ DE COMISSIÓ DE FESTES DE MONT-ROIG I SERINYÀ","Carrer c/ Mont-roig, 

30","Cassà de la Selva","17244"

• "ASSOCIACIÓ DE COMISSIÓ DE FESTES DE VILANNA SANT MATEU","Carrer C/ Mas Lets, 

s/n.","Bescanó","17163"

• "ASSOCIACIÓ DE CONSTRUCTORS D'IGLÚS DE CATALUNYA","Carrer C/ Sant Dionís, núm. 

110","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ DE CONTISTES VA DE CONTES","Carrer C/ Bastiments, núm. 18,1er.

2a.","Girona","17006"

• "ASSOCIACIÓ DE CONTRIBUENTS DEL MUNICIPI DE SARRIÀ DE TER","Carrer C/ Major, 

118","Sarrià de Ter","17840"

• "ASSOCIACIÓ DE CREATIUS VISUALS I SONORS, A.C.V.S. PER LA PROFESSIONALITZACIÓ 

D'ACTIVITATS RELACIONADES AMB L'ÀMBIT DE L'ART I LA CULTURA","Carrer C/ Fluvià, 10-

C","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ DE CRIADORS D'ESPÈCIES CINEGÈTIQUES (ACEC)","Carrer Pl. Espanya 8, 3r 
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C","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ DE CULTIVADORS I CAÇADORS DE SANT JORDI DESVALLS","Carrer Pl. Doctor 

Robert, s/n","Sant Jordi Desvalls","17464"

• "ASSOCIACIÓ DE DANSA PROFESSIONAL DE GIRONA "" ADANGI""","Carrer C/ Santa Eugènia, núm. 

208, àt..3a.","Girona","17006"

• "ASSOCIACIÓ DE DESENVOLUPAMENT DE LA REGIÓ DE NOKUNDA DE GÀMBIA","Carrer C/ Torres 

i Bages, núm. 10, 4t. 2a.","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ DE DINAMITZACIÓ CULTURAL I MEDIAMBIENTAL ESTAI","Carrer C/ Barcelona, 63 

5è 3a","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ DE DIVULGACIÓ CULTURAL TÀNDEM","Carrer C. Hortes, 22,    28","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ DE DONANTS DE SANG, GIRONA","Carrer Cra.de França, s/n-Hospital 

Universi.","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ DE DONES DE COSTURA L'HORITZÓ","Carrer c/ Josep Ma. Prat, 12 -C. S. 

Taialà","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ DE DONES DE GERMANS SÀBAT I POLÍGONS","Carrer Pl. Germans Sàbat,2,3r,

1","Girona","17007"

• "Associació de Dones de Kerewan Samba Sira pel Desenvolupament de Girona","Carrer Güell , 182, 1er 

4a","Girona","17006"

• "ASSOCIACIÓ DE DONES DE LA DANSA DEL VENTRE DE GIRONA: ""HARA""","Carrer Centre Cívic 

Pedret, c/Pedret, 156, ba","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ DE DONES DE LA VALL DE LLÉMENA","Carrer C/ Montseny, núm. 4 -Biblioteca-","Sant 

Gregori","17150"

• "ASSOCIACIÓ DE DONES DE LES COMARQUES DE GIRONA","Carrer Av. Jaume I, 33, 8è, 

3a.","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ DE DONES EMPRENEDORES DE GIRONA (ADEG)","Carrer Gran Via Jaume I, 28 3r 

3a","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ DE DONES ONYAR DE GIRONA","Carrer c/ La Plana, 13","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DEMÈNCIA SENIL I ALZHEIMER (FADESIA)","Carrer C/ Rutlla, 

20-22","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I AMICS DE DISCAPACITATS PER L'AFAVORIMENT DEL SEU 

BENESTAR I LA SEVA AUTONIMIA. -A.F.A.D.-","Carrer Sant Joan Baptista la Salle, , 32, 

pal","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES ACOLLIDORES I ADOPTIVES","Carrer C/ Puig d'en Roca, 

s/n","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES ADOPTANTS A MÈXIC (AFAMEX)","Carrer C/ Portal, núm. 60","Cassà de 

la Selva","17244"

• "ASSOCIACIÓ DE FIRES I FESTES DE CAMPLLONG","Carrer c/ de l'Església, s/n","Campllong","17457"

• "ASSOCIACIÓ DE FUNCIONARIS DE LA SEGURETAT SOCIAL DE GIRONA","Carrer C/ Santa Eugènia, 

40","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ DE FUTURS EDUCADORS I PSICÒLEGS, AFEP","Carrer pl. de St. Domènec, 9 

-UdG","Girona","17071"

• "ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE BARRI VELL","Carrer C/ Pujada Sant Domènech, 2,1er,

2on","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN ONYAR","Carrer c/ Dr. Ametller, 54","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ DE GERMANISTES DE GIRONA","Carrer Pl. Hospital, 6","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ DE GINECÒLEGS I LLEVADORES DE LES COMARQUES GIRONINES","Carrer C/ 

Ultònia, núm. 13, 6è D","Girona","17002"
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• "ASSOCIACIÓ DE GUIES DE GIRONA","Carrer c/ Berenguer Carnisser, 3","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ DE GUIES GIRONÈS TERRA DE PASSEIG","Carrer C/ Riera del Mus, 1-

A","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ DE GUIONISTES DE GIRONA (AGGI)","Carrer Veïnat les Serres, núm. 10","Cassà de la 

Selva","17244"

• "ASSOCIACIÓ DE JOVES CALIU DE VILABLAREIX","Carrer c/ Perelló, 120, 1r","Vilablareix","17180"

• "Associació de Joves de Owassolu-Mali","Plaça Catalunya , 5, 2on 4a","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ DE ""JOVES EMPRENEDORS DE LES COMARQUES GIRONINES""","Carrer C/ 

Bonastruch de Porta, núm.15","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ DE JOVES EMPRESARIS DE GIRONA","Carrer C/ Jaume Balmes, 5 entl 

2a","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ DE JOVES ENGANXA-T'HI","Carrer c/ Priorat, 27","Cervià de Ter","17741"

• "ASSOCIACIÓ DE JOVES ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA ""AJEG""","Carrer c/ 

Anselm Clavé 20, 3r 2a","Girona","17001"

• "Associació de joves immigrants del Gironès","Carrer Anselm Clavé , 17, ent. 2a","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ DE JUBILATS CASAL D'AVIS DE SERINYÀ","Plaça Sant Andreu , 6","Cassà de la 

Selva","17852"

• "ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I GENT GRAN LA UNIÓ DEL PONT MAJOR DE GIRONA","Carrer Passeig 

St. Joan Bosco -Centre Cívic P","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES DE CAN GIBERT DEL PLA - SANT JOAN","Carrer c/ 

Taga, 4-6","Girona","17006"

• "ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES DE FORNELLS DE LA SELVA","Carrer C/ Vicens Vives, 

1","Fornells de la Selva","17458"

• "ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES EL CALIU DEL SOL","Carrer Plaça de l'Esglesia, 

34-36","Celrà","17460"

• "ASSOCIACIÓ DE JUBILATS, VEÏNS DE SANT PERE PESCADOR (A.J.V.S.P.P.)","Carrer Pl. de 

Catalunya, 1","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ DE LA COMPANYIA TEATRAL NUSS","Carrer C/ Costa Brava, núm. 

32,entl","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ DE LA FESTA DEL PATRONAT","Carrer Pl. Mil.lenari, 1","Bescanó","17162"

• "ASSOCIACIÓ DE LLEURE I ESPORT SANT JORDI DESVALLS","Carrer Doctor Masseguer, núm. 

1","Sant Jordi Desvalls","17464"

• "ASSOCIACIÓ DE LLEURE LES MOSQUES DEL BARRI DEL PONT MAJOR DE GIRONA","Carrer Pont 

Major, 67-73, baixos","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ DE L'OBRA SOCIAL DEL MAGISTERI GIRONÍ","Carrer C/ Eiximenis,14,2n., 

2a.","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ DE MAGREBINS PER LA PAU, DE SALT","Carrer c/ Major, 311 1r 2a","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ DE MAGREBINS SENSE FRONTERES","Carrer C/ Sant Dionis, 42 -Hotel Ent.les 

Bern","Salt","17190"

• "Associació de Manaies de Llagostera","Carrer Puig del General , 28","Llagostera","17240"

• "ASSOCIACIÓ DE MAQUINISTES DE LA VALL DEL LLÉMENA","Carrer Urb.Mas Llunes, parcel·la núm.

1536","Bescanó","17163"

• "ASSOCIACIÓ DE MARES I  PARES D'ALUMNES DEL COL.LEGI DR. SOBREGUES DE 

BESCANÓ","Carrer c/ Miquela, s/n","Bescanó","17162"

• "ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES CEIP MONTJUIC","Carrer Pujada Montjuïc, 

s/n","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DE LA LLAR D'INFANTS CAN GELI DE L'ERA DE 
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CERVIÀ DE TER","Avinguda Catalunya, 51-A","Cervià de Ter","17464"

• "ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DE LA LLAR D'INFANTS ELS ANEGUETS","Carrer C/ 

Juià, s/n -Escoles Velles","Celrà","17460"

• "ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DE L'ESCOLA BRESSOL CAVALL FORT DE 

GIRONA","Carrer Pruner, 1","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DE L'ESCOLA BRESSOL ""CONFETTI""","Carrer C/ 

Mossen Cinto Verdaguer, 1","Sarrià de Ter","17840"

• "ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DE L'ESCOLA BRESSOL DE SANT JULIÀ DE 

RAMIS","Carrer C/ Bondia, 1 -Escola Bressol Municipal","Sant Julià de Ramis","17481"

• "ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DE L'ESCOLA BRESSOL EL CARRILET DE 

SALT","Passeig Països Catalans, 1","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DE L'ESCOLA BRESSOL EL PONT","Carrer C/ Illes 

Filipines, núm. 10 -Centre-","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DE L'ESCOLA BRESSOL EL TREN DE 

GIRONA","Carrer C/ Empúries, 45","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DE L'ESCOLA BRESSOL GARBÍ DE GIRONA","Carrer 

Joaquim Riera Bertran, núm. 20","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DE L'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL DE 

SALT","Carrer C/ Sant Dionis, 25-27","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DE L'ESCOLA BRESSOL TRAPELLES DE 

CELRÀ","Carrer C/ Germans Sàbat, 48","Celrà","17460"

• "ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DE L'IES DE CASSÀ DE LA SELVA","Carrer c/ Josep 

Pla, 2","Cassà de la Selva","17244"

• "ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DE L'IES LLAGOSTERA","Carrer Ins. Ens. Sec. de 

Llagostera","Llagostera","17240"

• "ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DEL CEIP CASSIÀ COSTAL DE GIRONA (AMPA CEIP 

CASSIÀ COSTA DE GIRONA)","Carrer Cassià Costal, s/n","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DEL CEIP DEVESA DE SALT","Carrer Alfons Moré, 

s/n","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DEL CEIP DOMENY-DEVESA (AMPA CEIP 

DOMENY-DEVESA)","Carrer Av. Josep Tarradellas, s/n","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DEL C.E.I.P. EL PLA","Carrer Pg. Marquès de Camps, 

50","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DEL CEIP GIRONA, DE GIRONA","Carrer Riera del 

Mus, 19","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DEL CEIP JOAN BRUGUERA","Carrer Gran Via 

Jaume I, 24","Girona","17001"

• "Associació de Mares i Pares d'Alumnes del CEIP ""La Farga"" de Salt","Carrer C/ Sant Dionís, 

40","Salt","17190"

• "Associació de Mares i Pares d'Alumnes del CEIP Lacustaria de Llagostera","Carrer Lleo I , 

s/n","Llagostera","17240"

• "ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DEL CEIP L'AULET DE CELRÀ","Carrer Cra. Juià, 

num.106","Celrà","17460"

• "ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DEL CEIP LES FALGUERES DE CELRÀ","Carrer 

Països Catalans, s/n","Celrà","17460"

• "ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DEL C.E.I.P. LES MORERES DE FLAÇÀ","Carrer C/ 

Reial, 1","Flaçà","17463"
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• "Associació de Mares i Pares d'Alumnes del CEIP Madrenc de Vilablareix","Carrer Perelló, (Escola) , 

142","Vilablareix","17180"

• "ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DEL CEIP ""MARTA MATA"" DE GIRONA","Carrer 

Joaquim Riera i Bertran, núm. 18","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DEL CEIP MAS MASO","Carrer C/ Pep Ventura, 

1","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DEL CEIP MONTFALGARS","Carrer C/ Montfalgars, 

s/n","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DEL CEIP MONTSERRAT","Carrer c/ Afores, 

s/n","Sarrià de Ter","17840"

• "ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DEL CEIP NOU DE SALT (EL GEGANT DEL 

REC)","Passeig Marquès de Camps, s/n","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DEL COL.LEGI NTRA. SRA. DEL CARME","Carrer C/ 

Hospital, 16","Llagostera","17240"

• "ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DEL COL.LEGI PARE COLL DE GIRONA","Carrer C/ 

Pare Coll, 1-3","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DEL COL.LEGI SAGRAT COR DE JESÚS","Carrer C/ 

Pont Major, 21","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DE JUIÀ PER AL FOMENT DE LA FORMACIÓ ESCOLAR DELS 

SEUS FILLS","Carrer Mas Nadal , 22","Juià","17462"

• "ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DE L'ESCOLA ANNEXA-JOAN PUIGBERT","Carrer C/ Isabel la 

Catòlica, núm.24","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DEL CEIP FONT DE LA PÓLVORA DE GIRONA","Plaça Llimoners, 

7","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ DE MESTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL VA DE VUIT","Carrer C/ Pou Rodó, 

7-9","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ DE METGES FUTBOLISTES DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA","Carrer c/ Bisbe 

Lorenzana, 35","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ DE MINUSVÀLIDS FÍSICS ASSOCIATS (MIFAS)","Carrer C/ Empúries, 

31","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ DE MOTOS HISTÒRIQUES GIRONINES","Carrer Travessia de la Creu , 25, 2n 

2a","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ DE MÚSICS MUSICAT","Carrer C. Joaquim Vayreda, 65, entresòl D","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ DE NATURA EL CUC VERD","Carrer c/ Güell, 24 4t 3a","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ DE NATURALISTES DE GIRONA","Carrer C/ de les Monges, 20","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ DE NAVEGANTS UNIVERSITARIS DE GIRONA","Carrer Rbla. Llibertat 17, 

3a","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ DE PAGESOS AFECTATS PER LES RIERES SECA I NOVA","Carrer Ajuntament de 

Campllong","Campllong","17457"

• "Associació de Pagesos Ecològics de les Comarques de Girona","Ronda Ferran Puig -Cambra Agrària de 

Girona-","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ DE PALLASSOS CLINCLONCLOWN","Carrer M.J. Palou, núm. 6","Canet d'Adri","17199"

• "ASSOCIACIÓ DE PALLASSOS XAROPCLOWN","Carrer Rutlla, núm. 20-22","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES CEIP TAIALÀ","Carrer Ctra. Taialà, núm. 75","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DE BELL-LLOC DEL PLA","Carrer C/ València, 

40","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DE LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL DE SANT 
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GREGORI","Carrer Serra i Caballé, s/n","Sant Gregori","17150"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DE LA SECCIÓ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE 

SALT","Carrer C/ Enric Granados, 9","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DE L'AGRUPACIÓ ESCOLAR LA SALLE DE SALT","Carrer C/ 

Manuel de Falla, 21","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DE L'ESCOLA BRESSOL LA BALDUFA","Carrer C/ Josep 

M.Prat, num. 12","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DE L'ESCOLA DEL PLA DE GIRONA","Carrer av. Lluís Pericot, 

16-18","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE GIRONA","Carrer 

Ctra. de Barcelona, 70","Girona",""

• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DE L'ESCOLA PÚBLICA","Carrer Pl. Major, 

s/n","Aiguaviva","17181"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DE L'ESCOLA PÚBLICA ANNEXA DE GIRONA","Carrer C/ de la 

Creu, 1","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DE L'ESCOLA PÚBLICA DE BORDILS","Carrer C/ Almeda, 

s/n","Bordils","17462"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DE L'ESCOLA PÚBLICA I GUARDERIA INFANTIL DE 

FORNELLS DE LA SELVA","Carrer Edifici de l'escola","Fornells de la Selva","17458"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DE L'ESCOLA VEDRUNA","Carretera de Barcelona , 

21","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DE L'ESCOLA-BRESSOL MUNICIPAL DE 

LLAGOSTERA","Carrer c/ Ganix, 2","Llagostera","17240"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DE L'EXTENSIÓ DALMAU CARLES,DEPENDENT DE 

L'INSTITUT DE BATXILLERAT VICENS VIVES, DE GIRONA","Carrer C/ Taga, s/n","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DE L'I.E.S. ""SALVADOR ESPRIU""","Carrer Josep Folch  i 

Torres, 4","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DE L'IES VALLVERA DE SALT","Carrer C/ Dr. Ferran, 

s/n","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DE L'INSTITUT DE BATXILLERAT GIRONA III","Carrer C/ 

S.Joan Bosco, s/n","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DE L'INSTITUT DE BATXILLERAT JAUME VICENS 

VIVES","Carrer C/ Pujada Pedreres, s/n","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DE L'INSTITUT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL ESCOLA 

D'HOTELERIA I SERVEIS SANT NARCÍS DE GIRONA","Carrer C/ Escorial, s/n.","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DE L'INSTITUT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL NARCÍS 

XIFRÀ I MASMITJÀ","Carrer C/ Córsega, s/n","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DE L'INSTITUT DE SECUNDÀRIA DE CELRÀ","Carrer Ctra. de 

Juià, 88","Celrà","17460"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DEL CEIP MIGDIA DE GIRONA","Carrer 

Col·legi","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DEL CENTRE D'EDUCACIÓ DE PRIMÀRIA BAMBINI-

MONTJUÏC","Carrer c/ Bellpuig, 8-10 (Urb. MontJuïc)","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DEL CENTRE PRIVAT-CONCERTAT D'EDUCACIÓ ESPECIAL 

JOAN RIU, DE SANT GREGORI","Carrer Ctra. les Planes, Km 7,400","Sant Gregori","17150"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DEL CENTRE PÚBLIC D'EDUCACIÓ ESPECIAL 

PALAU","Carrer Pujada de la Creu de Palau, núm.43","Girona","17004"
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• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DEL CENTRE-LLAR D'INFANTS EL TARLÀ DE STA. 

EUGÈNIA","Carrer C/ Orient, 60","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DEL COL.LEGI DR. MASMITJÀ","Carrer C/ Joan Maragall, 

56","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DEL COL·LEGI LA SALLE GIRONA","Carrer C/ Migdia, 

3","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DEL COL.LEGI LES ALZINES","Carrer C/ Creu de Palau, 

s/n","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DEL COL.LEGI MARE DE DÉU DEL ROSER (SALT)","Carrer C/ 

Llarg, 40","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DEL COL.LEGI MARISTES-GIRONA","Carrer Av. Josep 

Tarradellas i Joan, 5-7","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DEL COL.LEGI POMPEU FABRA","Carrer C/ Sant Dionís, 

s/n","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DEL COL.LEGI PÚBLIC AGUSTÍ XIFRE","Carrer Pl. del Poble, 

s/n","Sant Gregori","17150"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DEL COL.LEGI PÚBLIC DE SANT JORDI DESVALLS","Carrer 

Travessia Dr. Messeguer","Sant Jordi Desvalls","17464"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DEL COL.LEGI PÚBLIC DE SANTA MARGARIDA DE 

QUART","Carrer c/ Escoles, s/n","Quart","17242"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DEL COL.LEGI PÚBLIC D'EDUCACIÓ ESPECIAL LA 

MAÇANA","Carrer Av. Folch i Torres, 6","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DEL COL.LEGI PÚBLIC EIXIMENIS DE GIRONA","Carrer C/ 

Eiximenis, 7","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DEL COL.LEGI PÚBLIC ESCOLA DELVEÏNAT,","Carrer Enric 

Granados, 8","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DEL COL.LEGI PÚBLIC L'AIXART, DE CERVIÀ DE 

TER","Carrer C/ Torroella, s/n","Cervià de Ter","17464"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DEL COL.LEGI PÚBLIC MARE DE DÉU DEL MONT","Carrer 

d'Empúries, s/n","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DEL COL.LEGI PÚBLIC PROFESSOR PERICOT","Carrer C/ 

Montivili, 1","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DEL COL.LEGI PÚBLIC SANTA EUGÈNIA","Carrer C/ Güell, 

s/n","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DEL COL.LEGI PÚBLIC SILVESTRE SANTALÓ","Carrer Josep 

M. Folch Torres, 8","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DEL COL.LEGI PÚBLIC VERD","Carrer C/ Joan Maragall, 

32","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DEL COL.LEGI ""SAGRADA FAMILIA""","Carrer Ctra. Sant 

Feliu Guíxols, 40","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DEL CONSERVATORI DE MÚSICA DE GIRONA","Carrer c/ 

Cort Reial, 7","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DEL C.P.E.E. FONT DE L'ABELLA","Carrer Av. Montivili, 

100","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DEL PATRONAT DE LES ESCOLES CRISTIANES - LA 

SALLE","Carrer C/ Germà Agustí, 25","Cassà de la Selva","17244"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES DE LA LLAR D'INFANTS EL NIU (A.P.L.I.E.N.)","Carrer C/ Ganix, 

128

mailto:xarxa.sinergia@gmail.com


Sinèrgia
Estratègies Socioambientals

xarxa.sinergia@gmail.com

2","Llagostera","17240"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES DE L'ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS","Carrer C/ del Sac, núm. 

5","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES DE RESIDENTS DE L'ALBERG - RESIDÈNCIA GIRONA","Carrer C/ 

Ciutadans, 9","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES  D'ALUMNES DEL COL.LEGI PÚBLIC PUIG D'ARQUES","Carrer 

Rbla. 11 de setembre, 59","Cassà de la Selva","17244"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D'ALUMNES DE L'INSTITUT D'ENSENYAMENT SECUNDARI DE 

SANTA EUGÈNIA","Carrer c/ Enric Marquès Ribalta, 3","Girona","17006"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D'ALUMNES DEL CEIP PERICOT DE GIRONA","Carrer Riera de 

Mus, 9-B","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D'ALUMNESDE LA SECCIÓ D'ENSENYAMENT SECUNDARI DE 

SALT (SES DE SALT)","Carrer Miquel Martí i Pol","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES I TUTORS DELS INTERNS I ALUMNES DELS CENTRES JOAN RIU I ELS 

ROURES","Carrer Centre Joan Riu - Sant Gregori","Sant Gregori","17150"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES SEPARATS DE LES COMARQUES GIRONINES","Plaça de l'Assumpció,  26-27 

(Centre Cívic S.","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ DE PARES/MARES D'ALUMNES DE L'IES MONTILIVI","Carrer Av. Montivili, 

s/n","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ DE PENSIONISTES DE TORRE GIRONELLA","Carrer c/ Torre Gironella, 

102","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ DE PENSIONISTES I JUBILATS DE TAIALÀ","Carrer C/ Modeguera Gran, 

2","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ DE PENSIONISTES I JUBILATS DE VILA-ROJA","Carrer C/ Camp de la Plana, num. 

13","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ DE PERSONES SEPARATS/DES, SOLES I LLIURES DE GIRONA I 

COMARQUES","Carrer C/ Doctor Carles Rev. Bolos, 4 6è 1a","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ DE PESSEBRISTES DE GIRONA","Carrer C/ Rutlla, 19","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE VÍDEO I TELEVISIÓ","Carrer C/ Creu, 18, 1r 

A","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DEL LLEURE ACTIVA'T","Carrer Figuerola , 39, 3 

1","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DE FINQUES RÚSTIQUES ""LES GAVARRES"" (REFUGIS)","Carrer 

Veïnat de la Verneda (Refugis), parcel","Cassà de la Selva","17244"

• "ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DE FINQUES URBANES DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA","Carrer C/ 

Francesc Ciurana, 2","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DE LES HORTES DEL TER DE GIRONA","Carrer C/ Emili Grahit, 73, 

6è-1a","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DEL VEDAT GE-10166 ""AIGUAVIVA""","Carrer ctra. de l'Aeroport, 

s/n","Aiguaviva","17181"

• "ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DEL VEDAT GE-10283","Carrer c/ Pere Roura, 11","Sant Julià de 

Ramis","17481"

• "ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DEL VEÏNAT DEL COMPANY","Carrer Can Costa, Granollers de 

Rocacorba","Sant Martí de Llémena","17153"

• "ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS I ARRENDATARIS DE PUBS DE GIRONA","Carrer Av. Sant Narcís, 26 

entl","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS I USUARIS DE LES HORTES DE SANTA EUGÈNIA","Carrer C/ Roca 
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Delpech, 89, 5è 2a.","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS I VEÏNS DE LA PLAÇA GUIFRÉ EL PILÓS","Carrer C/Dr. Ferran,

12,entl.,3a","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ DE PSICOTERAPEUTES PER L'ESTUDI, RECERCA I PRÀCTICA 

PSICOANALÍTICA","Carrer Pl. Sant Agustí, 11, 2n.","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ DE PUNTAIRES DE LES COMARQUES DE GIRONA","Carrer Pl. Poeta Marquina 11, 3r 

2a","Girona","17002"

• "Associació de Ramaders Ecològics de les Comarques de Girona","Carrer Esglèsia -Ajuntament de 

Campllong- , 2","Campllong","17457"

• "ASSOCIACIÓ DE REALITZADORS I PRODUCTORS AUDIOVISUALS DE GIRONA","Carretera N II, 

Km. 724","Sant Julià de Ramis","17481"

• "ASSOCIACIÓ DE RECOLZAMENT A LA DONA ""MANS OCULTES""","Carrer c/ Manuel de Falla, 

porteria F10, 1r-2","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ DE RECURSOS ASSISTENCIALS ALFONS MORÉ","Carrer C/ Llarg, 22","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ DE REGIDORS DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA I UNIÓ DE SALT","Plaça Lluís 

Companys, 1","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ DE RESPONSABLES D'ESTABLIMENTS I PROGRAMES PER A LA GENT GRAN DE LES 

COMARQUES GIRONINES","Carrer Pg. General Mendoza, 7 9è 5a","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ DE RESTAURANTS DE LLAGOSTERA","Passeig Romeu , 15","Llagostera","17240"

• "ASSOCIACIÓ DE SOLIDARITAT AMB LES DONES GIRONINES (ASSODGI)","Carrer c/ Maluquer 

Salvador, 13 àtic 2a","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ DE SUPORT AL MALALT MENTAL MENSANA","Carrer C/ Hortes, núm. 7, 2n .

2a.","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ DE SUPORT I ACOLLIDA ALS IMMIGRANTS ÀKAN","Carrer Plaça del Vi, núm. 

4","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ DE SUPORT SOCIAL I PSICOLÒGIC ESPAIS HUMANS","Carrer Comerç, 36,   3 

3","Flaçà","17463"

• "ASSOCIACIÓ DE TEATRE LA TARONJA","Carrer C/ Nou, num.18,3er,2a","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ DE TÈCNICS DE MANTENIMENT INDUSTRIAL DE GIRONA (ATEMIG)","Carrer C/ 

Lluís Santaló, s/n","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ DE TÈCNICS DE PREVENCIÓ EN RISCOS LABORALS DE GIRONA (ATPRLG)","Carrer 

C/ Santander, 18, 2n-2a","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ DE TÈCNICS D'EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL (TEOC)","Carrer C/ Enric Marquès i Ribalta, 

3","Girona","17006"

• "ASSOCIACIÓ DE TERRISSAIRES ARTESANS DE QUART","Carrer C/ Girona, 107","Quart","17242"

• "ASSOCIACIÓ DE TREBALLADORS DE BIBLIOTEQUES DE MUNICIPIS DE MENYS DE CINC MIL 

HABITANTS DE LES COMARQUES GIRONINES","Carrer C/ Bernat Boades, 10, 

baixos","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ DE URUGUAYOS A GIRONA ""EL PAISITO""","Plaça de l'Assumpció, -Centre Cívic Sant 

Narc","Girona","17005"

• "Associació de Vehicles de Motor Club Clàssic Girona","Carrer Girona , 4","Cassà de la Selva","17244"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS BARRI VELL CENTRE, DE GIRONA","Carrer c/ B. Carreras Peralta, 

4","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS BENET-FINA","Carrer C/ Aneto, 25","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE DOMENY, PLA DE DOMENY I TAIALÀ","Carrer C/ Himalaia, 31,3er,

1a,Esc.A","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE FONT DE LA PÓLVORA","Carrer Plaça Llimoner, num.local 
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2","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE FONTAJAU-XAVIER CUGAT, DE GIRONA","Carrer Narcís Roca Farreras, 

59","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE FREIXE D'AIGUAVIVA","Carrer Pl. de la Font, s/n","Aiguaviva","17181"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE GERMANS SÀBAT","Carrer C/ Josep Ma. Prat, num. 

12-14","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÍNS DE JUIÀ","Carrer Escoles de Juià","Juià","17462"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA CREUETA","Carrer C/ Creu, s/n","Quart","17242"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA MASSANA DE SALT","Carrer C/ Prat de la Riba, 12","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA URBANITZACIÓ CAMP RODÓ DE MEDINYA","Carrer C/ Camp Rodó, 

5","Sant Julià de Ramis","17482"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA URBANITZACIÓ DE PALAGRET DE CELRÀ","Carrer C/ Pau Picasso, 

3","Celrà","17460"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA URBANITZACIÓ GIRONA II SANT JOAN","Carrer C/ Reggio Emilia, 

19","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA URBANITZACIÓ GOLF GIRONA","Avinguda Castell de Montagut, 

s/n","Sant Julià de Ramis","17481"

• "Associació de Veïns de la Urbanització les Coromines de Bordils","Carrer Ample , s7n","Bordils","17462"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA URBANITZACIÓ MAS CATOFA I DE GIRONA","Carrer c/ Mas Catofa, 

19","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA URBANITZACIÓ PARATGE CAN JORDI DE RIUDELLOTS I 

AIGUAVIVA","Carrer C/ Avets, 15","Aiguaviva","17181"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA URBANITZACIÓ TERRANELLA DE SANT JOAN DE MOLLET","Carrer 

C/ Terranella, 6","Sant Joan de Mollet","17463"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA VALL DE SANT DANIEL DE GIRONA","Carrer Antigues Escoles de 

S.Daniel","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE L'EIXAMPLE DE GIRONA","Carrer C/ Creu, núm. 39-41, 

entresòl","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LLORÀ, 3A FASE MANSO CANAL- SANT ANTONI DE LLORÀ","Carrer 

Urb. Vall del Llémana, parcel.la 73 B","Sant Martí de Llémena","17153"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE L'URBANITZACIÓ VALL DE LLÉMENA DE SANT ANTONI DE 

LLORÀ","Carrer Urb.Vall de Llémena, Parc. 36","Sant Martí de Llémena","17153"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE MAS ALIU RESIDENCIAL, D'AIGUAVIVA","Carrer Sant Josep, 

s/n","Aiguaviva","17181"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE MONTFULLÀ","Carrer Local Social de Montfullà, s/n","Bescanó","17162"

• "Associació de Veïns de Montilivi","Carrer Dr. Ametller , 56","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE PALOL D'ONYAR","Carrer C/ del Pi, 45-B","Quart","17242"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE PONT MAJOR SANT JAUME","Carrer c/ Grup Pont Major, bl. 7, bxs. 

1a","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE QUART NOU","Carrer del Tren , 49","Quart","17242"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT NARCÍS","Carrer Pl. Assumpció, 27, 2n.","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÍNS DE SANTA EUGÉNIA DE TER","Carrer C/ Santa Eugénia, núm. 

146","Girona","17006"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÍNS DE SANTS METGES","Carrer Barri de Sants Metges, c/Afores, s/n","Sant Julià 

de Ramis","17481"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SARRIÀ DE DALT","Carrer Pl. Renaixença, -C.Civic  Cooperativa-","Sarrià 

de Ter","17840"
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• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE TORRE ALFONS XII","Carrer Torre Alfons XII, 91","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE VIVENDES BARCELÓ, DISSEMINAT MONTILIVI, DE LA CREUETA, DEL 

MUNICIPI DE GIRONA","Carrer Grup Estatges La Crehueta, 12,1er,2B","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE VIVENDES BARCELÓ, QUART","Carrer Vivendes Barceló, 27 bxs 

1a","Quart","17242"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DE LA MERCÈ","Carrer C/ Auriga, 2, 1r.","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DE LA RASA (SANT JOAN)","Carrer C/ La Rasa, s/n","Sarrià de 

Ter","17840"

• "Associació de veïns del barri de Sarrià de Baix de Sarrià de Ter","Carrer Major, 59","Sarrià de 

Ter","17840"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DELS ESCRIPTORS DE SALT","Carrer Mercè Rodoreda, 

19","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI LES PEDRERES-FORA MURALLA DE GIRONA","Carrer 

Caputxins, 24","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI VELL DE SALT","Carrer Lluis Moreno (Mas Llorenç), 

s/n","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL CARRER NOU DE TOSSA DE MAR","Carrer C/ Nou, 

26","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL CARRER RAVAL DE QUART","Carrer Raval, 26","Quart","17242"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL CASTELL DE MONTAGUT","Carrer Ctra. de Banyoles, 52","Sant Julià de 

Ramis","17481"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL CENTRE COMERCIAL LA PUNXA","Carrer C/ Sta Eugènia, 23 

baix","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL GRUP SANT DANIEL DE GIRONA","Carrer Hortènsia, 

s/n","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL PARC DE MONTJUÏC","Carrer Jaume Ministral i Macià,i 

4","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÍNS DEL PLA DE DALT DE DOMENY DE GIRONA","Carrer C. Josep M.Prat, 

Centre Social Germans","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL PLA DELS VINYERS","Carrer Autopista,  , 16-A","Sarrià de Ter","17840"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL SECTOR CENTRE DE SALT","Carrer Pacheco , 24","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL VEÏNAT DE FORNELLS PARK","Carrer c/ Eugeni d'Ors, 24","Fornells de 

la Selva","17458"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DELS BARRIS D'ESTEVE VILA A FRANCESC MACIÀ DE SALT","Carrer Dr. 

Ferran, núm. 5, 4t-1a","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DELS BLOCS 1.3 I 5.7 DE FONTAJAU","Carrer C/ Fontajau, 

5","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DELS SALESIANS","Carrer C/ Àngel Marsà Ibeca, núm. 5, 3r 

2a","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS D'ENTREPERES","Carrer Can Pentinet , s/n","Sant Julià de Ramis","17855"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEVESA-GÜELL DE GIRONA","Carrer Güell, núm. 58 (Edifici CINC -bústia 

8","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DIVINA MAJESTAT DE BEGET","Carrer C/ França, 9","Girona","08859"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS EL CASAL DE MEDINYÀ","Carrer C/ Migdia, s/n","Sant Julià de 

Ramis","17481"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS FIGUEROLA-BONASTRUC","Carrer C/ Figuerola, 24","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS FONTAJAU II - CTRA. ST. GREGORI","Carrer Cra. Sant Gregori, 
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91","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS GIRONA CENTRE","Carrer Peixateries Velles, 10","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS, GRUP SANT JAUME","Carrer Lluís Campanyes, Bl.A, 4","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I AMICS DE MONTGÓ","Carrer Av. Jaume I, 37, 2n., 2a","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I AMICS DE SOBIRÀNIGUES","Carrer C/ Ermita Sant Pere, 4","Sant Jordi 

Desvalls","17464"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I CENTRE COMERCIAL DEL CARRER NOU","Carrer C/ Nou, 3 

baixos","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I COMERCIANTS CAN MULLERES","Carrer c/ Filadors 1, 2n 

1a","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I COMERCIANTS DEL BARRI DE SANT FÈLIX, DE GIRONA","Carrer C/ 

Calderers, 13, bxs.","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I PROPIETARIS DE LA URBANITZACIÓ ESTANYOL PARK","Carrer L'Estanc 

d'Estanyol","Bescanó","17162"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I PROPIETARIS DEL PLA DE PALAU SACOSTA SANT PAU","Carrer C/ Narcís 

Blanch, 28","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I PROPIETARIS VELL MARTÍ","Carrer Cra.4, Bar Bonaire","Sant Martí 

Vell","17462"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS JOAN VILANOVA","Carrer c/ Joan Vilanova 10, 2n 2a","Bescanó","17162"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA FÀBRICA DE CELRÀ","Carrer C. la Fàbrica, 20","Celrà","17460"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS MAS JARDÍ","Carrer Urb. Torres de Palau, 11","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS MAS PRUNELL","Carrer C. Can Sureda, 49","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS MONTNEGRE","Carrer C/ S. Mateu de Montnegre","Quart","17242"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS PAU CASALS-SANT JAUME, DE SALT","Carrer C/ Pau Casals, 

39","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS POLÍGON RESIDENCIAL DE CELRÀ, JAC","Carrer c/ Aumet, 

4","Celrà","17460"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS, PROPIETARIS I RESIDENTS DE LA URBANITZACIÓ ""CAN CARBONELL"" 

- CALDES DE MALAVELLA (AAVVCC)","Carrer Urb. C. Carbonell,Z. 

Esportiva,ap.corr","Llagostera","17240"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS PUIG - VISTÓS DE GIRONA","Carrer C/ Francesc 

Romaguera","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS PUJADA A LA TORRASSA DE GIRONA","Carrer c/ Pujada a la Torrassa, 

55","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS ROCACORBA DEL MUNICIPI DE CANET D'ADRI","Carrer Antigues escoles 

(Ajuntament)","Canet d'Adri","17199"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SANT JOAN","Carrer Cra. Sta. Coloma, s/n","Aiguaviva","17181"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÍNS SANT PONÇ","Carrer Plaça de Sant Ponç, 1, 1r., 2a.","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS VEÏNAT DE L'ESTACIÓ","Carrer pg. dels Països Catalans, 56","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS VISTA ALEGRE-CARME SANTA MARIA","Carrer C/ Isabel la Católica,

10","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS ZONA LA SALLE","Carrer Trav. de la Creu, 8, 1-C","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ DE VEÏNS-ES DEL BARRI DE SANT ROC DE VILABLAREIX","Carrer Can Saüch , 

s/n","Vilablareix","17180"

• "ASSOCIACIÓ DE VIDEOCLUBS DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA","Carrer C/ Major de Salt, 

205","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ DE VIVERISTES DE GIRONA","Carrer de la Fàbrica, núm.25","Celrà","17460"
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• "ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIAT BITEMPS","Carrer Sant Sebastià, núm. 44, local 26","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIAT SOCIAL DE CELRÀ","Carrer pl. de l'Estatut, 4","Celrà","17460"

• "ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE BESCANÓ","Plaça Joan Maragall, 

3","Bescanó","17162"

• "ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS ESPORTIUS, SOCIALS I CULTURALS (AVESC)","Carrer Pavelló de 

Palau,C/Josep Aguilera i Ma","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS LA CAIXA A GIRONA","Carrer Santa Clara , 11","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ D'EDUCACIÓ SOCIAL LA BARRIOLA","Carrer c/ Migdia, 4 3r 2a","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ DEGAM (ASSOCIACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT DE GÀMBIA) DE GIRONA","Carrer 

Av. Sant Narcís, 76","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ DEL CONCURS INTERNACIONAL DE CANT JAUME ARAGALL","Carrer Pujada de la 

Mercè, 12","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ DEL CONSELL D'ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA","Carrer c/ pujada 

dels Alemanys","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ DEL GRADUAT SUPERIOR EN GESTIÓ DE L'EDIFICACIÓ","Carrer Escola Politècnica 

Sup.,Av.Lluis Santa","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ DEL VEÏNAT DELS TERMES DE LLORÀ","Carrer c/ veïnat dels Termes, s/n 

(Llorà)","Sant Martí de Llémena","17152"

• "ASSOCIACIÓ DEMARES I PARES D'ALUMNES DE LA LLAR MUNICIPAL TAPS DE CASSÀ DE LA 

SELVA","Carrer c/ Xesco Boix, s/n","Cassà de la Selva","17244"

• "ASSOCIACIÓ D'EMPLEATS DE LA CAIXA DE GIRONA EL PEDRENYAL","Carrer C/ Sant Francesc, 

34-36","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ D'EMPLEATS JUBILATS I PENSIONISTES DE LA CAIXA DE GIRONA","Carrer 

Ciutadans, 19","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE GIRONA","Carrer Ctra. de Barcelona, núm. 

33, 1r","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ D'ENSENYANTS DE MATEMÀTIQUES DE LES COMARQUES GIRONINES","Carrer c/ 

Emili Grahit, 77 (Facultat)","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ D'ENSENYANTS DE TECNOLOGIA DE LES COMARQUES GIRONINES","Carrer 

C.Recursos Pedagògics,C/I.Catòlica,núm","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ DENTAL PEL DESENVOLUPAMENT DE GÀMBIA","Carrer C/ Rasa, 10, 5è-4a.","Sarrià 

de Ter","17084"

• "ASSOCIACIÓ DEPORTIVO CULTURAL PEÑA BETICA DE SALT","Carrer c/ Esteve Vila, 

30","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ D'EQUINOTERÀPIA GIRONA (ADEG)","Carrer Disseminat Campdorà (Can 

Mingo)","Girona","17461"

• "ASSOCIACIÓ D'ESBARJO MUSICAL DE LLAGOSTERA","Carrer C/ Músic Aguiló, 18, 1r 

2a","Llagostera","17240"

• "ASSOCIACIÓ D'ESPLAI LA PÓLVORA","Carrer Cra. Sant Feliu, 33","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ D'ESTUDIANTS DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIOLOGIA DE GIRONA","Carrer c/ 

Sant Josep, 14","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ D'ESTUDIANTS DE DISSENY INDUSTRIAL -IDEA","Carrer c/ Lluís Santaló, 

s/n","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ D'ESTUDIANTS DE DRET BORSA DE TREBALL DE GIRONA","Carrer Rbla. Xavier 

Cugat, s/n","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ D'ESTUDIANTS DE L'IES SANTA EUGÈNIA","Carrer C. Enric Marqués i Ribalta, 

7","Girona","17005"
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• "ASSOCIACIÓ D'ESTUDIANTS DE RECERCA I PROMOCIÓ PSICOLÒGICA (ARPP)","Carrer C/Emili 

Grahit,77 -Facult.Educ. i Psic","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ D'ESTUDIANTS DE RELACIONS PÚBLIQUES","Carrer Lluís Santaló,s/n 

(ESRPG)","Girona","17080"

• "ASSOCIACIÓ D'ESTUDIANTS D'INDUSTRIALS DE L'ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR","Carrer c/ 

Lluís Santaló, s/n","Girona","17071"

• "ASSOCIACIÓ D'ESTUDIANTS D'INFORMÀTICA DE GIRONA - AEIGI","Carrer c/ Santaló, 

s/n","Girona","17071"

• "ASSOCIACIÓ D'ESTUDIANTS I LLICENCIATS EN HISTÒRIA DE LA UNIVERSITAT DE 

GIRONA","Carrer Pl. Ferrater Mora, 1","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ D'ESTUDIANTS UNIDIVERSITAT","Carrer c/ Lluís Santaló, s/n","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ D'ESTUDIANTS UNIVERSITARIS GRUPS BÍBLICS DE GIRONA","Carrer c/ Orient, núm. 

6,1r.2a","Girona","17006"

• "ASSOCIACIÓ D'EXALUMNES DEL COL·LEGI DEL COR DE MARIA DE GIRONA","Carrer Trav. Auriga, 

8","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ D'EXALUMNES DEL COL·LEGI MARISTES-GIRONA MARCEL·LÍ 

CHAMPAGNAT","Carrer Av. Josep Tarradellas, 5-7","Girona","17006"

• "ASSOCIACIÓ D'EXESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA","Carrer C/ Alemanys, 

16","Girona","17071"

• "ASSOCIACIÓ D'EXESTUDIANTS D'ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS (A4E)","Carrer Campus 

Montilivi,Facultat C.Econ.i Emp","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ DINAMITZADORA CULTURAL I MUSICAL ENRENOU","Carrer C/Amnistia 

Internacional, s/n,ap. corr","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ D'INFORMACIÓ COSTA BRAVA SUD","Carrer C/ Riu Terri, 12","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ D'INICIATIVES SOCIALS - AD'IS","Carrer C/ de la Rutlla, 20-22","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ DONES ACTIVES D'AIGUAVIVA","Carrer C. Veïnat Puigorrat, 6","Aiguaviva","17181"

• "ASSOCIACIÓ DONES ARTESANES DE CATALUNYA","Carrer Gaspar Casal , 2, 4 1","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ DONES MÉS QUE MAI","Carrer C.Cívic La Cooperativa, pl. Renaixença","Sarrià de 

Ter","17840"

• "ASSOCIACIÓ DOTZED'ART","Carrer c/ Josep Pla, 4","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ D'USUARIS D'ACADÈMIES D'ENSENYAMENT NO OFICIAL DE GIRONA I 

PROVINCIA","Carrer Pl. Poeta Marquina, 6, 1 B","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ D'USUARIS DE LA SANITAT DE LES COMARQUES GIRONINES (USAGI)","Carrer C/ 

Manuel Quer, 9 baixos","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ D'USUARIS DE L'APARCAMENT DE VEHICLES PESANTS DE CASSÀ DE LA 

SELVA","Carrer Ctra. Riudellots Selva (P.I. Cassà de","Cassà de la Selva","17244"

• "ASSOCIACIÓ EDITORA CASSANENCA","Carrer C/ Marina, 24","Cassà de la Selva","17244"

• "ASSOCIACIÓ EDUCADORS SENSE FRONTERES","Carrer Juli Garreta, núm. 25B, entl.

3a","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ EDUCATIVA PIKLER - HENSTEMBERG","Carrer Av. Serra i Cavaller, 3","Sant 

Gregori","17007"

• "ASSOCIACIÓ EFIT - ESPAI DE FORMACIÓ, INTERVENCIÓ I TRACTAMENT","Carrer c/ rambla de la 

Llibertat 32, 1r 2a","Girona","17004"

• "Associació Eka, per a la recuperació, gestió i reintroducció de la fauna víctima del tràfic il·legal d'espècies 

protegides","Carrer PG de la Devesa, 4,   3 2","Juià","17001"

• "ASSOCIACIÓ ""EL PETIT CIRC DE CARRER""","Carrer C/ Santa Clara, 4, 4t.","Girona","17001"

• "Associació ELIADE d'història comparada de les religions","Carrer Santander , 8, 2 1","Girona","17005"
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• "ASSOCIACIÓ ESCÈNICA PIM-PAM","Carrer Rutlla, 77, 2n-2a.","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ ESCOLA D'EDUCADORS ESPECIALITZATS DE LES COMARQUES GIRONINES, 

CENTRE DE FORMACIÓ I RECERCA EN TREBALL SOCIAL","Carrer Av. Lluís Pericot, 

7","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ ESPORTIVA GIRONINA D'ESPORTS I LLEURE","Carrer C/ Sta. Eugènia 5, pral. 

1a","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ ESPORTIVA I CULTURAL TEN-MEI D'APROFUNDIMENT DEL KARATE-DO","Carrer 

C/ dels Països Catalans, 30","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ EUROPEA PER A LA DIFUSIÓ CULTURAL","Carrer c/ Santa Susanna, 

9","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ EUROPEA PER LA VEU DELS POBLES","Carrer c/ Carme, 135","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ EVUALÀ. ASSOCIACIÓ DE MAGS IL.LUSIONISTES DE LES COMARQUES 

GIRONINES.","Carrer c/ Sant Dionís, s/n -Casal Cívic-","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ FAMILIAR FAR","Carrer c/ Caterina Albert, 5","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ FOCU BOIG GRUP DE TEATRE I ESPECTACLES","Carrer C/ Vuit de Desembre, núm. 

1","Bescanó","17162"

• "ASSOCIACIÓ FOMENT DE LLAGOSTERA","Carrer C/ Fivaller, núm. 24","Llagostera","17240"

• "ASSOCIACIÓ FÒRUM CARLEMANY","Carrer C/ Santa Clara, 11, 3a","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ FÒRUM MEDIACIÓ SOCIAL DE GIRONA","Carrer C/ Antoni Varés i Martinell, 4, 

1r-5a","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ FÒRUM NACIONALISTA JOAN SAQUÉS I ROCA","Carrer c/ Joan Maragall 39, 3r 

1a","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ FOTOGRÀFICA GRUPOFOCO","Carrer Av. Lluís Pericot, núm. 58","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ FOTOGRÀFS PER LA PAU","Carrer Av. Sant Francesc 9, 3r","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ FRINGE PER A LA DIFUSIÓ DE LES ARTS","Carrer C.  Àngela Bivern, 

9","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ GANJAH PER A L'ESTUDI DELS CANNABIS","Carrer Pl. de St. Ponç, 13 6è 

1a","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ GASTRONÒMICA EIXUGAMORROS DE CAN PLANAS DE GIRONA","Avinguda 

Avinguda Sant Narcís, núm. 32,àtic,1","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE GIRONA","Carrer Pl. Poeta Marquina, 11","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE LA VALL DE SANT DANIEL","Carrer Monges, 22, 

baixos","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE PEDRET","Ronda Pedret, 152","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ GENT GRAN L'UNIÓ DE GIRONA","Carrer Ronda Pedret,6, 2n., 1a.","Girona","17007"

• "Associació Gerds de Ter-Grup Editor de la Revista de Sarrià","Carrer Firal 60, baixos","Sarrià de 

Ter","17840"

• "ASSOCIACIÓ GERION, ORGANITZACIÓ SOLIDÀRIA A FAVOR DE LES PERSONES GRANS DE LES 

COMARQUES GIRONINES","Carrer c/ Juli Garreta, 13","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ GIRONA CENTRE LOGÍSTIC","Carrer Av. Jaume I, 46","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ GIRONA EN GLOBUS","Carrer Abad Escarré , 27","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ GIRONA MODEL CLUB","Carrer c/ Caldes de Montbui, 75 2n 3a","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ GIRONINA AMICS DELS ANIMALS","Carrer c/ Llarg, 87","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ GIRONINA D' ""SLOT"" - AGS","Carrer c/ Miquel de Palol, 14","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ GIRONINA D'AIKIDO DE L'ESCOLA YOSHINKAN","Carrer C/Cristòfol Grober, núm. 2,4-

f","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ GIRONINA D'AJUT AL LUDÒPATA - AGAL","Carrer Hotel d'Entitats B.S.,C/Rutlla, 
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20-22","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ GIRONINA D'AMICS DE LA MAR","Carrer C/ Auriga, 1, entresol","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ GIRONINA D'AMICS DEL BONSAI","Carrer C/ Ramon Turro, núm. 17","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ GIRONINA D'ÀRBITRES D'HOQUEI SOBRE PATINS","Carrer Sta.Eugènia, núm. 35, 

b2","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ GIRONINA DE BUDO TRADICIONAL - BUDOKAN","Carrer c/ Dr. Ferran, 

26","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ GIRONINA DE PAINTBALL","Carrer Migdia, 121, 1r-2a.","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ GIRONINA DE PREVENCIÓ I AJUDA MALALTIES DEL COR","Carrer Rutlla -Hotel 

d'Entitats , 20-22","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ GIRONINA DE PROFESSIONALS I AMICS PER LA DANSA LA PERLA","Carrer Carretera 

de Juià, núm. 88","Celrà","17460"

• "ASSOCIACIÓ GIRONINA DE SÍNDROME DE FATIGA CRÒNICA","Carrer C/ Narcís Monturiol, núm. 

35, 4t 1a","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ GIRONINA DE SORDS","Carrer C/ del Bassegoda, núm. 25,baixos","Girona","17006"

• "ASSOCIACIÓ GIRONINA DE VALORACIÓ DEL DANY CORPORAL","Carrer C/ Rutlla, núm. 53, 2n, 3a i 

4a.","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ GIRONINA D'EMPRESÀRIES","Carrer c/ Bonastruc de Porta, 15","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ GIRONINA D'EMPRESES DE DISTRIBUCIÓ A LA BÚSTIA","Carrer c/ Riu Güell, 

152","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ GIRONINA D'ORIENTACIÓ, RECURSOS I ACTIVITATS, ÀGORA","Carrer Plaça Sant , 

num.15","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ GIRONINA PER A LA DIFUSIÓ MUSICAL","Carrer C/ Oriol Martorell, núm. 2,4t.

2a","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ GIRONINA PER A LA PROTECCIÓ DE LA INFÀNCIA","Carrer C/ Damià Estela i Molinet, 

núm. 6-8,ba","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ GIRONINA PER A L'ESTUDI DE LES MALALTIES DIGESTIVES - DIGESTIC","Carrer C/ 

Francesc Ciurana, num. 25,1er","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ GIRONINA PER A L'ESTUDI I DIFUSIÓ DE LES ESCRIPTURES SAGRADES 

BAHÁ'ÍS","Carrer C/ Agudes, núm. 32,3er.1a.","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ GRESOL, BIBLIOTECA CULTURAL I CENTRE D'ESTUDIS CREATIUS","Carrer Mas 

Ripoll, 1","Girona","17462"

• "ASSOCIACIÓ GRIC-QUART: GRUP RECREATIU I CULTURAL QUART","Carrer C/ Pujada de l'Església, 

s/n","Quart","17242"

• "ASSOCIACIÓ GRUP D'ACCIÓ SOCIAL DE GIRONA","Carrer C/ Riu Onyar, 13","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ GRUP DE LESBIANES DE GIRONA, GLG","Carrer Avgda.Fontajau, num. 1,4rt.

1a.","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ GRUP DE SANEJAMENT OVÍ I CABRUM GIRONÈS","Carrer Bda. de la Costa, 

2","Llagostera","17240"

• "ASSOCIACIÓ GRUP DE TEATRE CASSANENC","Carrer c/ Mesures, 8","Cassà de la Selva","17244"

• "ASSOCIACIÓ GRUP DE TEATRE ST. JOSEP","Carrer C/ Lluís Pericot, 2","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ GRUP DE TREBALL CANÍ BAVIERA","Carrer Mas Can Ramionet","Sant Andreu 

Salou","17457"

• "ASSOCIACIÓ GRUP D'ESTUDIS EURO-ÀRABS","Carrer c/ Figuerola, 41","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ ""GRUP D'ESTUDIS PREHISTÒRICS I PALEONTOLÒGICS DE 

CATALUNYA"" (GEPPAC)","Carrer C/ Francesc Ciurana, núm. 6, 5è 1a","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ GRUP D'HAVANERES TERRA ENDINS DE GIRONA","Carrer Ibèria , 1, àtic 
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B","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ GRUP MUSICAL BLAU MARÍ","Carrer C/ Marques Caldes de Montbui, núm. 

97-","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ HALPULAAR D'AJUDA MUTUA INTENTO","Passeig d'Olot, 121, 2n-2a.","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ HERBES DE MARGE","Carrer Veïnat de Diana, 1","Sant Jordi Desvalls","17464"

• "ASSOCIACIÓ HUMANITÀRIA DE SOLIDARITAT","Carrer Pl. Salvador Espriu, 3-4","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ IDARS (INTERVENCIÓ AMB DONES EN ALT RISC SOCIAL)","Carrer Bellavista, , 

32","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ INCRISER (INICIATIVA CRISTIANA DE SERVEIS)","Carrer c/ Juli Garreta, 

17","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ INDIKA DE GUIES DE TURISME I INFORMADORS TURÍSTICS 

INTERNACIONALS","Avinguda Santa Eugènia, 70-74, 4t B","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ INDIVIDU OCULT (MAGAZÍN MUSICAL PER A GIRONA I PROVÍNCIA)","Carrer c/ 

Güell, núm. 58 (edifici CINC)","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ INFANTIL-JUVENIL XINO-XANO","Carrer c/ Països Catalans, 58, 5è 1a","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ INFO POSTLLICENCIATURA","Carrer Rbla. Xavier Cugat, s/n","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ INFORMÀTICA ZONALAN","Carrer Agudes , 50, 4rt 5è","Girona","17006"

• "ASSOCIACIÓ INSTITUT GERONTOLÒGIC DE SERVEIS (IGES)","Carrer C/ Joan Maragall, 

17","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS I AMBIENTALS (UNIÓ DE CATALANS-

ESPANYOLS-PORTUGUESOS  I LLATINOAMERICANS) -AIDHA (UCEPLA)","Carrer C/ Bernat Boades, 

3, baixos","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DONA EUROPA 92","Carrer C/ Lorençana, núm. 35,esc.B,3er.

4a.","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ INUND'ART DE GIRONA","Carrer Hospital, 6","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ INVITO ALL'OPERA","Carrer Pl. Madrid, 4","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ JAB (JOVENT ALTERNATIU BESCANÓ)","Carrer La Plaça, 13, 2n-1a","Bescanó","17162"

• "ASSOCIACIÓ JOVE ORQUESTRA DE GIRONA I DEL GIRONÈS","Carrer Pujada Sant Domènec, núm. 

12","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ ""JOVES CUINERS""","Carrer C/ Sant Francesc, 11","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ JOVES PER LA CULTURA I LA NATURA","Carrer Av.Sant Narcís, 20, entl. 

4a.","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ JUIÀ 265","Carrer C/ La Plaça, 7","Juià","17462"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL AMICS DE PONT MAJOR","Carrer c/ Grup Pont Major, local núm. 

8","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL APAJOC (ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ D'ACTIVITATS JUVENILS 

D'OCI I CULTURA)","Carrer passeig dels Països Catalans, 16","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL, ARTEVER","Carrer C/ del Carme, 59","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL ATENEU JUVENIL DE BESCANÓ","Carrer Pl. del Mil·lenari, 

1","Bescanó","17162"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL CAN PÈSOL","Carrer Pl. Independència, 10, 1r. 2a.","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL CANVI DE MARXA","Carrer Pl. Doctor Robert, 1","Sant Jordi Desvalls","17464"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL COMISSIÓ DE REIS DE CELRÀ","Carrer Ctra. de Juià, núm. 

46","Celrà","17460"

• "Associació Juvenil Comissió Otaku Gironina (COGI)","Carrer Maria Aurèlia Capmany i Farnés , 

22","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL CULTURAL KINETON BRATWURST CINECLUB DE GIRONA","Plaça Ferrater 
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Mora, 1","Girona","17071"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL, CULTURAL, SOCIAL, ESPORTIVA I D'ESBARJO CONFRARIA JUVENIL, DE 

SANT JULIÀ DE RAMIS","Carrer Ctra. de Banyoles, 52","Sant Julià de Ramis","17481"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL DE ROBÒTICA ROBOTECA.CAT","Carrer Isaac Albéniz, 12, 2n-2a.","Fornells de 

la Selva","17458"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL DE SARRIÀ DE TER","Carrer c/ Major, 59","Sarrià de Ter","17840"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL DE TEATRE ELNACIONALNOENSVOL","Carrer C/ Verdaguer, núm. 

13","Celrà","17460"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL DESESTRUCTURATS DE CASSÀ DE LA SELVA","Carrer C/ Progrés, 13","Cassà 

de la Selva","17244"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL D'ESTUDIANTS RESIDENTS I EXRESIDENTS DEL ""CERVERÍ DE 

GIRONA""","Carrer C/ Ciutadans, 9","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL EL JOVENT DE BORDILS","Carrer Almeda, s/n","Bordils","17462"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL EMAC (ELECTRONIC MUSIC AGAINST CANCER)","Carrer Av. Lluís Pericot, 

35","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL ESPLAI CELRÀ","Carrer ctra. de Juià, 88","Celrà","17460"

• "Associació Juvenil Garbuix","Carrer Orient , 24-26, 3er 2a","Girona","17006"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL GAS BOIG","Carrer C/ Rafael Casanoves, 3, 1r-2a  Pla de","Sarrià de 

Ter","17840"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL GEA - GEÒGRAFS ESTUDIANTS ASSOCIATS","Carrer Pl. Ferrater Mora, 

1","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL GENERACIÓ 74","Carrer c/ Josep Maria Prat, 12-14","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL GENT JOVE GIRONA","Carrer C/ Jaume Balmes, 3","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL GIRONA PERCUSSIÓ!","Carrer C. Sant Daniel, 11","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL GRALLERS DE BESCANÓ","Carrer C/ pl. del Mil.lenari, 1","Bescanó","17162"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL GRUP DE JOVES DEL BARRI VELL","Carrer Pl. dels Jurats, 

s/n","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL GRUP D'ESPLAI BATIBULL","Carrer c/ St.Ignasi, num. 30, 

2on.","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL GRUP EXCURSIONISTA DE BESCANÓ","Carrer C/ Santa Anna, 

s/n","Bescanó","17162"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL GRUP EXCURSIONISTA ELS AVENTURERS","Carrer c/ St. Joan Bosco, 

122","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL HOBBIT DE GIRONA","Carrer c/ Rutlla 41, 4t","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL JOGI (JOVES GITANOS)","Carrer c/ del Carme, 191","Girona","17004"

• "Associació Juvenil Jovent de Sant Martí Vell","Plaça de l'Esglèsia , s/n","Sant Martí Vell","17462"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL JOVES PER LA TERRA","Carrer Passeig Romeu, 31,2on,porta 

3","Llagostera","17240"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL KINTO RACING SALT (KRS)","Carrer C/ Pere Bosch i Gimpera, núm.

15","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL LA NOTICIA","Carrer C/ Sant Joan Baptista de La Salle, 22","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL LA PIOIXA","Carrer c/ Almeda, s/n","Bordils","17462"

• "Associació juvenil lúdico cultural de Girona Anotherworld","Carrer Sant Hipòlit , 36, 2on 

2a","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL LÚDICO-CULTURAL DE GIRONA EL SÀTIR","Carrer pl. Assumpció, 27 (C. 

Sant Narcís)","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL MANUALITATS I CASAL DE SANT NARCÍS","Carrer Pl. de la Assumpció, 27, 
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centre cívic","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL MARTIRS DE L'INFERN","Carrer ctra. de Juià, 88","Celrà","17460"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL MUSICAL YUTAM'AKARÚ DE SALT","Carrer Josep Irla, 4","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL NOVES GENERACIONS DEL PARTIT POPULAR DE GIRONA","Carrer 

Migdia , 13, 1","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL PENYA ECOLOGISTA DE CELRÀ, PEC","Carrer c/ rda. de Baix, 

s/n","Celrà","17460"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL PENYA POLSKA","Carrer del Carme, 73 baixos","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL PLETORIA","Carrer C/ Joan Reglà, núm. 9","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL PRO MEDI","Carrer C/ Jaume Balmes, 5 entl. 2a","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL RUDERÀLIA","Carrer C/ Cristòfol Gròber, núm. 4, 1r. 6a","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL SALSA JOVE","Carrer Torre Taialà , núm. 28 (Locals Pista)","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL SANTA EUGÈNIA - MON FANTÀSTIC-","Carrer Centre Cívic 

Sta.Eugènia,Ctra.Sta.Eugè","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL SERVEIS I ORGANITZACIÓ SOCIAL","Carrer c/ 11 de setembre, 

15","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL U DE QUÈ","Carrer c/ Bellavista, 13","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL VEUJOVE DE VILABLAREIX","Carrer Perelló , 120","Vilablareix","17120"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL XARXA D'EDUCADORS EN EL LLEURE","Carrer Calderers, 

4","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ JUVENIL XERINOLA","Carrer C/ Eiximenis, num. 10,5è,2on","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ LA FAMÍLIA DE L'ALEGRIA","Carrer C/ del Carme, núm. 135, 1r.","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ LA GENIAL TEATRE","Carrer Pl. Raïms 1, pral.","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ L'AVENTURA A L'ABAST","Carrer c/ Mossèn Plantés, 26","Bordils","17462"

• "ASSOCIACIÓ LES COMARQUES GIRONINES EMPRENEDORES PER A LA IGUALTAT","Carrer Pujada 

de Sant Martí, núm. 5 -Diputaci","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ LIBERPRESS","Carrer Avinguda Jaume I, núm. 3,2n.","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ LITTORINA D'ESTUDI I DIFUSIÓ DE L'ENTORN NATURAL","Carrer C/ Jocs Olímpics 

de Barcelona, núm.3,3","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ LLAR DE JUBILATS DE QUART","Carrer C/ Tren, núm. 49","Quart","17242"

• "ASSOCIACIÓ LLAR DE JUBILATS DE VILABLAREIX","Carrer Perelló, 118","Vilablareix","17180"

• "ASSOCIACIÓ LÚDICA I ESPORTIVA PEU A BAIX DE GIRONA","Carrer C/ Cor de Maria, 10, 

2n-3a.","Girona","17002"

• "Associació Lúdico Cultural Farândula Social de Girona","Ronda St.Antoni Ma.Claret , 9, 3er 

1a","Girona","17002"

• "Associació Lúdico-Cultural Amèrica F.M. (Llatinoamericans a Catalunya)","Carrer Països Catalans , 18, 

entr. A","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ LÚDICO-CULTURAL DE DONES DE MADREMANYA","Carrer Sant Esteve, núm. 2 -Sala 

de Ball-","Madremanya","17462"

• "ASSOCIACIÓ LÚDICO-CULTURAL DE LA MUNTANYA ELS FILLS DE SOLIUS","Carrer Pou Rodó, 

11-13","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ LÚDICO-CULTURAL PETITLLEURE","Carrer Sant Ignasi , 30, 3","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ MANS ARTESANES","Carrer Can Brugada","Canet d'Adri","17199"

• "ASSOCIACIÓ MEDIAMBIENTALISTA UNIVERD","Carrer c/ Dalmau, 1, ent. 1a","Girona","17079"

• "ASSOCIACIÓ MEDINYÀ JOVE","Carrer c/ Migdia, 22","Sant Julià de Ramis","17482"

• "ASSOCIACIÓ MESTRES TASTAVINS I CELLERERS DE CATALUNYA","Carrer C/ Santa Eugènia, 7 2-
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C","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ MICOLÒGICA JOAQUIM CODINA","Carrer Pl. Hospital, 6","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ MIXTA I GIRONINA DE SEPARATS","Carrer Av. Sant Narcís, 26, ent","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ MOTOS DEL GIRONÈS (AMG)","Carrer pl. de la Coma, 11","Cassà de la Selva","17244"

• "Associació Música Compte","Carrer Cristòfol Grober , 5, 3er 1a","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ MUSICAL CAMERATA GIRONINA","Carrer C/ Bailèn, 4 3r 1a","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ MUSICAL ELS GRALLERS DE CASSÀ DE LA SELVA","Carrer C/ Migdia, 107","Cassà de 

la Selva","17244"

• "ASSOCIACIÓ MUSICAL ESCAMPILLEM","Carrer c/ Font del Rei, núm. 9,2on.3a.","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ MUSICAL GALLIGANTS","Carrer C. Impressors Oliva, 12, baixos B","Girona","17005"

• "Associació Musical Georgian Folk Grup Músic Vocal de Girona","Plaça Sant Pere , 22, 

baix","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ MUSICAL GERIÓ","Carrer C/ Francesc Macià, núm. 63, 4t.1a.","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ MUSICAL GOSPELIANS DE GIRONA","Carrer Sant Roc, 27","Girona","17003"

• "Associació Musical Grup Vocal Season","Carretera de Juià,  , 11","Celrà","17460"

• "ASSOCIACIÓ MUSICAL L'ALBERA","Carrer del Carme, 20, 4t-1a.","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ MUSICAL LES SÍXTERS","Carrer Migdia, núm. 45,baixos","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ MUSICAL PAÍS DE XAUXA DE CASSÀ DE LA SELVA","Carrer c/ Grup Sant Josep, 

1","Cassà de la Selva","17244"

• "ASSOCIACIÓ MUSICAL PERCUTER'S","Carrer les Lloses, 67, 2n-B","Sarrià de Ter","17840"

• "Associació Musical Rom Candela","Carrer Lloses , 67, 2B","Sarrià de Ter","17840"

• "ASSOCIACIÓ MUSICAL SARABANDA","Carrer C/ Riera de Mus, núm. 20","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ MUSICAL SINGLOT","Carrer c/ Migdia, 107","Cassà de la Selva","17244"

• "ASSOCIACIÓ MUSICAL TOC DE XAREL·LO","Carrer c/ Sangosta, 19","Cassà de la Selva","17244"

• "ASSOCIACIÓ MUSICAL ZONA TRADICIONAL","Carrer C/ Indústria, num.3, bloc B3","Celrà","17460"

• "ASSOCIACIÓ MUSICO-CULTURAL DE LA VALL DE LLÉMENA","Carrer c/ Montseny, núm. 16","Sant 

Gregori","17150"

• "ASSOCIACIÓ MÚSICS ASSOCIATS PER A NOVES TENDÈNCIES","Carrer C/ Sant Roc, núm. 

31","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ MUSSIDAL: FAMILIAS DE FOULADOU-SENEGAL ""FAMILIA""","Carrer C/ Pare Coll, 8, 

entl. porta 2a.","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ NATURALISTA EXCURSIONISTA UNIVERSITÀRIA (ANEU)","Carrer Campus Montilivi, 

s/n (Escola Politèc.","Girona","17000"

• "ASSOCIACIÓ NAU PER LA DANSA","Carrer C/ Saragossa, 18, bxs","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ NESO, DE PROFESSIONALS DE LA GESTIÓ DE PATRIMONIS IMMOBILIARIS I 

D'ADMINISTRACIÓ DE FINQUES DE GIRONA I PROVINCIA","Carrer Avinguda Sant Francesc, 11, 

2","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ NOVA LLAR","Carrer St Joan Bosco, 122 baix","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ ORNITOLÒGICA GIRONÈS","Carrer C/ Santa Eugènia, núm. 59","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ ORNITOLÒGICA GIRONINA ""EL CANTOR"" - SANT JULIÀ DE RAMIS","Carrer Centre 

Cívic la Cooperativa,Pça.Renaix","Sarrià de Ter","17841"

• "ASSOCIACIÓ ORQUESTRA DA CÀMERA","Carrer c/ Onze de Setembre, 15","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ PANGEA MUSIC","Carrer C/ Doctor Miquel Oliva i Prat, núm.2,","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ PATRONAT DE L'ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE LA UNIVERSITAT DE 

GIRONA","Carrer C/ Lluís Antoni Santaló i Pavorell, s/","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE ÀLIGA DE L'ESCOLA POLITÈCNICA 
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SUPERIOR DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA, ÀLIGA EPS-UdG","Avinguda Lluís Santaló, s/n (Escola 

Politècni","Girona","17017"

• "Associació pel Desenvolupament del Riu Senegal","Carrer Montseny , 41, 4rt 3a","Girona","17006"

• "Associació pel Desenvolupament i la Intervenció Psicosocial","Carrer Torre de Sant Lluís , 3, 1er 

2a","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ PEL FOMENT DE L'ENTESA ENTRE HOMES I DONES TRES GENERACIONS DE 

GIRONA","Passatge Puigneulós, 7","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ PEL FOMENT DE L'ESPORT BASE-GIRONA -AFEB GIRONA","Carretera Barcelona , 16, 

princ 1a","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ PEL FOMENT DE L'SLOT 3 SLOT SALT","Carrer Isaac Albéniz, 19","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ PEL MEDIAMBIENT I EL LLEURE AMI LLEURE","Carrer C/ Bisbe Lorenzana, 9, 1r 

2a","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ PENYA BARCELONISTA ATENES'94","Carrer Cra. de Taialà, 42","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ PENYA BARCELONISTA DE LLAGOSTERA","Carrer Pl. Campmany, 1 -Pub 

l'Enrenou","Llagostera","17240"

• "ASSOCIACIÓ PENYA BARCELONISTA VALL DE LLÉMENA","Carrer Camí del Jordà, 9","Canet 

d'Adri","17199"

• "ASSOCIACIÓ PENYA BLANC-I-BLAVA DE GIRONA I COMARCA","Carrer c/ Mare de Déu del Remei, 

38","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ PENYA BLAUGRANA DE BESCANÓ","Carrer c/ la Barca, s/n","Bescanó","17162"

• "ASSOCIACIÓ PENYA GAVI","Carrer C/ Cristofol Grober, 4","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ PENYA GIRONA SOLIDÀRIA","Carrer c/ Pere Compte, 15","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ PEÑA FLAMENCA CAMARON","Carrer c/ La Plana, 13","Girona","17515"

• "ASSOCIACIÓ PER A GESTIONAR L'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA DEL PERSONAL D'AJUNTAMENTS 

DE LES COMARQUES GIRONINES","Carrer C/ Sèquia, 5 3r 5a","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ PER A LA COHESIÓ I LA CONVIVÈNCIA SOCIAL DELS JOVES 

BRAINSTORMING","Carrer de la Barca, 9","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ PER A LA CONSERVACIÓ DE LA NATURA I DEL SUBSÒL DEL GIRONÈS I DE L'ALT I 

EL BAIX EMPORDÀ","Carrer Pl. Major, 14 Can Lladó","Viladasens","17464"

• "ASSOCIACIÓ PER A LA COOPERACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT AL SENEGAL PROJECTE 

ECODIADIA DE GIRONA","Carrer Torre de Sant Joan, 25 baixos","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ PER A LA CREACIÓ DE LA RESIDÈNCIA D'INFANTS SANT NARCÍS","Carrer Plaça de 

l'Assumpció, 2","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ PER A LA DEFENSA DE LES GABARRES","Carrer Rambla de la Llibertat, 

35,pral.","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ PER A LA DIFUSIÓ DE LA MÚSICA DE CAMBRA I DE LA MÚSICA EN VIU","Carrer C. 

Bernat Boades, 38","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ PER A LA DIFUSIÓ DE LA MÚSICA I LA CULTURA, NOTES I SILENCIS (KNS-

CULTURA)","Carrer C/ Joaquim Vayreda, 49, 1r-1a","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ PER A LA DIFUSIÓ DE LA RUMBA CATALANA, ADIRUM","Carrer C/ Torres i Bages, 26, 

3r 3a","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ PER A LA DIFUSIÓ DE L'ART EN DIRECTE DE GIRONA","Carrer Rambla de la Llibertat, 

núm.42gn.","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ PER A LA FORMACIÓ OCUPACIONAL A L'ALT EMPORDÀ","Carrer c/ Gran Via Jaume I, 

46","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ PER A LA MEDIACIÓ DE LES COMARQUES GIRONINES","Carrer c/ Nou, 16 2n 

2a","Girona","17005"
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• "ASSOCIACIÓ PER A LA PEDAGOGIA WALDORF-RUDOLF STEINER DE GIRONA","Carrer Rectoria 

Vella, s/n (Ateneu Vall Lléme","Sant Gregori","17199"

• "ASSOCIACIÓ PER A LA PRÀCTICA I LA DIFUSIÓ DEL QI GONG","Carrer la Font, 15","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ CULTURAL SENSE NÚMERO DE GIRONA","Carrer Francesc 

Ciurana , 26, 6è 1a","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE LA MÚSICA I DANSES TRADICIONALS EL TRÈVOL","Carrer 

c/ Francesc Mateu, 6 2n 1a","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE L'ESPECTACLE INFANTIL I JUVENIL A 

LLAGOSTERA","Carrer Pl. del Castell, 1","Llagostera","17240"

• "ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE L'ESPECTACLE INFANTIL I JUVENIL A SALT","Carrer Pl. 

Jacint Verdaguer, 10","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES COMARQUES 

GIRONINES","Carrer C/ Gran Via Jaume I, núm.9","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ PER A LA PROTECCIÓ CIUTADANA DE L'ELECTROPOL·LUCIÓ","Carrer Can Nic, 

s/n","Bescanó","17162"

• "ASSOCIACIÓ PER A LA PROTECCIÓ DELS ANIMALS DOMÈSTICS ESTIMAL'S","Carrer Creu , 42, 8 

4","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ PER A LA RECERCA DE COSTUMS I TRADICIONS EN LA CULTURA MEDIEVAL- ELS 

BERROS DE LA CORT-","Carrer C/ Sèquia, núm. 25,1r.2a.","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ PER A LA RECERCA, GESTIÓ I ORIENTACIÓ SOCIAL, ARGOS","Carrer Josep Maria de 

Segarra , 1-A, 2on 3a","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ PER A LA SÍNDROME DE DOWN DE GIRONA I COMARQUES (ASTRID-21)","Carrer Av. 

Hispanitat, 18","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ PER A LA VELLESA CAN PRATS","Carrer C/ Caterina Albert, 6","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ PER A L'ATENCIÓ DE SERVEIS I SOLIDARITAT (AASS)","Carrer C/ Rutlla, 

20-22","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ PER A L'ESTUDI I LA DIVULGACIÓ DEL MEDI AMBIENT (AEDMA) 

GALANTHUS","Carretera Carretera de Juià  , 46","Celrà","17460"

• "ASSOCIACIÓ PER A L'HOMOLOGACIÓ ISO 3166 DELS ABREUJAMENTS CT I CAT","Carrer C/ 

Comerç, núm. 52","Flaçà","17463"

• "ASSOCIACIÓ PER A L'ORIENTACIÓ LABORAL I EMPRESARIAL DE LES COMARQUES 

GIRONINES","Carrer C/ Blay, núm.1,5a.","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE LA COMUNITAT RURAL DE SARE 

COLY SALLE (SENEGAL)","Carrer Santa Eugènia, num. 146","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT INFORMÀTIC DE GIRONA","Carrer c/ Santaló, 

s/n","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ PER AL FOMENT DE LA CERÀMICA ARTÍSTICA A GIRONA","Carrer rda. Ferran Puig, 9 

2n 2a","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ PER AL FOMENT SOCIAL I CULTURAL A CATALUNYA","Carrer Gran Via Jaume I, 40 3r 

2a","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ PER AL NAIXEMENT CONSCIENT EL FAR","Carrer C/ Abat Oliva, 30","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ PER EL DIÀLEG DE LA MÚSICA","Carrer C/Sta.Eugènia, núm. 32,1r.","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ PER LA COOPERACIÓ I EL DESENVOLUPAMEN BRASOL DE GIRONA","Carrer Av. 

Lluís Pericot, 2","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ PER LA COOPERACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DE HERAMAKONO 

(GÀMBIA)","Carrer Atlàntida, 13, 4t-2a.","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ PER LA DIFUSIÓ DE L'ART I LA POESIA EL LLOP FEROTGE","Carrer Oviedo, num. 
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3,4rt.porta 2a","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ PER LA DIFUSIÓ DEL JAZZ A GIRONA","Carrer C. Oriol Martorell, 2, 4t 

1a","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ PER LA DIVULGACIÓ AL RESPECTE I SALUT DEL MEDI AMBIENT MÉS DE 

MIL","Carrer Travessia de la Creu, 5","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ CULTURAL I TEATRAL (ACME)","Carrer C/ la Rosa, 

5","Girona","17008"

• "Associació per la promoció de la Catalunya Rural","Carrer CR Balmes, 6,   2","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DE LA CULTURA I LA MÚSICA ASHANTI (APCMA)","Carrer Dr. 

Ferran, 1, 4t-1a.","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DE LA CULTURA I LA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI DE LES 

COMARQUES DE GIRONA","Carrer C/ Nord, 6, 2n 2a","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DELS ESCACS","Carrer Marq. Caldes Montbui, 39","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ PER LA RECERCA I L'ACCIÓ COMUNITÀRIA: EINA","Carrer Sant Romà , 31, 

baixo","Salt","17190"

• "Associació per l'acolliment de ciutadans nouvinguts procedents del nord-est d'Europa 

""L'Aliança""","Carrer Dr. Santiago Sobreques , 6, 1er 2a","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ PER L'EDUCACIÓ I LA CULTURA A LES COMARQUES GIRONINES","Carrer C/ 

Lorenzana,9, 1r., 1a.","Girona","17000"

• "ASSOCIACIÓ PER L'EDUCACIÓ SOLIDÀRIA PER 1 PER TOTS","Carrer Travessia de la Creu, , 6, 3er. 

1a","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ PER LES ARTS ESCÈNIQUES ACORDANSA","Carrer Pl. Sant Josep, 4, 2 

1","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ PER LES ARTS PILOT","Carrer pl. de la Independència, 12","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ PER L'ESTUDI I LA DIVULGACIÓ DEL MEDI NATURAL NATRIX","Carrer C/ Remences, 

4, 2n","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ PER UN CEL MÉS BLAU","Carrer av. Sant Francesc, 38, 3r.3a.","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ PETIT COR ROMANÍ","Carrer c/ Comerç, 86","Flaçà","17463"

• "ASSOCIACIÓ PLATAFORMA EDUCATIVA 3 ESSES","Carrer C/ Santa Eugenia, 107 1r. 

A","Girona","17006"

• "ASSOCIACIÓ POÈTICO-MUSICAL SONSOTONS DE GIRONA","Carrer Ramón Muntaner , 14, àtic 

1a","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ POPULAR GIRONINA DE LA GENT GRAN","Carrer c/ del Nord, 11","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ PRO MUSHING","Carrer c/ Riu Güell, 12 2n D","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ PRO RESPECTE A LA VIDA HUMANA DE GIRONA","Carrer C/ Besador, 

2-4","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ PRO-DISCAPACITATS DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA","Carrer Pl.Domènech, núm.

3","Girona",""

• "ASSOCIACIÓ PROFESSIONALS DE LA DANSA EN LA PROVINCIA DE GIRONA","Carrer Santander, 

10, àtic 2a.","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ PROFESSORS PER LA CONVIVÈNCIA-ASOCIACIÓNPROFESORES POR LA 

CONVIVENCIA DE GIRONA","Carrer Eiximenis , 20","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ PROGRAMA DE REHABILITACIÓ I RESTABLIMENT DE DROGODEPENDENTS I 

PROSTITUTES (PRR)","Travessera Santa Eugènia, 33-35, B, 2n-2a.","Girona","17006"

• "ASSOCIACIÓ ""PROJECTE IUCA"" (Iniciant un camí cap a l'autosostenibilitat)","Carrer C/ Güell,186, 5è 

4a.","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ PROMOCIÓ MUSICAL GIRONINA - PROMUSGA","Carrer av. St. Narcís 77, 5è 
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4t","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ PROMOTORA D'ACTIVITATS SOCIALS I DE FORMACIÓ","Carrer Mas 

Rissech","Llagostera","17240"

• "ASSOCIACIÓ PROMOTORA DE LA CREACIÓ DE LA FUNDACIÓ VILA DE LLAGOSTERA","Carrer C/ 

de la Concepció, 8","Llagostera","17240"

• "ASSOCIACIÓ PROMOTORA DE LA FUNDACIÓ FINESTRES AL FUTUR","Carrer c/ Grober, 2, 4t 

E","Girona","17079"

• "ASSOCIACIÓ PROPIETARIS HORTS DEL LLÉMENA","Carrer Av. Sant Narcís, 85 5è 

1a","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ PROVINCIAL DE PENSIONISTES DE LA MUTUALITAT DE LA PREVISIÓ DE 

GIRONA","Carrer Avinguda Sant Narcís, núm. 91,2on.1a","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ PROVINCIAL GIRONINA D'AJUDA AL TOXICÒMAN (APROGAT)","Carrer C/ Nou, 8, 

3r.","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ PUNTAIRES DE SALT","Carrer c/ Pius XII, 17 baixos","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ RÀDIO QUART","Carrer pl. de la Vila, 2","Quart","17242"

• "ASSOCIACIÓ RECREATIVA CULTURAL D'AMICS DE LA CULTURA DE SANT MARTÍ DE 

LLÉMENA","Carrer Molí Nerós","Sant Martí de Llémena","17153"

• "ASSOCIACIÓ RECREATIVA, CULTURAL, ESPORTIVA I JUVENIL GRUP EXCURSIONISTA BONVENT 

DEL GIRONÈS","Carrer c/ Marina, 29","Cassà de la Selva","17244"

• "ASSOCIACIÓ RECREATIVA DE RADIOAFECCIONATS COLEGAS DE RUTA   DE GIRONA","Carrer 

Pg.Elisenda de Montcada, 4,3r 3a","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ RECREATIVA PER L'ESPORT I LA CULTURA SANT DANIEL (AREC)","Carrer C/ 

Montseny, núm. 35-37,entresol C","Girona","17006"

• "ASSOCIACIÓ RUGBI GIRONÍ","Carrer c/ Cartagena, 14","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ SALT AL MAR","Carrer Abad Oliva, núm. 10","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ SALT ALTERNATIU","Carrer C/ Pep Ventura, núm. 112,4t.3a.","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ SALT SARDANISTA","Carrer C/ Sant Dionis, 42","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ SALTENCA D'ACTORS I TÈCNICS DE L'ESPECTACLE","Carrer pl. St. Jaume, 

s/n","Salt","17190"

• "Associació Saltenca de Locutors de ràdio","Carrer Pont d'en Canals , 29","Vilablareix","17180"

• "ASSOCIACIÓ SARRIÀ EN ACCIÓ","Carrer c/ Major, 71-73","Sarrià de Ter","17840"

• "ASSOCIACIÓ SEROC-SERVEIS OCUPACIONALS","Carrer c/ Bisbe Lorenzana, núm. 45,1r.

1a.","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ SERVEI D'AJUDA A LA DONA","Carrer c/ Sta. Clara, 9 pral. 3a","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ SERVEI DE SUPORT AL TREBALL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT 

TRESC","Carrer C/ Riu Güell, num. 53,2on,1a.","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ SIN TECHO","Carrer av. St. Narcís, 77","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ SLOT CAT","Carrer C/ Dalt, 1","Quart","17242"

• "ASSOCIACIÓ SLOT QUART","Carrer C/ Dalt, 1","Quart","17242"

• "ASSOCIACIÓ SOCIETAT ALTERNATIVA","Carrer C/ Pep Ventura, núm. 112,4t.3a.","Salt","17190"

• "Associació Societat i Tec nologies de la Informació i la Comunicació - STIC.CAT","Carrer CR BERNAT 

BOADES, 92,   3R A","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ SÒCIOCULTURAL DEL POBLE DEMBO BAMBARA (MALI) DE SALT","Carrer Grup Sant 

Jaume, 17, BA, 1r-A","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL LA BOMBETA","Carrer c/  Santa Eugènia, num. 146 

-C.C.Sta.E","Girona","17006"

• "ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL LES FAIGÜES","Carrer Paratge Masos Vilanna,8. La Rectoria 
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B","Bescanó","17162"

• "ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL SANITARI LÚDIC REEIXIR","Carrer c/ Santiago 36, àtic 

A","Girona","17003"

• "Associació socioeducativa Nou Sol","Carrer Josep Maria de Segarra , 28","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ SO4 TEATRE, SULFAT DE TEATRE","Carrer c/ Can Dalmau, 6","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ TALLER D'HISTÒRIA DE CELRÀ","Carrer c/ Ronda de Baix, nú m. 16","Celrà","17460"

• "ASSOCIACIÓ TEATRAL COMPANYIA 9C PAS DE GIRONA","Carrer Santa Eugènia, 146 (Centre 

Cívic)","Girona","17006"

• "ASSOCIACIÓ TEATRAL FILIGRANES","Carrer Pg. Canalejas, 1 3r 1a","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ TEATRAL POLIÈDRICA","Carrer C/ Eiximenis, núm. 12, 2n","Girona","17001"

• "ASSOCIACIÓ TEATRAL TEIATRADES","Carrer CR Punta del Pi (Garatge PKT), 5","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ TEATRAL TRES I NO RES","Carrer C/ Punta del Pi, núm. 5 (Garatge 

PKT)","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ TEATRAL/MUSICAL COMPANYNTERRUPTUS","Carrer C. Punta del Pi (Garatge PKT), 

5","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ TIFERET (CENTRE D'ESTUDIS KABALÍSTICS DEL CALL)  DE GIRONA","Carrer 

Bonaventura Carreras Peralta, 4","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ TIJANI IMMIGRANTS AFRICANS, ATIA","Carrer C/ Sant Romà, núm. 

63,baixos","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ TUNA GIRONINA DE DRET","Carrer Rbla. Xavier Cugat, s/n -F. Dret 

UdG","Girona","17071"

• "ASSOCIACIÓ UNIÓN GITANA DE SALT","Carrer c/ Àngel Guimerà 76, ent. 1a","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA D'ARQUITECTURA TÈCNICA DE LA UNIVERSITAT 

DE GIRONA - AUPAT","Carrer c/ Santaló, s/n","Girona","17071"

• "ASSOCIACIÓ URBANITZACIÓ DE MONTBÓ","Carrer Urb. Montbó, parcel.la núm. 5","Canet 

d'Adri","17199"

• "ASSOCIACIÓ VEÏNS DE VILABLAREIX","Carrer ctra. de Sta. Coloma, 96","Vilablareix","17180"

• "ASSOCIACIÓ VETERANS HOQUEI GRUP","Carrer C/ Ultonia, núm. 10-12, 2n 3a.","Girona","17002"

• "ASSOCIACIÓ VILANNA-BESCANÓ NATURA","Carrer C/ de Dalt, núm. 12 (Hotel 

d'Entitats)","Bescanó","17162"

• "ASSOCIACIÓ WEBCASTERS, GRUP D'INVESTIGACIÓ DE TECNOLOGIES DE COMUNICACIÓ ON-

LINE","Carrer C/ Ciutadans, 15, pral. 2a.","Girona","17004"

• "ASSOCIACIÓ XARXA D'INTERCANVIS CULTURALS DE SALT","Carrer c/ Major, 78","Salt","17190"

• "ASSOCIACIÓ XARXA PER A LA PROMOCIÓ DEL BÀSQUET A CATALUNYA","Carrer C. Orient, 39, 4 

2","Girona","17006"

• "ASSOCIACIÓ XUANPIN PER A LA DIFUSIÓ DEL TAI TXI TXUAN","Carrer Pare Coll, num. 20,1er,

2a","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ ZOOM - AMICS DE LA FOTOGRAFIA DE LA VALL DE LLÈMENA","Carrer c/ Mas Vilà, 

11","Sant Gregori","17150"

• "ASSOCIATION SOLIDARITÉ DES FRANÇAIS EN CATALOGNE","Carrer C/ Migdia, 25 A, 

3r-2a.","Girona","17002"

• "ASSOFIA, ASSOCIACIÓ D'ESTUDIANTS DE FILOSOFIA DE GIRONA","Carrer Fac. Lletres, pl. Ferreter 

Mora, 1","Girona","17071"

• "ATENEU D'ACCIÓ CULTURAL","Carrer C/ Nou 21, 1r","Girona","17001"

• "ATENEU DE LA VALL DEL LLÉMENA","Carrer Ecomuseu, Antiga Casa Rectoral -Cartel","Sant 

Gregori","17150"

• "ATENEU DE SARRIÀ DE TER","Carrer c/ Major, 57","Sarrià de Ter","17840"
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• "ATENEU LLIURE DE SALT","Carrer c/ pl. Catalunya, 3, 1r 2a","Salt","17190"

• "ATENEU POPULAR DE CELRÀ","Carrer c/ pl. Estatut d'Autonomia-1932, s/n","Celrà","17460"

• "ATENEU 24 DE JUNY,  CASAL INDEPENDENTISTA I POPULAR GIRONÍ","Carrer c/ Gróber, s/n 

-local 31","Girona","17005"

• "ATMA, AMICS DE LA MEDITACIÓ I LES TERAPIES ALTERNATIVES","Carrer C/ Joaquim Vayreda , 

63, 2on 2a","Girona","17001"

• "ATYRS (AYUDA TOXICÓMANO Y REINSERCIÓN SOCIAL)","Carrer C. Àngel Guimerà, 99, 

1","Salt","17190"

• "ATZAVARA. ASSOCIACIÓ PER LA GENT GRAN","Carrer C/ Pau Vila, núm.8","Sarrià de Ter","17840"

• "AUCOC-UDG (ASSOCIACIÓ UNIVERSITÀRIA DE CULTURA OCCITANA DE LA UNIVERSITAT DE 

GIRONA)","Carrer Pl. Ferrater Mora, 1","Girona","17004"

• "AULES D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A LA GENT GRAN DE GIRONA","Carrer Pl. Hospital, 

6","Girona","17002"

• "AV IMMOBLES CAIXA PENSIONS VELLESA ESTALVIS, C/: BAILEN N. 2,4 I 6;CRA. BARCELONA,20 

I 22, I PL. POETA MARQUINA,10 11","Carrer C/ Bailén, 4,3r., 2a.","Girona","17002"

• "AVISMAT, ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS DE BESCANÓ I POBLACIONS VEÏNES AFECTADES PER LES 

LÍNIES PROJECTADES DE LA SUBESTACIÓ ELÈCTRICA I LA CENTRAL TÈRMICA I","Carrer Can 

Paraire (bústia 7-C)","Bescanó","17162"

• "AVORA, ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE LLAGOSTERA","Carrer c/ Barceloneta, 4 2n 

2a","Llagostera","17240"

• "BATANGALA ASSOCIACIÓ DE PROJECTES SOLIDARIS PEL DESENVOLUPAMENT DELS POBLES 

BASSARIS DE SENEGAL","Carrer Migdia, 5, 4t-2a.","Girona","17002"

• "CAN CABALLÉ, ASSOCIACIÓ PER A L'ECOLOGIA, LA CULTURA, L'OCI I EL TEMPS LLIURE","Carrer 

C/ dels Afores, s/n -de l'Estanyol","Girona","17182"

• "CAPELLA POLIFÒNICA DE GIRONA","Carrer Auditori M.Viader,C/Pompeu Fabra, 3","Girona","17002"

• "CASAL D'AMISTAT I CULTURA ARGENTÍ-CATALÀ DE GIRONA","Carrer C/ Joan Maragall, núm. 9, 

2n. 2a.","Girona","17003"

• "CASAL D'AVIS DE BESCANÓ","Carrer Passeig de la Torre, núm. 2","Bescanó","17162"

• "CASAL D'AVIS DE MONTILIVI","Carrer c/ Montilivi 4, baixos","Girona","17003"

• "CASAL DE GENT GRAN DE SANT GREGORI","Carrer Rocacorba, 6","Sant Gregori","17150"

• "CASAL DE JUBILATS I PENSIONISTES DE CASSÀ DE LA SELVA I COMARCA","Carrer C/ Baixada de 

la Coma, 8","Cassà de la Selva","17244"

• "CASAL DE JUBILATS I SIMPATITZANTS","Carrer Pg. Verdaguer, 1","Salt","17190"

• "CASAL INDEPENDENTISTA EL FORN","Carrer Plaça Bell-lloc, núm. 5","Girona","17004"

• "CASAL INFANTIL DE SANTA EUGÈNIA DE TER","Carretera Santa Eugènia, num. 

124","Girona","17005"

• "CASAL PARROQUIAL LLAGOSTERENC","Carrer C/ Tossa, s/n","Llagostera","17240"

• "CASAL SALTENC INDEPENDENTISTA","Carrer c/ Llarg, 29, 2n","Salt","17190"

• "Casino de Girona","Carrer C/ Albereda, 7","Girona","17004"

• "CASINO LLAGOSTERENC","Carrer Pl. de Catalunya, 6","Llagostera","17240"

• "CASSÀ 2000 - COMISSIÓ CIUTAT PUBILLA DE LA SARDANA","Carrer Can Nadal, Rambla 11 de 

Setembre, s/n","Cassà de la Selva","17244"

• "CELRÀ PER LA CULTURA","Carrer Carretera de Juià, núm. 46","Celrà","17460"

• "CEM (CULTURAL, EXCURSIONISTA I MUNTANYENCA)","Carrer C/ València, 40","Girona","17005"

• "CENTRE CULTURAL PARROQUIAL MOSSEN DOMINGO CASANELLAS I RAMADA DE SARRIÀ DE 

DALT","Carrer C/ Paulí Torras, s/n","Sarrià de Ter","17840"

• "CENTRE D'ACOLLIMNET IRAIDA (C.A. IRAIDA)","Carrer C/ Joan Alsina, 23","Girona","17003"
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• "CENTRE D'ACTIVITATS CULTURALS DE QUART","Carrer Pl. de l'Església, 1","Quart","17242"

• "CENTRE D'ACTIVITATS CULTURALS DE VILABLAREIX (GRUP KAMONO)","Carrer C/ Mont-Negre, 

5","Vilablareix","17180"

• "CENTRE D'ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES FANALS","Carrer C/ Balmes, 15, 1r., 

2a.","Girona","17002"

• "CENTRE DE RECERQUES PALEO-ECO-SOCIALS","Carrer C/ de la Força, 27","Girona","17004"

• "CENTRE DE RECURSOS PER A LA PAU I LA SOLIDARITAT (CEDRE)","Carrer c/ Narcís Monturiol, 

2","Girona","17005"

• "CENTRE DE REMINISCÈNCIA "" LA FÀBRICA DELS RECORDS"" DE CELRÀ","Carrer Centre Cultural 

La Fàbrica, ctra.de Ju","Celrà","17460"

• "CENTRE D'ENERGIA VITAL DASIRA NARADA DE GIRONA","Carrer c/ Travessia de la Creu, 17, 1r 

2a","Girona","17002"

• "CENTRE D'ESPLAI PONT MAJOR","Carrer Pl. de l'Om, s/n","Girona","17007"

• "CENTRE D'ESTUDIS ECONÒMICS, JURÍDICS I SOCIALS DE CATALUNYA","Carrer Trav. de Canaders, 

2 3r 1a","Girona","17002"

• "CENTRE D'ESTUDIS FREUDIANS","Carrer C/ Francesc Ciurana,15","Girona","17002"

• "CENTRE D'ESTUDIS POLÍTICS I LLIBERALS","Carrer Edf. Catalunya, 5è.B","Girona","17001"

• "CENTRE D'INVESTIGACIÓ I D'ESTUDIS SÒCIO-LABORALS (CIESL)","Carrer C/ Joan Maragall, 

17,1r.","Girona","17002"

• "CENTRE ESPORTIU PARROQUIAL LLAMBILLES (C.E.R.P. LLAMBILLES)","Carrer 

Despoblat","Llambilles","17243"

• "CENTRE PSICOPEDAGÒGIC, D'ORIENTACIÓ, DIAGNÒSTIC I REEDUCACIÓ DEL GIRONÈS","Carrer 

Rda Pare Claret, 9 entl.","Girona","00000"

• "CENTRE RECREATIU","Carrer Pl. de la Coma, 11","Cassà de la Selva","17244"

• "CENTRO ARAGONES DE GIRONA","Carrer C/ St Joan B. Salle, 20","Girona","17001"

• "CENTRO CULTURAL ANDALUZ EN GIRONA ""ANDALUCES DE JAÉN""","Carrer C/ Pius XII, núm.

20","Salt","17190"

• "CENTRO CULTURAL EBRAIN","Carrer grup Barceló, 14","Girona","17004"

• "CENTRO DE ANDALUCIA EN GIRONA","Carrer C/ Àngel Guimerà, 112 bxs","Salt","17190"

• "CENTRO DE ESTUDIOS CUBANOS DE GIRONA-ASOCIACION-","Carrer Av.Sant Narcís, núm. 8.4t.

2a.","Girona","17005"

• "CENTRO DE ESTUDIOS DE LLAGOSTERA","Carrer Pg. Pompeu Fabra, núm. 62","Llagostera","17240"

• "CENTRO DE INICIATIVAS Y TURISMO DE GIRONA","Carrer *","Girona","17001"

• "CENTRO MORAL GERUNDENSE","Carrer C/ Forsa, 25, baixos","Girona","17004"

• "CENTRO PARROQUIAL DE DOMENY","Carrer Paratge Església, s/n","Sant Gregori","17150"

• "CENTRO SOCIAL DE PROMOCION DE LA MUJER","Carrer Grup 12, 1r 1a (Sant 

Daniel)","Girona","17001"

• "CERCLE D'ESTUDIS HISTÒRICS I SOCIALS DE GIRONA","Carrer C/ Morató i Grau, núm.

18","Girona","17004"

• "CETNE (COMITÈ D'EMPRESA DELS TREBALLADROS DE NESTLÉ ESPAÑA)","Carrer Ctra.Sant 

Gregori,  km 2,4","Sant Gregori","17150"

• "CINE CLUB FAHRENHEIT","Carrer C/ Nou, núm. 27,4t.","Girona","17001"

• "CINECLUB 2001","Carrer Carretera de Juià, núm. 46","Celrà","17460"

• "CINEMATECA DE GIRONA","Carrer C/ Rutlla,, 77,2on,2a","Girona","17002"

• "CIRCULO ARTISTICO DE GIRONA","Carrer *","Girona","17001"

• "CIUTADANS PEL CANVI- COMARQUES GIRONINES","Carrer C/ Garrotxa, 16, 

baixos","Girona","17006"
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• "CIVIS (ASSOCIACIÓ COL·LECTIU INICIATIVES PER A LA VELLESA I LA INTERVENCIÓ 

SOCIAL)","Carrer C/ Rajolers, núm.6","Girona","17003"

• "CLAC, COL·LECTIU LOCAL D'ACCIÓ CULTURAL","Carrer C/ Remences, núm. 1, 5è 

1a","Girona","17005"

• "CLAUSTROFÍLIA, ASSOCIACIÓ CULTURAL PER PROMOURE TOT TIPUS D'ACTIVITATS 

CULTURALS EN L'ÀMBIT DE LA FACULTAT DE LLETRES DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA I, 

C","Carrer Facultat de Lletres, pl. Ferrater Mora","Girona","17001"

• """Clicmatic. Associació per un estil de vida sostenible""","Carrer Sèquia , 11","Bordils","17462"

• "CLIP, COL·LECTIU LOCAL D'INTERVENCIÓ POPULAR","Carrer Plaça de la Font, núm. 2","Sant Julià 

de Ramis","17482"

• "Club - Associació Wargames ""CaWa""","Carrer CR Francesc Macià, 57,   5 4","Salt","17190"

• "CLUB CANÍ DE BRIAN","Carrer Trav.de l'estació, s/n","Sant Jordi Desvalls","17464"

• "CLUB CULTURAL Y RECREATIVO MINERVA","Carrer C/ Bonaventura Carreras i Peralta, 

4","Girona","17004"

• "CLUB D'AGILITY DEL GIRONÈS","Carrer C/ Barcelona, 135, 4t 2a","Girona","17003"

• "CLUB D'AUTOMODELISME TRACK MODEL 35","Carrer c/ del Greco, 15, 3r 1a","Salt","17190"

• "CLUB DE DIRIGENTES DE VENTAS Y MARKETING","Carrer C/ Francesc Ciurana, 

8","Girona","17002"

• "CLUB DE FUMADORS SALA SMOKERS","Carrer Pedret, 118","Girona","17007"

• "CLUB DE MODELISME NAVAL DE GIRONA","Carrer c/ Pedret, 5 1r","Girona","17007"

• "CLUB D'ESCACS EL PONT","Carrer C/ Pont Major, 67-73","Girona","17007"

• "CLUB LLAGOSTERA RESIDENCIAL","Carrer C/ Ciceró, 15","Llagostera","17240"

• "CLUB PEÑA MADRIDISTA CASSÀ DE LA SELVA","Carrer C/ Raval, 57,baixos","Cassà de la 

Selva","17244"

• "CLUB SLOT (SCALEXTRIC) FORNELLS","Carrer C/ Vicens Vives, 4","Fornells de la Selva","17458"

• "CLUB TAURÍ GIRONÍ","Carrer C/ Calderers, 13, baixos","Girona","17004"

• "CLUB TEMPIR","Carrer C/ Barcelona, 51","Girona","17002"

• "CLUB 52 - ADCM (ASSOCIACIÓ PER A LA DIFUSIÓ DE LA CULTURA MUSICAL)","Carrer C/ 

Ballesteries, núm. 52, 2a.","Girona","17004"

• "COLLA CASTELLERA MARRECS DE SALT","Carrer Pl. Lluís Companys, 1","Salt","17190"

• "COLLA CASTELLERA UNIVERSITÀRIA ""XORIGUERS DE LA UDG""","Carrer C/ Lluis 

Santaló,s/n,Edif.P-II,baixos","Girona","17003"

• "COLLA DE GEGANTERS DE CASSÀ DE LA SELVA","Carrer C/ Santiago Rusiñol, 28","Cassà de la 

Selva","17244"

• "COLLA DELS AMICS DE LA VEDELLA AMB BOLETS","Carrer c/ Cardenal Margarit, 

15","Girona","17002"

• "COLLA EXCURSIONISTA CASSANENCA","Carrer C/ dels Dolors, num. 12","Cassà de la Selva","17244"

• "COLLA GEGANTERA DE LLAGOSTERA","Carrer c/ Vt. de Mata, 4 (Escorxador)","Llagostera","17240"

• "COLLA SARDANISTA GIRONA","Carrer C/ Carme, 237","Girona","17004"

• "COLLA SARDANISTA QUATRE RIUS","Carrer c/ Taga, 12","Girona","17005"

• "COL·LECTIU AMICS DEL APOLVORA","Carrer C/ Riu Terri 17, 2n","Girona","17007"

• "COL·LECTIU DE CRÍTICS DE CINEMA DE GIRONA","Carrer C/ Portal Nou, num. 7","Girona","17001"

• "COL·LECTIU DE DONES DE CELRÀ -GOGES-","Carrer C/ Major, 9","Celrà","17460"

• "COL·LECTIU DE DONES ""LA CATA"" DEL PONT MAJOR - GIRONA","Carrer Pont Major , 

71-73","Girona","17007"

• "COL·LECTIU DE JOVES ""LA BURXA""","Carrer C/ Músic Camps, 7","Cassà de la Selva","17244"
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• "COL·LECTIU MARXANTS RAMBLA DE GIRONA","Carrer rbla. Xavier Cugat, 50 1r E","Girona","17007"

• "COL.LECTIU NÀGUALS - ART I SOLIDARITAT -","Carrer C/ Ferreries Velles, núm. 20, 4t 

1a","Girona","17004"

• "COL·LECTIU PER A LA IGUALTAT","Carrer Ctra. Sta. Eugènia, 17","Girona","17005"

• "COL·LECTIU PRO MEDINYÀ INDEPENDENT","Carrer c/ St. Sadurní, s/n","Sant Julià de 

Ramis","17481"

• "COL·LECTIU XOCOLATA PER A TOTS","Carrer C/ del Sud, núm. 12","Cassà de la Selva","17244"

• "COMG-AJUDA","Carrer Col·legi de Metges, c/Lorenzana, núm.","Girona","17002"

• "COMISSIÓ AGENDA LLATINOAMERICANA","Carrer C.Cult.L'Estació, Sta.Eugènia de 

Ter,","Girona","17005"

• "COMISSIÓ CAVALCADA DE REIS DE SALT","Carrer C/ Sant Romà, núm. 41,1er.","Salt","17190"

• "COMISSIÓ D'AGERMANAMENT SALT-QUILALÍ","Carrer c/ Major, 78 (Escola d'adults)","Salt","17190"

• "COMISSIÓ DE FESTES D'AIGUAVIVA","Carrer C/ Escoles, s/n (Local de Joventut)","Aiguaviva","17181"

• "COMISSIÓ DE FESTES DE GINESTAR DE LLÉMENA","Carrer Casa Quarter, s/n -Ginestar-","Sant 

Gregori","17151"

• "COMISSIÓ DE FESTES DE LLORÀ","Carrer Pavelló de Llorà, veïnat del Molí -Llo","Sant Martí de 

Llémena","17152"

• "COMISSIÓ DE FESTES DE MONTFULLÀ","Carrer Urb. Pol -Local social","Bescanó","17162"

• "COMISSIÓ DE FESTES DE PONT MAJOR SANT JAUME","Carrer C/ Pont Major, 6, 

baixos","Girona","17007"

• "COMISSIÓ DE FESTES DE SALT","Carrer Pl. Canigó, 1, 6è., 4a.","Salt","17190"

• "COMISSIÓ DE FESTES DE TRULLÀS","Carrer Mas Pol de Baix, s/n","Bescanó","17162"

• "COMISSIÓ DE FESTES DEL BARRI DE LA PROCESSÓ (PURÍSSIMA CONCEPCIÓ) DE SALT","Carrer 

c/ Processó, 49","Salt","17190"

• "COMISSIÓ DE FESTES DEL CARRER SANT ROMÀ, MÀRTIR, DE SALT","Carrer C/ Sant Romà, 

35","Salt","17190"

• "COMISSIÓ DE FESTES DEL PLA DE SANT JOAN","Carrer Ajuntament de Sant Martí de 

Llémena","Sant Martí de Llémena","17152"

• "Comissió de Festes Enganxa-t'hi de Cervià de Ter","Carrer Hospital -Hotel d'Entitats- , 1","Cervià de 

Ter","17464"

• "COMISSIÓ DE FESTES HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DOCTOR JOSEP TRUETA","Carrer H. 

Dr. Josep Trueta, Ctra. de França,","Girona","17007"

• "COMISSIÓ DE FESTES LA COLLA DE FLAÇÀ","Carrer Pl. Estació del Carrilet, 3 bxs","Flaçà","17463"

• "COMISSIÓ DE FESTES LA GRESCA, DE CELRÀ","Carrer Ctra Juià,s/n,(Escoles Velles)","Celrà","17460"

• "COMISSIÓ DE FESTES LA MIQUELA DE BESCANÓ","Carrer C/ Coromina, 41","Bescanó","17162"

• "COMISSIÓ DE FESTES PLAÇA ONZE DE SETEMBRE DE SALT","Carrer C/ Àngel Guimerà, 146 entl 

2a","Salt","17190"

• "COMISSIÓ DE FESTES SANT GREGORI","Carrer C/ Montseny, núm. 4","Sant Gregori","17160"

• "COMISSIÓ DE FESTES SANTS METGES DE SANT JULIÀ DE RAMIS","Carrer C/ Major, 1, baixos 

(Ajuntament)","Sant Julià de Ramis","17481"

• "COMISSIÓ DEL PESSEBRE VIVENT DE BESCANÓ","Carrer Hotel d'Entitats, C/de Dalt, 

12","Bescanó","17163"

• "COMISSIÓ FESTA DE SANT ANTONI ABAT DE LLAGOSTERA","Carrer C/ Consellers, núm. 

11,baixos","Llagostera","17240"

• "COMISSIÓ PER LES ACTIVITATS A L'ESPAI DE LA COPA DE GIRONA","Carrer Centre Cívic de 

Pedret,c/Pedret, núm.1","Girona","17007"

• "COMITÈ DE SOLIDARITAT AMB NICARAGUA - AGERMANAMENT GIRONA BLUEFIELDS","Carrer 
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C/ Auriga, 2","Girona","17004"

• "COMPANYIA BROTGUAI","Carrer C/ Sant Jordi, núm. 4","Girona","17007"

• "COMPANYIA CRASH TEATRE","Carrer C/ Vicens Vives, núm. 1","Fornells de la Selva","17458"

• "COMPANYIA DE TEATRE TRES I LA LLUNA","Carrer c/ Sant Isidre, 48, 1r 1a","Girona","17003"

• "COMPANYIA INFINIT TEATRE","Carrer C/ Narcís Monturiol, núm. 36-38,3r.2a.","Girona","17005"

• "CONTRAFORT, ASSOCIACIÓ D'AJUT A LA DONA","Carrer pl. Catalunya, 25 pral","Girona","17002"

• "COORDINADORA D'AMICS DE LES GAVARRES-CAG","Carrer C/ de les Monges, 18","Girona","17007"

• "COORDINADORA D'ESTUDIANTS DE L'ESTUDI GENERAL DE GIRONA","Carrer Pl. Àligues, 

s/n","Girona","17001"

• "COR DE CAMBRA GIRONA","Carrer C. Riu Freser, 16, 3r 3a","Girona","17003"

• "COR DE MONTJUÏC","Carrer C/ Montjovi, núm. 5","Girona","17007"

• "COR MARAGALL","Carrer Av. St Narcís, 83, baix","Girona","17005"

• "COR UNDARIS","Carrer C/ Onze de setembre, 15","Girona","17007"

• "CORAL BAIX TER","Carrer C/ de l'Hospitalet, 5","Cervià de Ter","17464"

• "CORAL BELL RESSÒ","Carrer C/ Baixada Verdaguer, 6","Cassà de la Selva","17244"

• "Coral Infantil de Bescanó","Carrer Pau Casals, 11, 2n","Bescanó","17162"

• "CORAL INFANTIL SANT NARCÍS","Carrer Av. Sant Narcís, 79, 3","Girona","17005"

• "CORAL JOSEP RUHÍ DE BESCANÓ","Carrer Major, 13","Bescanó","17162"

• "CORAL OIDA","Carrer C/ Oviedo , 12, 2on 1a","Girona","17005"

• "CORAL ROSSINYOL I ALIMARA","Carrer Major de Salt, núm. 385","Salt","17190"

• "CORAL SANT CUGAT","Carrer C/ Llarg, núm. 56 (local parroquial)","Salt","17190"

• "Coral Santa Margarida de Quart","Carrer del Tren , 49","Quart","17242"

• "CORAL SOL IXENT","Carrer C/ Pau Casals, núm. 8","Fornells de la Selva","17458"

• "CREARCRIAR","Carrer C/ Montseny, 17, 1r 4a.","Sant Gregori","17150"

• "C.R.E.C. (CENTRE RECREATIU ESPORTIU CULTURAL DE SANT DANIEL)","Carrer C/ Monges, 7 

(Parròquia)","Girona","17007"

• "CULTURAL GIRONA INMORTAL","Carrer C/ Rutlla, 14 3r","Girona","17002"

• "CULTURAL HOLIDAY","Carrer Travessia del Carril, 2","Girona","17001"

• "CULTUREBONSAI","Carrer C. Joan Oliver, 17","Girona","17007"

• "DAGUA (ASSOCIACIÓ D'AJUDA DE PROJECTES A COLÒMBIA)","Carrer Santa Eugènia, 73, 

3r-2a.","Girona","17006"

• "DANGIR (GRUP GIRONÍ DE DANSA) BALLET CLASSIC","Carrer C/ Poeta Marquina, 

11,5","Girona","17002"

• "DEAMBULANTS (ASSOCIACIÓ CULTURAL)","Carrer Sant Antoni, 1 -Antiga Fàbrica Coma-

Cr","Salt","17190"

• "DEFENSA, RECUPERACIÓ DE L'ENTORN I ACTIVITATS CULTURALS DE CERVIÀ DE TER","Carrer 

C. Priorat, 29","Cervià de Ter","17464"

• "DEVELOPEMENT ROCK ART ASSOCIATION. ASSOCIACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT DE L' ART 

RUPESTRE","Carrer Pl..Ferrater Mora,1 -Facultat de Lletr","Girona","17002"

• "DIABLES D'EN PERE BOTERO","Carrer c/ Llarg, 29, 14","Salt","17190"

• "DIG-HIT","Carrer Av. Ramon Folch, 11 bxs","Girona","17001"

• "DONES D'ARREU, ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL DE LLAGOSTERA","Carrer Veïnat de Pocafarina, 

8","Llagostera","17240"

• "DONES DE CELRÀ","Carrer Ctra. de Juià, núm. 46","Celrà","17460"

• "DONES DEL BARRI VELL","Carrer Pl. dels Jurats, s/n","Girona","17004"

• "DRACO ASSOCIACIÓ CULTURAL","Carrer Av. França, 30, 1r., 4a.","Girona","17007"
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• "ED ESPIRAL ASSOCIACIÓ CULTURAL PER A LA FORMACIÓ DE LA DANSA I EL 

MOVIMENT","Carrer c/ Santander, 19 baixos","Girona","17005"

• """e-Kre@"" (LES TIC  AL SERVEI DE LA INCLUSIÓ, L'EDUCACIÓ I LA CULTURA)","Carrer C/ Onze de 

Setembre,  31-A","Girona","17007"

• "EL BALUARD","Plaça del Ví, núm. 8","Girona","17004"

• "EL CAU DE LES GOGES","Carrer Cra. de Julià, s/n","Celrà","17460"

• "EL KAU, ASSOCIACIÓ D'ANTICS ESCOLTES, PRO HARMONIA I PAU UNIVERSAL","Carrer c/ 

Veïnatge del Puigtorrat, 7","Aiguaviva","17181"

• """EL PERICON"", ASOCIACIÓN DE URUGUAYOS EN GIRONA","Carrer C/ Bernat Boades, 12, 

1r-1a.","Girona","17001"

• "EL RESPLANDOR","Carrer Pl. Llimones","Girona","17004"

• "ELS DIABLES DE L'ONYAR","Carrer C/ Santiago, 30","Girona","17003"

• "ELS GRALLERS DE CELRÀ","Carrer c/ Canigó 2, 4t 3a","Celrà","17460"

• "ELS INFANTS VALENTS (ASSOCIACIÓ PER A LA MAINADA AMB MINUSVALIDESA)","Carrer C/ 

Pintor Fortuny, núm. 23","Salt","17190"

• "ELSA. ASSOCIACIÓ INTEGRACIÓ DE LES PERSONES AMB DISMINUCIÓ DE GIRONA","Carrer 

Güell, -Edifici Cinc- , 58","Girona","17005"

• "ENCUESTA VIVA","Carrer C/ Pujada del Dipòsit, núm. 2,baixos","Llagostera","17240"

• "ENLLAÇ. VOLUNTARIS A LA PRESÓ. DIÒCESI DE GIRONA","Carrer Pl. Mn. Camil Geis, s/n -Pont 

Major","Girona","17007"

• "Entitat Gastronòmica Cassanenca","Carrer Josep pla , 20","Cassà de la Selva","17244"

• "ENTITAT MUSICAL DE SANT GREGORI","Carrer Can Mier (Cartellà)","Sant Gregori","17199"

• "EQUUS VITAE ASOCIACION NACIONAL","Carrer Sector ""Mas Ribot"", 3","Salt","17190"

• "EROS I THANATOS. INVESTIGACIÓ I EXPERIMENTACIÓ EN ARTS ESCÈNIQUES","Carrer C/ 

Francesc Civil, núm. 8,6è,2a.","Girona","17005"

• "ESBARGI (EDUCACIÓ SOCIAL BARRIS GIRONINS)","Carrer C/ Camp de la Plana, 

13","Girona","17004"

• "ESCLEROSI MÚLTIPLE - ASSOCIACIÓ DE GIRONA","Carrer c/ Campcardos, num. 

3-5,","Girona","17005"

• "ESCUDERIA GIRONA MOTOR","Carrer Carrer de Lingen, s/n","Salt","17190"

• "ESPAI, ASSOCIACIÓ PER A LA INTERVENCIÓ SOCIAL","Carrer C/ de la Creu, núm. 22","Bordils",""

• "ESPAI DE IOGA DE GIRONA","Carrer C/ de la Força, núm. 16, 3r.","Girona","17004"

• "ESPIRAL ENTITAT DE SERVEIS","Carrer c/ de la Rutlla,20-22","Girona","17002"

• "ESPLAI DE LA GENT GRAN DE SANT NARCÍS DE GIRONA","Carrer pl. Nta. Sra. d'Assumpció, 

27","Girona","17005"

• "ESPLAI MUNICIPAL DE JUBILATS DE SARRIÀ DE TER","Carrer C/ Major, 71-73","Sarrià de 

Ter","17840"

• "EUTRIS (ASSOCIACIÓ EUROPEA PEL TREBALL I LA INICIATIVA SOCIAL)","Carrer c/ Calderers 4, 

baixos","Girona","17002"

• "EXIT-ASSOCIACIÓ D'INICIATIVA SOCIAL","Carrer C/ Major, núm. 22,4t.1a.esc.A","Salt","17190"

• "EXPEDICIÓ DEL PÈSOL","Carrer Casa Rectoral","Vilablareix","17180"

• "E2 - ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE L'ESPORT, L'ESPLAI I EL LLEURE","Carrer c/ Major, 

405","Salt","17190"

• "FAMÍLIA I SALUT MENTAL","Carrer Hotel Entit Benestar S.,C/Rutlla,22,de","Girona","17002"

• "FAUNACAT (Fauna de Catalunya)","Carrer Montfullà , 24, 2on 2a","Bescanó","17162"

• "FESTIVAL DE CINEMA DE GIRONA","Carrer del Pou Rodó, núm. 22,4rt.2a","Girona","17004"

• "FILHARMONIA GIRONINA, ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ, GESTIÓ I DIFUSIÓ DE LA 
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MÚSICA","Carrer C. Nord, 6,   2 2","Girona","17001"

• "FOMENT ECONÒMIC I TECNOLÒGIC EMPRESARIAL","Carrer C. Major, 28","Salt","17190"

• "FÒRUM DE SEGURETAT DE CATALUNYA (FSC)","Carrer C. Bernat Bacià, 4","Girona","17001"

• "GENT GRAN DE BESCANÓ","Carrer Pl. Joan Maragall, 1","Bescanó","17162"

• "GENT PER BORDILS","Carrer C. de la Creu, 36","Bordils","17462"

• "GENT SOLIDÀRIA AMB LA TERRA (GEST)","Carrer c/ Alemanys, 9 (Consell Estud. Univ. 

G","Girona","17001"

• "GERAÇAO CAPOEIRA (ASSOCIACIÓ D'ARTS MARCIALS)","Carrer C/ Àngel Guimerà, 128, 2n 

2a","Salt","17190"

• "GESICP (GRUP D'ESPLAI SOCIAL I CREIXEMENT PERSONAL)","Carrer Centre Civic Sta.Eugenia, 

C/Sta.Eugeni","Girona","17006"

• "GICA KAFO. COOPERACIÓ AMB GÀMBIA","Carrer c/ Rutlla, 216 3r 6è","Girona","17003"

• "GIE BADINYA R.PAKAO - AGRUPAMENT DE SOLIDARITAT AMB PAKAO (SENEGAL)","Carrer 

Indústria, 39, baixos","Salt","17190"

• "GINECOLEGS INTERINS DE L'INSTITUT CATALA DE LA SALUT","Carrer CR Joan Maragall, 023, B  2 

1","Girona","17002"

• "GIROGRUP, ASSOCIACIÓ DE CORREDORS I CORREDORIES D''ASSEGURANCES","Carrer C/ Rutlla, 

núm. 6,1r.","Girona","17002"

• "GIROGUIES, ASSOCIACIÓ ESPORTIVA I CULTURAL","Carrer C/ Puig d'en Rigau, 17-

B3","Bescanó","17162"

• "GIRONA ACTIVA","Carrer c/ Riu Terri, 28 entresòl","Girona","17003"

• "GIRONA AMB EL SÀHARA","Carrer Bellpuig, 35","Girona","17007"

• "GIRONA ART CONTEMPORANI","Carrer C/ Astúries, núm.13","Girona","17003"

• "GIRONA COUNTRY CLUB","Carrer C/ Pep Ventura, 6, 2n-4a","Salt","17190"

• "GIRONA ESPERO","Carrer C/ Montseny,35,entl. D","Girona","17005"

• "GIRONA PER LA CONVIVÈNCIA AMB ELS ANIMALS","Carrer Carme, 43, 1r-4a.","Girona","17004"

• "GIRONA RAI","Carrer C/ Camp de Mart, 3 A","Girona","17001"

• "GIRONA RAL·LI SLOT","Carrer C/ Montseny, núm. 29, baixos","Girona","17008"

• "GIRONA SCOOTER CLUB","Carrer Av. Lluís Pericot, 19, 3r-2a.","Girona","17005"

• "GIRONA TURÍSTICA, ASSOCIACIÓ PEL FOMENT DE L'ACTIVITAT TURÍSTICA DE LES 

COMARQUES GIRONINES","Carrer C/ Eiximenis, núm. 18,entresòl,1a.","Girona","17001"

• "GIRONA 21 - FÒRUM CIUTADÀ","Carrer c/ Manel Quer 6, esc. esq., 2n 2a","Girona","17002"

• "GIROPOOL (GIRONA BILLAR)","Carrer C/ Puigmal, núm. 26, baixos","Girona","17005"

• "GRÀFICS","Carrer can Pifarrer de Dalt, s/n (l'Estanyol)","Bescanó","17182"

• "GRALLERS I TIMBALERS DE CASSÀ DE LA SELVA","Carrer C. Molí, 118","Cassà de la Selva","17244"

• "GRAMISS -GRUP D'ANIMACIÓ MISSIONERA","Carrer c/ Albareda, 15","Girona","17002"

• "GRAN LÒGIA SIMBÒLICA D'ANDORRA A CATALUNYA","Carrer C. Ciutadans, 15, entl. 

2","Girona","17004"

• "GRAN ORIENT D'ANDORRA A CATALUNYA","Carrer C/ Nou, 18, entresòl 1r","Girona","17001"

• "GREC (GRUP DE RECERCA I ESTUDIS DELS CONFLICTES)","Carrer Barcelona , 12-14, 3r 

6a","Girona","17001"

• "GRUP AMI TEATRE","Carrer c/ Besadó 3, 4t","Girona","17004"

• "GRUP ANTIREPRESSIU D'ESTUDIANTS DE DRET (GAD)","Carrer Facultat de Dret UDG, Campus 

Montilivi","Girona","17071"

• "GRUP CULTURAL TARANNÀ","Carrer Pl. de la Vila, s/n","Quart","17242"

• "GRUP D'ACTIVITATS ASTRONÒMIQUES","Carrer C/Barcelona,16,dta. 1r.","Girona","17001"
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• "GRUP DE DEFENSA DEL MEDI AMBIENT","Carrer Àngel Guimerà, 67, 4t","Salt","17190"

• "GRUP DE DONES DE SALT","Carrer Pl. Catalunya, s/n","Salt","17190"

• "GRUP DE NATURA STERNA","Carrer C/ Calvari, 1","Girona","08619"

• "GRUP DE PERCUSSIÓ SAMBALEIROS","Carrer C/ Processó, 2","Salt","17190"

• "GRUP DE PROGRÉS,GRUP","Carrer c/ Nou, 7","Cassà de la Selva","17244"

• "GRUP DE RECERCA DE FORNELLS DE LA SELVA","Carrer Ctra. Nacional II, ""Mas Seva""","Fornells 

de la Selva","17458"

• "GRUP DE RECERCA EN INCENDIARISME","Carrer C/ Ramon Turró 17, 2n","Girona","17001"

• "GRUP DE SANEJAMENT PORCÍ DE GIRONA (GSP-GIRONA)","Carrer Can Pau Birol, 15 

-Polig.Industrial ma","Girona","17005"

• "Grup de Suport a la Criança Dona'm la Mà","Carrer Fontajau , 20, 3r 2a","Girona","17007"

• "GRUP DE TEATRE A LES FOSQUES","Carrer C/ Les Lloses, núm. 67, 2n.B","Sarrià de Ter","17840"

• "Grup de Teatre ""Els Rovellats de Cartellà""","Carrer Mas Contaller , s/n","Sant Gregori","17199"

• "GRUP DE TEATRE JUVENIL DOS X DOS","Carrer C/ Jacint Verdaguer, núm. 13","Celrà","17460"

• "GRUP DE TEATRE LA PARODIA","Carrer Josep Pla, num. 12","Sarrià de Ter","17840"

• "GRUP DE TEATRE L'OLLA DELS MAIQUIETS","Carrer C/ Perelló, 116","Vilablareix","17180"

• "GRUP DE TITELLES EL PEBRE NEGRE","Carrer C/ Força, 12, entl.","Girona","17004"

• "GRUP D'ENTRENADORS FORMATS DE PATINATGE ARTÍSTIC DE GIRONA (G.E.F.)","Carrer C/ Sant 

Joan Bosco, núm. 68","Girona","17007"

• "GRUP D'ESPLAI INFANTIL VILA-ROJA/ST. DANIEL","Carrer Cra. de Sant Feliu, 33","Girona","17007"

• "GRUP EDITOR DE LA REVISTA DEL DISCAPACITAT","Carrer Firal , 22","Sarrià de Ter","17840"

• "GRUP FAULA","Carrer C/ Trèbol, 7","Sarrià de Ter","17840"

• "GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE GIRONA","Carrer c/ Juli Garreta 27, ent.","Girona","17002"

• "GRUP MUSICAL QUART CREIXENT","Carrer C/ Modeguer, 13","Quart","17242"

• "GRUP PROSCENIUM","Carrer Passeig Canalejas, num. 3","Girona","17001"

• "GRUP SOCIALISTA DEL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS","Carrer c/ Joan Baptista de la Salle, 

30","Girona","17002"

• "GRUPFER, ASSOCIACIÓ PER L'ESTUDI I CONSERVACIÓ DELS GRANS MAMÍFERS DE 

CATALUNYA","Carrer Montfullà , 24, 2on 2a","Bescanó","17162"

• "GRUPO DE POETAS CATALANO-ANDALUCES EN SALT","Carrer C/ Sant Dionis, num. 42 -H.Ent.les 

Ber","Salt","17190"

• "GRUPS D'ACOLLIMENT PER A INFANTS I ADOLESCENTS (GAIA)","Carrer C/ Valladolid, 10 àtic 

1","Girona","17005"

• "HERMANDAD PROVINCIAL DE COMBATIENTES DE LA DIVISION AZUL (GIRONA)","Carrer C/ 

Albereda, 5","Girona","17004"

• "HOT CLUB JAZZ GIRONA","Carrer C/ Ciutadans, 8","Girona","17004"

• "IAESTE GIRONA (THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE EXCHANGE OF STUDENTS FOR 

TECHNICAL EXPERIENCE-ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL PER A L'INTERCANVI D'ESTUD","Carrer 

A. Lluís Santaló, s/n","Girona","17003"

• "IDUNA ASSOCIACIÓ MUSICAL","Carrer C. Ballesteries, 29, 4","Girona","17004"

• "IGBO ASSOCIACIÓ DE L'ÉTNIA NIGERIANA A GIRONA","Carrer C/ Àngel Guimerà, núm. 111, 2n 

1a","Salt","17190"

• "IMATGES PER A LA SOLIDARITAT","Carrer Juli Garreta, núm. 22,baixos","Girona","17002"

• "IN FORMA: PARA DOCUMENTAR LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS","Carrer C/ Pujada del Dipòsit, 

núm.2, baixos","Llagostera","17240"

• "INSTITUCIÓ DE RECERCA PEDAGÒGICA ENCARNACIÓ DE MIRANDES","Carrer c/ Llebre, 8 
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1r","Girona","17004"

• "INSTITUCION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACION Y LOS ESTUDIOS 

EMPRESARIALES","Carrer Av. Sant Francesc, 21, 1","Girona","17001"

• "INSTITUT DE RECERCA PER L'ENSENYAMENT DE LA FILOSOFIA (IREF)","Carrer Pl. Sant 

Domènec, 9","Girona","17004"

• "INSTITUT D'ESTUDIS GIRONINS","Carrer C/ de la Força, 27","Girona","17004"

• "INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (I.P.A.) AGRUPACIÓ DE GIRONA","Carrer G.Via Jaume I,

60,Esc.B,6è,3a.,Ap.Corre","Girona","17001"

• "IUCA-SOLIDÀRIA","Carrer Passeig de la Devesa, s/n","Girona","17001"

• "JOVE ASSOCIACIÓ D'ESTUDIANTS D'ENGINYERIA TÈCNICA AGRÀRIA I AGROALIMENTÀRIA DE 

L'ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE LA UNIVE","Carrer C/ Santaló, s/n","Girona","17071"

• "JOVE CAMBRA DE GIRONA","Carrer Hotel Entitats,C/ Rutlla, núm. 20-22","Girona","17002"

• "JOVE ORQUESTRA DE CASSÀ","Carrer C/ del Moli, -Centre Cultural Sala Gal","Cassà de la 

Selva","17244"

• "JOVENT ACTIU DE FORNELLS DE LA SELVA (JAC)","Carrer C. Vicens Vives, 2","Fornells de la 

Selva","17458"

• "JOVENT ALTERNATIU DE QUART (JAQ)","Carrer C/ La Roureda, 9","Quart","17242"

• "JOVENTUTS MUSICALS DE GIRONA","Carrer Portal Nou, núm.27","Girona","17004"

• "JOVES PER L'AUTOOCUPACIÓ","Carrer c/ Nou 21, 3r","Girona","17001"

• "JUGADORS ON-LINE","Carrer C/ Guillem Coltaller, núm.4, baixos 2a","Girona","17001"

• "JURISTES PER LA VIDA-GIRONA","Carrer c/ de la Rutlla, 124, 2n","Girona","17003"

• "KINEMAGRUP","Carrer C/ Baldiri Reixach, 22,2on,3a,","Girona","17003"

• "KTP SLOT RÀCING SALT","Carrer c/ Dr. Fleming, 17","Salt","17190"

• "LA BANDA DEL REC","Carrer Major, núm. 5","Salt","17190"

• "LA BANDA DEL SURDO","Carrer C/ Santa Eugènia, núm. 94,2on,4a.","Girona","17005"

• "LA BUHARDILLA ARTÍSTICA","Carrer C/ Santa Llúcia, núm. 6, 2n 4a","Girona","17007"

• "LA CANTORIA - COR DE CAMBRA","Carrer C/ Vistalegre, núm. 3,2on.1a.","Girona","17004"

• "LA CASA ARGENTINA DE GIRONA","Carrer C/ Vern, núm. 20.1r.F-a","Girona","17005"

• "LA CAVORCA, CENTRO SOCIAL DEL PLA","Carrer Av. St Narcís,83, baix","Girona","17005"

• "LA GUSPIRA TEATRE","Carrer c/ Migdia, núm. 30","Cassà de la Selva","17244"

• "LA LLÈMANA, ESPAI NATURAL","Carrer Can Batllia","Sant Martí de Llémena","17153"

• "LA PLATAFORMA AC2, LA PLATAFORMA PER LA PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DE LA CREACIÓ 

D'ACTIVITATS CULTURALS I ART CONTEMPORANI","Carrer Sant Grau, núm. 12","Girona","17003"

• "LA SALLE CASSÀ","Carrer *","Cassà de la Selva","17244"

• "LA TROOPE, INTERNACIONAL THEATRE TEAM LLAGOSTERA","Carrer c/ Àngel Guimerà, 

22","Llagostera","17240"

• "LA UNION (SANT JORDI DESVALLS)","Carrer C/ de les Basses, s/n","Sant Jordi Desvalls","17464"

• "L'ARMARI, ESPAI SOLIDARI PER A UN CONSUM RESPONSABLE","Carretera de Juià, 

88","Celrà","17460"

• "L'ATENEU GIRONÍ","Carrer C/ de la Força, 6, baixo","Girona","17004"

• "L'ATENEU. GRUP JUVENIL CULTURAL I NATURALISTA. GIRONA","Carrer C/ Ciutadans, 14, 

baixos","Girona","17004"

• "LATIDOS,ORGANIZACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES EN PAÍSES 

SUBDESARROLLADOS","Carrer Plaça d'Espanya, núm. 8,1r.A","Girona","17002"

• "L'EMBOLIC, ASSOCIACIÓ D'INTERVENCIÓ EN EL LLEURE","Carrer Can Font, Veïnat d'Olivà","Sant 

Julià de Ramis","17481"
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• "LES BERNARDES DE SALT","Carrer C/ Major","Salt","17190"

• "L'ESCLAT","Carrer C/ Baldiri Reixach, 50","Girona","17003"

• "L'ESPARDENYA, MÚSICA TRADICIONAL","Carrer Pl. del Vi, 11, 3r 1a","Girona","17004"

• "L'HAVANA PETITA","Carrer Pl. Marquès de Camps, 7","Girona","17001"

• "LLAGOSTERA MEDIA PRODUCCIONS","Carrer C/ Sant Pere, núm. 5","Llagostera","17240"

• "LLAGOSTERA SOLIDÀRIA","Carrer C. Barceloneta (Serveis Socials Ajunta","Llagostera","17240"

• "LLAR DE JUBILATS I PENSIONISTES DE BORDILS","Carrer Pl. Onze de Setembre, 

1","Bordils","17462"

• "LLAR DEL PENSIONISTA (LLAGOSTERA)","Carrer C/ Concepció, núm.20","Llagostera","17240"

• "LLAÜT SANTA ESPINA - ANY 1928","Carrer c/ Llarg, 9","Salt","17190"

• "LLEONS CLUB GIRONA","Carrer C/ Forsa, 15","Girona","17004"

• "LLIGA CATALANA D'AJUDA AL MALALT DE CÀNCER. GIRONA I COMARQUES","Carrer Plaça Sant 

Ponç, núm. 2,4rt.1a.","Girona","17007"

• "Llum d'Àfrica","Carrer Almogàvers , 17","Llagostera","17240"

• "L'OLIVERA - CENTRE DE LA DONA","Carrer Sant Dionís, 40 Hotel Entitats","Salt","17190"

• "L'UNIÓ","Carrer Pl. Sant Pere, 4","Cassà de la Selva","17244"

• "MAGMA. COMUNICACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL","Carrer Mas Esteva del Puig, s/n,

1r.","Juià","17462"

• "MANOS AMIGAS","Carrer C/ La Salle, 38, 5è1a","Girona","17002"

• "MARFULL-ASSOCIACIÓ PER A LA DEFENSA DE LA NATURA I EL MEDI AMBIENT","Carrer c/ 

Teixidores 8, 4t 2a","Salt","17190"

• "MAXIM VIDEO","Carrer c/ Joan Maragall 44, 3r 2a","Girona","17002"

• "MEMÒRIA, LLUITA I RESISTÈNCIA - TALLER DE CULTURA","Carrer Pl. Marquès de Camps, 14 1r 

1a","Girona","17001"

• """MIRA 2 (ASSOCIACIÓ PER A LA VÍDEO DIFUSIÓ)""","Carrer C. Güell, 88, 3r 2a","Girona","17005"

• "MOTOR CLUB GIRONA","Carrer C/ Vicens Vives, núm. 4","Fornells de la Selva","17458"

• "MOVIMENT DE MESTRES PER UNA ESCOLA DE CATALUNYA","Carrer Pl. Sant Domènec, 

9","Girona","17004"

• "MOVIMENT UNIVERSITARI SOCIALISTA (MUS)","Carrer ED Facultat de Dret (Campus 

Montilivi)","Girona","17071"

• "Multi, associació per la promoció i la creació multimèdia","Carrer Saragossa , 15, bxos","Girona","17003"

• "MÚSICA ANTIGA DE GIRONA","Carrer Avinguda St. Narcís, núm. 32,àtic,2a.","Girona","17005"

• "NAVES DE FORNELLS","Carrer Cra. N-II, Km.720,Nau 1.","Fornells de la Selva","17458"

• "NEANDANK F.J.J.(UNIÓ D'IMMIGRANTS DE LES POBLACIONS DE FLADU, JARA I 

JIMARA)","Carrer C/ Àngel Guimerà, núm. 120, 2n.1a","Salt","17190"

• "NOUS MÚSICS","Carrer C/ Migdia, num. 45","Girona","17002"

• "NUMMOLIT","Carrer C/ La Força, 16, 2n.","Girona","17004"

• "ONG SOLIDARITAT AMB LA INFÀNCIA I GENT NECESSITADA","Carrer Rda. Ferran Puig, núm. 28, 

àtic 2a","Girona","17001"

• "ONYAR, ASSOCIACIÓ PER A LA INTEGRACIÓ LABORAL DELS DISMINUÏTS","Carrer c/ Doctor 

Ametller, 28 1r 2a","Girona","17003"

• "ORELLA ACTIVA, ASSOCIACIÓ CULTURAL","Carrer Mas Abella, s/n","Girona","17003"

• "ORQUESTRA EL HAZZOUZI","Carrer Grup Vilarroja, 152, 4t-1a.","Girona","17004"

• "ORQUESTRA GIRONA","Carrer Valladolid, num. 10,baixos","Girona","17005"

• "PAIDEIA-ASSOCIACIÓ PER A UNA PEDAGOGIA ACTIVA","Carrer Pl. Facultat de Ciències de 

l'Educació","Girona","17071"
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• "PALESTINA RESISTEIX","Carrer Rda.St.Antoni M.Claret, 15,4rt,A","Girona","17002"

• "PATRONAT PARROQUIAL SALTENC-CAN PANXUT","Carrer C/ Sant Jaume, 6-8","Salt","17190"

• "PATRONATO AGRARIO DE GIRONA","Carrer C/ Albereda, 13","Girona","17004"

• "PATRONATO DE JUVENTUD SAN PEDRO CLAVER","Carrer Josep Pascual i Prats, 

17","Girona","17004"

• "PATRONATO PARA LA PROMOCION DE LA ASISTENCIA INTEGRAL DEL DIABETICO","Carrer C/ 

Creu, 36, 6è., A","Girona","17002"

• "PEDRET ART I CULTURA","Carrer Ronda Pedret, núm. 6, 2n 4a","Girona","17007"

• "PENYA BARCELONISTA CASSÀ I COMARCA","Carrer C/ Pont, num. 14","Cassà de la Selva","17244"

• "PENYA BARCELONISTA CELRÀ","Carrer Pl. Estatut, 2","Celrà","17460"

• "PENYA BARCELONISTA DE GIRONA","Carrer Plaça Assumpció, núm. 17","Girona","17005"

• "PENYA BLANC I BLAVA DE CASSÀ DE LA SELVA I COMARCA DE LA SELVA","Carrer C/ Verdaguer, 

núm. 15","Cassà de la Selva","17244"

• "PENYA BLANC-I-BLAVA DE GIRONA 2007","Carrer Saragossa (Centre Cívic), 27","Girona","17003"

• "PENYA BLAUGRANA DE BORDILS","Carrer Creu , 20","Bordils","17462"

• "PENYA BLAUGRANA DE CERVIÀ DE TER","Carrer C. Priorat, 29","Cervià de Ter","17464"

• "PENYA BLAUGRANA DE SALT","Carrer Pg. Verdaguer, 10","Salt","17190"

• "PENYA BLAUGRANA DE SARRIÀ DE TER","Carrer c/ Firal, 62","Sarrià de Ter","17840"

• "PENYA BLAUGRANA EL TER DE SALT","Carrer Plaça 11 de setembre, 5,E 1r","Salt","17190"

• "PENYA DOBLE SET-LLAR INFANTIL","Carrer C/ Joan Maragall, 4","Girona","17002"

• "PENYA ESPORTIVA BONS AIRES","Carrer C/ Emili Grahit, 69","Girona","17003"

• "PENYA GASTRONÒMICA FAVES I PÈSOLS","Carretera de Girona (Estudis Sant Martí Lléme","Sant 

Martí de Llémena","17153"

• "PENYA IMMORTAL GIRONA","Avinguda Avda.Montilivi, nbúm. 141","Girona","17003"

• "PENYA LES MOSQUES","Carrer c/ Bullidors, 18","Girona","17007"

• "PENYA USAP RUGBI GIRONA","Carrer C. Baix, 40","Girona","17003"

• "PENYA XILIMBES","Carrer Pl. de la Coma","Cassà de la Selva","17244"

• "PEÑA ATLETICA DE SALT","Carrer c/ Doctor Ferran, 12","Salt","17190"

• "PEÑA BARCELONISTA (SALT)","Carrer Rbla. Verdaguer cantonada C/ St Jaume,","Salt","17190"

• "PEÑA MADRIDISTA DE LLAGOSTERA","Carrer C. Cantallops, 4","Llagostera","17240"

• "PEÑA MADRIDISTA GIRONA","Carrer C/ Ntra. Sra. dels Àngels, num. 32,bai","Girona","17005"

• "PEÑA TAURINA LA RASA","Carrer C/ La Rasa, s/n","Sarrià de Ter","17840"

• "PEÑA TERTULIA","Carrer Torras i Bages, 29 baix","Girona","17001"

• "PEÑA VERDIBLANCA SALT","Carrer Pl.Catalunya, núm. 1, baixos","Salt","17190"

• "PERPETRAT (MÚSICA I TEATRE)","Carrer c/ Garrotxa, 5 4t 1a","Girona","17006"

• "PIPA CLUB DE GIRONA","Carrer Av. França, 27, 1r 2a","Sarrià de Ter","17481"

• "PLA DE LA GARRIGA","Carrer C/ Major, baixos","Sant Julià de Ramis","17481"

• "PLA DE SANT JULIÀ DE RAMIS","Carrer C/ Ponent, s/n","Sant Julià de Ramis","17481"

• "PLASMA, ESPAI CREATIU","Carrer C/Andreu Tuyet Sta.Maria, núm.31,4t.2a","Girona","17003"

• "PLATAFORMA ATUREM LA GUERRA DE LES COMARQUES GIRONINES","Carrer dels Verns, 

15-17","Girona","17002"

• "PLATAFORMA CAMPDORÀ....TÉ VEU....","Carrer Ctra. Girona-Palamos, s/n","Girona","17461"

• "PLATAFORMA CELRÀ SOSTENIBLE","Carrer Travessera del Padrò, 13","Celrà","17460"

• "PLATAFORMA CÍVICA PER A L'ÚS DE LA BICICLETA I PER LA MOBILITAT SOSTENIBLE ""MOU-TE 

EN BICI""","Carrer c/ Santa Eugènia, 146","Girona","17007"

• "Plataforma Cívica Salvem la Devesa","Carrer Santa Eugènia -Espai Jove estació tren","Girona","17005"
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• "PLATAFORMA DEFEMSEM FLAÇÀ (PDF)","Carrer Comerç , 21","Flaçà","17463"

• "PLATAFORMA D'ESTUDIANTS REFORMISTES ACTIUS (PERA)","Carrer Facul. Dret,Campus 

Montilivi,Despatx D","Girona","17001"

• "PLATAFORMA D'ESTUDIANTS UNIVERSITARIS (PEU)","Carrer Campus de 

Montilivi","Girona","17071"

• "PLATAFORMA D'OPINIÓ PER LLAGOSTERA EL POLL","Carrer Fivaller , 24","Llagostera","17240"

• "PLATAFORMA PER A LA IDENTITAT I LA  INDEPENDÈNCIA DEL POBLE DE SANT JULIÀ DE 

RAMIS","Avinguda de França, 13","Sant Julià de Ramis","17481"

• "Plataforma per Susqueda","Carrer Castell de Perelada -Local 1- , 20, B-","Girona","17003"

• "POLS D'ESTRELLES, GRUP DE CIRC","Carrer C/ Moli, 8","Cassà de la Selva","17244"

• "PRO-CLÀSSICA DE GIRONA","Carrer C/ Josep Tharrats, núm. 15, 3r, 2a.","Girona","17003"

• "PROMOTEC (PROMOCIÓ TÈCNICA D'ESPAIS SOCIALS)","Carrer C. Bonastruc de Porta, 4,   1 

1","Girona","17001"

• "PROTECTORS DELS ANIMALS DEL GIRONÈS","Carrer Argenteria, num. 21,baixos","Girona","17004"

• "PSICOJOVE.COM","Carrer Rutlla -Hotell dd'Entitats Girona- , 2","Girona","17002"

• "QRAMBLA,  ASSOCIACIÓ DE MÚSICS I BALLADORS DE CARRER","Carrer Pl. del Vi, 11, 3r 

1a","Girona","17004"

• "QUIMRIERA.COM PITCH AND PUTT CLUB","Carrer C. Eiximenis, 12, 1r 1a","Girona","17001"

• "RÀDIO CLUB GIRONA","Carrer Pl. Poeta Marquina,3,3r.","Girona","17002"

• "RADIO CLUB GIRONA - SECCIÓ URE DEL GIRONÈS - EA3RCG","Carrer Escola Mare de Déu del Món. 

c/ Empúrie","Girona","17005"

• "RADIO CLUB SALT","Carrer Av. de Verdaguer, 1","Salt","17190"

• "RC BORDILS (RADIOCONTROL BORDILS)","Carrer Carrer de les Hortes, núm. 6, 

baixos","Bordils","17462"

• "RECICLA GIRONA","Carrer C/ Ballesteries, núm. 16","Girona","17001"

• "RIO DE ORO-PROMOCIONES PERSONAS TERCERA EDAD","Carrer Gran Via Jaume I, 29, 3r 

2a","Girona","17001"

• "ROCAMARE EDUCACIÓ AMBIENTAL-ASSOCIACIÓ","Carrer Mas Esteva del Puig, s/n 

1r","Juià","17462"

• "ROTARY CLUB DE GIRONA","Carrer C/ J. Bautista Salle, 15","Girona","17001"

• "RPM SLOT SALT","Carrer C. Àngel Guimerà, 28","Salt","17190"

• "SARDANISTES DE LA VALL DEL LLÉMANA","Carrer C/ Montseny, núm. 4","Sant Gregori","17150"

• "SECTOR VILA-ROJA ESPORT I LLEURE","Carrer c/ Vila-roja, 41","Girona","17004"

• "SEMINARI DEL PROFESSORAT DE TEATRE DE SECUNDÀRIA DE LES COMARQUES 

GIRONINES","Carrer C/ Pau Casals, núm, 13, 2n.1a.","Girona","17001"

• "SERVEI DE SUPORT AL DOL DE GIRONA","Carrer Hotel Entitats les 

Bernardes,C/S.Dioni","Salt","17190"

• "SERVEI GIRONÍ DE PEDAGOGIA SOCIAL -SERGI-","Carrer Ronda Pedret, 6, baixos","Girona","17007"

• "SHANTI,  ASSOCIACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT INTEGRAL","Carrer C/ Nou, 22 

2n","Girona","17001"

• "SKAL CLUB (GIRONA)","Carrer *","Girona","17001"

• "SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES DE GIRONA","Carrer Av. Jaume I, 60 àtic 

1","Girona","17001"

• "SOCIETAT CATALANA D'ANTROPOLOGIA","Carrer Av. Jaume I, 84, 4t","Girona","17001"

• "SOCIETAT CULTURAL, RECREATIVA I POLISPORTIVA GIRONA 86","Carrer C/ Taquígraf Martí i 

Mora, 10-12","Girona","17004"

• "SOCIETAT D'ESTUDIS DE DRET LOCAL, DE GIRONA","Carrer C/ Pujada de la Mercè, 
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12","Girona","17004"

• "SOCIETAT D'ESTUDIS HYPARION*","Carrer C/ de la Rutlla, 148, 1r-1a","Girona","17003"

• "SOCIETAT D'ESTUDIS I RECERCA DE SALT","Carrer Manuel de Falla, 36, 2n.","Salt","17190"

• "SOCIETAT FILATÈLICA GIRONINA","Carrer Rbla. Llibertat, 14, 2n.","Girona","17001"

• "SOLAR-ARQUITECTURA SOLIDÀRIA","Carrer c/ Narcís Monturiol, 33 3r 2a","Girona","17005"

• "SOLIDARIQUART","Carrer C/ del Tren, s/n -Local social de Quar","Quart","17242"

• "SONIQUETE.ASSOCIACIÓ PEL FOMENT I DIFUSIÓ DEL FLAMENC","Carrer C. Mercaders, 24, 

principal 1a","Girona","17004"

• "SOS BOSCOS","Carrer C/ de les Monges, 20","Girona","17007"

• """SOS EMPORDANET""","Avinguda França, núm. 32,1er","Girona","17007"

• "SUMPU DO JATI - INICIATIVA SOLIDÀRIA PER AL BARRI DE SUMPU DO JATI DE LA CIUTAT DE 

MADINA-N'FALLY-FULADUGU-GÀMBIA","Carrer C/ Elisenda de Montcada, 2, 3r-2a.","Salt","17190"

• """TACA"". ASSOCIACIÓ D'ARTISTES DE LES COMARQUES GIRONINES","Carrer Rutlla -Hotel 

d'entitats,despatx 13B-","Girona","17002"

• "TAEBEK-ARTS MARCIALS","Carrer C/ Primitiu Artigues, 36","Cassà de la Selva","17244"

• "TALLER INSTRUMENTAL DE GIRONA","Carrer Mas Tomàs","Fornells de la Selva","17458"

• "TANT SE VAL","Carrer C/ Pare Coll, núm. 4","Girona","17005"

• "TEATRE PIMPINELLA DE LLAGOSTERA","Carrer c/ Font del Rei, 9 3r 2a","Girona","17002"

• "T.E.I. DE SANT MARÇAL","Carrer C/ Alemanys, 10","Girona","17004"

• "TERRA NATURA CATALUNYA","Carrer Carretera de Montnegre, Km.9900","Quart","17242"

• "THE COUNTRY FARMERS (ELS GRANGERS DE LA TERRA)","Carrer c/ Gròber, núm. 6, 

6è-1a.","Girona","17001"

• "TINC UN CÀNCER: EN PARLEM ?","Carrer Menorca , 3, 2","Girona","17007"

• "TITIVIL,  ASSOCIACIÓ D'ESTUDIANTS I LLICENCIATS EN FILOLOGIA DE LA UNIVERSITAT DE 

GIRONA","Carrer Pça.Ferrater Mora, 1 -Del.Facultat Lle","Girona","17071"

• "TOTESDANSA","Carrer C. Univers, 10","Girona","17004"

• "TRAMS, ASSOCIACIÓ PEL DISSENY, L'ASSESSORAMENT I LA INTERVENCIÓ EN PROJECTES 

PSICOEDUCATIUS, SOCIALS I CULTURALS","Carrer Joaquim Vayreda, 63, 10è-3a.","Girona","17001"

• "TRIBUNA GIRONA","Carrer C/ Santa Clara, núm. 11,4t","Girona","17001"

• "UdG. DOC. ASSOCIACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ VINCULAT A LA 

UNIVERSITAT DE GIRONA","Carrer Pujada dels Alemanys, núm. 9  (Edif.Bu","Girona","17071"

• "UIC -USUARIS D'INTERNET PER A LA COL·LABORACIÓ","Carrer c/ Eiximenis, 16 2n 

3a","Girona","17001"

• """ULTIMATE GIRONA""","Carrer Riu Fresser, 66, 4t-11a. , 4, 1 4","Girona","17003"

• "ULTONIA, ASSOCIACIÓ PER A LA INTEGRACIÓ LABORAL I SOCIAL","Carrer c/ Universitat de 

Montpeller, 9 porta","Girona","17003"

• "ULTRAWALKING ESPAÑA (UWE)","Carrer C/ Rutlla, 61","Girona","17002"

• "UNIÓ CULTURAL ESPORTIVA CELRÀ","Carrer Pl. Dos de Maig, s/n","Celrà","17460"

• "UNIÓ DE PERIODISTES DE LES COMARQUES GIRONINES","Carrer C/ Mercaders, 12, 

1r.","Girona","17004"

• "UNIÓ DE REALITZADORS CINEMATOGRÀFICS","Carrer Passeig Marqués de Camps, núm. 

2","Salt","17190"

• "UNION DEMOCRATICA DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE VILA-ROJA","Carrer C/ Torrent, núm. 

8","Girona","17004"

• "UNION ESPAÑOLA DE MAGNETIZADORES Y REPARADORES","Carrer c/ Maluquer Salvador 27, 1r 

2a","Girona","17002"
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• "UNION JUVENIL ELS XICS DE SARRIÀ DE DALT","Carrer C/ Bosc, 8","Sarrià de Ter","17840"

• "UNIVERSITARIS DE DRET (UD) DE GIRONA","Carrer rbla. Xavier Cugat, s/n -UdG","Girona","17007"

• "VEDAT DE CAÇA DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE VILAJOAN","Carrer c/ Xavier 

Montsalvatge, 5","Salt","17190"

• "VOLUNTARIAT DE BORDILS","Carrer Pl. Onze de Setembre, 1","Bordils","17462"

• "VOLUNTARIAT DE SUPORT A LA SOLITUD","Carrer Hospital Josep 

Trueta,Ctra.França,s/n","Girona","17007"

• "XANGARA, GRUP SOLIDARI PER AL DESENVOLUPAMENT","Carrer C/ Enric Claudi Girbal, núm. 

18","Girona","17003"

• "XARRUPA QUE VESSA TEATRE I ANIMACIÓ INFANTIL I JUVENIL","Carrer C/ Alfred Nobel, 

11","Girona","17007"

• "XARXA CATANICA DE SOLIDARITAT AMB ELS AGERMANAMENTS DE NICARAGUA","Carrer C/ 

Sta.Eugènia, núm. 17","Girona","17005"

• "XARXA DE DONES CONTRA LA VIOLÈNCIA I PER LA IGUALTAT DE LES COMARQUES 

GIRONINES","Carrer C/ Ciutadans, 15","Girona","17004"

• "YAMARI KAFO (CONCEJO DE MUJERES)","Carrer C/ Creu, núm. 2, 1r.1a.","Girona","17002"

• "YOGA INTEGRAL","Carrer C/ Lorenzana, 45, 3r., 2","Girona","17001"

• "0,7 BITS - SOLIDARITAT INFORMÀTICA","Carrer c/ Caterina Albert 3, 7è 1a","Girona","17001"

• "7´D´LÀTEX TEATRE","Carrer C/ Muntanya, núm. 35, 2n.","Girona","17005"

• "77 G","Carrer *","Girona","00000"

• "81 G","Carrer *","Girona","00000"

• "9 ESPIRAL, ASSOCIACIÓ PER LA DANSA I LA CREATIVITAT","Carrer C/ Pau Casals, núm. 

2-4","Salt","17190"

• "AGRUPACIÓ CORAL DE LES COMARQUES DE GIRONA","Carrer Pujada de Sant Domènech , 

12","Girona","17004"

• "COORDINADORA D'AMPAS DE SALT","Passeig Marquès de Camps , 50","Salt","17190"

• "COORDINADORA D'ENTITATS DE L'ESQUERRA DEL TER","Carrer Josep Ma. Prat , 

14","Girona","17007"

• "CORS DE LES COMARQUES GIRONINES","Carrer Major , 13","Bescanó","17162"

• "FEDERACIÓ CRISTIANA D'ASSOCIACIONS DE PARES D'ALUMNES DE GIRONA","Carrer Doctor A. 

Roca , s/n","Girona","17003"

• "FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE GIRONA - FAVG","Carrer Albereda , 

9","Girona","17004"

• "FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DEL COMERÇ DE GIRONA","Carrer Mercaders , 3, 1r 

2a","Girona","17004"

• "FEDERACIÓ DE COMERCIANTS DE SALT","Carrer Major , 234","Salt","17190"

• "FEDERACIÓ DE SOCIETATS PROTECTORES D'ANIMALS I PLANTES DE LA PROVÍNCIA DE 

GIRONA","Carrer Argenteria , 21","Girona","17001"

• "FEDERACIÓ D'ENTITATS DE DONANTS DE SANG DE CATALUNYA","Avinguda de França , 

s/n","Girona","17007"

• "FEDERACIÓ ENLLAÇ, COL·LECTIU D'ENTITATS D'ESPLAI DE LA CIUTAT DE GIRONA","Carrer 

Disseminat Mas Ramada (C. Cívic Onyar)","Girona","17007"

• "FEDERACIÓ GIRONINA D'AFECTATS FÍSICS, ORGÀNICS I SENSORIALS","Carrer Empúries , 31, 

bxs.","Girona","17005"

• "FEDERACION PROVINCIAL DE ASOCIACIONES FAMILIARES DE GIRONA","Carrer Ciutadans , 

18","Girona","17004"
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• "GANZAIA, FEDERACIÓ D'ENTITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE DE LES COMARQUES 

GIRONINES","Carrer la Rutlla (Hotel d'Entitats) , 20-22","Girona","17002"

• "UNIÓ GIRONINA PER A LA PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL BASQUETBOL","Rambla de 

Xavier Cugat , 48-50","Girona","17007"

• "Col·legi d'Administradors de Finques de Girona","Carrer de Francesc Ciurana , 2, entl. 

1a","Girona","17002"

• "Col·legi d'Advocats de Girona","Carrer de Barcelona , 5, 3r","Girona","17001"

• "Col·legi d'Agents Comercials de Girona","Carrer Nou , 8, pral. 4a","Girona","17001"

• "Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona","Carrer d'Eiximenis , 18, 

entr","Girona","17001"

• "Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona","Carrer de Santa Eugènia , 19","Girona","17005"

• "Col·legi de Delineants de Girona","Carrer de Ramon Turró , 3, 3r 3a","Girona","17001"

• "Col·legi de Diplomats en Infermeria de Girona","Carrer de Berenguer Carnicer , 2, 1r A","Girona","17001"

• "Col·legi de Farmacèutics de Girona","Carrer d'Ultònia , 13, 2n","Girona","17002"

• "Col·legi de Mediadors d'Assegurances Titulats de Girona","Carrer de Bonastruch de Porta , 35, entl. 

C","Girona","17001"

• "Col·legi de Metges de Girona","Carrer Bonastruc de Porta , 20, 2n","Girona","17002"

• "Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Girona","Avinguda de Ramon Folch , 4-6, 1r","Girona","17001"

• "Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local de Girona","Carrer de Santa Clara 

, 48, pral.","Girona","17001"

• "Col·legi de Titulats Mercantils i Empresarials de Girona","Ronda Ferran Puig , 4, 4t 2a","Girona","17001"

• "Col·legi de Veterinaris de Girona","Carrer del Cor de Maria , 10, entl.","Girona","17002"

• "Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona","Carrer de Barcelona , 33, 1r","Girona","17001"

• "Fundació Mare de Déu del Mont","Carrer del Portal Nou (Del. d'Apostolat Segla","Girona","17004"

• "ASOCIACION ""CAMBIUM. PERMACULTURA EN FORMACIÓN""","Carrer C/ Esport, 3,   3 

8","Girona","17007"

• "ASOCIACIÓN DE AYUDA HUMANITARIA DE GAMBIA ""ASAGA""","Carrer C/ Torres i Bages, núm. 

21","Salt","17190"

• "ASOCIACIÓN DE HISTORIADORES LATINOAMERICANISTAS EUROPEOS-SECCIÓN ESPAÑOLA - 

AHILA-ESPAÑA","Carrer Facultat de Lletres, pl. Ferrater Mora","Girona","17001"

• "ASOCIACION DE INICIATIVAS CIENTIFICAS Y OCEANOGRAFICAS","Carrer C/ Bisbe Sivilla, 2, 

3","Girona","17005"

• "ASOCIACION DE TAEKWON DO TRADICIONAL ITF Y DISCIPLINAS AFINES DE 

CATALUNYA","Carrer Migdia, núm. 6","Girona","17002"

• "ASOCIACION DEL CONJUNTO IBERICO DE VIOLONCHELOS","Carrer C/ Sèquia, núm. 

7,3er.","Girona","17001"

• "ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FENG SHUI","Carrer c/ Indústria, 49","Salt","17190"

• "ASOCIACION HOGAR DE LA LUZ DE AYUDA AL MARGINADO SOCIAL / LLAR DE LA LLUM 

D'AJUD AL MARGINAT SOCIAL","Carrer C/ Montseny, num.41-43,baixos","Girona","17008"

• "ASOCIACION NACIONAL DE DEPOSITARIOS JUDICIALES Y PROFESIONALES DEL DEPOSITO 

EXTRAJUDICIAL","Carrer C/ Mas Falgàs, 13","Girona","17005"

• "ASOCIACIÓN PARA LA ADOPCIÓN SIN FRONTERAS","Carrer Ctra. de Sta. Eugènia, 

68","Girona","17005"

• "ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y LA DEFENSA DEL BUEN USO DEL MEDICAMENTO 

""APPHARMACISTS""","Plaça Europa, 4, 1r 2a","Girona","17005"

• "ASSOCIACIÓ COMUNITÀRIA ANTISIDA DE GIRONA","Plaça Sant Ponç, 9, 4t 2a","Girona","17007"

• "ASSOCIACIÓ JAMA ÀFRICA -J. ÀFRICA","Carrer Pl. Catalunya, 3 5è 3a","Salt","17190"
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• "ASSOCIACIÓ PER A LA PREVENCIÓ I EL SUPORT SOCIAL (APRES)","Carrer C/ Mn. Baldiri Reixach, 

50, 1r P","Girona","17003"

• "ASSOCIACIÓ TRAMUNTANA D'AJUT I REINSERCIÓ AL TOXICÒMAN","Carrer Mn. Baldiri Reixac, 

50","Girona","17003"

• "CERAMA (ESAL PARA LA INTERVENCION SOCIAL)","Carrer Travessera Sta.Eugènia, num.

33-35,Esc.","Girona","17006"

• "COOPERANTES PARA EL DESARROLLO EN AMERICA DEL SUR - CODAS","Carrer C/ Bassegoda, 29 

9è 2a","Girona","17006"

• "DESENVOLUPAMENT I MIGRACIONS (D & M)","Carrer Centre Cívic Sta.Eugenia,Sta.Eugenia,

1","Girona","17006"

• "FOMENTO DEPORTIVO CASSANENSE","Carrer Zona Esportiva, 9","Cassà de la Selva","17244"

• "GRUPS DE RECERCA I ACTUACIÓ SOBRE MINORIES CULTURALS I TREBALLADORS 

ESTRANGERS (GRAMC)","Carrer Pl. Lluís Companys 12, baixos","Girona","17003"

• "INSTITUTO CAMPOMANES DE ESTUDIOS MEDIEVALES","Carrer Ronda Fort Roig, 11 casa 

5","Girona","17007"

• "ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI - ORDEN MEDIEVAL DEL 

TEMPLE","Carrer Rda. Fort Roig, 11, casa 5","Girona","17007"

• "RED DE JUDERÍAS DE ESPAÑA, CAMINOS DE SEFARAD","Carrer C/ Sant Llorenç, 

s/n","Girona","17004"

• "SOCIEDAD EUROPEA DE ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARES Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA 

PRÁCTICA DE LA COMUNICACIÓN Y LA INTERPRETACIÓN SIMBÓLICA. SEEMCCIS","Carrer C/ 

Maluquer Salvador, 24, 1r 3a","Girona","17002"

• "SOCIEDAD PARA EL ESTUDIO DEL TAI CHI CHUAN","Carrer C/ Joan Maragall,num. 

51,3er.","Girona","17002"

• "SOS ACOSO LABORAL","Carrer C/ Garrotxa, 2","Cervià de Ter","17464"

• "TEATRE EXPERIMENTAL INDEPENDENT","Carrer C/ Eixemenis,10, 3r., 2a","Girona","17001"
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Associacions

Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions 

(DOGC núm. 2423, d’1 de juliol de 1997. Inclosa la modificació que preveu la Llei 11/2005, de 7 de juliol, de 
modificació i derogació parcial de diverses lleis relatives a entitats públiques i privades en matèria de 
personal, publicada al DOGC núm. 4427, de 15 de juliol de 2005.)

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el 
que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent llei.

Preàmbul

Finalitat de la Llei

L’any 1978 es va aprovar, per referèndum, la Constitució espanyola, l’article 22 de la qual reconeix com a dret 
fonamental el dret d’associació. Malgrat això, no hi ha hagut des d’aquesta data una regulació específica de 
les associacions no lucratives que tenen un lloc important en el nostre teixit social. Cal un marc jurídic nou 
que posi fi a la vigència a Catalunya d’una llei tan obsoleta com la del 1964.

La legislació de l’Estat és preconstitucional i ha estat parcialment derogada per la Constitució. Sens perjudici 
de la llei orgànica corresponent, aquesta Llei té com a finalitat establir un marc general a Catalunya per a les 
associacions sobre les quals la Generalitat té competència exclusiva.

Catalunya té una gran tradició associativa manifestada pels milers d’associacions inscrites. El fet associatiu 
català ha estat decisiu per a la defensa i l’acreixement de la societat i la cultura catalanes, i, de manera 
especial, durant les etapes més difícils de la nostra història com a poble i com a nació. La reconstrucció social 
i política de Catalunya durant el segle XIX es fonamenta absolutament en la capacitat d’articular-se 
associativament de tots els seus components individuals. L’associacionisme es desenvolupa des dels 
centenaris ateneus i Cors de Clavé, d’arrel popular i treballadora, les organitzacions de Foment a les 
associacions d’ajuda mútua, associacions obreres, cases regionals, de fraternitat i de veïns, sorgides de totes 
les capes socials. I és que cal considerar l’acció dinamitzadora i la capacitat emprenedora de les associacions 
catalanes com a element fonamental de la vitalitat de la societat civil del nostre país. L’element associatiu es 
configura, així, clau en la construcció d’una societat més participativa i com a factor essencial per al progrés 
social i l’avenç de Catalunya com a país.

La Llei que presentem recull i hi connecta la tradició d’associacionisme cívic que ha estat i és un element 
important de la identitat social i cultural de Catalunya.

Avançar avui cap a una societat catalana democràticament forta i ben articulada significa aconseguir una 
realitat associativa de les mateixes característiques.

A Catalunya les associacions són diverses i plurals i, al mateix temps, se senten que formen part d’un cos 
comú que s’expressa en parlar de l’associacionisme català i del moviment associatiu. Les associacions estan 
interrelacionades i coordinades en federacions i confederacions a partir de llurs objectius, que poden ésser 
des de caràcter local a internacional. Aquesta coordinació permet intercanvis i crear propostes i projectes 
imaginatius i nous.

Cal un marc per a totes les associacions basat en l’esperit constitucional i estatutari, i això és el que proposa 
aquesta Llei. En l’elaboració d’aquesta Llei s’ha partit de l’experiència pràctica de l’Administració de la 
Generalitat en els anys d’exercici d’aquestes competències i dels problemes plantejats per les associacions 
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constituïdes a Catalunya, i també dels textos comparats més avançats en la matèria, molt especialment els 
treballs sobre l’anomenat Estatut de l’associació europea, en elaboració a la Unió Europea en el moment de 
promulgació d’aquesta Llei.

Amb aquesta Llei es pretén mantenir l’absoluta llibertat de creació, d’iniciativa, de desenvolupament, de 
modificació, d’èxit o de fracàs de la voluntat associativa, sense condicionament de cap mena, i a l’hora de 
crear, des dels diferents àmbits d’acció del Govern, uns marcs indicatius que permetin el desenvolupament, 
en les millors condicions, de la vida associativa a Catalunya, la consecució del prestigi social de 
l’associacionisme i l’atenció preferent a les associacions que formulen interessos nous.

El Parlament de Catalunya ha legislat sobre tipus d’associacions específiques i aspectes que en alguns casos, 
com el de l’esport Llei 8/1988, del 7 d’abril, ha regulat les qüestions referides al règim de funcionament, 
d’elecció i de representació de les associacions esportives i de les persones associades. En altres casos, s’ha 
referit a les associacions sense entrar en cap consideració sobre constitució i funcionament. Per exemple, pel 
que fa a les associacions considerades entitats de participació ciutadana Llei 8/1987, del 15 d’abril, municipal 
i de règim local de Catalunya, els aspectes referits a participació, a deures municipals i al Registre; pel que fa 
a l’associacionisme cultural Llei 2/1993, del 5 de març, de foment i de protecció de la cultura popular i 
tradicional i de l’associacionisme cultural, només ha regulat els aspectes en relació amb la cultura, i, pel que 
fa a les associacions d’usuaris i consumidors Llei 3/1993, del 5 de març, de l’Estatut del consumidor, els 
aspectes propis de consum.

Estructura de la Llei

El capítol I, sota la rúbrica de "Disposicions generals", intenta donar resposta als principals problemes 
plantejats per les associacions en els darrers temps. S’estableix l’àmbit d’aplicació objectiu i territorial de la 
Llei, d’acord amb l’article 9.24 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Aquest capítol parteix de la mateixa 
definició constitucional de les associacions i pressuposa l’eventual desenvolupament general de les 
associacions mitjançant una llei orgànica. Exclou de l’àmbit d’aplicació les associacions sotmeses a una 
regulació específica per raons de competència, jerarquia normativa i especialitat. Així, la Llei parteix de la 
concepció, tradicional a la cultura llatina, de l’exclusió de l’afany de lucre, alhora que permet la constitució 
d’associacions d’interès general o comú dels socis i sòcies. Respecte a la constitució de l’associació, es fa del 
principi de la llibertat estatutària l’autèntic eix vertebrador del que ha d’ésser el dret d’associació en una 
societat oberta.

El capítol III, relatiu a la inscripció en registre, deixa la regulació de l’estructura i el funcionament del 
Registre d’Associacions per a un desplegament reglamentari. L’organització d’aquest Registre s’ha d’entendre 
en el marc del que disposa el Reial decret 3526/1981, del 29 de desembre, sobre traspàs de serveis de l’Estat a 
la Generalitat en matèria d’associacions. En aquest capítol es garanteixen de manera suficient els drets de 
terceres persones i de les associades en els casos de les associacions no inscrites i d’actuació dolosa o 
negligentment perjudicial de qui les administra.

El capítol IV, "Òrgans de l’associació i funcionament", tracta de l’assemblea caracteritzada com a òrgan 
fonamental de l’associació i de l’òrgan de govern que governa, gestiona i representa l’associació. En aquests 
articles es fa un tractament del principi estructural amb un grau de detall que permet el funcionament de les 
associacions amb una estructura legal mínima.

El capítol següent es dedica als drets i als deures dels socis i sòcies, i s’hi regulen unes obligacions mínimes 
de documentació i d’informació de la vida de l’associació, com a garantia d’efectivitat dels drets dels socis i 
sòcies.

El capítol VI, relatiu a la dissolució i la liquidació, pretén regular de manera completa i sistemàtica les causes 
de dissolució de les associacions i el procediment liquidador que s’ha de seguir. La inexistència d’una 
regulació detallada de la dissolució i la liquidació era una de les mancances més paleses del dret d’associació 
fins ara vigent. Així mateix, és remarcable la regulació de la destinació dels béns romanents. En relació amb 
les situacions de manca de disponibilitat econòmica de les associacions, en aquest capítol s’estableix 
l’obligació de sol·licitar el concurs en el cas que es produeixi la situació d’insolvència, alhora que determina 
les responsabilitats corresponents si qui administra incompleix aquesta obligació.
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En l’àmbit de les responsabilitats públiques que corresponen a la Generalitat, es pot constatar l’existència 
d’una important intervenció de les associacions que, en diferents àmbits sectorials, porten a terme activitats 
d’interès social. Aquestes entitats o l’activitat que desenvolupen han estat objecte de regulació en diverses 
lleis, com ara l’esmentada de foment i protecció de la cultura tradicional i de l’associacionisme cultural, i les 
de serveis socials o de creació d’organismes públics com l’Institut Català del Voluntariat. En tots aquests 
casos es pot constatar que les activitats desenvolupades són d’interès públic o social; per aquesta raó, es 
justifica plenament que els poders públics fomentin i donin suport a unes activitats que responen a 
l’expressió de valors com els de la solidaritat i el civisme, alhora que potencien la participació ciutadana i la 
capacitat de la societat per a donar resposta a les necessitats pròpies.

El capítol VII, sota el títol "Relacions amb l’Administració", estableix les mesures de suport i foment de 
l’associacionisme.

El capítol VIII està dedicat a les associacions de caràcter especial, com les d’alumnes i pares d’alumnes, les 
d’usuaris i consumidors, les culturals, les de veïns, les de voluntaris i, especialment, les juvenils.

Finalment, el capítol IX tracta de la creació i els objectius del Consell Català d’Associacions.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

1. Aquesta Llei té per objecte la regulació jurídica i el foment de les associacions que són competència 
exclusiva de la Generalitat.

2. Aquesta Llei s’aplica a les associacions que tenen el domicili i desenvolupen llurs activitats principalment a 
Catalunya i no estan sotmeses a cap normativa específica que n’estableixi la inscripció de la constitució en un 
registre especial.

Article 2. Naturalesa i principis

1. En les associacions, tres o més persones s’uneixen de manera voluntària, lliure i solidària per a aconseguir, 
sense afany de lucre, una finalitat comuna d’interès general o particular i es comprometen per a això a posar 
en comú llurs coneixements, activitats o recursos econòmics, amb caràcter temporal o indefinit.

2. L’organització interna i el funcionament de les associacions han d’ésser democràtics, amb ple respecte al 
pluralisme.

3. Es considera que una associació no té afany de lucre encara que desenvolupi una activitat econòmica si el 
fruit d’aquesta activitat es destina exclusivament al compliment de les finalitats d’interès general establertes 
pels estatuts. En cap cas no es poden repartir els béns de l’associació entre els associats i associades ni ésser 
cedits gratuïtament a persones físiques o jurídiques amb interès lucratiu. Se n’exceptuen les aportacions 
condicionals, que tenen el tracte que imposa la condició.

Article 3. Règim jurídic

1. Pel que fa a la constitució, la inscripció i les obligacions documentals, les associacions incloses en l’àmbit 
d’aplicació d’aquesta Llei es regeixen:

a) Per les normes establertes per aquesta Llei.

b) Per les disposicions reglamentàries dictades en el desplegament d’aquesta Llei.

2. Pel que fa al règim intern, les associacions incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei es regeixen:

a) Per llurs estatuts i pels acords vàlidament adoptats pels òrgans de l’associació, sempre que no estiguin en 
contradicció amb les normes preceptives d’aquesta Llei.
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b) Per les normes preceptives recollides en aquesta Llei.

c) Si els estatuts no ho estableixen, per les altres disposicions d’aquesta Llei.
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Capítol II. Constitució de l’associació

Article 4. Constitució

1. Poden constituir associacions i ésser-ne membres:

a) Les persones físiques majors d’edat i les menors emancipades.

b) Les persones jurídiques privades i públiques.

c) Les persones menors d’edat, quan es tracta d’associacions juvenils.

2. Sens perjudici del que estableix l’apartat 1, una associació que no sigui específicament juvenil pot tenir 
persones associades menors d’edat. Les persones associades menors d’edat tenen dret de veu, elles mateixes, 
en l’assemblea general. L’actuació en els actes jurídics per al quals no tinguin capacitat d’obrar i l’exercici del 
dret de vot dels socis i sòcies menors d’edat han d’ésser regulats en els estatuts, i, en qualsevol cas, s’ha de fer 
mitjançant llurs representants legals.

3. L’acord de constitució ha de constar en acta pública o privada, la qual, com a mínim, ha de contenir:

a) El lloc i la data en què s’ha estès.

b) La identificació dels socis i sòcies fundadors, és a dir, el nom, els cognoms i el número de document 
nacional d’identitat de les persones físiques, i també si són o no majors d’edat, i la denominació i el número 
d’identificació fiscal de les persones jurídiques.

c) El document acreditatiu de la personalitat i la nacionalitat, si són persones físiques o jurídiques 
estrangeres.

d) El domicili de cada persona sòcia fundadora, ja sigui física o jurídica.

e) La voluntat de les persones sòcies fundadores de constituir l’associació. Les persones físiques acrediten 
aquesta voluntat amb la seva signatura de l’acta. Les persones jurídiques l’acrediten mitjançant la inclusió 
d’una còpia de l’acord de formar part de l’associació, adoptat vàlidament per l’òrgan competent. Aquest acord 
ha de contenir també la designació de la persona física que la representa, que ha d’ésser qui signi l’acta.

f) L’aprovació del text dels estatuts pels quals s’ha de regir l’associació.

g) La designació dels primers membres de l’òrgan de govern.

Article 5. Estatuts

En els estatuts de l’associació, que han d’estar datats i han de dur la signatura de tots els socis i sòcies 
fundadors o bé, si escau, les del president o presidenta i el secretari o secretària, com a mínim, hi han de 
constar:

a) La denominació.

b) El domicili social.

c) La durada, quan no es constitueix per temps indefinit.

d) L’àmbit territorial en què ha de desenvolupar principalment les seves activitats.

e) L’objecte o les finalitats que es proposa dur a terme.

f) Els requisits que s’han de complir per a adquirir la condició de socis o sòcies i el procediment d’admissió, 
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les classes de socis i sòcies i els supòsits, i el procediment del règim disciplinari i de pèrdua de la condició de 
soci o sòcia.

g) Els drets i les obligacions dels associats i associades i, si fos el cas, els diferents tipus d’aquests, i també els 
drets i les obligacions que corresponguin a cada tipus.

h) Els mecanismes de participació que garanteixen els drets i els deures dels voluntaris o voluntàries, en el 
cas de les associacions que tenen persones voluntàries no associades que hi col·laboren i especialment en les 
associacions en què hi ha una prevalença d’aquest model.

i) L’estructura i les competències de l’òrgan de govern, les condicions de nomenament i de destitució dels 
seus membres i la durada dels càrrecs, que no pot excedir els cinc anys, sens perjudici de llur possible 
reelecció si no ho exclouen els estatuts. Aquest òrgan de govern pot tenir altres noms, com ara: "junta de 
govern", "junta directiva" o qualsevol altre nom que l’identifiqui.

j) La forma i els requisits per a la convocatòria d’assemblea general ordinària i l’extraordinària i la forma de 
designar la persona que n’ocupi la presidència i la que n’ocupi la secretaria.

k) Les regles segons les quals han de deliberar i prendre decisions els òrgans col·legiats.

l) El procediment de modificació dels estatuts, que sempre s’ha d’acordar en assemblea general.

m) El règim econòmic.

n) Les causes de dissolució i l’aplicació que s’ha de donar als béns de l’associació en la seva liquidació.

Article 6. Domicili

1. El domicili de l’associació s’ha de situar a Catalunya, en el lloc on té la seu central o bé on duu a terme 
habitualment les seves activitats principals.

2. Si el domicili registrat no coincideix amb el que correspondria d’acord amb l’apartat 1, les terceres 
persones poden considerar com a domicili qualsevol dels dos.

Article 7. Denominació

1. La denominació de les associacions ha de fer referència a les finalitats estatutàries de l’associació o a 
l’objecte principal i algun nom que la singularitzi.

2. No són admissibles les denominacions que consisteixin exclusivament en l’expressió d’un territori, que 
indueixin a error respecte a la naturalesa de l’associació, en especial mitjançant l’adopció de paraules o 
conceptes propis de persones jurídiques diferents, que incloguin expressions contràries a les lleis o que 
atemptin contra el dret de les persones.

3. La denominació de l’associació no pot coincidir amb la d’una altra entitat preexistent ni assemblar-s’hi 
tant que indueixi a confusió sobre la identitat de l’associació.

4. Les associacions poden tenir símbols d’identificació.

Article 8. Unions d’associacions

1. Per a la consecució de les finalitats que els són pròpies, les associacions i les federacions es poden unir per 
a formar, respectivament, federacions i confederacions.

2. Per a la consecució de finalitats comunes, les associacions, les federacions, les confederacions i altres 
persones físiques o jurídiques es poden unir per a formar coordinadores o similars.

3. Els requisits per a constituir federacions, confederacions, coordinadores o similars són els mateixos que els 
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que s’estableixen per llei per a la constitució d’una associació. L’organització i el funcionament han d’ésser 
democràtics i, en tot cas, s’ha de garantir la participació de tothom en l’adopció d’acords.

4. Cal aplicar a les unions no inscrites les mateixes normes de les associacions del mateix caràcter.

 

Capítol III. Inscripció de l’associació

Article 9. Inscripció en el Registre d’Associacions

1. El Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya és públic.

2. Les associacions que s’han constituït d’acord amb el que estableixen els articles anteriors s’han d’inscriure, 
només als efectes de la publicitat, en el Registre d’Associacions de la Generalitat. La inscripció és una 
garantia, tant per a terceres persones que s’hi relacionen com per als seus propis membres.

3. La inscripció es fa en virtut de document públic o privat, i únicament pot ésser denegada si el document no 
s’ajusta a les disposicions d’aquesta Llei.

4. La inscripció requereix escriptura pública si:

a) Hi ha aportació de béns immobles, d’acord amb el que disposen el Codi civil i la Llei hipotecària.

b) Algun dels integrants de l’associació és persona jurídica.

c) L’associació obté recursos mitjançant la captació pública de fons.

5. En el Registre d’Associacions s’han d’inscriure:

a) La constitució de l’associació, mitjançant l’anotació del número de registre, la denominació, la data de la 
constitució, les finalitats socials, el domicili principal i altres locals, l’àmbit territorial, el nomenament i el 
cessament dels membres de l’ òrgan de govern.

b) La declaració judicial de nul·litat i el concurs de creditors, i també el nomenament i la separació de 
liquidadors i la dissolució.

c) La modificació dels estatuts, amb l’anotació de la que afecta els elements de l’apartat a i la data de 
modificació. Únicament des del moment de la inscripció es produeixen efectes en perjudici de terceres 
persones.

d) La declaració d’utilitat pública amb l’anotació de la data de la declaració i de la inscripció.

e) La cancel·lació d’ofici de la inscripció de les associacions inscrites que durant deu anys no comuniquin cap 
renovació dels membres de l’òrgan de govern.

6. L’estructura i el funcionament del Registre s’han de determinar per reglament.

Article 10. Funcions del Registre d’Associacions

1. El Registre d’Associacions ha de trametre una comunicació de la inscripció de les associacions regulades 
per aquesta Llei i de les altres inscripcions que faci als registres i als censos que siguin procedents dels 
diferents departaments de la Generalitat i, si l’associació ho sol·licita, als dels consells comarcals, dels 
municipis i als d’altres administracions que indiqui, a fi que tingui els efectes pertinents. En tot cas, s’ha 
d’establir un sistema d’informació comú dins l’Administració de la Generalitat que garanteixi que només amb 
la inscripció en el Registre d’Associacions es produeixen els efectes d’inscripció a tots els altres òrgans.

2. El Registre d’Associacions custodia i conserva els documents que se li presenten i que serveixen de suport 

169

mailto:xarxa.sinergia@gmail.com
http://www20.gencat.cat/portal/site/Justicia/menuitem.51bb51de98b3c1b6bd6b6410b0c0e1a0/?vgnextoid=4bd2a1c9c9203110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=4bd2a1c9c9203110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default#FW_contingut


Sinèrgia
Estratègies Socioambientals

xarxa.sinergia@gmail.com

als assentaments.

3. La publicitat del Registre es fa efectiva mitjançant una manifestació dels llibres, per certificació del 
contingut dels assentaments, per nota simple informativa o per còpia dels assentaments i dels documents 
dipositats al Registre.

L’accés i la publicitat del Registre s’han de garantir d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció 
de dades personals.

4. El Registre d’Associacions ha d’estar actualitzat i ha de facilitar les dades generals per a fer investigacions i 
estudis referits a la realitat associativa.

Article 11. Associacions no inscrites. Activitats de recaptació pública

1. Els qui actuen en nom d’una associació no inscrita responen personalment i solidàriament de les 
obligacions contretes amb terceres persones per qualsevol dels seus associats o associades que hagi 
manifestat actuar en nom de la col·lectivitat. En tot cas, aquesta responsabilitat solidària s’ha d’aplicar als 
promotors o fundadors de l’associació i als que hagin establert qualsevol relació jurídica amb terceres 
persones atribuint-se la representació de l’associació.

2. La responsabilitat esmentada en l’apartat 1 cessa si la inscripció se sol·licita dins l’any posterior a la 
constitució de l’associació i n’accepta les obligacions resultants en el termini dels tres mesos posteriors a la 
inscripció.

3. L’associació respon dels actes indispensables per a constituir-se i dels fets pels fundadors d’acord amb els 
estatuts i previstos per a la fase anterior a la inscripció.

4. Tenen la responsabilitat establerta en l’apartat 1, sens perjudici del que estableixen els punts anteriors, els 
qui, actuant en nom d’associacions no inscrites o inscrites, fan subscripcions o col·lectes públiques, festivals 
benèfics o iniciatives anàlogues sense tenir-ne l’autorització o els permisos establerts per via reglamentària.

 

Capítol IV. Òrgans de l’associació i funcionament

Article 12. Organització i funcionament

En les associacions hi ha d’haver, com a mínim, els òrgans següents:

1. Una assemblea general d’associats i associades, sobirana, que s’ha de reunir, com a mínim, un cop l’any i 
ha de tenir les competències següents:

a) Modificar els estatuts.

b) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.

c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de 
la forma i l’import de la contribució al sosteniment de les despeses de l’associació i aprovar la gestió feta per 
l’òrgan de govern.

d) Acordar la dissolució de l’associació.

e) Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.

f) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

g) Aprovar el reglament de règim interior.
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h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i associades.

i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i 
associades per una raó distinta a la de la separació definitiva.

j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de 
l’associació.

2. Un òrgan de govern que governi, gestioni i representi els interessos de l’associació, d’acord amb les 
disposicions i les directrius de l’assemblea general, tenint en compte que les facultats d’aquest òrgan 
s’estenen amb caràcter general a tots els actes propis de les finalitats de l’associació, sens perjudici que els 
estatuts en puguin determinar d’altres per als quals es requereixi l’autorització expressa de l’assemblea.

Article 13. Convocatòria i constitució de l’assemblea

1. L’assemblea és convocada per l’òrgan de govern, d’acord amb els requisits que determinen els estatuts, 
mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la 
reunió en primera convocatòria.

2. Llevat que els estatuts no ho disposin altrament, la convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la 
data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació 
actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’associació.

3. Si els estatuts no indiquen una altra cosa, l’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter 
extraordinari, sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d’associats no 
inferior al 10%; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la 
sol·licitud, si els estatuts no en fixen un de diferent.

4. Si els estatuts no ho disposen altrament, l’assemblea general es constitueix vàlidament sigui quin sigui el 
nombre de persones associades presents o representades. En el cas que els estatuts estableixin una primera i 
una segona convocatòries, queda vàlidament constituïda en primera quan hi són presents la meitat més una 
de les persones associades i, en segona convocatòria, com a mínim, mitja hora més tard, sigui quin sigui el 
nombre de presents. Les persones associades que es trobin en conflicte d’interessos amb l’associació i que per 
aquesta raó no puguin votar un determinat punt de l’ordre del dia, no es computen als efectes de 
determinació del quòrum corresponent, llevat que els estatuts ho estableixin altrament.

5. Els estatuts poden establir un mínim no superior al 10% dels associats per a sol·licitar a l’òrgan de govern 
la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar i, si ja s’ha convocat l’assemblea, sempre que 
ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió 
d’aquella. Si en manca la regulació estatutària, el mínim ha d’ésser el 10% dels socis i sòcies. La sol·licitud 
també es pot fer directament a l’assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot 
adoptar acords respecte als punts no inclosos en l’ordre del dia comunicat en la convocatòria, si així ho 
decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.

6. L’assistència de tots els associats i associades deixa sense efecte qualsevol irregularitat en la convocatòria, 
si així ho estableixen els estatuts.

7. Llevat que els estatuts no ho disposin altrament, el president o presidenta i el secretari o secretària de 
l’assemblea han d’ésser designats a l’inici de la reunió pels associats i associades presents o representats.

8. Si l’assemblea no es convoca en els termes establerts pels estatuts o per aquesta Llei, pot convocar-la el 
jutge de primera instància del domicili social, a petició de qualsevol dels associats i associades, i amb 
l’audiència prèvia de l’òrgan de govern.

Article 14. Adopció d’acords de l’assemblea

1. Els acords s’han de prendre per majoria simple dels socis i sòcies presents o representats, encara que els 
estatuts poden exigir, per a les qüestions que determinin, un vot favorable més qualificat. L’elecció dels 
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membres de l’òrgan de govern o de qualsevol altre òrgan només requereix el vot favorable de la majoria dels 
socis i sòcies presents o representats; si hi ha més d’una candidatura, surt elegida la que obté un major 
nombre de vots. En tot cas, les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista 
dels socis i sòcies i llurs domicilis, certificada pel secretari o secretària de l’òrgan de govern.

2. S’ha d’estendre acta de les reunions i els acords de l’assemblea, la qual ha d’incloure la data de la reunió, la 
llista de les persones assistents, els assumptes tractats i els acords adoptats, i ha d’ésser signada per les 
persones que designin els estatuts i, en tot cas, pel secretari o secretària, amb el vistiplau del president o 
presidenta.

Article 15. Impugnació d’acords de l’assemblea

1. Són impugnables els acords de l’assemblea contraris a les lleis o als estatuts i els que lesionin, en benefici 
d’un o més associats o associades o de terceres persones, els interessos de l’associació.

2. Estan legitimats per a impugnar els acords contraris a les lleis els associats i associades i qualsevol persona 
que acrediti un interès legítim. L’acció caduca al cap d’un any d’haver estat pres l’acord.

3. Estan legitimats per a impugnar qualsevol altre acord, a part dels esmentats per l’apartat 1, els associats i 
associades assistents a l’assemblea que hagin fet constar en acta llur oposició a l’acord, els associats i 
associades absents, els que han estat privats il·legítimament del dret de vot i els membres de l’òrgan de 
govern. L’acció caduca al cap de quaranta dies d’haver estat pres l’acord.

4. Qui ha presentat la impugnació pot sol·licitar-ne al Registre l’anotació marginal, amb una justificació. El 
Registre ha de fer l’anotació i n’ha de donar trasllat a l’associació.

5. D’acord amb les previsions estatutàries o quan així s’acordi en assemblea general, es poden sotmetre a 
arbitratge les controvèrsies derivades dels acords adoptats.

Article 16. Qüestions suscitades en via administrativa i en via jurisdiccional

1. En totes les qüestions que se suscitin en via administrativa sobre el règim de les associacions és aplicable la 
normativa relativa al procediment administratiu comú i, si escau, la relativa a la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

2. En totes les altres qüestions en què no és part l’Administració és competent la jurisdicció ordinària, i s’hi 
aplica, si escau, la legislació reguladora de la protecció jurisdiccional dels drets fonamentals de la persona.

Article 17. Competència i estructura de l’òrgan de govern

1. L’òrgan de govern d’una associació, de caràcter col·legiat, és el que la governa, la gestiona i la representa 
dins i fora de judici.

2. La representació de l’òrgan de govern s’estén a tots els actes compresos en les finalitats de l’associació. 
Nogensmenys, els estatuts poden determinar les operacions per a les quals cal l’autorització expressa de 
l’assemblea.

3. L’associació queda obligada envers les terceres persones que hagin actuat de bona fe i sense ignorància 
inexcusable, fins i tot quan resulti dels estatuts que l’acte no està inclòs en l’objecte social.

4. Els estatuts han d’establir l’estructura de l’òrgan de govern i l’atribució del poder de representació entre les 
persones que en formen part.

5. L’òrgan de govern fa la gestió ordinària de l’associació i, només si els estatuts ho permeten, pot delegar les 
seves facultats en un dels seus membres o més d’un, i també nomenar apoderats generals o especials. Mai no 
són delegables els actes que necessitin l’autorització de l’assemblea o l’aprovació dels quals és competència de 
l’assemblea.
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Article 18. Nomenament, durada i separació

1. Els estatuts han de fixar els requisits per a poder ésser membres de l’òrgan de govern, i també la durada de 
l’exercici del càrrec i la possibilitat de reelecció. Els membres de l’òrgan de govern han d’ésser associats. 
També poden establir el sistema electoral aplicable i el procediment corresponent.

2. L’assemblea nomena els membres de l’òrgan de govern, els quals entren en funcions després d’haver 
acceptat el càrrec.

3. L’assemblea pot acordar en qualsevol moment la separació de les seves funcions d’un o de tots els 
membres de l’òrgan de govern. Els estatuts poden determinar les causes d’exclusió o separació i el 
procediment a seguir.

4. El nomenament i el cessament s’han de notificar al Registre d’Associacions, a fi que en quedi constància.

Article 19. Funcionament

1. L’òrgan de govern pot establir les regles sobre el seu propi funcionament i, en particular, els càrrecs dels 
seus membres i les funcions corresponents, els requisits de convocatòria i de constitució de les seves 
reunions, i la manera de deliberar i prendre acords, tret que els estatuts ho determinin expressament.

2. Tots els membres de l’òrgan de govern tenen el dret i el deure d’assistir-hi i participar-hi.

3. Un membre de l’òrgan de govern no pot exercir el dret de vot en la presa de decisions per l’òrgan sobre els 
assumptes en què es trobi en una situació de conflicte d’interessos amb l’associació.

Article 20. Actes i impugnació d’acords

1. Els acords de l’òrgan col·legiat de govern s’han de fer constar per escrit. L’acta ha d’ésser signada pel 
secretari o secretària, amb el vistiplau del president o presidenta.

2. Els acords de l’òrgan de govern poden ésser impugnats per qualsevol membre d’aquest en el termini de 
trenta dies des que s’adoptin. També poden ésser impugnats per un 10% de les persones associades, les 
quals, en el termini de trenta dies d’ençà que els han pogut conèixer, han d’instar la convocatòria de 
l’assemblea general amb caràcter ordinari o extraordinari perquè els convalidi o els anul·li, si no hi ha 
terceres persones afectades per aquests acords. Si n’hi ha, l’anul·lació s’ha d’instar a l’òrgan judicial que 
correspongui. En tot cas, l’assemblea pot acordar la separació dels membres de l’òrgan de govern.

3. Les causes, els tràmits i els terminis de caducitat per a la impugnació i la constància en el Registre són els 
mateixos que els establerts per a la impugnació dels acords de l’assemblea.

Article 21. Exercici del càrrec i responsabilitat

1. Els membres de l’òrgan de govern exerceixen llurs funcions amb la diligència de representant lleial, segons 
que estableixen aquesta Llei i els estatuts corresponents.

Han de guardar secret de les informacions confidencials relatives a l’associació, fins i tot després de cessar en 
el càrrec.

2. Els membres de l’òrgan de govern exerceixen llur càrrec gratuïtament, però tenen dret a la bestreta i al 
reembossament de les despeses, degudament justificades, i també a la indemnització pels danys que en 
derivin. S’actua de la mateixa manera quan un altre associat o associada duu a terme una funció o un 
encàrrec determinats.

3. Sens perjudici de la responsabilitat de l’associació davant de terceres persones, els membres de l’òrgan de 
govern responen davant l’associació, els associats i associades i les terceres persones pels actes o les 
omissions contraris a les lleis o als estatuts, i també pels danys causats dolosament o negligentment que 
hagin estat comesos en l’exercici de llurs funcions.
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4. Quan la responsabilitat no pugui ésser imputable personalment a cap membre de l’òrgan de govern, 
tothom respon solidàriament pels actes o les omissions a què es refereix l’apartat 3, tret dels que provin que 
no han participat en la realització i l’execució dels dits actes o omissions i que desconeixen que existien o que, 
tot i conèixer-los, van fer tot el possible per evitar-ne la realització o, almenys, s’hi van oposar expressament.

5. L’assemblea pot decidir l’exercici d’accions de responsabilitat envers l’òrgan de govern i pot designar amb 
aquesta finalitat un mandatari especial. Aquest exercici no afecta les accions que corresponen als associats o 
associades o a terceres persones pels actes dels membres dels òrgans de govern que lesionin directament 
llurs interessos.

6. No poden formar part de l’òrgan de govern els associats i associades que desenvolupen una activitat 
retribuïda per a l’associació, amb l’excepció del secretari o secretària, el qual, tanmateix, en aquest cas no té 
dret de vot pel que fa als acords de l’òrgan de govern.

Capítol V. Drets i deures de les persones associades

Article 22. Drets de les persones associades

Els drets mínims de les persones associades són els següents:

Primer. Assistir a les assemblees generals i participar-hi. Si els estatuts ho disposen, l’associat o associada pot 
autoritzar una altra persona perquè el representi. La forma d’aquesta representació ha d’ésser la determinada 
pels estatuts o, si no ho regulen, ho ha d’ésser en la forma determinada per les lleis.

Segon. Votar a l’assemblea:

a) Tota persona associada disposa, com a mínim, d’un vot a l’assemblea. Els estatuts de les associacions 
d’interès particular i aquelles en què persones jurídiques tinguin la condició de sòcies poden establir sistemes 
de vots ponderats. En aquest cas, per tal de garantir el dret de vot, els estatuts han d’establir criteris objectius 
per a la ponderació del vot, i en cap cas no pot correspondre a una única persona associada més del 25 % dels 
vots socials.

b) Els estatuts poden admetre el vot per correspondència, i, en aquest cas, n’han de determinar l’exercici.

c) L’associat o associada no pot exercir el dret de vot en la presa de decisions sobre els assumptes en què es 
trobi en una situació de conflicte d’interessos personals o patrimonials amb l’associació, ni mentre 
desenvolupi un treball remunerat per a l’associació. Incidentalment, i en una votació separada i secreta, 
l’assemblea ha de decidir sobre la qüestió, a petició de qualsevol de les persones assistents.

Tercer. Ésser informats de la marxa de l’associació, de la identitat dels altres membres de l’associació, de 
l’estat de comptes i, amb anterioritat a la convocatòria, dels assumptes que s’hagi previst tractar en les 
assemblees i verbalment durant l’assemblea. Els membres de l’òrgan de govern han de proporcionar la 
informació sol·licitada, tret que, segons llur parer, aquesta informació perjudiqui els interessos de 
l’associació. Aquesta excepció no és procedent quan sol·liciten la informació el 10%, com a mínim, dels 
associats i associades.

Quart. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries després d’haver estat informats de les 
causes que les motiven, les quals només es poden fundar en l’incompliment dels deures com a associat o 
associada. La imposició de les sancions ha d’ésser sempre motivada.

Cinquè. Posseir un exemplar dels estatuts vigents i del reglament de règim intern, si n’hi ha.

Sisè. Consultar els llibres de l’associació.

Setè. Ésser electors i elegibles per a formar part dels òrgans de l’associació.

Vuitè. Transmetre la condició d’associats o associades si els estatuts ho permeten.
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Article 23. Deures de les persones associades

1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per a l’assoliment d’aquestes.

2. Contribuir al sosteniment de les despeses de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres 
aportacions econòmiques previstes pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.

3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

Article 24. Obligacions documentals de l’associació

1. Com a garantia de l’efectivitat dels drets de socis i sòcies i de les terceres persones que estableixin relacions 
amb les associacions, aquestes han de portar un llibre de registre de les persones associades, un llibre d’actes, 
un llibre d’inventari de béns i els llibres de comptabilitat adequats a les activitats que fan. Aquests llibres han 
d’estar a disposició dels socis i sòcies.

2. Les associacions en què col·laboren persones voluntàries no associades han de portar també un llibre del 
personal voluntari.

3. L’òrgan de govern és el responsable d’elaborar, actualitzar i custodiar els llibres a què es refereixen els 
apartats 1 i 2.

 

Capítol VI. Dissolució i liquidació

Article 25. Dissolució

Les associacions es poden dissoldre per les causes següents:

a) Una resolució judicial ferma.

b) Un acord de l’assemblea general.

c) L’expiració del termini fixat en els estatuts o la realització del fi per al qual es van constituir o la 
impossibilitat d’assolir-lo.

d) La baixa dels associats i associades, de manera que quedin reduïts a menys de tres socis o sòcies.

e) Qualsevol altra causa establerta pels estatuts.

Article 26. Acords de l’assemblea sobre la dissolució

1. En els supòsits definits per l’article 25.c i e la dissolució requereix l’acord de l’assemblea.

2. L’òrgan de govern ha de convocar l’assemblea tot seguit que tingui coneixement de qualsevol de les causes 
especificades per l’article 25. Qualsevol associat o associada pot sol·licitar a l’òrgan de govern la convocatòria 
de l’assemblea, si estima que s’ha produït alguna d’aquestes causes. L’assemblea ha d’acordar la dissolució o 
el que calgui per a remoure’n la causa.

3. Si l’assemblea no ha estat convocada, no ha tingut lloc o no ha adoptat cap dels acords a què fa referència 
l’apartat 2, qualsevol persona interessada pot sol·licitar al jutge o jutgessa de primera instància del domicili 
social que convoqui l’assemblea o dissolgui l’associació.

Article 27. Liquidació
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1. La dissolució de l’associació obre el període de liquidació, fins a la fi del qual l’entitat conserva la 
personalitat jurídica.

2. Els membres de l’òrgan de govern en el moment de la dissolució esdevenen liquidadors, llevat que els 
estatuts estableixin una altra cosa o bé els designi l’assemblea o el jutge o jutgessa que, si s’escau, resolgui 
sobre la dissolució.

3. Tret que els estatuts ho disposin altrament, les normes aplicables per l’òrgan de govern ho són a les 
persones liquidadores, en tant que siguin conformes a l’objecte de la liquidació.

Article 28. Operacions de liquidació

Correspon a les persones liquidadores:

a) Vetllar per la integritat del patrimoni de l’associació i dur-ne els comptes.

b) Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que calguin per a la liquidació.

c) Cobrar els crèdits de l’associació.

d) Liquidar el patrimoni i pagar els creditors.

e) Aplicar els béns sobrants de l’associació a les finalitats que els estatuts estableixen, els quals mai no poden 
consistir en el repartiment dels béns entre les persones associades o qualsevol altra persona física o jurídica 
amb afany de lucre, a excepció de les aportacions condicionals. Si els estatuts no ho disposen altrament, 
aquests béns s’han de destinar a la realització de finalitats anàlogues en interès d’altres entitats sense afany 
de lucre, les finalitats de les quals siguin similars a les de l’associació en liquidació.

f) Sol·licitar la cancel·lació dels assentaments en el Registre.

Article 29. Obligació de sol·licitar el concurs

1. En cas d’insolvència de l’associació, l’òrgan de govern o, si és el cas, els liquidadors han de promoure tot 
seguit el concurs de l’associació davant el jutge o jutgessa competent.

2. Si l’òrgan de govern o els liquidadors demoren injustificadament la sol·licitud a què fa referència l’apartat 
1, han de respondre solidàriament davant els creditors de l’associació pels danys que en derivin.

 

Capítol VII. Relacions amb l’Administració

Article 30. Utilitat pública

1. Les associacions constituïdes per a assolir un fi comú d’interès general poden ésser reconegudes d’utilitat 
pública, d’acord amb el procediment vigent. Sens perjudici de l’informe preceptiu emès per l’Administració 
de la Generalitat, el qual en tot cas ha d’ésser motivat, es poden demanar informes a les administracions 
públiques de Catalunya que tinguin competències en relació amb les finalitats estatutàries i les activitats de 
les associacions.

2. Les associacions declarades d’utilitat pública tenen dret a esmentar aquesta qualificació en tots els seus 
documents i gaudeixen dels beneficis fiscals, econòmics, administratius i processals que en cada cas 
s’estableixin. Així mateix, han d’ésser escoltades en la preparació de disposicions generals relacionades 
directament amb llur activitat i en l’establiment de programes d’acció o noves directrius de transcendència 
per a aquestes associacions.

Article 31. Foment de l’associacionisme
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1. Les administracions públiques de Catalunya han de promoure l’associacionisme i facilitar el 
desenvolupament de les associacions que persegueixen finalitats d’interès social, tot respectant-ne la llibertat 
i l’autonomia envers els poders públics. Així mateix, les administracions públiques han d’oferir la informació 
necessària i els instruments de col·laboració a les persones que pretenguin emprendre qualsevol projecte 
associatiu.

2. Les associacions declarades d’utilitat pública en els termes establerts per l’article 30 i les que, tenint o no 
aquesta condició, duguin a terme activitats d’interès social, com una forma de participació ciutadana en les 
activitats d’interès general, tenen accés a les mesures de suport econòmic, de suport tècnic, de formació, 
d’assessorament i a altres ajudes similars a les esmentades que estableixin les administracions públiques de 
Catalunya per al foment de l’associacionisme.

3. Als efectes del que disposa aquesta Llei, s’entén per associació d’interès social la que té unes finalitats 
estatutàries orientades a la satisfacció d’interessos que transcendeixin els dels mateixos associats i associades 
i que fa habitualment i preferentment actuacions en benefici de terceres persones.

4. Les administracions públiques de Catalunya poden establir, en els ordenaments tributaris respectius, 
beneficis per a les associacions d’interès social i les associacions que han estat declarades d’utilitat pública.

5. Les administracions han de fomentar la creació i la utilització de mecanismes extrajudicials de resolució 
dels conflictes que es plantegin en l’àmbit d’actuació de les associacions.

Article 32. Subvencions i convenis

1. Les administracions públiques de Catalunya, en l’àmbit de les competències respectives i segons les 
disponibilitats pressupostàries, atorguen subvencions i altres ajuts econòmics a les associacions d’interès 
social.

2. Les subvencions s’han de determinar tenint en compte la rellevància per a l’interès general de les activitats 
corresponents.

3. En qualsevol cas, l’atorgament i la gestió posterior de les subvencions i dels ajuts s’han d’ajustar als 
principis següents:

a) La concurrència de totes les associacions interessades, mitjançant la convocatòria pública corresponent.

b) L’establiment dels criteris mínims per a resoldre la distribució de les subvencions.

c) L’establiment dels mecanismes necessaris que permetin comprovar l’aplicació correcta de les subvencions 
en els termes i en les condicions en què hagin estat atorgades.

4. Només es pot prescindir del principi de concurrència en les circumstàncies que justifiquin l’atorgament 
directe de les subvencions i amb subjecció al que disposi la normativa vigent en matèria de subvencions.

5. L’òrgan de govern és el responsable de la gestió de les subvencions, els ajuts econòmics i els convenis en 
cas d’incompliment de les condicions d’aplicació establertes.

6. L’atorgament de qualsevol mena de subvenció o ajut econòmic a les associacions i la signatura de conveni 
amb aquestes es pot condicionar a la inscripció en els registres i els censos creats específicament amb aquesta 
finalitat.

L’accés a aquests registres requereix, en tot cas, la inscripció prèvia en el Registre d’Associacions.

7. En els casos en què les associacions desenvolupen plans de treball d’interès social i ofereixen serveis de 
forma estable, sense afany de lucre, es poden establir formes de conveni d’acord amb la normativa vigent.

 

177

mailto:xarxa.sinergia@gmail.com


Sinèrgia
Estratègies Socioambientals

xarxa.sinergia@gmail.com

Capítol VIII. Associacions de caràcter especial

Article 33. Regulació

Les associacions de caràcter especial es regulen pel règim general establert per aquesta Llei, amb les 
especificacions que per a cadascuna es determinen en els articles 34 i 35.

Article 34. Associacions juvenils

1. Són associacions juvenils les que es regeixen per aquesta Llei i observen les particularitats següents:

a) La condició de soci o sòcia de ple dret s’adquireix a partir dels catorze anys, si bé els menors d’aquesta edat 
poden pertànyer a l’associació si els estatuts ho permeten, i, en tot cas, amb veu però sense vot, i es perd la 
condició d’associat o associada en complir els trenta anys.

b) Sens perjudici del que estableix l’apartat a, si els seus estatuts ho estableixen així, no perden la condició 
d’associades les persones que en el moment de complir trenta anys tenen càrrecs en l’òrgan de govern o de 
representació, fins a l’acabament de llur mandat.

c) Les associacions juvenils que no tenen, com a mínim, dues persones majors d’edat o menors emancipades 
en l’òrgan de govern han de disposar del suport d’un òrgan adjunt, elegit per l’assemblea general i integrat 
per un mínim de dues persones majors d’edat o menors emancipades amb la finalitat de suplir, qualsevol 
d’elles, la manca de capacitat d’obrar de les persones que formen part dels òrgans de l’associació en tots els 
casos en què calgui. La constitució inicial i les renovacions següents totals o parcials de l’òrgan adjunt han 
d’ésser comunicades al Registre per a tenir-ne la constància deguda.

d) No obstant el que disposa la lletra c, les persones menors d’edat que pertanyin als òrgans directius de 
conformitat amb el que estableixen els estatuts poden actuar davant les administracions públiques per a 
l’exercici dels drets que confereix a aquestes associacions l’ordenament administratiu.

e) En la denominació d’aquestes associacions han de constar les expressions "juvenil" o "de joves", o 
qualsevol altra de similar.

Article 35. Altres associacions de caràcter especial

1. Les associacions d’alumnes i de pares d’alumnes definides i regulades per la legislació educativa es 
regeixen, en els aspectes generals, per les normes contingudes en aquesta Llei. No són aplicables a les 
associacions d’alumnes les prescripcions relatives a les edats, fixades en l’article 34.

2. Les associacions d’usuaris i consumidors definides per la Llei 3/1993, del 5 de març, de l’Estatut del 
consumidor, es regeixen, en els aspectes generals, per les normes contingudes en la present Llei.

3. Les associacions de caràcter cultural es regeixen, en els aspectes generals, per les normes contingudes en 
aquesta Llei, sens perjudici de l’aplicació de la legislació específica.

4. Les associacions de veïns i veïnes, constituïdes per a la defensa de llurs interessos generals o sectorials, a 
les quals es refereix, amb la consideració d’entitats de participació ciutadana, la Llei 8/1987, del 15 d’abril, 
municipal i de règim local de Catalunya, es regeixen, en els aspectes generals, per les normes contingudes en 
la present Llei, sens perjudici dels drets que tenen reconeguts en relació amb el municipi en la dita Llei ni 
d’altres especificitats que estableixin altres lleis.

5. Les associacions de voluntaris i voluntàries, creades en el marc de la Llei 25/1991, del 13 de desembre, es 
regeixen, en els aspectes generals, per les normes contingudes en aquesta Llei, sens perjudici de la legislació 
específica relacionada amb l’activitat que desenvolupin.

 

Capítol IX. Consell Català d’Associacions

Article 36. Consell Català d’Associacions
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Es crea el Consell Català d’Associacions, com a òrgan de caràcter consultiu de la Generalitat.

Article 37. Composició

1. El Consell Català d’Associacions es compon de:

a) Representants de la Generalitat.

b) Representants dels ens locals.

c) Representants de les associacions de Catalunya.

2. L’estructura i la composició del Consell es regeixen per les normes que s’estableixin per via reglamentària.

Article 38. Objectius

El Consell Català d’Associacions, amb els objectius primordials d’estudiar i conèixer la realitat present de les 
associacions i facilitar elements informatius per a millorar-ne la gestió interna i per a un desenvolupament 
millor del món associatiu, des d’una actuació coordinada entre aquestes i les administracions, exerceix les 
funcions següents:

a) Assessorar, informar i dictaminar, si així se li sol·licita, sobre qualsevol disposició legal o reglamentària 
que afecti directament les associacions, i també formular propostes a aquest efecte.

b) Proposar les actuacions necessàries per a promoure i fomentar les associacions, amb els estudis necessaris 
a aquest efecte.

c) Proposar línies de suport per a afavorir la potenciació exterior de les associacions.

d) Participar en la mediació en possibles conflictes interns de les associacions i entre les associacions.
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Disposicions

· Disposició addicional · Disposicions finals

Disposició addicional

La incoació de l’expedient de baixa en el Registre s’ha de fer pública en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, sens perjudici de la notificació al domicili de l’associació.

Disposicions finals

Primera

Queden sense efecte totes les disposicions estatutàries i de reglaments de règim interior de les associacions 
que s’oposin a aquesta Llei, que han d’ésser suplertes, en el cas que hi hagi cap llacuna, pel que estableix 
aquesta Llei.

Segona

Sens perjudici del que estableix la disposició final primera, els estatuts de les associacions inscrites que no 
s’ajusten al que estableix l’article 2 s’hi han d’adaptar en el termini de tres anys des de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei. El Registre d’Associacions ha de notificar a les associacions inscrites l’objecte d’aquesta 
disposició i els ha d’oferir la informació i l’assessorament necessaris per a facilitar-ne l’adaptació.

Tercera

Es faculten el Govern de la Generalitat i els consellers o conselleres competents per raó de la matèria perquè, 
en l’àmbit de les competències respectives, dictin les normes necessàries per a desplegar i aplicar aquesta 
Llei, especialment pel que fa a l’organització i el funcionament del Registre, a les obligacions documentals de 
les associacions i al foment de l’associacionisme, i també pel que fa a l’estructura i la composició del Consell 
Català d’Associacions.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i 
que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 18 de juny de 1997

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia
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Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació 

(BOE 73, de 26-3-2002)

Joan Carles I Rei d’Espanya

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgànica.

Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei orgànica següent i jo la sanciono.

Exposició de motius

El dret fonamental d’associació reconegut a l’article 22 de la Constitució, i d’antiga tradició en el nostre 
constitucionalisme, constitueix un fenomen sociològic i polític, com a tendència natural de les persones i com 
a instrument de participació, respecte al qual els poders públics no poden romandre al marge.

La nostra Constitució no és aliena a aquestes idees i, partint del principi de llibertat associativa, conté 
normes relatives a associacions de rellevància constitucional, com els partits polítics (article 6), els sindicats 
(articles 7 i 28), les confessions religioses (article 16), les associacions de consumidors i usuaris (article 51) i 
les organitzacions professionals (article 52), i d’una manera general defineix, a l’article 22, els principis 
comuns a totes les associacions, i elimina el sistema de control preventiu, que conté la Llei 191/1964, de 24 de 
desembre, d’associacions, i en possibilita l’exercici.

Conseqüentment, la necessitat ineludible d’abordar el desplegament de l’article 22 de la Constitució, 
mitjançant una Llei orgànica, ja que és l’exercici d’un dret fonamental (article 81), implica que el règim 
general del dret d’associació sigui compatible amb les modalitats

específiques regulades en lleis especials i en les normes que les despleguen, per als partits polítics, els 
sindicats, les associacions empresarials, les confessions religioses,

les associacions esportives, i les associacions professionals de jutges, magistrats i fiscals. Amb aquest objectiu 
s’estableix un règim mínim i comú, que és, a més, el règim al qual s’han d’ajustar les associacions no 
previstes en la legislació especial.

S’ha optat per incloure en un únic text normatiu la regulació íntegra i global de tots aquests aspectes 
relacionats amb el dret d’associació o amb el seu exercici lliure, davant la possibilitat de distingir, en sengles 
textos legals, els aspectes que constitueixen el nucli essencial del contingut d’aquest dret -i, per tant, 
regulables mitjançant una llei orgànica- d’aquells altres que com que no tenen aquest caràcter no requereixen 
aquest instrument normatiu.

Aquesta divisió hauria resultat difícilment viable per les raons següents: en primer lloc, al text actual 
s’entrellacen, de vegades com diferents apartats d’un mateix article, preceptes de naturalesa orgànica i 
ordinària, per la qual cosa la seva separació hauria conduït a una pèrdua de qualitat tècnica de la norma i a 
una dificultat més gran en la seva comprensió, aplicació i interpretació; i segon, agrupant en un únic text 
-sempre diferenciant en funció de la naturalesa orgànica o no- el codi bàsic que regula el dret d’associació, se 
n’afavoreix el coneixement i el maneig per part dels ciutadans, la percepció del dret d’associació dels quals és 
bàsicament unitària quant a la seva normativa reguladora, almenys en l’àmbit estatal.

És innegable, també, i així ho recorda el Comitè Econòmic i Social de la Unió Europea en el seu Dictamen de 
28 de gener de 1998, la importància que tenen les associacions per a la conservació de la democràcia. Les 
associacions permeten als individus reconèixer-se en les seves conviccions, perseguir activament els seus 
ideals, complir tasques útils, trobar el seu lloc en la societat, fer-se sentir, exercir alguna influència i provocar 
canvis.

En organitzar-se, els ciutadans es doten de mitjans més eficaços per fer arribar la seva opinió sobre els 
diferents problemes de la societat als qui prenen les decisions polítiques. Enfortir les estructures 
democràtiques en la societat reverteix en l’enfortiment de totes les institucions democràtiques i contribueix a 
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la preservació de la diversitat cultural.

En aquest sentit, el legislador ha de ser especialment conscient, en regular el dret d’associació, del mandat 
contingut en l’article 9.2 de la Constitució, que deriva directament de la configuració del nostre Estat com a 
social i democràtic de dret. És en aquest marc legislatiu on la tasca assignada als poders públics de facilitar la 
participació dels ciutadans en tots els àmbits socials està destinada a trobar la seva principal expressió. 
Aquesta

filosofia impregna tota la norma, ja que un dels instruments decisius perquè la participació sigui real i 
efectiva és l’existència d’un associacionisme vigorós. Això s’ha de fer compatible amb el respecte a la llibertat 
associativa i amb la no ingerència en el seu funcionament intern perquè sota el pretext del foment no 
s’amaguin formes d’intervencionisme contràries a la nostra norma suprema.

II

Aquesta Llei orgànica, seguint la nostra tradició jurídica, limita el seu àmbit a les associacions sense finalitat 
de lucre, cosa que permet deixar fora del seu àmbit d’aplicació les societats civils, mercantils, industrials i 
laborals, les cooperatives i mutualitats i les comunitats de béns o de propietaris, les finalitats i la naturalesa 
de les quals no responen a l’essència comunament acceptada de les associacions, sens perjudici de reconèixer 
que l’article 22 de la Constitució pot projectar, tangencialment, el seu àmbit protector quan en aquest tipus 
d’entitats es prevegin drets que no tinguin caràcter patrimonial.

Tampoc s’hi poden incloure les corporacions destinades a exercir, per manament legal, determinades 
funcions públiques, quan les exerceixin.

D’altra banda, la il·licitud penal de les associacions, la definició de les quals correspon a la legislació penal, 
constitueix el límit infranquejable de protecció del dret d’associació.

III

El dret d’associació projecta la seva protecció des d’una perspectiva doble; d’una banda, com a dret de les 
persones en l’àmbit de la vida social i, d’altra banda, com a capacitat de les mateixes associacions per 
funcionar.

La Llei, al llarg del seu articulat i sistemàticament ubicades, expressament desenvolupa les dues facetes. 
Quant a la primera, apareixen els aspectes positius, com la llibertat i la voluntarietat en la constitució de les 
associacions, paral·lelament a la contemplació de la

titularitat del dret a constituir associacions, sense perjudici de les condicions que per al seu exercici estableix 
la legislació vigent, i els drets inherents a la condició d’associat; i els negatius, que impliquen que ningú pugui 
estar obligat a ingressar en una associació o a mantenir-s’hi.

La segona recull la capacitat de les associacions per inscriure’s al Registre corresponent; per establir la seva 
pròpia organització en el marc de la Llei; per fer activitats dirigides a complir les seves finalitats en el marc de 
la legislació sectorial específica; i, finalment, per no rebre cap interferència de les administracions, com 
plasma tan rotundament l’apartat 4 de l’article 22 de la Constitució, llevat de la que pugui venir determinada 
per la concurrència d’altres valors, drets o llibertats constitucionals que hagin de ser objecte de protecció al 
mateix temps i nivell que el dret d’associació.

IV

La creixent importància que les associacions tenen en el tràfic jurídic aconsella, com a garantia dels qui 
entrin en aquest tràfic, que la Llei prengui com a punt de referència -en relació amb el seu règim de 
responsabilitat - el moment en què es produeix la inscripció al Registre corresponent.

Aquesta mateixa garantia fa necessària la regulació d’aspectes importants en el tràfic jurídic, com el 
contingut de l’acta fundacional i dels Estatuts, la modificació, dissolució i liquidació de les associacions, les 
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seves obligacions documentals i comptables, i la publicitat de la identitat dels membres dels òrgans de 
direcció i administració.

La conseqüència de la inscripció al Registre és la separació entre el patrimoni de l’associació i el patrimoni 
dels associats, sense perjudici de l’existència, i possibilitat

d’exigència, de la responsabilitat dels que, amb els seus actes o omissions, causin danys o perjudicis a 
l’associació o a tercers.

V

Del contingut de l’article 22.3 de la Constitució deriva que l’Administració no té, en gestionar els registres, 
facultats que puguin comportar un control material de legalització o reconeixement.

Per això, es regula el procediment d’inscripció en els límits constitucionals esmentats, i s’estableix la 
inscripció per silenci positiu en coherència amb el fet de tractar-se de l’exercici d’un dret fonamental.

VI

Aquesta Llei reconeix la importància del fenomen associatiu, com a instrument d’integració en la societat i de 
participació en els assumptes públics, davant del qual els poders públics han de mantenir un equilibri curós, 
d’una banda com a garantia de la llibertat associativa, i d’una altra com a protecció dels drets i les llibertats 
fonamentals que puguin estar afectats en l’exercici d’aquesta activitat.

És evident que les associacions exerceixen un paper fonamental en els diversos àmbits de l’activitat social, 
que contribueixen a un exercici actiu de la ciutadania i a la consolidació d’una democràcia avançada, i que 
representen els interessos dels ciutadans davant dels poders públics i desenvolupen una funció essencial i 
imprescindible, entre altres, en les polítiques de desenvolupament, medi ambient, promoció dels drets 
humans, joventut, salut pública, cultura, creació d’ocupació i altres de similar naturalesa, per a la qual cosa la 
Llei preveu l’atorgament d’ajuts i subvencions per part de les diferents administracions públiques d’acord 
amb el marc legal i reglamentari de caràcter general que les preveu, i amb el marc específic que en aquesta 
matèria es reguli legalment en el futur.

Per això, s’inclou un capítol dedicat al foment que incorpora, amb modificacions adjectives, el règim de les 
associacions d’utilitat pública, recentment actualitzat, com a instrument dinamitzador de la realització 
d’activitats d’interès general, fet que ha de redundar decisivament en benefici de la col·lectivitat.

No es pot oblidar, en aquest aspecte, l’important paper dels voluntaris, i per això l’Administració ha de tenir 
en compte l’existència i l’activitat dels voluntaris en les seves associacions respectives, en els termes que 
estableix la Llei 6/1996, de 15 de gener, del voluntariat.

VII

En el capítol VII es preveuen les garanties jurisdiccionals, sense les quals l’exercici del dret d’associació es 
podria convertir en una mera declaració de principis.

L’aplicació dels procediments especials per a la protecció dels drets fonamentals de la persona, corresponents 
en cada ordre jurisdiccional, no ofereix cap dubte, en tots aquells aspectes que constitueixen el contingut 
fonamental del dret d’associació.

Així mateix, l’apartat 4 de l’article 22 de la Constitució és objecte de desplegament, i s’estableixen les causes 
de suspensió i dissolució judicial de les associacions; i, quant a la tutela, en procediment ordinari, dels ordres 
jurisdiccionals contenciós administratiu i civil, la Llei no modifica, en essència, la situació preexistent, i 
remet quant a la competència jurisdiccional a la Llei orgànica del poder judicial.

VIII

Una altra de les novetats destacables de la Llei és la possibilitat de creació dels consells sectorials 

183

mailto:xarxa.sinergia@gmail.com


Sinèrgia
Estratègies Socioambientals

xarxa.sinergia@gmail.com

d’associacions com a òrgans de col·laboració i assessorament, dels quals formen part representants de les 
administracions i de les associacions, com a marc d’actuació comuna als diferents sectors associatius, atesa la 
seva àmplia diversitat, i que serveixi de via d’interlocució perquè el paper i l’evolució de les associacions 
responguin a les necessitats actuals i futures.

És necessari que les associacions col·laborin no solament amb les administracions, sinó també amb la 
indústria i el comerç, les organitzacions empresarials i les organitzacions sindicals; col·laboració edificada 
sobre una relació de confiança mútua i d’intercanvi d’experiències, sobretot en temes com el medi ambient, la 
cultura, l’educació, la sanitat, la protecció social, la lluita contra la desocupació i la promoció de drets 
humans.

Amb la creació dels consells sectorials d’associacions, es pretén canalitzar i encoratjar aquesta col·laboració.

IX

Aquesta Llei, en virtut del que disposa la disposició final primera, és clarament respectuosa amb la doctrina 
del Tribunal Constitucional, continguda en la Sentència de 23 de juliol de 1998, quant a la reserva de llei 
orgànica, i referent al sistema de distribució competencial que es desprèn de la Constitució i dels estatuts 
d’autonomia.

Per això, també s’ha tingut en compte la legislació autonòmica existent en matèria d’associacions.

El rang de llei orgànica, exarticle 81.1 de la Constitució, assoleix, en els termes de l’apartat 1 de la disposició 
final primera, els preceptes de la Llei considerats com a elements essencials del contingut del dret 
d’associació, que es manifesta en quatre dimensions: en la llibertat de creació d’associacions i d’adscripció a 
les ja creades; en la llibertat de no associar-se i de deixar de pertànyer-hi; en la llibertat d’organització i 
funcionament interns sense ingerències exteriors; i en un conjunt de facultats dels associats considerats 
individualment davant les associacions a què pertanyen.

L’article 149.1.1a de la Constitució habilita l’Estat per regular i garantir el contingut primari, les facultats 
elementals i els límits essencials en allò que sigui necessari per garantir la igualtat de tots els espanyols, i 
aquesta llei concreta l’habilitació esmentada, en l’exercici del dret d’associació, en els aspectes relatius a la 
definició del concepte legal d’associació, així com en el règim jurídic extern de les associacions, aspectes que 
requereixen un tractament uniforme.

El segon dels títols competencials que es manifesta en la Llei és el que preveu l’article 149.1.6a de la 
Constitució, pel que fa a la legislació processal i que respon a la necessitat de salvaguardar la uniformitat dels 
instruments jurisdiccionals.

La definició i el règim de les associacions declarades d’utilitat pública estatal té com a finalitat estimular la 
participació de les associacions en la realització d’activitats d’interès general, i per això es dicta a l’empara de 
l’article 149.1.14a de la Constitució.

La resta de normes de la Llei són aplicables només a les associacions de competència estatal, competència 
que arribarà a totes les associacions per a les quals les comunitats autònomes no tinguin competències 
exclusives i, si s’escau, a les associacions estrangeres.

En definitiva, amb aquesta Llei es pretén superar la normativa preconstitucional vigent prenent com a 
criteris fonamentals l’estructura democràtica de les associacions i la seva absència de finalitats lucratives, així 
com garantir-hi la participació de les persones, i la participació mateixa de les associacions en la vida social i 
política, des d’un esperit de llibertat i pluralisme, i reconèixer, al seu torn, la importància de les funcions que 
compleixen com a agents socials de canvi i transformació social, d’acord amb el principi de subsidiarietat.

CAPÍTOL I

Disposicions generals
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Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquesta Llei orgànica té per objecte desenvolupar el dret d’associació que reconeix l’article 22 de la 
Constitució i establir les normes de règim jurídic de les associacions que correspon dictar a l’Estat.

2. El dret d’associació es regeix amb caràcter general pel que disposa aquesta Llei orgànica, dins l’àmbit 
d’aplicació de la qual s’inclouen totes les associacions que no tinguin finalitat de lucre i que no estiguin 
sotmeses a un règim associatiu específic.

3. Es regeixen per la seva legislació específica els partits polítics; els sindicats i les organitzacions 
empresarials; les esglésies, confessions i comunitats religioses; les federacions esportives; les associacions de 
consumidors i usuaris; així com qualssevol altres regulades per lleis especials.

Les associacions constituïdes per a finalitats exclusivament religioses per les esglésies, confessions i 
comunitats religioses es regeixen pel que disposen els tractats internacionals i les lleis específiques, sense 
perjudici de l’aplicació supletòria de les disposicions d’aquesta Llei orgànica.

4. Queden excloses de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei les comunitats de béns i propietaris i les entitats que 
es regeixin per les disposicions relatives al contracte de societat, cooperatives i mutualitats, així com les 
unions temporals d’empreses i les agrupacions d’interès econòmic.

Article 2. Contingut i principis.

1. Totes les persones tenen dret a associar-se lliurement per a la consecució de finalitats lícites.

2. El dret d’associació comprèn la llibertat d’associar-se o crear associacions, sense necessitat d’autorització 
prèvia.

3. Ningú pot ser obligat a constituir una associació, a integrar-s’hi o a mantenir-s’hi, ni a declarar la seva 
pertinença a una associació legalment constituïda.

4. La constitució d’associacions i l’establiment de la seva organització i funcionament es porten a terme dins 
del marc de la Constitució, d’aquesta Llei orgànica i de la resta de l’ordenament jurídic.

5. L’organització interna i el funcionament de les associacions han de ser democràtics, amb ple respecte al 
pluralisme. Seran nuls de ple dret els pactes, les disposicions estatutàries i els acords que desconeguin 
qualssevol dels aspectes del dret fonamental d’associació.

6. Les entitats públiques poden exercitar el dret d’associació entre si, o amb particulars, com a mesura de 
foment i suport, sempre que ho facin en igualtat de condicions amb aquests, per tal d’evitar una posició de 
domini en el funcionament de l’associació.

7. Les associacions que persegueixin finalitats o utilitzin mitjans tipificats com a delicte són il·legals.

8. Es prohibeixen les associacions secretes i les de caràcter paramilitar.

9. La condició de membre d’una determinada associació no pot ser, en cap cas, motiu de favor, d’avantatge o 
de discriminació de cap persona per part dels poders públics.

Article 3. Capacitat.

Poden constituir associacions, i formar-ne part, les persones físiques i les persones jurídiques, siguin 
públiques o privades, d’acord amb els principis següents:

a) Les persones físiques necessiten tenir la capacitat d’obrar i no estar subjectes a cap condició legal per a 
l’exercici del dret.

b) Els menors no emancipats de més de catorze anys amb el consentiment, documentalment acreditat, de les 
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persones que hagin de suplir la seva capacitat,
sense perjudici del règim que preveu per a les associacions infantils, juvenils o d’alumnes l’article 7.2 de la 
Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor.

c) Els membres de les Forces Armades o dels instituts armats de naturalesa militar s’han d’atenir al que 
disposin les reials ordenances per a les Forces Armades i la resta de les seves normes específiques per a 
l’exercici del dret d’associació.

d) Els jutges, magistrats i fiscals s’han d’atenir al que disposin les seves normes específiques per a l’exercici 
del dret d’associació referent a associacions professionals.

e) Les persones jurídiques de naturalesa associativa requereixen l’acord exprés del seu òrgan competent, i les 
de naturalesa institucional, l’acord del seu òrgan rector.

f) Les associacions poden constituir federacions, confederacions o unions, amb el compliment previ dels 
requisits exigits per a la constitució d’associacions, amb acord exprés dels seus òrgans competents.

g) Les persones juridicopúbliques són titulars del dret d’associació en els termes de l’article 2.6 d’aquesta 
Llei, llevat que les seves normes constitutives i reguladores estableixin el contrari; en tot cas, l’exercici del 
dret s’ha d’atenir al tenor d’aquestes normes.

Article 4. Relacions amb l’Administració.

1. Els poders públics, en l’àmbit de les seves competències respectives, han de fomentar la constitució i el 
desenvolupament de les associacions que realitzin
activitats d’interès general.

2. L’Administració no pot adoptar mesures preventives o suspensives que interfereixin en la vida interna de 
les associacions.

3. L’atorgament d’ajuts o subvencions públiques i, si s’escau, el reconeixement d’altres beneficis legalment o 
reglamentàriament previstos, està condicionat al compliment dels requisits establerts en cada cas.

4. L’Administració competent ofereix l’assessorament i la informació tècnica de què disposi, quan sigui 
sol·licitada, pels qui emprenguin projectes associatius d’interès general.

5. Els poders públics no han de facilitar cap tipus d’ajuda a les associacions que en el seu procés d’admissió o 
en el seu funcionament discriminin per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició 
o circumstància personal o social.

6. Els poders públics no han de facilitar cap ajuda, econòmica o de cap altre tipus, a les associacions que amb 
la seva activitat promoguin o justifiquin l’odi o la violència contra persones físiques o jurídiques, o enalteixin 
o justifiquin per qualsevol mitjà els delictes de terrorisme o dels qui hagin participat en l’execució d’aquest 
tipus de delictes, o la realització d’actes que comportin descrèdit, menyspreu o humiliació de les víctimes dels 
delictes terroristes o dels seus familiars.

Es considera, a aquests efectes, que una associació porta a terme les activitats previstes en el paràgraf 
anterior, quan algun dels integrants dels seus òrgans de representació, o qualssevol altre membre actiu, hagi 
estat condemnat per sentència ferma per pertinença, actuació al servei de banda armada o col·laboració amb 
banda armada mentre no hagi complert completament la condemna, si no ha rebutjat públicament les 
finalitats i els mitjans de l’organització terrorista a la qual va pertànyer o amb la qual havia col·laborat o 
havia exaltat o hi havia donat suport.

Així mateix, es considera activitat de l’associació qualsevol actuació duta a terme pels membres dels seus 
òrgans de govern i de representació, o qualssevol altres membres actius, quan hagin actuat en nom de 
l’associació, per compte o en representació seva, encara que no constitueixi la finalitat o l’activitat de 
l’associació en els termes que descriuen els seus Estatuts.
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El que disposa aquest apartat s’entén sense perjudici del que estableixen la legislació penal i l’article 30.4 
d’aquesta Llei.

CAPÍTOL II

Constitució de les associacions

Article 5. Acord de constitució.

1. Les associacions es constitueixen mitjançant un acord de tres o més persones físiques o jurídiques 
legalment constituïdes, que es comprometen a posar en comú coneixements, mitjans i activitats per 
aconseguir unes finalitats lícites, comunes, d’interès general o particular, i es doten dels Estatuts que 
regeixen el funcionament
de l’associació.

2. L’acord de constitució, que inclou l’aprovació dels Estatuts, s’ha de formalitzar mitjançant una acta 
fundacional, en un document públic o privat. Amb l’atorgament
de l’acta l’associació adquireix la seva personalitat jurídica i la plena capacitat d’obrar, sense perjudici de la 
necessitat de la seva inscripció als efectes de l’article 10.

3. El que estableix aquest article també s’aplica per a la constitució de federacions, confederacions i unions 
d’associacions.

Article 6. Acta fundacional.

1. L’acta fundacional ha de contenir:

a) El nom i els cognoms dels promotors de l’associació si són persones físiques, la denominació o raó social si 
són persones jurídiques i, en ambdós casos, la nacionalitat i el domicili.

b) La voluntat dels promotors de constituir una associació, els pactes que, si s’escau, hagin establert i la seva 
denominació.

c) Els Estatuts aprovats que regeixen el funcionament de l’associació, el contingut de la qual s’ha d’ajustar a 
les prescripcions de l’article següent.

d) Lloc i data d’atorgament de l’acta, i signatura dels promotors, o dels seus representants en el cas de 
persones jurídiques.

e) La designació dels integrants dels òrgans provisionals de govern.

2. A l’acta fundacional, s’hi ha d’adjuntar, per al cas de persones jurídiques, una certificació de l’acord 
vàlidament adoptat per l’òrgan competent, on aparegui la
voluntat de constituir l’associació i formar-ne part i la designació de la persona física que l’ha de representar; 
i, en el cas de les persones físiques, l’acreditació de la seva identitat. Quan els atorgants de l’acta actuïn a 
través d’un representant, s’hi ha d’adjuntar l’acreditació de la seva identitat.

Article 7. Estatuts.

1. Els Estatuts han de contenir els aspectes següents:

a) La denominació.

b) El domicili, així com l’àmbit territorial on hagi de realitzar principalment les seves activitats.

c) La durada, quan l’associació no es constitueixi per temps indefinit.

d) Les finalitats i activitats de l’associació, descrites de manera precisa.
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e) Els requisits i les modalitats d’admissió i baixa, sanció i separació dels associats i, si s’escau, les classes 
d’aquests. També poden incloure les conseqüències de l’impagament de les quotes per part dels associats.

f) Els drets i les obligacions dels associats i, si s’escau, de cada una de les seves diferents modalitats.

g) Els criteris que garanteixin el funcionament democràtic de l’associació.

h) Els òrgans de govern i representació, la seva composició, les regles i els procediments per a l’elecció i la 
substitució dels seus membres, les seves atribucions, la durada dels càrrecs, les causes de la seva cessació, la 
forma de deliberar, adoptar i executar els acords, i les persones o càrrecs amb facultat per certificar-los i els 
requisits perquè els òrgans esmentats quedin vàlidament constituïts, així com la quantitat d’associats 
necessària per poder convocar sessions dels òrgans de govern o de proposar assumptes en l’ordre del dia.

i) El règim d’administració, comptabilitat i documentació, així com la data de tancament de l’exercici 
associatiu.

j) El patrimoni inicial i els recursos econòmics de què es pot fer ús.

k) Causes de dissolució i destinació del patrimoni en aquest supòsit, que no pot desvirtuar el caràcter no 
lucratiu de l’entitat.

2. Els Estatuts també poden contenir qualssevol altres disposicions i condicions lícites que els promotors 
considerin convenients, sempre que no s’oposin a les lleis ni contradiguin els principis configuradors de 
l’associació.

3. El contingut dels Estatuts no pot ser contrari a l’ordenament jurídic.

Article 8. Denominació.

1. La denominació de les associacions no pot incloure cap terme o expressió que indueixi a error o confusió 
sobre la seva pròpia identitat, o sobre la seva classe o naturalesa, en especial, mitjançant l’adopció de 
paraules, conceptes o símbols, acrònims i similars propis de persones jurídiques diferents, siguin o no de 
naturalesa associativa.

2. No són admissibles les denominacions que incloguin expressions contràries a les lleis o que puguin 
suposar vulneració dels drets fonamentals de les persones.

3. Tampoc no pot coincidir, o assemblar-s’hi de manera que pugui crear confusió, amb cap altra que estigui 
prèviament inscrita en el Registre en què correspongui inscriure-la, ni amb qualsevol altra persona jurídica 
pública o privada, ni amb entitats preexistents, siguin o no de nacionalitat espanyola, ni amb persones 
físiques, excepte amb el consentiment exprés de l’interessat o els seus successors, ni amb una marca 
registrada notòria, llevat que ho sol·liciti el seu titular o que tingui el seu consentiment.

Article 9. Domicili.

1. Les associacions que es constitueixin d’acord amb aquesta Llei han de tenir el domicili a Espanya, al lloc 
que estableixin els seus Estatuts, que pot ser el de la seu del seu òrgan de representació, o bé aquell on porti a 
terme principalment les seves activitats.

2. Han de tenir domicili a Espanya les associacions que portin a terme activitats principalment dins del seu 
territori.

3. Sense perjudici del que disposi l’ordenació comunitària, les associacions estrangeres, per poder exercir 
activitats a Espanya de manera estable o duradora, han d’establir una delegació en territori espanyol.

Article 10. Inscripció al Registre.
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1. Les associacions regulades en aquesta Llei s’han d’inscriure en el Registre corresponent, als únics efectes 
de publicitat.

2. La inscripció registral fa pública la constitució i els Estatuts de les associacions i és garantia, tant per als 
tercers que s’hi relacionen com per als seus propis membres.

3. Els promotors han de fer les actuacions que calgui, a efectes de la inscripció, i respondre en cas contrari de 
les conseqüències de la falta d’inscripció.

4. Sense perjudici de la responsabilitat de la mateixa associació, els promotors d’associacions no inscrites han 
de respondre, personalment i solidàriament, de les obligacions contretes amb tercers. En aquest cas, els 
associats han de respondre solidàriament de les obligacions contretes per qualsevol d’ells davant de tercers, 
sempre que hagin manifestat que actuen en nom de l’associació.

CAPÍTOL III

Funcionament de les associacions

Article 11. Règim de les associacions.

1. El règim de les associacions, referent a la seva constitució i inscripció, el determina el que estableixen 
aquesta Llei orgànica i les disposicions reglamentàries que es dictin en desplegament seu.

2. Quant al seu règim intern, les associacions han d’ajustar el funcionament al que estableixen els seus propis 
Estatuts, sempre que no estiguin en contradicció amb les normes d’aquesta Llei orgànica i amb les 
disposicions reglamentàries que es dictin per aplicar-la.

3. L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’associació, integrat pels associats, que adopta els 
seus acords pel principi majoritari o de democràcia interna i s’ha de reunir, almenys, una vegada l’any.

4. Existeix un òrgan de representació que gestioni i representi els interessos de l’associació, d’acord amb les 
disposicions i directives de l’Assemblea General.

Només poden formar part de l’òrgan de representació els associats.

Per ser membre dels òrgans de representació d’una associació, sense perjudici del que estableixin els seus 
Estatuts respectius, són requisits indispensables: ser major d’edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar 
inclòs en els motius d’incompatibilitat que estableix la legislació vigent.

5. En el cas que els membres dels òrgans de representació puguin rebre retribucions en funció del càrrec, han 
de constar en els Estatuts i en els comptes anuals aprovats en assemblea.

Article 12. Règim intern.

Si els Estatuts no ho disposen d’una altra manera, el règim intern de les associacions és el següent:

a) Les facultats de l’òrgan de representació s’estenen, amb caràcter general, a tots els actes propis de les 
finalitats de l’associació, sempre que no requereixin, d’acord amb els Estatuts, autorització expressa de 
l’Assemblea General.

b) Sense perjudici del que disposa l’article 11.3, l’Assemblea General la convoca l’òrgan de representació, amb 
caràcter extraordinari, quan ho sol·liciti un nombre d’associats no inferior al 10 per 100.

c) L’Assemblea General es constitueix vàlidament, prèvia convocatòria efectuada quinze dies abans de la 
reunió, quan hi concorrin, presents o representats, un terç dels associats, i el seu president i el seu secretari 
es designen a l’inici de la reunió.

d) Els acords de l’Assemblea General s’adopten per majoria simple de les persones presents o representades, 
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quan els vots afirmatius superin als negatius. Això no obstant, requereixen majoria qualificada de les 
persones presents o representades, que resulta quan els vots afirmatius superen la meitat, els acords relatius 
a dissolució de l’associació, modificació dels Estatuts, disposició o alienació de béns i remuneració dels 
membres de l’òrgan de representació.

Article 13. Règim d’activitats.

1. Les associacions han de fer les activitats necessàries per al compliment de les seves finalitats, si bé s’han 
d’atenir a la legislació específica que reguli aquestes activitats.

2. Els beneficis obtinguts per les associacions, derivats de l’exercici d’activitats econòmiques, incloses les 
prestacions de serveis, s’han de destinar, exclusivament, al compliment de les seves finalitats, i en cap cas es 
poden repartir entre els associats ni entre els seus cònjuges o persones que hi convisquin amb anàloga relació 
d’afectivitat, ni entre els seus parents, ni es poden cedir gratuïtament a persones físiques o jurídiques amb 
interès lucratiu.

Article 14. Obligacions documentals i comptables.

1. Les associacions han de disposar d’una relació actualitzada dels seus associats, portar una comptabilitat 
que permeti obtenir la imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la situació financera de l’entitat, així com 
les activitats realitzades, efectuar un inventari dels seus béns i recollir en un llibre les actes de les reunions 
dels seus òrgans de govern i representació. Han de portar la comptabilitat d’acord amb les normes 
específiques que els siguin aplicables.

2. Els associats poden accedir a tota la documentació que es detalla a l’apartat anterior a través dels òrgans 
de representació, en els termes que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal.

3. Els comptes de l’associació, els ha d’aprovar anualment l’Assemblea General.

Article 15. Responsabilitat de les associacions inscrites.

1. Les associacions inscrites responen de les seves obligacions amb tots els seus béns presents i futurs.

2. Els associats no responen personalment dels deutes de l’associació.

3. Els membres o titulars dels òrgans de govern i representació, i les altres persones que actuïn en nom i 
representació de l’associació, han de respondre davant d’aquesta, davant dels associats i davant de tercers 
pels danys causats i els deutes contrets per actes dolosos, culposos o negligents.

4. Les persones a les quals es refereix l’apartat anterior han de respondre civilment i administrativament pels 
actes i les omissions realitzats en l’exercici de les seves
funcions, i pels acords que hagin votat, davant tercers, a l’associació i als associats.

5. Quan la responsabilitat no pugui ser imputada a cap membre o titular dels òrgans de govern i 
representació, tots han de respondre solidàriament pels actes i les omissions a què es refereixen els apartats 
3 i 4 d’aquest article, llevat que puguin acreditar que no han participat en la seva aprovació i execució o que 
s’hi han oposar expressament.

6. La responsabilitat penal es regeix pel que estableixen les lleis penals.

Article 16. Modificació dels Estatuts.

1. La modificació dels Estatuts que afecti el contingut que preveu l’article 7 requereix un acord adoptat per 
l’Assemblea General convocada específicament amb aquest objecte, és objecte d’inscripció en el termini d’un 
mes i només produeix efectes, tant per als associats com per als tercers, des que s’hagi procedit a inscriure-la 
al Registre d’associacions corresponent; per a aquesta regeix el sentit del silenci que preveu l’article 30.1 
d’aquesta Llei.
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La resta de modificacions produeixen efectes per als associats des del moment d’adoptar-les d’acord amb els 
procediments estatutaris, mentre que per als tercers és necessària, a més, la inscripció al Registre 
corresponent.

2. La inscripció de les modificacions estatutàries se subjecta als mateixos requisits que la inscripció dels 
Estatuts.

Article 17. Dissolució.

1. Les associacions es dissolen per les causes previstes en els Estatuts i, si no, per la voluntat dels associats 
expressada en Assemblea General convocada a l’efecte, així com per les causes que determina l’article 39 del 
Codi Civil i per sentència judicial ferma.

2. En tots els supòsits de dissolució s’ha de donar al patrimoni la destinació que preveuen els Estatuts.

Article 18. Liquidació de l’associació.

1. La dissolució de l’associació obre el període de liquidació, i fins que aquest no s’acaba l’entitat conserva la 
personalitat jurídica.

2. Els membres de l’òrgan de representació en el moment de la dissolució es converteixen en liquidadors, 
llevat que els Estatuts estableixin una altra cosa o bé
els designi l’Assemblea General o el jutge que, si s’escau, acordi la dissolució.

3. Correspon als liquidadors:

a) Vetllar per la integritat del patrimoni de l’associació.

b) Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que siguin necessàries per a la liquidació.

c) Cobrar els crèdits de l’associació.

d) Liquidar el patrimoni i pagar els creditors.

e) Aplicar els béns sobrants de l’associació amb les finalitats que preveuen els Estatuts.

f) Sol·licitar la cancel·lació dels assentaments al Registre.

4. En cas d’insolvència de l’associació, l’òrgan de representació o, si s’escau, els liquidadors han de promoure 
immediatament el procediment concursal oportú davant del jutge competent.

CAPÍTOL IV

Associats

Article 19. Dret a associar-se.

La integració en una associació constituïda és lliure i voluntària, i s’ha d’ajustar al que estableixen els 
Estatuts.

Article 20. Successió en la condició d’associat.

La condició d’associat és intransmissible, llevat que els Estatuts disposin una altra cosa, per causa de mort o 
a títol gratuït.

Article 21. Drets dels associats.
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Tot associat té els drets següents:

a) A participar en les activitats de l’associació i en els òrgans de govern i representació, a exercir el dret de 
vot, així com a assistir a l’Assemblea General, d’acord amb els Estatuts.

b) A ser informat sobre la composició dels òrgans de govern i representació de l’associació, del seu estat de 
comptes i de l’exercici de la seva activitat.

c) A ser escoltat amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries contra ell i a ser informat dels fets 
que donin lloc a aquestes mesures; l’acord que, si s’escau, imposi la sanció ha de ser motivat.

d) A impugnar els acords dels òrgans de l’associació que estimi contraris a la llei o als Estatuts.

Article 22. Deures dels associats.

Són deures dels associats:

a) Compartir les finalitats de l’associació i col·laborar per aconseguir-les.

b) Pagar les quotes, derrames i altres aportacions que, d’acord amb els Estatuts, puguin correspondre a cada 
soci.

c) Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

d) Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i representació de l’associació.

Article 23. Separació voluntària.

1. Els associats tenen dret a separar-se voluntàriament de l’associació en qualsevol temps.

2. Els Estatuts poden establir que, en cas de separació voluntària d’un associat, aquest pugui percebre la 
participació patrimonial inicial o altres aportacions econòmiques realitzades, sense incloure les quotes de 
pertinença a l’associació que hagi abonat, amb les condicions, l’abast i els límits que fixin els Estatuts. Això 
s’entén sempre que la reducció patrimonial no impliqui perjudicis a tercers.

CAPÍTOL V

Registres d’associacions

Article 24. Dret d’inscripció.

El dret d’associació inclou el dret a la inscripció al Registre d’associacions competent, que només es pot 
denegar quan no es reuneixin els requisits establerts en aquesta Llei orgànica.

Article 25. Registre Nacional d’Associacions.

1. El Registre Nacional d’Associacions, la dependència orgànica del qual es determina per reglament, té per 
objecte la inscripció de les associacions i altres actes inscriptibles d’acord amb l’article 28, relatius a:

a) Associacions, federacions, confederacions i unions d’associacions d’àmbit estatal i totes les que no 
desenvolupin principalment les seves funcions en l’àmbit territorial d’una comunitat autònoma.

b) Associacions estrangeres que desenvolupin activitats a Espanya, de forma estable o duradora, que han 
d’establir una delegació en territori espanyol. Quan l’àmbit d’activitat de l’associació estrangera sigui 
principalment el d’una o diverses comunitats autònomes, el Registre Nacional ha de comunicar la inscripció 
a les comunitats autònomes esmentades.

2. Al Registre Nacional d’Associacions, a més de les inscripcions a les quals es refereix l’apartat 1, hi ha 
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d’haver constància, mitjançant una comunicació de l’Administració competent, dels assentaments 
d’inscripció i dissolució de les associacions la inscripció o el dipòsit d’Estatuts de les quals en registres 
especials sigui legalment obligatori.

3. El Registre Nacional d’Associacions ha de portar un fitxer de denominacions, per evitar-ne la duplicitat o 
la semblança, que pugui induir a error o confusió amb la identificació d’entitats o organismes preexistents, 
inclosos els religiosos inscrits en el seu registre corresponent.

4. L’estructura i el funcionament del Registre Nacional d’Associacions es determina per reglament.

Article 26. Registres autonòmics d’associacions.

1. A cada comunitat autònoma hi ha un Registre autonòmic d’associacions, que té per objecte la inscripció de 
les associacions que portin a terme principalment les seves funcions en l’àmbit territorial de la comunitat.

2. En tot cas, els registres compresos en aquest article han de comunicar al Registre Nacional d’Associacions 
els assentaments d’inscripció i dissolució de les associacions d’àmbit autonòmic.

Article 27. Cooperació i col·laboració entre registres.

S’estableixen els mecanismes de cooperació i col·laboració procedents entre els diferents registres 
d’associacions.

Article 28. Actes inscriptibles i dipòsit de documentació.

1. La inscripció de les associacions ha de contenir els assentaments i les seves modificacions relatius a:

a) La denominació.

b) El domicili.

c) Les finalitats i activitats estatutàries.

d) L’àmbit territorial d’actuació.

e) La identitat dels titulars dels òrgans de govern i representació.

f) L’obertura i el tancament de delegacions o establiments de l’entitat.

g) La data de constitució i la d’inscripció.

h) La declaració i la revocació de la condició d’utilitat pública.

i) Les associacions que constitueixen o integren federacions, confederacions i unions.

j) La pertinença a altres associacions, federacions, confederacions i unions o entitats internacionals.

k) La baixa, suspensió o dissolució de l’associació, i les seves causes.

2. Està dipositada als registres d’associacions la documentació següent, original o a través dels certificats 
corresponents:

a) L’acta fundacional i aquelles en què constin acords que modifiquin les característiques registrals o 
pretenguin introduir noves dades al Registre.

b) Els Estatuts i les seves modificacions.

c) La relativa a l’obertura, trasllat o clausura de delegacions o establiments.
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d) La referent a la incorporació o baixa d’associacions en federacions, confederacions i unions; i, al Registre 
en què aquestes estiguin inscrites, la relativa a la baixa o incorporació d’associacions.

e) La que es refereixi a la dissolució i a la destinació donada al patrimoni romanent com a conseqüència de la 
dissolució de l’entitat.

3. Les associacions estrangeres, vàlidament constituïdes d’acord amb la seva llei personal i amb aquesta Llei, 
han d’inscriure les dades a les quals es refereixen les lletres a), b), c), d), e) i f) de l’apartat 1, i a més la 
cessació de les seves activitats a Espanya; i dipositar els documents als quals es refereixen les lletres b), c) i e) 
de l’apartat 2, a més de la justificació documental que acredita que estan vàlidament constituïdes.

4. Qualsevol alteració substancial de les dades o documentació que estigui al Registre ha de ser objecte 
d’actualització, amb la sol·licitud prèvia de l’associació corresponent, en el termini d’un mes des que tingui 
lloc.

Article 29. Publicitat.

1. Els registres d’associacions són públics.

2. La publicitat es fa efectiva mitjançant una certificació del contingut dels assentaments, mitjançant una 
nota simple informativa o una còpia dels assentaments i dels documents dipositats als registres o per mitjans 
informàtics o telemàtics, que s’ha d’ajustar als requisits que estableix la normativa vigent en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal.

Article 30. Règim jurídic de la inscripció.

1. El termini d’inscripció al Registre corresponent és, en tot cas, de tres mesos des de la recepció de la 
sol·licitud a l’òrgan competent.

Transcorregut el termini d’inscripció assenyalat en el paràgraf anterior sense que s’hagi notificat resolució 
expressa, es pot entendre estimada la sol·licitud l’inscripció.

L’Administració ha de procedir a la inscripció, i limitar l’activitat a la verificació del compliment dels 
requisits que han de reunir l’acta fundacional i els Estatuts.

2. Quan s’adverteixin defectes formals en la sol·licitud o en la documentació que l’acompanya, o quan la 
denominació coincideixi amb una altra d’inscrita o pugui induir a error o confusió amb aquesta, o quan la 
denominació coincideixi amb una marca registrada notòria llevat que ho sol·liciti el titular o se sol·liciti amb 
el seu consentiment, se suspèn el termini per procedir a la inscripció i s’obre el corresponent per esmenar els 
defectes advertits.

3. Quan l’entitat sol·licitant no estigui inclosa en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei o no tingui naturalesa 
d’associació, l’Administració, amb l’audiència prèvia, ha de denegar la inscripció al Registre d’associacions 
corresponent i indicar al sol·licitant quin és el registre o l’òrgan administratiu competent per inscriure-la. La 
denegació sempre és motivada.

4. Quan hi hagi indicis racionals d’il·licitud penal en la constitució de l’entitat associativa, l’òrgan competent 
ha de dictar resolució motivada, i s’ha de donar trasllat de tota la documentació al ministeri fiscal o a l’òrgan 
jurisdiccional competent, i comunicar aquesta circumstància a l’entitat interessada; queda suspès el 
procediment administratiu fins que no es dicti resolució judicial ferma.

Quan hi hagi indicis racionals d’il·licitud penal en l’activitat de l’entitat associativa, l’òrgan competent ha de 
dictar resolució motivada, i donar trasllat de tota la documentació al ministeri fiscal o a l’òrgan judicial 
competent, i comunicar aquesta circumstància a l’entitat interessada.

5. En els casos dels apartats 2 i 3 d’aquest article es poden interposar els recursos que siguin procedents 
davant de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, i en el cas de l’apartat 4, davant de l’ordre 
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jurisdiccional penal.

CAPÍTOL VI

Mesures de foment

Article 31. Mesures de foment.

1. Les administracions públiques, en l’àmbit de les seves competències respectives, han de promoure i 
facilitar el desenvolupament de les associacions i federacions,
confederacions i unions que persegueixin finalitats d’interès general, i respectar sempre la llibertat i 
l’autonomia davant els poders públics. Així mateix, les administracions públiques han d’oferir la col·laboració 
necessària a les persones que pretenguin emprendre qualsevol projecte associatiu.

2. L’Administració General de l’Estat, en l’àmbit de la seva competència, ha de fomentar l’establiment de 
mecanismes d’assistència, serveis d’informació i campanyes de divulgació i reconeixement de les activitats de 
les associacions que persegueixin objectius d’interès general.

3. Les associacions que persegueixin objectius d’interès general poden gaudir, en els termes i amb l’abast que 
estableixin el ministeri o ministeris competents, d’ajuts
i subvencions atenent a activitats associatives concretes.

Les subvencions públiques concedides per al desenvolupament de determinades activitats i projectes només 
es poden destinar a aquella finalitat i han d’estar subjectes a la normativa general de subvencions públiques.

4. No beneficien les entitats associatives no inscrites les garanties i els drets regulats en aquest article.

5. Les administracions públiques, en l’àmbit de les seves competències, poden establir, amb les associacions 
que persegueixin objectius d’interès general, convenis de col·laboració en programes d’interès social.

Article 32. Associacions d’utilitat pública.

1. A iniciativa de les associacions corresponents, poden ser declarades d’utilitat pública les associacions en 
què concorrin els requisits següents:

a) Que les seves finalitats estatutàries tendeixin a promoure l’interès general, en els termes que defineix 
l’article 31.3 d’aquesta Llei, i siguin de caràcter cívic, educatiu, científic, cultural, esportiu, sanitari, de 
promoció dels valors constitucionals, de promoció dels drets humans, d’assistència social, de cooperació per 
al desenvolupament, de promoció de la dona, de protecció de la infantesa, de foment de la igualtat 
d’oportunitats i de la tolerància, de defensa del medi ambient, de foment de l’economia social o de la 
investigació, de promoció del voluntariat social, de defensa de consumidors i usuaris, de promoció i atenció a 
les persones en risc d’exclusió per raons físiques, socials, econòmiques o culturals, i qualssevol altres de 
naturalesa similar.

b) Que la seva activitat no estigui restringida exclusivament a beneficiar als seus associats, sinó oberta a 
qualsevol altre possible beneficiari que reuneixi les condicions i els caràcters exigits per l’índole de les seves 
pròpies finalitats.

c) Que els membres dels òrgans de representació que percebin retribucions no ho facin amb càrrec a fons i 
subvencions públiques.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, i en els termes i les condicions que determinin els Estatuts, 
poden rebre una retribució adequada per la realització de serveis diferents de les funcions que els 
corresponen com a membres de l’òrgan de representació.

d) Que disposin dels mitjans personals i materials adequats i amb l’organització idònia per garantir el 
compliment de les finalitats estatutàries.

195

mailto:xarxa.sinergia@gmail.com


Sinèrgia
Estratègies Socioambientals

xarxa.sinergia@gmail.com

e) Que estiguin constituïdes, inscrites en el Registre corresponent, en funcionament i donant compliment 
efectiu a les seves finalitats estatutàries, ininterrompudament
i que hi concorrin tots els requisits precedents, almenys durant els dos anys immediatament anteriors a la 
presentació de la sol·licitud.

2. Les federacions, confederacions i unions d’entitats que preveu aquesta Llei poden ser declarades d’utilitat 
pública, sempre que els requisits previstos a l’apartat anterior els compleixin tant les mateixes federacions, 
confederacions i unions, com cada una de les entitats que hi estan integrades.

Article 33. Drets de les associacions d’utilitat pública.

Les associacions declarades d’utilitat pública tenen els drets següents:

a) Utilitzar la menció ’Declarada d’utilitat pública’ en tota classe de documents, a continuació de la seva 
denominació.

b) Gaudir de les exempcions i els beneficis fiscals que les lleis reconeguin a favor seu, en els termes i les 
condicions que preveu la normativa vigent.

c) Gaudir de beneficis econòmics que les lleis estableixin a favor seu.

d) Assistència jurídica gratuïta en els termes que preveu la legislació específica.

Article 34. Obligacions de les associacions d’utilitat pública.

1. Les associacions d’utilitat pública han de retre els comptes anuals de l’exercici anterior en el termini dels 
sis mesos següents al seu acabament, i presentar una memòria descriptiva de les activitats realitzades durant 
aquest període davant de l’organisme encarregat de verificar-ne la constitució i d’efectuar-ne la inscripció en 
el Registre corresponent, on queden dipositades. Els comptes anuals esmentats han d’expressar la imatge 
fidel del patrimoni, dels resultats i de la situació financera, així com l’origen, la quantia, la destinació i 
l’aplicació dels ingressos públics percebuts.

S’ha de determinar per reglament en quines circumstàncies s’han de sotmetre a auditoria els comptes anuals.

2. Així mateix, han de facilitar a les administracions públiques els informes que aquestes els requereixin, en 
relació amb les activitats realitzades en compliment de
les seves finalitats.

Article 35. Procediment de declaració d’utilitat pública.

1. La declaració d’utilitat pública s’ha de dur a terme en virtut d’una Ordre del ministre que es determini 
reglamentàriament, amb l’informe favorable previ de les administracions públiques competents per raó de 
les finalitats estatutàries i les activitats de l’associació i, en tot cas, del Ministeri d’Hisenda.

2. La declaració es revoca, amb l’audiència prèvia de l’associació afectada i l’informe de les administracions 
públiques competents, per una Ordre del ministre que es determini reglamentàriament, quan les 
circumstàncies o l’activitat de l’associació no responguin a les exigències o els requisits que fixa l’article 32, o 
els responsables de la seva gestió incompleixin el que preveu l’article anterior.

3. El procediment de declaració i revocació es determina per reglament. El venciment del termini de 
resolució, en el procediment de declaració, sense haver-se
adoptat resolució expressa té efectes desestimatoris.

4. La declaració i revocació d’utilitat pública es publica en el ’Butlletí Oficial de l’Estat’.

Article 36. Altres beneficis.

El que disposa aquest capítol s’entén sense perjudici de la competència de les comunitats autònomes per a la 
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declaració d’utilitat pública, als efectes d’aplicar els
beneficis que estableixen els seus respectius ordenaments jurídics, a les associacions que principalment 
portin a terme les seves funcions en el seu àmbit territorial, d’acord amb el procediment que les comunitats 
autònomes determinin i amb respecte al seu propi àmbit de competències.

CAPÍTOL VII

Garanties jurisdiccionals

Article 37. Tutela judicial.

El dret d’associació que regula aquesta Llei orgànica és tutelat pels procediments especials per a la protecció 
dels drets fonamentals de la persona, corresponents en
cada ordre jurisdiccional i, si s’escau, pel procediment d’empara constitucional davant del Tribunal 
Constitucional en els termes que estableix la seva Llei orgànica.

Article 38. Suspensió i dissolució judicial.

1. Excepte en els casos de dissolució per voluntat dels associats, les associacions només poden ser suspeses en 
les seves activitats, o dissoltes, per resolució motivada de l’autoritat judicial competent.

2. La dissolució de les associacions només es pot declarar en els casos següents:

a) Quan tinguin la condició d’associació il·lícita, d’acord amb les lleis penals.

b) Per les causes previstes en lleis especials o en aquesta llei, o quan es declari nul·la o dissolta per aplicació 
de la legislació civil.

3. En els processos a què es refereix l’apartat anterior, l’òrgan judicial competent, d’ofici o a instància d’una 
part, pot acordar la suspensió provisional de l’associació
fins que es dicti sentència.

Article 39. Ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és competent en totes les qüestions que se suscitin en els 
procediments administratius instruïts en aplicació d’aquesta
Llei orgànica, de conformitat amb les regles que estableixen la Llei orgànica del poder judicial i la Llei 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Article 40. Ordre jurisdiccional civil.

1. L’ordre jurisdiccional civil és competent, en els termes que estableix la Llei orgànica del poder judicial, en 
relació amb les pretensions derivades del tràfic jurídic privat de les associacions, i del seu funcionament 
intern.

2. Els acords i les actuacions de les associacions poden ser impugnats per qualsevol associat o persona que 
acrediti un interès legítim, si els considera contraris a l’ordenament jurídic, pels tràmits del judici que 
correspongui.

3. Els associats poden impugnar els acords i les actuacions de l’associació que considerin contraris als 
Estatuts dins del termini de quaranta dies, a partir de
la data en què s’adoptin, i instar-ne la rectificació o l’anul·lació i la suspensió preventiva si s’escau, o 
acumular les dues pretensions pels tràmits que estableix la Llei d’enjudiciament civil.

4. Mentre es resolen les conteses d’ordre intern que es puguin suscitar a les associacions, les sol·licituds de 
constància registral que es formulin sobre les qüestions controvertides només donen lloc a anotacions 
provisionals.
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Article 41. Comunicacions.

Els jutges i tribunals han d’ordenar la inclusió en els corresponents registres d’associacions de les resolucions 
judicials que determinin:

a) La inscripció de les associacions.

b) La suspensió o dissolució de les associacions inscrites.

c) La modificació de qualsevol dels aspectes dels Estatuts de les associacions inscrites.

d) El tancament de qualsevol dels seus establiments.

e) Qualssevol altres resolucions que afectin actes susceptibles d’inscripció registral.

CAPÍTOL VIII

Consells sectorials d’associacions

Article 42. Consells sectorials d’associacions.

1. Per tal d’assegurar la col·laboració entre les administracions públiques i les associacions, com a via de 
participació ciutadana en assumptes públics es poden
constituir consells sectorials d’associacions, com a òrgans de consulta, informació i assessorament en àmbits 
concrets d’actuació.

2. Els consells sectorials d’associacions estan integrats per representants de les administracions públiques, de 
les associacions, i per altres membres que es designin per les seves especials condicions d’experiència o 
coneixement, tenint en compte la distribució competencial concreta que hi hagi en cada matèria.

3. Reglamentàriament, i per a cada sector concret, s’ha de determinar la seva creació, composició, 
competències, règim de funcionament i adscripció administrativa.

Disposició addicional primera. Declaració d’utilitat pública d’associacions.

1. Les associacions esportives que compleixin el que disposa l’article 32 d’aquesta Llei poden ser declarades 
d’utilitat pública, sense perjudici del que estableix la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport.

2. Així mateix, poden ser declarades d’utilitat pública les altres associacions regides per lleis especials, que 
compleixin el que disposa l’article 32 d’aquesta Llei orgànica.

3. El procediment per declarar d’utilitat pública les associacions a què es refereixen els apartats anteriors, i 
els seus drets i les seves obligacions, són els que determinen els articles 33, 34 i 35 d’aquesta Llei orgànica.

Disposició addicional segona. Procediments d’inscripció.

En els procediments d’inscripció d’associacions és aplicable la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en totes les qüestions que no 
regulen aquesta Llei i les seves normes de desplegament.

Disposició addicional tercera. Resolució extrajudicial de conflictes.

Les administracions públiques han de fomentar la creació i la utilització de mecanismes extrajudicials de 
resolució de conflictes que es plantegin en l’àmbit d’actuació de les associacions.

Disposició addicional quarta. Col·lectes i subscripcions públiques.

Els promotors de col·lectes i subscripcions públiques, actes benèfics i altres iniciatives anàlogues de caràcter 
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temporal, destinades a recaptar fons per a qualsevol finalitat lícita i determinada han de respondre, 
personalment i solidàriament, davant les persones que hi hagin contribuït, de l’administració i la inversió de 
les quantitats recaptades.

Disposició transitòria primera. Associacions inscrites.

1. Les associacions inscrites en el registre corresponent abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei orgànica hi 
estan subjectes i conserven la seva personalitat jurídica i la plenitud de la seva capacitat, però han d’adaptar 
els seus Estatuts en el termini de dos anys.

2. No obstant això, les associacions inscrites han de declarar, en el termini de dos anys des de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei orgànica, que estan en situació d’activitat i funcionament, i han de notificar al registre en 
el qual estan inscrites l’adreça del seu domicili social i la identitat dels components dels seus òrgans de 
govern i representació, així com la data d’elecció o designació d’aquests.

Disposició transitòria segona. Associacions declarades d’utilitat pública.

En el termini d’un any s’ha de procedir a publicar en el ’Butlletí Oficial de l’Estat’ la relació d’associacions 
declarades d’utilitat pública per l’Estat, abans de l’entrada
en vigor d’aquesta Llei orgànica.

Disposició derogatòria única.

Queda derogada la Llei 191/1964, de 24 de desembre, reguladora de les associacions, i totes les disposicions 
que s’oposin a aquesta Llei orgànica.

Disposició final primera. Caràcter de la Llei.

1. Els articles 1; 2 excepte apartat 6; 3 excepte apartat g); 4.2, 5 i 6; 10.1; 19; 21; 23.1; 24; 29.1; 30.3 i 4; 37; 
38; la disposició derogatòria única; i les disposicions finals primera.1, segona i quarta tenen rang de Llei 
orgànica, ja que constitueixen el desenvolupament del dret fonamental d’associació, contingut a l’article 22 
de la Constitució.

2. Els articles 2.6; 3 g); 4.1, i 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.2, 3 i 4; 11; 13.2; 15; 17; 18.4; 22; 25.2; 26; 27; 28; 30.1, 2 i 5; la 
disposició addicional quarta i la disposició transitòria primera són d’aplicació directa en tot l’Estat, a 
l’empara del que preveu l’article 149.1.1a de la Constitució.

3. Els articles 39, 40 i 41 constitueixen legislació processal, dictada a l’empara de l’article 149.1.6a de la 
Constitució.

4. Els articles 32 a 36, la disposició addicional primera i la disposició transitòria segona es dicten a l’empara 
de l’article 149.1.14a de la Constitució, sense perjudici
dels règims tributaris forals vigents als territoris històrics del País Basc i a la Comunitat Foral de Navarra.

5. La resta de preceptes de la Llei són aplicables a les associacions d’àmbit estatal.

Disposició final segona. Caràcter supletori.

Excepte en els preceptes que tenen rang de Llei orgànica, aquesta Llei té caràcter supletori respecte de 
qualssevol altres que regulin tipus específics d’associacions,
o que incideixin en l’àmbit del dret d’associació reconegut en l’article 22 de la Constitució, sense perjudici de 
les competències de les comunitats autònomes.

Disposició final tercera. Desplegament.

Es faculta el Govern per dictar totes les disposicions que siguin necessàries per a l’aplicació i desplegament 
d’aquesta Llei.
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Disposició final quarta. Entrada en vigor.

Aquesta Llei orgànica entra en vigor al cap de dos mesos de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat.

Per tant,

Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin 
complir.

Palma de Mallorca, 22 de març de 2002.

JOAN CARLES R.

El president del Govern en funcions,

MARIANO RAJOY BREY

Fundacions

Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions 

DOGC núm. 3388, de 15.05.2001. Inclosa la modificació de l’article 31.3 que preveu la Llei 7/2004, de 16 de 
juliol, de mesures fiscals i administratives publicada al DOGC núm. 4179, de 21 de juliol de 2004 i la 
modificació de la Llei 11/2005, de 7 de juliol, de modificació i derogació parcial de diverses lleis relatives a 
entitats públiques i privades en matèria de personal, publicada al DOGC núm. 4427, de 15 de juliol de 2005; 
inclosa la modificació de l'article 31.3 i la disposició addicional segona de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, 
de mesures fiscals i financeres, publicada al DOGC núm. 4541, de 31 de desembre de 2005.

El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el 
que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent llei
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Preàmbul

Aquesta Llei es dicta en ús de la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya sobre les fundacions de 
caràcter docent, cultural, artístic, beneficoassistencial, esportiu i similars que exerceixen principalment llurs 
funcions a Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 9.24 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Catalunya ja es va dotar d’una regulació de les fundacions privades mitjançant l’aprovació de la Llei 1/1982, 
del 3 de març, de fundacions privades. Aquesta Llei ha estat emprada com a model per altres comunitats 
autònomes i, fins i tot, en part, pel legislador estatal, a l’hora de fer llurs normes sobre la matèria.

Malgrat ésser un text capdavanter i progressista, i que ha estat referent legislatiu per a altres iniciatives 
legislatives sobre la seva matèria, els anys que han transcorregut des que es va aprovar, l’experiència que ha 
anat adquirint el Protectorat al mateix temps, i també, i amb més força, la iniciativa de la societat civil, que 
ha fet que les fundacions catalanes superessin el marc legal establert per la Llei, en el sentit que han sortit 
moltes iniciatives que tot i que no disposen d’un patrimoni important per a constituir una fundació l’han 
volguda constituir, el Protectorat, fent-ne una interpretació extensiva, els ha donat entrada al Registre de 
Fundacions, ja que, malgrat que no disposen de cap altra dotació que una quantitat simbòlica, tenen un altre 
capital constituït pel voluntarisme i per l’activitat al servei de l’interès general, i compten, moltes vegades, 
amb el suport de les administracions públiques, locals i de la Generalitat, ateses les finalitats d’interès 
general a què es destinen.

Aquesta Llei pretén, primordialment, donar resposta a la problemàtica sorgida d’aquestes noves fundacions, 
que han nascut al costat de les ja tradicionals, i dotar les unes i les altres, i també el Protectorat, d’una eina 
que en faciliti les activitats i les funcions.

Per tot el que s’ha exposat i atenent la realitat jurídica actual, aquesta Llei es configura com una norma poc 
intervencionista.

Les novetats més destacables són: la reducció dels supòsits d’autoritzacions prèvies del Protectorat; la 
supressió de l’obligatorietat de presentar el pressupost de l’any en curs; la possibilitat que les fundacions es 
puguin constituir amb una previsió de temporalitat i que puguin constituir fons especials; l’obligatorietat, per 
a les fundacions més grans descrites per l’article 32, de sotmetre’s a una auditoria dels comptes, i la previsió 
que els patrons percebin remuneracions per llurs activitats de direcció, de gerència o d’administració, sens 
perjudici que això s’hagi de produir en el marc d’una relació contractual.

El fet que la Llei simplifiqui els requisits per a constituir una fundació i tregui entrebancs en la gestió 
d’aquesta fa que esdevingui una bona eina de foment, la qual cosa és important, ja que és bo que la iniciativa 
privada se senti estimulada a la realització d’activitats d’interès general.

Tanmateix, el respecte per la voluntat dels fundadors ja traspassats o, en tot cas, independents de la voluntat 
de la fundació des que aquesta s’ha constituït ha fet que s’autoritzi el Protectorat a mantenir, amb caràcter 
transitori, tot o part del règim d’autoritzacions establert per la Llei fins ara vigent.

La nova Llei suprimeix l’obligatorietat de presentar el pressupost aprovat durant els primers sis mesos de 
l’exercici. Aquesta obligatorietat es devia al fet que, històricament, el Protectorat havia d’aprovar el 
pressupost de les fundacions. No havent-hi el requisit de l’aprovació per l’Administració, es pot eximir les 
fundacions de presentar-lo, si bé el patronat de les fundacions l’ha de formular i l’ha d’aprovar. D’altra 
banda, com que moltes de les fundacions es nodreixen de subvencions i de remuneracions de l’activitat, els 
pressupostos no deixen d’ésser meres expectatives d’ingressos i de despeses.

El Protectorat perd funcions de fiscalització i n’assumeix d’assessorament i de suport.

La nova Llei recull la possibilitat que les persones jurídiques públiques constitueixin fundacions, possibilitat 
que prové de la Llei de l’Estat 30/1994, del 24 de novembre, de fundacions i d’incentius fiscals a la 
participació privada en activitats d’interès general.

També regula l’aplicació de mitjans telemàtics per a la presentació dels actes inscriptibles en el Registre de 
Fundacions i per a la dels comptes i la legalització de llibres.
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La Llei s’articula en set capítols, formats per cinquanta-tres articles, dues disposicions addicionals, tres 
disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dues disposicions finals.

El capítol I regula les disposicions generals, com són l’àmbit d’aplicació, la capacitat per a constituir, la 
forma, els fins, la dotació i els efectes de la inscripció.

El capítol II estableix els requisits necessaris i les característiques d’aquests per a constituir la fundació, i 
també el procés d’inscripció de la fundació.

El capítol III regula els òrgans de govern de la fundació, i estableix les funcions i els requisits que han de 
complir els patrons, llurs obligacions, la responsabilitat que comporta el càrrec i la durada; la possibilitat de 
delegació de facultats; la composició del patronat, i també les accions que pot fer qualsevol membre d’aquest, 
tant per a impugnar els acords com per a demanar la intervenció del Protectorat.

El capítol IV estableix el règim econòmic de les fundacions, l’obligatorietat de portar la comptabilitat i els 
llibres, els quals han d’ésser legalitzats, i de presentar anualment i d’una manera determinada la 
documentació anual, una vegada hagi estat aprovada pel patronat. També estableix l’obligatorietat de fer una 
auditoria per a determinades fundacions; regula l’aplicació dels ingressos, i també les activitats econòmiques 
que pot dur a terme una fundació.

El capítol V regula per primera vegada els fons especials que poden constituir les fundacions si ho consideren 
pertinent i bo per a la consecució dels fins de la institució, sempre que vagin destinats a l’acompliment de 
determinades finalitats fundacionals.

El capítol VI regula la modificació, la fusió, l’escissió, l’extinció i la liquidació de les fundacions.

El capítol VII estableix les funcions del Protectorat i enumera els assentaments que s’han de fer en el Registre 
de Fundacions, la publicitat i l’eficàcia d’aquest, i, finalment, estableix l’obligatorietat que les fundacions no 
sotmeses a aquesta Llei i que exerceixen activitats amb caràcter estable a Catalunya hi han d’establir una 
delegació i inscriure-la en l’esmentat Registre.

Les disposicions addicionals primera i segona estableixen, respectivament, la possibilitat de nous incentius 
fiscals en l’àmbit de competències fiscals de la Generalitat de Catalunya i la remissió a regulacions de mitjans 
telemàtics per als actes inscriptibles en el Registre de Fundacions, per a la presentació dels comptes anuals i 
la legalització de llibres.

La disposició transitòria primera estableix un règim transitori per a les fundacions que en el moment de 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei estiguin fent el tràmit d’inscripció.

La disposició transitòria segona estableix els requisits que ha de complir la presentació dels comptes de 
l’exercici en què s’ha aprovat aquesta Llei.

La disposició transitòria tercera permet que el Protectorat pugui mantenir alguna autorització prèvia 
procedent de la Llei 1/1982, del 3 de març, de fundacions privades.

La disposició derogatòria fa una derogació expressa de la Llei 1/1982, modificada per la Llei 21/1985, del 8 de 
novembre, de modificació de la Llei 1/1982, del 3 de març, de fundacions privades catalanes, i una derogació 
àmplia de les disposicions de rang igual o inferior que contradiguin la Llei o s’hi oposin.

La disposició final primera faculta el Govern i el conseller o consellera del departament competent per raó de 
la matèria per a fer el desplegament de la Llei.

Finalment, la disposició final segona estableix l’entrada en vigor de la Llei.
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Capítol I. Disposicions generals

Article 1

Objecte

1. Aquesta Llei regula les fundacions privades que exerceixen les funcions principalment a Catalunya.

2. Les fundacions privades són entitats sense afany de lucre, constituïdes per la manifestació de voluntat de 
les persones físiques o jurídiques que en són les fundadores, mitjançant l’afecció d’uns béns o d’uns drets de 
realització a finalitats d’interès general.

Article 2

Capacitat per a constituir

1. Poden constituir fundacions privades les persones físiques i les persones jurídiques, públiques o privades.

2. Respecte a les persones físiques, la constitució d’una fundació entre vius requereix plena capacitat d’obrar, 
i la constitució d’una fundació per causa de mort requereix capacitat de testar. En ambdós casos, es requereix 
la capacitat per a disposar gratuïtament dels béns i els drets que integren la dotació.

3. Respecte a les persones jurídiques, es requereix que les normes per les quals es regeixen no ho prohibeixin 
i que l’acord sigui adoptat per l’òrgan de govern amb facultat suficient o el que sigui competent segons la 
normativa aplicable. En l’acord ha de constar la finalitat d’interès general perseguida.

Article 3

Forma de la constitució

1. Les fundacions que es constitueixen per actes entre vius han de fer-ho en escriptura pública.

2. La voluntat fundacional manifestada en disposicions d’última voluntat ha d’ésser executada per les 
persones designades pels fundadors, les quals han de completar-la, si escau, amb els requisits que s’exigeixen 
per a la carta fundacional, atorgar-la i demanar-ne la inscripció en el Registre de Fundacions. Si no ho fessin, 
per qualsevol causa, l’omissió ha d’ésser suplerta pel Protectorat.

3. Les fundacions privades poden ésser constituïdes per una durada indefinida o temporal. En aquest darrer 
cas, la durada de la fundació ha d’ésser suficient per a dur a terme la finalitat fundacional.

Article 4

Finalitats

Les finalitats fundacionals han d’ésser lícites, d’interès general i les seves activitats han de beneficiar 
col·lectius genèrics de persones.

Article 5

Dotació

La dotació inicial de la fundació ha de consistir en una aportació de diners o bé de béns o drets valorables 
econòmicament, suficients per a dur a terme les activitats fundacionals, lliures de càrregues que impedeixin o 
limitin d’una manera significativa la seva utilitat per a la fundació.

Article 6

Personalitat jurídica
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1. Les fundacions privades constituïdes d’acord amb aquesta Llei són persones jurídiques amb plena 
capacitat jurídica per a complir les seves finalitats, amb les limitacions que els imposin la mateixa Llei o els 
seus estatuts.

2. Les fundacions assoleixen la personalitat jurídica amb la inscripció de la carta fundacional en el Registre 
de Fundacions.

3. Cap altra entitat que no s’ajusti al que estableix aquesta Llei no pot utilitzar el nom de fundació privada.
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Capítol II. Constitució

Article 7

Carta fundacional

1. En el document de constitució d’una fundació o carta fundacional s’hi ha de fer constar:

a) Les circumstàncies de les persones fundadores i, si es tracta de fundacions ordenades per causa de mort, a 
més, les de les persones que executen la voluntat del causant.

b) L’expressió de la voluntat de constituir una fundació privada.

c) Els estatuts de l’entitat ajustats al que estableix l’article 11 d’aquesta Llei.

d) La descripció de la dotació inicial d’acord amb la naturalesa dels béns, la seva pertinença i la seva 
valoració, si no és en diners.

e) La designació de les persones que han de constituir el primer patronat i, si escau, la reserva del dret i la 
manera de designar i renovar els membres del patronat i els càrrecs d’aquest òrgan.

2. L’atorgament de la carta fundacional és un acte irrevocable.

Article 8

Aportació de la dotació

1. La dotació inicial es pot aportar íntegrament en ocasió de l’atorgament de la carta fundacional o d’una 
manera successiva. En qualsevol cas, la dotació inicial ha d’ésser suficient per a dur a terme les activitats 
fundacionals.

2. La dotació pot ésser incrementada posteriorment tant per aportacions fetes pel fundador o pels fundadors 
com per altres persones físiques o jurídiques públiques o privades.

3. La mateixa fundació pot qualificar determinats béns com a dotacionals. Aquest increment de la dotació 
s’ha de notificar al Protectorat en el moment de la presentació de comptes.

Article 9

Formalització de l’aportació

1. Si l’aportació és en diners, en la carta fundacional, el notari ha de donar fe del resguard d’ingrés o de la 
certificació del dipòsit de l’aportació fet en una entitat de crèdit a nom de la fundació i protocol·litzar-lo. Si el 
dipòsit encara no s’ha efectuat, cal fer-ho abans de la inscripció al Registre de Fundacions.

2. Si l’aportació és en béns o drets, s’ha de formalitzar simultàniament a l’atorgament de la carta fundacional.

Article 10

Finançament de les activitats

1. El finançament de les activitats fundacionals s’ha de projectar amb mitjans que siguin suficients, tant si es 
tracta dels rendiments de béns o drets, com d’una activitat lícita, o de donacions o subvencions.

2. Amb la finalitat esmentada per l’apartat 1, com a requisit previ per a la inscripció en el Registre de 
Fundacions, s’ha de presentar al Protectorat, amb la carta fundacional, la previsió d’ingressos i despeses del 
primer any d’activitat de la fundació i una previsió de les activitats que es duran a terme en el mateix període.

Article 11
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Estatuts

1. Els estatuts de la fundació han d’incloure, almenys, les circumstàncies següents:

a) La denominació, que ha de contenir els mots "fundació privada".

b) La durada de la fundació, en el cas que no tingui una durada indefinida, i la data d’inici de l’activitat de la 
fundació si no fos la data d’atorgament de la carta fundacional.

c) Les finalitats de la fundació.

d) El domicili de la fundació a Catalunya.

e) Les regles bàsiques per a l’aplicació dels recursos a les finalitats fundacionals i per a la determinació dels 
beneficiaris.

f) La regulació del patronat, amb la indicació del nombre de membres i de la manera de designar-los i 
renovar-los; el termini del mandat, si escau; els càrrecs del patronat; el règim de convocatòria de les reunions 
del patronat, i la manera de deliberar i de prendre acords, i també la forma com s’han d’aprovar les actes dels 
òrgans de govern.

g) La regulació, si escau, dels altres òrgans de la fundació i les funcions o les facultats que han d’assumir.

h) La previsió de la destinació dels béns i els drets sobrants, en cas d’extinció de la fundació, d’acord amb el 
que disposa l’article 46.

2. Si els estatuts inclouen estipulacions que contradiuen aquesta Llei, se’n declara la nul·litat en la resolució 
d’inscripció si no afecten la validesa de la constitució de la fundació i, si l’afecten, són causa de denegació de 
la inscripció.

Article 12

Procés d’inscripció

1. Un cop atorgada la carta fundacional, mentre la fundació no és inscrita en el Registre de Fundacions, els 
patrons, si ja han acceptat el càrrec o, altrament, la persona o persones fundadores o, si es tracta d’una 
fundació ordenada en acte per causa de mort, la persona o persones que hagin d’executar la voluntat de la 
causant, han de dur a terme totes les actuacions que calgui perquè es produeixi la inscripció, per a la 
conservació dels béns i els drets que integren la dotació inicial i per evitar qualsevol perjudici a l’activitat 
futura de la fundació.

2. Els actes referits per l’apartat 1 resten assumits per la fundació, tan bon punt és inscrita, pel sol fet de la 
inscripció.

Article 13

Obligacions contretes abans de la inscripció

1. Mentre no es produeixi la inscripció, els crèdits nascuts de les obligacions contretes per raó dels actes 
referits per l’article 12.1 s’han de fer efectius primerament sobre els béns destinats a integrar el patrimoni 
fundacional. Si aquests béns són insuficients, els fundadors o les persones que han actuat en nom de la 
fundació n’han de respondre solidàriament.

2. Les fundacions creades per disposicions d’última voluntat, mentre no adquireixin personalitat jurídica, 
han d’ésser objecte d’una administració especial per la persona nomenada a aquest efecte, i, quan no n’hi 
hagi cap de nomenada, per l’hereu o el marmessor.
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Article 14

Modificació d’estatuts

1. Els estatuts de la fundació es poden modificar per acord del patronat, sempre que convingui a l’interès de 
la fundació i es tingui en compte la voluntat de la persona fundadora. La modificació dels estatuts s’ha de 
formalitzar per mitjà d’una escriptura pública i s’ha d’inscriure en el Registre de Fundacions.

2. La modificació dels estatuts requereix l’aprovació del Protectorat, que l’ha de negar si ha estat prohibida 
pel fundador o fundadors. També la pot denegar si s’aparta de la voluntat fundacional en el que afecta el 
nom, els fins, l’aplicació dels recursos, la destinació dels béns sobrants o la composició del patronat, o per 
raons de legalitat, mitjançant una resolució motivada.

3. Si les circumstàncies que van motivar la constitució de la fundació haguessin canviat fins al punt que 
aquesta no pugui dur a terme les activitats fundacionals establertes pels estatuts, el patronat ha de modificar-
los i, en cas de no fer-ho, el Protectorat, a instància de qui hi tingui interès legítim o d’ofici, en pot ordenar la 
modificació procedent, sens perjudici d’adoptar les altres mesures que siguin pertinents.
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Capítol III. Govern de la fundació

Secció primera

El patronat

Article 15

Funcions i règim

1. El patronat és l’òrgan de govern i representació de la fundació. Pot dur a terme tota classe d’actes i negocis 
jurídics, i pot actuar en l’àmbit jurisdiccional, només amb les limitacions que resultin de la Llei i dels 
estatuts.

2. Al patronat li correspon vetllar perquè s’acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la 
destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de què disposi la fundació.

Article 16

Composició

1. El patronat és un òrgan col·legiat que ha d’ésser integrat, com a mínim, per tres persones físiques o 
jurídiques.

2. Les persones físiques poden ésser designades directament o per raó d’un càrrec o d’una altra 
circumstància. Quan la qualitat de patró és atribuïda a la persona titular d’un càrrec, pot actuar en nom seu 
la persona que reglamentàriament el substitueix o aquella que el titular ha designat per escrit. Fora d’aquest 
cas, els patrons persones físiques no poden delegar la representació.

3. Les persones jurídiques han d’ésser representades en el patronat, d’una manera estable, per la persona que 
en tingui la representació, d’acord amb les normes que la regulin, o per una persona física designada amb 
aquesta finalitat per l’òrgan competent. Si la persona física designada ho és per raó d’un càrrec, és aplicable 
el que estableix l’apartat 2, pel que fa a la possibilitat de substitució.

4. Malgrat el que estableix l’article 11.f), quant a la designació i la renovació dels membres del patronat, el 
fundador o els fundadors es poden reservar en la carta fundacional el dret i la manera de procedir a la 
designació, el cessament i la renovació dels membres i els càrrecs del patronat, per un temps o mentre visqui 
la persona física, o mentre no es produeixi l’extinció de la persona jurídica.

5. Si manquen tots els membres del patronat perquè han cessat, han renunciat, han mort, estan 
impossibilitats o per qualsevol altra causa, el Protectorat, quan en tingui coneixement, ha de designar nous 
patrons o bé instar la dissolució de la fundació. Si els membres subsistents són menys de tres, el o els 
subsistents, en trenta dies, han de restablir el nombre mínim de patrons o, en els deu dies següents a 
l’acabament del termini, comunicar-ho al Protectorat, el qual pot donar un nou termini al patronat amb 
aquesta finalitat o completar el patronat o bé instar la dissolució de la fundació.

6. El nomenament de patrons s’ha d’inscriure en el Registre de Fundacions. En el cas de persones jurídiques 
també s’ha d’inscriure el nom de la persona que en té la representació.

Article 17

Càrrecs

1. El patronat ha de tenir, com a mínim, un president o presidenta i un secretari o secretària, designats en la 
carta fundacional o de la manera establerta pels estatuts. Si hi manca aquesta previsió han d’ésser elegits pel 
mateix patronat.

2. La condició de membre del patronat és preceptiva per al president o presidenta, que en té la representació, 
però no per al secretari o secretària. Si el secretari o secretària no té aquesta condició, pot intervenir amb veu 
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però sense vot en les reunions del patronat.

Secció segona

Els patrons

Article 18

Requisits

Les persones físiques que siguin membres del patronat, en nom propi o per raó d’un càrrec, com també les 
que hi participen com a substitutes o com a representants d’una persona jurídica, han de gaudir de plena 
capacitat d’obrar.

Article 19

Acceptació i durada del nomenament

1. Els patrons entren en funcions un cop han acceptat d’una manera expressa el nomenament. Aquesta 
acceptació es pot fer constar:

a) En la carta fundacional o en una altra escriptura pública.

b) En un document privat, amb la signatura de la persona física que accepta el càrrec legitimada per notari.

c) En una certificació del secretari o secretària, amb signatura legitimada, en què es faci constar l’acceptació 
expressa de la persona nomenada i el termini del mandat, si escau, si el càrrec ha estat acceptat en la reunió 
del patronat en què ha estat nomenada.

d) Per compareixença del secretari o secretària o de la persona física que accepta el càrrec davant el 
Protectorat.

2. La durada del mandat de patró pot ésser temporal, indefinida o vitalícia, com també la dels càrrecs a què fa 
referència l’article 17, tret que el fundador o fundadors ho hagin prohibit.

3. Les persones jurídiques han d’acceptar formar part del patronat per acord de l’òrgan de govern amb 
facultat suficient.

Article 20

Obligacions

Els patrons estan obligats a:

a) Fer que es compleixin els fins de la fundació, d’acord amb el que disposin els estatuts.

b) Conservar els béns i els drets que integren el patrimoni de la fundació i mantenir-ne plenament la 
productivitat, segons els criteris financers i d’acord amb les circumstàncies econòmiques.

c) Servir el càrrec amb la diligència d’un administrador lleial.

Article 21

Responsabilitat

1. Els patrons són responsables, davant la fundació, dels danys i perjudicis que causin per actes contraris a la 
llei o els estatuts, per actes amb culpa o negligència i per actes que comportin un incompliment de llurs 
obligacions.
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2. Són exempts de responsabilitat els patrons que s’han oposat expressament a un acord i els que no han 
assistit a la reunió en la qual s’ha pres l’acord i que, en el termini de deu dies de la recepció de l’acta, 
manifestin el seu desacord al president o presidenta.

3. L’acció de responsabilitat pot ésser exercida davant els tribunals ordinaris per la fundació, per qualsevol 
membre del patronat, pel Protectorat o per les persones que hi estan legitimades d’acord amb les lleis.

Article 22

Delegació de facultats

1. El patronat, si els estatuts no ho prohibeixen, pot delegar en un patró o més d’un les facultats que té 
atribuïdes o bé una part d’aquestes, sense que la delegació l’eximeixi de la responsabilitat. Si delega en més 
d’un patró, ha d’establir si l’actuació ha d’ésser col·legiada o no.

2. El patronat també pot nomenar apoderats generals i especials amb funcions i responsabilitats 
mancomunades o solidàries, sense que aquestes persones en siguin membres.

3. Malgrat el que disposen els punts 1 i 2, mai no es pot delegar ni apoderar la facultat d’acordar els actes 
següents:

a) La modificació dels estatuts.

b) La fusió, l’escissió o la dissolució de la fundació.

c) La formulació del pressupost.

d) L’aprovació dels documents que han de contenir els comptes anuals.

e) Les decisions sobre els actes d’adjudicació, d’alienació, de gravamen i, en general, de disposició sobre béns 
immobles, establiments o béns mobles que, en conjunt o individualment, comportin més d’una desena part 
de l’actiu de la fundació, llevat que es tracti de venda de títols de valors amb cotització oficial i el preu sigui 
almenys el de la cotització. Tanmateix es poden fer apoderaments per a l’atorgament de l’acte corresponent 
en les condicions aprovades pel patronat.

f) Els actes de constitució d’una altra persona jurídica, l’augment o la disminució de la dotació, i també els de 
fusió, d’escissió, de cessió global de tots o de part dels actius i els passius, o els de dissolució de societats o 
altres persones jurídiques.

g) Els actes per als quals cal l’autorització del Protectorat o els que se li hagin de notificar preceptivament.

4. Les delegacions, els apoderaments generals i les renovacions s’han d’inscriure en el Registre de 
Fundacions.

Article 23

Retribució

1. Els membres del patronat no són retribuïts pel mer exercici del seu càrrec, sens perjudici del seu dret a 
ésser rescabalats de les despeses que els representi l’acompliment de la seva funció.

2. En qualsevol cas, els membres del patronat que acompleixen tasques de direcció, de gerència o 
d’administració poden ésser retribuïts per l’exercici d’aquestes activitats en el marc d’una relació contractual, 
incloses les de caràcter laboral.

Article 24
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Cessament

1. El cessament dels membres del patronat es produeix per:

a) Mort o declaració de defunció, si es tracta de persones físiques, o per extinció, si es tracta de persones 
jurídiques.

b) Incapacitat i inhabilitació.

c) Cessament de la persona física en el càrrec per raó del qual formava part del patronat.

d) Sentència judicial ferma que declari que no s’ha exercit el càrrec amb la diligència deguda o que s’ha 
incorregut en causa de responsabilitat.

e) Transcurs del termini del mandat, si s’escau, llevat que hi hagi renovació.

f) Renúncia notificada al patronat.

g) Qualsevol altra causa establerta per la Llei o pels estatuts.

2. La renúncia del càrrec de membre del patronat ha de constar en qualsevol de les formes establertes per a 
l’acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s’inscriu en el Registre de 
Fundacions.

3. El cessament i els nomenaments de substitució s’han d’inscriure en el Registre de Fundacions.

Secció tercera

Accions i procediment

Article 25

Impugnació d’acords

Qualsevol membre del patronat pot impugnar judicialment els acords i els actes dels òrgans de la fundació 
que siguin contraris a la llei, la carta fundacional o els estatuts, o puguin ocasionar un perjudici greu a la 
fundació. L’acció d’impugnació caduca al cap d’un any, comptador a partir de la data en què s’hagi adoptat 
l’acord o dut a terme l’acte.

Article 26

Intervenció

1. El Protectorat, d’ofici o a partir d’una denúncia d’un patró o més d’un, o de les persones destinatàries de 
l’activitat feta en compliment dels fins fundacionals, pot sol·licitar al jutge que ordeni la intervenció temporal 
de la fundació, quan hi adverteixi:

a) Una gestió greument irregular.

b) Una gestió que posi en perill la continuïtat de la fundació.

c) Una divergència greu entre les activitats que duu a terme i els fins fundacionals.

2. El Protectorat, abans de sol·licitar la intervenció temporal a què fa referència l’apartat 1, ha de requerir que 
el patronat adopti les mesures que el mateix Protectorat considera convenients, i ha d’establir el termini per a 
dur-les a terme, a fi d’aconseguir la correcció de la situació.

3. Si el jutge autoritza la intervenció temporal d’una fundació, el Protectorat assumeix les funcions legals i 
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estatutàries del patronat.
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Capítol IV. Règim econòmic

Secció primera

Règim comptable i presentació de comptes

Article 27

Comptabilitat

Les fundacions han de portar la comptabilitat d’acord amb la naturalesa de les activitats i de manera que 
permeti un seguiment de les operacions i l’elaboració dels comptes anuals, i s’ha d’ajustar als principis i a les 
normes de la comptabilitat que hi siguin aplicables.

Article 28

Llibres

1. Les fundacions han de portar, com a mínim, el llibre diari, el llibre d’inventari i de comptes anuals i el llibre 
d’actes

2. El llibre d’inventari i de comptes anuals de la fundació s’ha d’obrir amb l’inventari inicial extret de la carta 
fundacional, i s’hi ha de transcriure anualment l’inventari de tancament de l’exercici i els comptes anuals

3. El llibre d’actes ha d’aplegar les actes de les reunions del patronat i dels altres òrgans de govern, 
autenticades en la forma que estableixin els estatuts o, si no ho fan, amb la signatura del secretari o secretària 
o el vistiplau del president o presidenta

4. Correspon al patronat l’elaboració, l’actualització i la custòdia dels llibres que han de portar 
preceptivament les fundacions.

Article 29

Els comptes anuals

1. Anualment, i en relació amb el tancament de l’exercici, d’acord amb el que estableixen els estatuts i si no hi 
ha cap previsió, tancat en data 31 de desembre de l’any anterior, el patronat, d’una manera simultània i que 
reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la fundació, ha de formular l’inventari i els comptes anuals.

2. Els comptes han d’ésser integrats per:

a) El balanç de situació, en la data de tancament de l’exercici, que ha d’especificar amb claredat els béns o els 
elements que s’integren en la dotació o són finançats amb aquesta dotació.

b) El compte de resultats.

c) La memòria, que ha d’incloure almenys:

Primer. El detall dels recursos procedents d’altres exercicis pendents de destinar, si escau.

Segon. Els indicadors del compliment de les finalitats fundacionals.

Tercer. El detall de les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

Article 30

Aprovació dels comptes

Els documents esmentats per l’article 29.2 han d’ésser aprovats pel patronat dins els sis mesos següents a la 
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data del tancament de l’exercici i signats pel secretari o secretària, amb el vistiplau del president o 
presidenta.

Article 31

Presentació i manifestació de comptes

1. La presentació dels comptes al Protectorat s'ha de fer en el termini de trenta dies a comptar de l'aprovació, 
per mitjà dels documents informàtics garantits amb les corresponents signatures electròniques reconegudes. 
Els documents informàtics s'han de lliurar al Protectorat en suport digital o per via telemàtica, d'acord amb 
els formularis i les condicions que determini una ordre del conseller o consellera del departament que 
exerceix les funcions del Protectorat. En supòsits excepcionals, el Protectorat pot habilitar mecanismes 
alternatius per a la presentació dels comptes.

2. El Protectorat ha de demanar a l’autoritat judicial que ordeni la intervenció temporal de la fundació que no 
presenti els comptes durant dos anys consecutius. Mentre l’autoritat judicial no dicti cap resolució respecte a 
aquest fet, el Protectorat no ha d’inscriure cap document relatiu a la fundació que se li presenti, llevat del 
cessament de patrons, la revocació de delegacions de facultats, la revocació o la renúncia de poders, l’extinció 
de la fundació, els nomenaments de liquidadors i els assentaments ordenats per l’autoritat judicial. El primer 
any sense complir l’obligació de presentar els comptes comporta que el Protectorat en requereixi el 
compliment. En qualsevol cas, per a obtenir subvencions o ajuts de l’Administració de la Generalitat s’ha 
d’haver fet la presentació de comptes.

3. La documentació a què es refereix l’article 29 és pública un cop el Protectorat n’ha verificat l’adequació 
formal a la normativa vigent.

Article 32

Auditoria de comptes

1. Els comptes anuals s’han de sotmetre a una auditoria externa si, en la data del tancament de l’exercici, 
durant dos anys consecutius, hi concorren almenys dues de les circumstàncies següents:

a) Que el total de l’actiu de la fundació superi els tres milions i mig d’euros.

b) Que l’import del volum anual d’ingressos ordinaris superi els dos milions d’euros.

c) Que el nombre mitjà de treballadors durant l’exercici sigui superior a cinquanta.

2. En l’informe d’auditoria s’han de fer constar les infraccions de les normes legals o estatutàries que 
s’observin en l’anàlisi de la comptabilitat i la verificació de la concordança de l’informe de compliment de les 
normes legals i estatutàries amb els comptes anuals.

3. L’informe de l’auditoria de comptes s’ha de presentar al Protectorat en el termini de seixanta dies a 
comptar de l’emissió i, en tot cas, abans dels set mesos posteriors al darrer dia de l’exercici econòmic a què fa 
referència l’informe.

Secció segona

Aplicació dels ingressos

Article 33

Aplicació obligatòria

1. Les fundacions han de destinar almenys el setanta per cent de les rendes i els altres ingressos nets anuals 
que obtenen al compliment dels fins fundacionals, i la resta s’ha de destinar o bé al compliment diferit de les 
finalitats o bé a incrementar-ne la dotació. El patronat ha d’aprovar l’aplicació dels ingressos.
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2. Els donatius o altres recursos que s’obtenen per a incrementar la dotació i els resultats extraordinaris 
obtinguts per alienacions de béns o drets de la dotació que mantenen aquest caràcter de dotació no entren en 
el càlcul del percentatge establert per l’apartat 1.

3. L’aplicació d’almenys el setanta per cent dels ingressos s’ha de fer efectiva en el termini de tres exercicis, a 
comptar de l’inici del següent al de l’acreditació comptable, a excepció dels supòsits per què el Protectorat 
hagi autoritzat un termini diferent.

Article 34

Despeses d’administració

1. Tenen la consideració de despeses d’administració de la fundació les derivades directament del 
funcionament del patronat i dels altres òrgans de la fundació, especialment la retribució i les despeses per les 
quals els patrons o els integrants d’aquests òrgans tenen dret a ésser rescabalats.

2. Amb caràcter general, les despeses d’administració no poden ésser superiors al deu per cent dels ingressos 
meritats durant l’exercici. No obstant això, si l’aplicació d’aquesta regla impedeix la gestió adequada de la 
fundació, el patronat pot, si ho justifica en cada exercici, incrementar-ne el límit fins al vint per cent. En tots 
els casos, aquestes despeses han de tenir una proporció raonable amb les activitats que duu a terme la 
fundació.

Secció tercera

Activitats econòmiques

Article 35

Participació en societats

1. Les fundacions només poden constituir societats o participar en el capital de societats que limitin la 
responsabilitat dels socis. La participació de les fundacions en la gestió de societats ha d’ésser compatible 
amb les finalitats fundacionals.

2. S’exceptua de la regla general establerta per l’apartat 1 el cas en què les participacions s’adquireixin per 
herència, llegat o donació i que, d’acord amb els estatuts socials, sobre la base d’aquestes participacions, es 
pugui prendre l’acord de transformar la societat en una altra que limiti aquella responsabilitat, i així s’acordi 
immediatament en el moment de l’adquisició o bé s’alienin immediatament les participacions o s’aportin a 
una societat que limiti la responsabilitat dels socis.

Article 36

Gestió directa

Les fundacions poden dur a terme directament explotacions econòmiques, d’acord amb el que disposa la 
legalitat vigent, en els casos següents:

a) Si l’exercici de l’activitat constitueix per ell mateix el compliment del fi fundacional o d’una part d’aquest 
fi.

b) Si es tracta d’una activitat accessòria, complementària o subordinada respecte al fi fundacional o a una 
part d’aquest fi.

Article 37

Remuneració d’activitats
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Les fundacions poden percebre, per raó del servei que presten, una remuneració per llurs activitats que no 
desvirtuï l’interès general de la finalitat de la fundació ni el caràcter no lucratiu de l’entitat.

Article 38

Actes de liberalitat

1. Les herències acceptades per una fundació ho són sempre a benefici d’inventari.

2. Els llegats, les herències i les donacions no oneroses a favor d’una fundació no es poden renunciar sense 
l’autorització prèvia del Protectorat.

Article 39

Limitacions de les facultats del patronat

1. Els béns de les fundacions només poden ésser alienats a títol onerós i en les condicions establertes pels 
fundadors o els constituents del fons, si en l’escriptura de constitució han condicionat les alienacions. En 
aquest cas, s’han de respectar les mateixes condicions per a poder constituir gravàmens o càrregues sobre els 
béns de la fundació.

2. El producte de l’operació a què fa referència l’apartat 1 s’ha de reinvertir en l’adquisició d’altres béns o 
drets, que resten subrogats en el lloc dels alienats o en millores de béns de la fundació.

3. El Protectorat pot eximir de l’obligació de reinvertir el preu de l’alienació després de l’operació a què fa 
referència l’apartat 1 i abans de la presentació dels comptes.

4. El Protectorat ha d’autoritzar, prèviament, l’adquisició onerosa per una fundació d’accions o participacions 
que li confereixin una posició majoritària en societats no personalistes.

Capítol V. Fons especials

Article 40

Constitució

1. Les fundacions poden convenir amb altres persones, físiques o jurídiques, l’aportació que aquestes facin de 
béns i drets al seu patrimoni, i constituir-hi un fons especial destinat a l’acompliment de determinades 
finalitats, sempre que aquestes coincideixin amb els fins fundacionals.

2. La constitució dels fons a què fa referència l’apartat 1 s’ha de fer en escriptura pública.

3. Els fons també es poden constituir per acte de disposició per causa de mort i, en aquest cas, requereixen 
l’acceptació de la fundació.

Article 41

Contingut de l’acta de constitució

1. Sens perjudici dels altres pactes lícits que convinguin els aportants i la fundació, en l’escriptura de 
constitució del fons especial s’ha de fer constar:

a) La denominació del fons, si escau.

b) Els fins per als quals es constitueix el fons.

c) Els béns i els drets destinats a finançar el fons i la forma com es fa o es farà l’aportació.
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d) La durada del fons o si aquesta és indefinida.

e) Les causes especials d’extinció i la destinació del romanent sigui quin sigui el cas en què es produeix 
l’extinció.

2. Als fons regulats per aquest capítol, hi són aplicables les disposicions d’aquesta Llei per a les dotacions de 
les fundacions.

Article 42

Extinció voluntària

A part de les causes convingudes d’extinció, el fons especial s’extingeix a voluntat de la fundació o del 
constituent, llevat que s’hagi convingut un termini especial de durada. Respecte a la destinació del patrimoni 
del fons, se li ha d’aplicar el que estableix l’article 46.
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Capítol VI. Fusió, escissió, extinció i liquidació

Article 43

Fusió

1. La fusió de dues fundacions o més només es pot fer quan no consti la voluntat contrària del fundador i es 
pot dur a terme tant per mitjà de l’absorció per una d’elles de l’altra o les altres, com per la integració en una 
fundació de nova creació, i ha de respondre a la conveniència de complir millor els fins fundacionals.

2. La fusió s’ha d’adoptar per acord motivat del patronat de totes les fundacions interessades i requereix 
l’aprovació del Protectorat.

3. El Protectorat pot instar l’autoritat judicial del domicili de qualsevol de les fundacions afectades que 
resolgui la fusió de les que no poden complir llurs finalitats o que es troben en greus dificultats per a fer-ho 
per elles mateixes, quan:

a) No ho hagi prohibit el fundador.

b) Llurs finalitats fundacionals siguin anàlogues.

c) S’hi oposi el patronat de totes o d’alguna de les fundacions.

4. La fusió s’ha de formalitzar en escriptura pública, excepte en el cas de resolució judicial, i, en qualsevol cas, 
s’ha d’inscriure en el Registre de Fundacions.

Article 44

Escissió

1. L’escissió d’una fundació per mitjà de la segregació d’una part o de diverses parts del seu patrimoni, que 
passa a sengles fundacions de nova creació, només es pot fer quan no consti la voluntat contrària del 
fundador i ha de respondre a la conveniència de complir millor les seves finalitats fundacionals.

2. L’escissió s’ha d’adoptar per acord motivat del patronat i requereix l’aprovació del Protectorat.

3. L’escissió s’ha de formalitzar en escriptura pública i s’ha d’inscriure en el Registre de Fundacions.

Article 45

Causes d’extinció

1. La fundació s’extingeix per:

a) L’expiració del termini pel qual va ésser constituïda.

b) L’acompliment íntegre de les finalitats fundacionals.

c) La impossibilitat d’acomplir les finalitats fundacionals, quan no sigui possible la modificació dels estatuts.

d) L’absorció o la integració que resulti d’un procés de fusió amb una fundació o més d’una.

e) Les causes establertes en la carta fundacional o els estatuts.

f) L’extinció dictada en resolució judicial ferma.

2. En els supòsits de l’apartat 1.b), c), d) i e), l’extinció requereix l’acord motivat del patronat, ratificat pel 
Protectorat.
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3. Els acords i les resolucions judicials determinants de l’extinció s’han d’inscriure en el Registre de 
Fundacions.

Article 46

Destinació del patrimoni

1. L’extinció de la fundació determina la cessió global de tots els actius i els passius, la qual s’ha de dur a 
terme pel patronat i per les persones liquidadores que aquest nomeni o, si escau, pel Protectorat. Aquesta 
cessió global, un cop determinats l’actiu i el passiu, i amb l’autorització prèvia del Protectorat, es destina a:

a) Una fundació, una entitat pública o una altra entitat sense finalitat de lucre amb uns fins similars als de la 
fundació, designada pels estatuts o per la carta fundacional i, si no s’ha fet, amb preferència per les del seu 
mateix domicili o, si no n’hi ha, per les de la comarca amb finalitats anàlogues.

b) Altres entitats que autoritzi el Protectorat, si hi manquen les entitats a què fa referència la lletra a.

2. Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i els passius, i, a l’haver que en 
resulta, s’hi dóna l’aplicació establerta per l’apartat 1.
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Capítol VII. El Protectorat

Article 47

Funció bàsica

1. El Protectorat de la Generalitat, que té cura de l’exercici correcte del dret de fundació, és exercit pel 
departament que té adscrita aquesta competència.

2. El Protectorat ha de vetllar perquè se satisfacin l’interès general propi de les fundacions i el compliment de 
les finalitats fundacionals i, per tant, perquè es respectin la voluntat de les persones fundadores i les 
disposicions legals i estatutàries.

Article 48

Funcions específiques

Són funcions específiques del Protectorat les següents:

a) Resoldre les sol·licituds d’inscripció de les fundacions.

b) Portar el Registre de Fundacions.

c) Assessorar les fundacions per al compliment de les finalitats fundacionals i els òrgans de govern de les 
fundacions sobre el que han de fer per acomplir les seves obligacions.

d) Vetllar pel compliment dels fins fundacionals, tenint en compte la consecució del fi d’interès general.

e) Verificar, mitjançant la presentació dels comptes, el compliment dels estatuts i de les obligacions d’aquesta 
Llei.

f) Tramitar els expedients per a la modificació dels estatuts i per a la fusió, l’escissió, la liquidació o l’extinció 
de fundacions. Tramitar i resoldre els altres expedients d’autorització o d’aprovació establerts per aquesta 
Llei.

g) Les altres funcions que resulten de la Llei.

Article 49

El Registre de Fundacions

En el Registre de Fundacions s’ha de deixar constància dels actes i els documents següents:

a) La carta fundacional.

b) Els estatuts i els acords de modificació.

c) El nomenament, la suspensió, el cessament i la renúncia dels patrons i, si escau, dels liquidadors.

d) Les delegacions de facultats i els apoderaments generals.

e) La constitució, la modificació i l’extinció de fons especials.

f) La fusió i l’escissió de fundacions.

g) La pròrroga de fundacions constituïdes per un termini determinat.

h) L’extinció i la liquidació.
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i) La delegació de les fundacions sotmeses a una altra legislació que actuen a Catalunya.

Article 50

Publicitat

El Registre de Fundacions és públic. Les certificacions que lliura donen fe del contingut. La publicitat també 
es pot fer efectiva mitjançant una nota informativa o una còpia dels assentaments.

Article 51

Autoritzacions

El Protectorat ha de resoldre les sol·licituds d’autorització establertes per la Llei en el termini de tres mesos. 
Un cop transcorregut aquest termini, i si no hi ha resolució expressa, s’entén que l’autorització és concedida.

Article 52

Resolucions del Protectorat

La resolució de les sol·licituds d’inscripció, de fusió, d’escissió i d’extinció i la suspensió de patrons són 
competència del conseller o consellera del departament que la té adscrita, i aquests actes exhaureixen la via 
administrativa. La resolució de la resta de sol·licituds és competència de l’òrgan que la té atribuïda per 
reglament.

Article 53

Altres fundacions

Les fundacions sotmeses a lleis de fundacions altres que aquesta, incloses les que d’acord amb la legislació 
estatal tenen la consideració d’estrangeres, que amb caràcter regular exerceixen activitats a Catalunya, han 
d’establir-hi una delegació i l’han d’inscriure en el Registre de Fundacions.

Disposicions addicionals

Disposició addicional primera

Sens perjudici dels incentius fiscals establerts per la normativa estatal a la participació privada en activitats 
d’interès general, la Generalitat, en l’exercici de les seves competències en matèria tributària, ha d’establir 
incentius fiscals per a les fundacions mitjançant una norma amb rang de llei.

Disposició addicional segona

Una ordre del conseller o consellera del departament que exerceix les funcions del Protectorat ha d'establir el 
sistema perquè les fundacions puguin presentar els actes inscriptibles en el Registre de Fundacions per 
procediments telemàtics.

Disposicions transitòries

Disposició transitòria primera

A les sol·licituds d’inscripció iniciades abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, els és aplicable la normativa 
anterior.

Disposició transitòria segona

S’ha d’establir per reglament el sistema perquè les fundacions puguin presentar els actes inscriptibles en el 
Registre de Fundacions i els comptes anuals mitjançant procediments telemàtics.
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Disposició transitòria tercera

1. Les fundacions constituïdes abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei han d’adaptar-hi els estatuts, si 
escau, en el termini de cinc anys.

2. El Protectorat ha de vetllar pel manteniment de les limitacions sobre la disposició del patrimoni de la 
fundació establertes per la legislació anterior i que es tenen per implícites en la voluntat de la persona 
fundadora.

 

Disposició derogatòria

Resten derogades la Llei 1/1982, del 3 de març, de fundacions privades, i les disposicions de caràcter 
normatiu del mateix rang o de rang inferior en tot el que contradiguin el que disposa aquesta Llei o s’hi 
oposin.

Disposicions finals

Disposició final primera

Es faculten el Govern de la Generalitat i el conseller o consellera del departament competent per raó de la 
matèria perquè, en l’àmbit de les competències respectives, dictin les normes necessàries per a desplegar i 
aplicar aquesta Llei, especialment pel que fa a l’organització i el funcionament del Registre de Fundacions i 
l’elaboració d’un pla de comptabilitat de les fundacions privades.

Disposició final segona

Aquesta Llei entra en vigor dos mesos després d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i 
que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 2 de maig de 2001

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Josep-D. Guàrdia i Canela
Conseller de Justícia
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Llei 11/2005, de 7 de juliol, de modificació i derogació parcial de diverses lleis relatives a 
entitats públiques i privades en matèria de personal

(DOGC núm. 4427, 15.07.05)

LLEI

11/2005, de 7 de juliol, de modificació i derogació parcial de diverses lleis relatives a entitats 

públiques i privades en matèria de personal.

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord 

amb el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

Mitjançant la Llei 7/2004, del 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, es va fer una opció 

decidida per a reduir els continguts no estrictament .o no predominantment. financers de les 

anomenades lleis d’acompanyament dels pressupostos. L’eliminació total d’aquests continguts no era 

possible, però, el primer any de la legislatura, perquè calia adoptar amb rang de llei diverses mesures 

addicionals a les determinacions de la llei de pressupostos, ineludibles per a posar en funcionament 

determinades polítiques organitzatives i sectorials. Una vegada desaparegudes aquestes 

circumstàncies excepcionals, es va aprovar la Llei 12/2004, del 27 de desembre, de mesures 

financeres, que conté ja exclusivament les mesures financeres que es consideren necessàries per a 

complementar la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2005.

Amb independència del contingut d’aquestes lleis, però, es manté la necessitat d’aprovar 

determinades modificacions legals que no tenen substantivitat pròpia per a ésser objecte d’una llei 

específica. Concretament, en aquesta llei s’incorporen modificacions parcials de diversos preceptes 

legals relatius a entitats públiques i privades, i en matèria de personal. En benefici d’una major 

claredat, s’utilitza un criteri material precís i s’evita d’incorporar-hi regulacions completes o 

modificacions substancials del marc legal vigent, per raons de seguretat jurídica i de respecte a les 

garanties inherents al procediment, tant administratiu com parlamentari, d’elaboració 

d’avantprojectes i projectes de llei.

Pel que fa al contingut, aquesta llei fa modificacions relatives a entitats públiques i privades, i en 
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matèria de personal. Pel que fa a la forma, s’estructura en tres capítols: el primer s’ocupa de les 

modificacions normatives en l’àmbit del sector públic; el segon, de les modificacions de la normativa 

reguladora de les associacions i les fundacions, i el tercer, de les modificacions en matèria de 

personal al servei de l’Administració de la Generalitat.

Capítol I. Sector públic

Secció primera

Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció

Article 1

Modificació de la Llei 13/1997

S’afegeix una disposició final quarta a la Llei 13/1997, del 19 de novembre, de creació de l’Institut 

Català de l’Acolliment i de l’Adopció, amb el text següent:

"Quarta

"1. S’ha d’entendre que les referències al Departament de Justícia i els seus òrgans superiors i 

directius que fa aquesta llei ho són al departament competent en matèria d’infància.

"2. El Govern pot modificar l’estructura, la composició i el funcionament dels òrgans de govern i 

d’administració de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció, establerts pels articles 4, 5, 6, 7, 8 i 

9, que perden el rang i la força de llei.

"3. El Govern ha d’establir l’estructura, la composició i el funcionament dels òrgans de govern i 

d’administració de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció en el termini de sis mesos."

Secció segona

Biblioteca de Catalunya

Article 2

Derogació d’uns articles de la Llei 4/1993

Es deroguen els articles 13.c i 16 de la Llei 4/1993, del 18 de març, del sistema bibliotecari de 
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Catalunya.

Secció tercera

Museu d’Art de Catalunya

Article 3

Modificació de la Llei 17/1990

Es modifica l’apartat quart de la disposició addicional tercera de la Llei 17/1990, del 2 de novembre, 

de museus, que resta redactat de la manera següent:

"4. La gestió del Museu d’Art de Catalunya és a càrrec d’un consorci. La presidència del Museu 

correspon a un membre o una membre del Patronat .òrgan superior de govern del Museu., nomenat 

pel Govern de la Generalitat. La vicepresidència o les vicepresidències corresponen a membres del 

Patronat nomenats d’acord amb el procediment que estableixen els estatuts."

Secció quarta

Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de La Generalitat

Article 4

Modificació de la Llei 5/1986

Es modifica l’article 2 de la Llei 5/1986, del 17 d’abril, de creació de l’Entitat Autònoma de Jocs i 

Apostes de la Generalitat, que resta redactat de la manera següent:

"L’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat té al seu càrrec l’organització, la gestió 

directa i la comercialització dels jocs que les disposicions legals reserven a la gestió de la Generalitat, 

i també la recaptació per compte de la Generalitat dels ingressos públics derivats d’aquesta activitat i 

el pagament dels premis que s’estableixin. Així mateix, l’Entitat pot fer les activitats i els serveis que 

se li encomanin relacionats amb els jocs i les apostes."

Secció cinquena

Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
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Article 5

Modificació de la Llei 18/1990

S’afegeix un nou article, el 5 bis, a la Llei 18/1990, del 15 de novembre, de creació del Centre 

d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, amb el text següent:

"Article 5 bis. La vicepresidència

"El president o presidenta del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada pot nomenar una 

persona, entre els membres del Consell Rector, perquè exerceixi la vicepresidència del Centre. 

Aquesta persona ha de substituir el president o presidenta en casos d’absència o malaltia i en els 

altres que expressament aquest li delegui."

Secció sisena

Centre d’iniciatives per a La Reinserció

Article 6

Modificació de la Llei 5/1989

S’afegeix un nou apartat, l’1 bis, a l’article 1 de la Llei 5/1989, del 12 de maig, de creació del Centre 

d’Iniciatives per a la Reinserció, amb el text següent:

"1 bis. El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció té la condició d’empresa d’inserció sociolaboral."

Secció setena

Institut Català de les dones

Article 7

Institut Català de les Dones

L’Institut Català de la Dona, organisme autònom administratiu de la Generalitat, creat per la Llei 

11/1989, del 10 de juliol, passa a denominar.se Institut Català de les Dones. Totes les referències a 

l’Institut Català de la Dona, en la mateixa llei i en la normativa que la desplega, s’han d’entendre 

fetes a l’Institut Català de les Dones.
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Capítol II. Associacions i fundacions

Secció primera

Associacions

Article 8

Modificació de la Llei 7/1997

Es modifica l’article 24 de la Llei 7/1997, del 18 de juny, d’associacions, que resta redactat de la 

manera següent:

"Article 24. Obligacions documentals de l’associació

"1. Com a garantia de l’efectivitat dels drets de socis i sòcies i de les terceres persones que estableixin 

relacions amb les associacions, aquestes han de portar un llibre de registre de les persones 

associades, un llibre d’actes, un llibre d’inventari de béns i els llibres de comptabilitat adequats a les 

activitats que fan. Aquests llibres han d’estar a disposició dels socis i sòcies.

"2. Les associacions en què col$laboren persones voluntàries no associades han de portar també un 

llibre del personal voluntari.

"3. L’òrgan de govern és el responsable d’elaborar, actualitzar i custodiar els llibres a què es 

refereixen els apartats 1 i 2."

Secció segona

Fundacions

Article 9

Modificació de la Llei 5/2001

1. Es modifica l’article 27 de la Llei 5/2001, del 2 de maig, de fundacions, que resta redactat de la 

manera següent:

"Article 27. Comptabilitat
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"Les fundacions han de portar la comptabilitat d’acord amb la naturalesa de les activitats i de manera 

que permeti un seguiment de les operacions i l’elaboració dels comptes anuals, i s’ha d’ajustar als 

principis i a les normes de la comptabilitat que hi siguin aplicables."

2. Es modifica l’article 28 de la Llei 5/2001, del 2 de maig, de fundacions, que resta redactat de la 

manera següent:

"Article 28. Llibres

"1. Les fundacions han de portar, com a mínim, el llibre diari, el llibre d’inventari i de comptes anuals 

i el llibre d’actes.

"2. El llibre d’inventari i de comptes anuals de la fundació s’ha d’obrir amb l’inventari inicial extret 

de la carta fundacional, i s’hi ha de transcriure anualment l’inventari de tancament de l’exercici i els 

comptes anuals.

"3. El llibre d’actes ha d’aplegar les actes de les reunions del patronat i dels altres òrgans de govern, 

autenticades en la forma que estableixin els estatuts o, si no ho fan, amb la signatura del secretari o 

secretària o el vistiplau del president o presidenta.

"4. Correspon al patronat l’elaboració, l’actualització i la custòdia dels llibres que han de portar 

preceptivament les fundacions."

3. Es modifica la disposició addicional segona de la Llei 5/2001, del 2 de maig, de fundacions, que 

resta redactada de la manera següent:

"Segona

"S’ha d’establir per reglament el sistema perquè les fundacions puguin presentar els actes 

inscriptibles en el Registre de Fundacions i els comptes anuals mitjançant procediments telemàtics."

Capítol III. Personal

Secció primera

Educació social

Article 10
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Modificació de la Llei 24/2002

S’afegeix una nova disposició transitòria, la tercera, a la Llei 24/2002, del 18 de novembre, de creació 

de l’especialitat d’educació social en el Cos de Diplomats de la Generalitat, amb el text següent:

"Tercera. Torns especials de promoció interna

"1. En el primer torn especial de promoció interna que estableix aquesta llei, els funcionaris del grup 

C de l’Administració de la Generalitat a què es refereix l’article 4 no han de fer l’exercici relatiu als 

temes específics d’educació social, ja que es considera que ja els tenen superats o assolits.

"2. Els torns de promoció interna posterior es regeixen pel que estableixen aquesta llei i la normativa 

d’accés a la funció pública de la Generalitat."

Secció segona

Mossos d’Esquadra

Article 11

Modificació de la Llei 10/1994

S’afegeix una nova disposició transitòria, la sisena, a la Llei 10/1994, de l’11 de juliol, de la Policia de 

la Generalitat . Mossos d’Esquadra, amb el text següent:

"Sisena

"Fins al 31 de desembre de 2008 es poden fer convocatòries específiques d’accés a les categories de 

caporal o caporala, de sergent o sergenta, de sotsinspector o sotsinspectora i d’inspector o inspectora 

pel sistema de concurs oposició, per als funcionaris de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat que 

prestin serveis en l’àmbit territorial de Catalunya, que tinguin com a mínim la categoria equivalent i 

la titulació adequada, i que superin un curs específic impartit per l’Escola de Policia de Catalunya i, si 

escau, un període de pràctiques, d’acord amb el que estableixi la convocatòria corresponent. En 

finalitzar aquest període, el nombre de places que s’hagin cobert per aquest sistema no pot ésser 

superior al quinze per cent de la plantilla en cada categoria."

Disposició addicional
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Servei de ludoteques

El Govern, en el termini de sis mesos, ha de regular el servei de ludoteques i, en el termini d’un any, 

ha d’integrar.lo dins el Sistema Català de Serveis Socials, que s’estableix en el text refós aprovat pel 

Decret legislatiu 17/1994, del 16 de novembre, pel qual s’aprova la refosa de les lleis 12/1983, del 14 

de juliol; 26/1985, del 27 de desembre, i 4/1994, del 20 d’abril, en matèria d’assistència i serveis 

socials.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu 

compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 7 de juliol de 2005

Pasqual Maragall i Mira

President de la Generalitat de Catalunya

Josep Bargalló Valls

Conseller primer
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Carta del voluntariat
El I Congrés Català del Voluntariat, reunit a Barcelona el 29 d'octubre de 1995, inspirant-

se, entre altres, en les recomanacions del Consell d'Europa i del Parlament Europeu sobre 

Voluntariat, en la Carta Europea per als Voluntaris proposada per Volonteurope i en la 

Declaració Universal sobre el Voluntariat proclamada al Congrés Mundial per iniciativa de 

la IAVE, considera:

• Que el voluntariat és una manifestació solidària que es canalitza per 

mitjà d'entitats sense afany de lucre.

• Que tots els ciutadans tenen dret d'organitzar-se i contribuir, d'acord 

amb  llurs  preferències  i  capacitats,  a  la  tasca  que  realitza  el 

voluntariat.

• Que el compromís d'actuació que suposa el voluntariat es fonamenta 

en una decisió lliure i personal motivada per principis de solidaritat i 

altruisme.

• Que el voluntariat contribueix a un desenvolupament social del nostre 

entorn i  del  món,  més  just,  solidari,  equilibrat,  pacífic  i  respectuós 

amb el medi, mitjançant la participació dels ciutadans en la vida de les 

societats.

• Que el voluntariat estimula la responsabilitat social dels ciutadans i 

contribueix a la resolució de les necessitats socials.

• Que el voluntariat fonamenta la seva acció en els principis d'associació 

i participació democràtica, respecte a la dignitat, igualtat i llibertat de 

la persona.

D'acord amb els aspectes esmentats, i per tal d'impulsar el creixement del fet voluntari i la 

seguretat  jurídica,  proposa  que  totes  aquelles  persones  voluntàries  i  les  entitats  on 

s'organitzen acomodin la seva actuació als següents:

Drets del voluntari
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• Obtenir informació de l'entitat on col·labora, sobre el funcionament, 

les  finalitats  i  les  seves activitats,  suport en el  desenvolupament de 

l'acció voluntària i mitjans per poder exercitar-la convenientment.

• Rebre la formació necessària per al desenvolupament de l'activitat.

• Ser tractat sense cap tipus de discriminació i amb tot el respecte a la 

seva condició i creences.

• Gaudir  d'acreditació  suficient  com  a  voluntari  davant  de  tercers  i 

obtenir certificació de la seva participació en els programes.

• Participar activament en l'elaboració, planificació, execució i avaluació 

dels programes i activitats on col·labori, amb el reconeixement social 

de la seva activitat.

• Ser  coberts  dels  riscos derivats  de l'activitat  que du a  terme com a 

voluntari i dels danys que, involuntàriament, podria causar a tercers 

per raó de la seva activitat.

• Rescabalar-se,  si  ho  vol,  de  les  despeses  que  li  pugui  ocasionar 

l'activitat voluntària.

• Acordar  lliurement  les  condicions  de  la  seva  acció  voluntària  i  el 

compromís de les tasques definides  conjuntament, el temps i horari 

que hi podrà esmerçar i les responsabilitats acceptades per cadascú.

Deures del voluntari

• Cooperar en la consecució dels objectius del programa on participi per 

al compliment dels compromisos adquirits dins de l'organització.

• Realitzar l'activitat a què s'ha compromès amb responsabilitat, bona fe 

i  gratuïtat,  donant  suport  de  manera  activa  a  la  seva  entitat  i 

respectant les normes internes de funcionament.

• Observar les mesures de seguretat i higiene reglamentades i aquelles 

que siguin adoptades per l'entitat.

• Rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o material que li pugui 

ser oferta pel beneficiari o per tercers en virtut de la seva actuació.

• Mantenir la confidencialitat, sense perjudici dels drets de la persona, 
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de les informacions rebudes i conegudes en el desenvolupament de la 

seva activitat, tant respecte dels beneficiaris com de l'entitat.

• En cas de renúncia, notificar-la amb antelació o continuar l'activitat 

fins  que  puguin  adoptar-se  les  mesures  necessàries  per  evitar 

perjudicis greus al servei.

La carta del Voluntariat ha estat reconeguda i adoptada pel Parlament de Catalunya en la 

seva Resolució 98/V de 29 maig 1996.

Sol·licitud d'inscripció

Senyor:

............................................................................................................

com a ......................................................, que visc a........................

pis ............... codi postal.......................... telèfon..............................

i que tinc el DNI número............................................................, us

EXPOSO:

Que......................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Per tot el que s'acaba de dir:

DEMANO:

Que......................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

La qual cosa espero obtenir.

................................................., .......de.........................de 20...........

233

mailto:xarxa.sinergia@gmail.com


Sinèrgia
Estratègies Socioambientals

xarxa.sinergia@gmail.com

Signatura,
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Acord de Constitució

A............................, el dia......de...................de 20......., reunits:

.................................................. 

.................................................. (nom, cognoms, domicilis i DNI) 

.................................................. 

acorden:

1. Constituir l’associació................................................................

(la denominació ha de ser exactament la mateixa tant a l’acta com als estatuts)

2. Aprovar els estatuts pels quals es regirà.

3. Elegir la Junta Directiva, la composició de la qual és la següent:

(aquest apartat no és obligatori que consti en l'acta fundacional)

......................................................, president/a

......................................................, secretari/a

......................................................, tresorer/a

Signatures

(ha d'anar signada per tots els socis fundadors)
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Model d'Estatuts
Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Amb la denominació ............................................................................

es constitueix l'associació, que, a l'empara de l'article 22 de la Constitució, regularà les seves activitats d'acord amb la Llei 

7/1997, de 18 de juny, d'associacions (DOGC 2423, d'1 de juliol) i els seus estatuts.

Article 2

Els fins de l'associació són:

1................................................................................................

2................................................................................................

3................................................................................................

4................................................................................................

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3

1. El domicili de l'associació s'estableix a ........................................................, i radica al 

carrer ........................................................, núm. ................... 

2. El domicili social assenyala l'àmbit d'activitat principal de l'entitat, si bé qualsevol altra referència geogràfica (local, 

estatal o internacional) resultarà igualment significativa de l'àmbit territorial.

Capítol II. Els membres de l'associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4

Poden formar part de l'associació totes les persones de més de........ anys. Han de presentar una sol·licitud per escrit a la 

Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre això en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà en 

l'Assemblea General més immediata.

Els socis menors d'edat, si n'hi ha, no tenen vot en les assemblees ni poden elegir ni ser elegits membres de la Junta 

Directiva.
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Article 5

Són drets dels membres de l'associació:

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l'Assemblea General.

2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.

4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord amb les normes 

legals i estatutàries.

5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la 

vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris 

de l'associació.

7. Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.

8. Rebre informació sobre les activitats de l'associació.

9. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició

10. Formar part dels grups de treball.

11. Posseir un exemplar dels estatuts.

12. Consultar els llibres de l'associació.

Article 6

Són deures dels membres de l'associació:

1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-les.

2. Contribuir al sosteniment de les despeses de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres 

aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests.

3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació.

237

mailto:xarxa.sinergia@gmail.com


Sinèrgia
Estratègies Socioambientals

xarxa.sinergia@gmail.com

Article 7

Són causa per ser donat de baixa de l'associació:

1. Que ho decideixi la persona interessada, que ho ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta 

Directiva.

2. No satisfer les quotes fixades.

3. No complir les obligacions estatutàries.

Capítol III. L'Assemblea General

Article 8

1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part per dret propi i 

irrenunciable.

2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per 

majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea.

3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en 

discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.

Article 9

L'Assemblea General té les facultats següents:

a) Modificar els estatuts.

b) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.

c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació 

de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de les despeses de l'associació i aprovar la gestió feta 

per l'òrgan de govern.

d) Acordar la dissolució de l'associació.

e) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n.

f) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.

g) Aprovar el reglament de règim interior.
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h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.

i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d'associats i 

associades per una raó distinta a la de la separació definitiva.

j) Resoldre sobre qualsevol altre qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de 

l'associació.

La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de 

l'Assemblea General.

Article 10

1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins dels mesos 

compresos entre ...................... i ..............., ambdós inclusivament.

2. L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri 

convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d'associats no inferior al 10%; en aquest cas, 

l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 11

1. L'assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a 

mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.

2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant 

un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d'associats i associades que ha de tenir 

l'associació.

3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president de l'associació. Si no hi és, l'han de 

substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a 

secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

4. El secretari redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de 

les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones 

assistents.

Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. 

Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis al local social.
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Article 12

1. L'assemblea general es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades 

presents o representades.

2. Un mínim no superior al 10% dels associats pot sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del 

dia d'un o més assumptes a tractar, i si ja s'ha convocat l'assemblea, sempre que ho facin dins el primer 

terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d'aquella. La sol·licitud 

també es pot fer directament a l'assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot 

adoptar acords respecte als punts no inclosos en l'ordre del dia comunicant en la convocatòria, si així ho 

decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.

Article 13

1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació.

2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis dels presents o representats.

3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de 

l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, 

caldrà un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents, tant en la primera 

convocatòria com a la segona. En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses 

candidatures, es farà per acord de la majoria relativa dels socis presents o representants.

4. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus 

domicilis certificada pel secretari amb el vist-i-plau del president.

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 14

1. Regirà, administrar i representar l'associació la Junta Directiva, que componen el president, el 

vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents 

( la composició de la Junta Directiva pot ser diferent, encara que ha de constar necessàriament d'un 

president, un secretari i un tresorer).

2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l'Assemblea 

General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec (cal concretar la 

durada del càrrec tenint en compte que no pot ser superior a cinc anys).

3. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint, amb el vist-i-plau 

del president sortint, i s'han de comunicar al Registre d'Associacions.
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Article 15

1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de ........................ sense 

perjudici que puguin ser reelegits.

2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se 

per:

a) Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n'exposin els motius.

b) Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.

c) Baixa com a membre de l'associació.

d) Sanció per una falta comesa en l'exercici del càrrec, imposada d'acord amb el que 

estableixi l'article 13.3 dels estatuts.

3. Les vacants que es produeixen en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea 

General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec 

vacant.

Article 16

1. La Junta Directiva té les facultats següents:

a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la 

Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les 

normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes 

públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.

c) Proposar en l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.

d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres 

de l'associació han de satisfer.

e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi 

adoptin.

f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els 

aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.

g) Elaborar la memòria anual d'activitats i sotmetre-la a l'aprovació de l'Assemblea General.
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h) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.

i ) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

j) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de 

l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin realitzar.

k) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hauran d'encarregar de cada grup de 

treball, a proposta dels mateixos grups.

i) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres 

persones, per aconseguir:

a) subvencions o altres ajuts;

b) l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i 

comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.

m) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit d'estalvi i 

disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determinarà a 

l'article 30.

n) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no s'hagi previst als estatuts i donar-ne 

compte a la primera Assemblea General.

o) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre 

òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17

1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s'ha de 

reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin , i que en cap cas no pot ser 

inferior a .................................

2. Es reunirà en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita 

un ..................... dels membres que la componen.

Article 18

1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum 

de la meitat més un.

2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara 

que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistència del president o del secretari o de les persones 

que els substitueixin hi és necessària sempre.
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3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 19

1. La Junta Directiva podrà delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de 

treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.

2. També podrà nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els 

confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 20

1. Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel secretari i 

el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè 

s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V. El president i el vicepresident de l'associació.

Article 21

1. El president de l'associació també serà president de la Junta Directiva.

2. Són pròpies del president les funcions següents:

a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la 

Junta Directiva.

b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.

c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.

d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació

f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin 

l'Assemblea General o la Junta Directiva.

3. El president és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident o el vocal de més edat de la 

Junta, per aquest ordre.
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Capítol VI. El tresorer i el secretari

Article 22

El tresorer te com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el 

balanç i la liquidació de comptes. Portarà un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. 

Pagarà les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d'ésser visades prèviament pel president, i ingressa el 

que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.

 

Article 23

El secretari ha de custodiar la documentació d'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de 

l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar les certificacions que calgui lliurar, i també portar el llibre 

de registre de socis.

 

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 24

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de l'associació que vulguin 

formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva n'aprovarà la constitució, llevat que hi hagi en contra el vot de les 4/5 parts de la Junta Directiva, la 

qual podrà constituir directament comissions o grups de treball sempre que compti amb el suport d'un grup mínim de 

dos socis.

La Junta Directiva s'han de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li 

han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

 

Capítol VIII. El règim econòmic

 

Article 25

Aquesta associació no té patrimoni fundacional. (En cas contrari cal indicar la quantitat en què es valora.)

 

Article 26

Els recursos econòmics de l'associació es nodriran de :

a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres

b) les subvencions oficials o particulars

c) les donacions, les herències o els llegats

d) les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que es puguin obtenir
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 Article 27

Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la 

manera i en la proporció que determini l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

L'assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals -que s'abonaran per mesos, trimestres o 

semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

 

Article 28

L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.

 

Article 29

En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures 

del president, el tresorer, i el secretari.

Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals una ha de ser la del tresorer o bé la del 

president.

 

Capítol IX. Règim disciplinari

 

Article 30

L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una 

amonestació fins a l'expulsió de l'associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència o denúncia o comunicació. La Junta Directiva 

nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia del presumpte 

infractor. La resolució final, que ha de ser motivada, l'adopta aquest òrgan de govern.

Els socis sancionats que no estiguin d'acord amb les resolucions adoptades poden sol·licitar que s'hi pronunciï 

l'Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.
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Capítol X. La dissolució

Article 31

L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a 

aquest fi.

Article 32

1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació 

dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a 

complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada que, en l'àmbit 

territorial d'actuació de l'associació, s'hagi caracteritzat més en la seva obra a favor de ................................................

5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article 

seran competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no ha confereix aquesta missió a una comissió 

liquidadora especialment designada.

.............................................., ............ d........................... de 20.....

Signatures de tots els socis fundadors
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