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Direcció General de Dret
i d'Entitats Jurídiques

Referéncia:

12181 t 2013 (MGS)

Assumpte

Declaració d'utilitat pública

Reg. sortida:

0547t1868312014

Data reg. sortida:

2111012014 08:59:00

Sr. Trinidad Pérez Fernández
Suport Castellar del Vallés - Associació dels Familiars dels Malalts [t/entals
Carrer Església , s/n, 1r
08211 Castellar del Vallés
(Vallés Occidental)

Senyora,

Us trameto, adjunta, una fotocópia compulsada de la Resolució JUS/ 12014, de 17
d'octubre per la qual, per delegació, el director general de Dret i d'Entitats Jurídiques ha
resolt declarar d'utilitat pública l'entitat Suport Castellar del Vallés - Associació dels
Familiars dels Malalts Mentals.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades
poden interposar, amb carácter potestatiu, recurs de reposició davant d'aquest órgan, en
el termini d'un mes, d'acord amb el que estableix l'article 77 de la Llei 2612010, del 3
d'agost de régim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i
els articles 107,116i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de régim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú; o bé poden interposar
directament recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos inesos, de
conformitat amb el que disposen els articles 10, 14,25i 46 de la Llei 2911998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, ambdós terminis a comptar

de l'endemá de la notificació d'aquesta Resolució.
lgualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Amb carácter informatiu cal indicar que si l'entitat vol aplicar el régim fiscal especial de la
llei4912002, de23 de desembre, de régim fiscal de les entitats sense fins lucratius idels
incentius fiscals al mecenatge (BOE de 24.12.2002), haurá de complir els requisits que
s'hi estableixin.
Atentament,
Responsable de control
Marina Gutiérrez Torné
Barcelona. 21 d'octubre de 2014
Pau Claris, 81
08010 Earcelona
Tel 93 316 41 00
Fax 93 316 41 33
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12014,

de 17 d'octubre, de declaració d'utilitat pública de diverses

D'acord amb la normativa vigent poden ser declarades d'utilitat pública, a iniciativa prdpia,
aquelles associacions que reuneixin els requisits de l'article 32 de la Llei orgánica 1l2OO2, de
22 de marg, reguladora del dret d'associació.
Atés que s'han instrujt efs corresponents expedients relatius a les sol'licituds de declaració
d'utilitat pública de diverses associacions competéncia de la Generalitat de Catalunya, en els
quals consten els informes proposta favorables preceptius;
Vistos els informes proposta del Servei de Registre iAssessorament d'Entitats de Dret Privat
i dels Serveis Territorials de Justícia a Lleida,
D'acord amb el que estableixen el Reial decret 126612007 , de 24 de setembre, de traspás de
funcions de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matéria de declaració
d'utilitat oública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a les associacions i
fundacions, i el Decret 6/2008, de 21 de gener, pel qual s'assignen al Departament de
Justícia les funcions esmentades,
Resolc:

Declarar d'utilitat pública les associacions següents, inscrites al Registre d'Associacions del
Departament de Justícia:

Associació Grup de Cooperació Aguiluchos, núm. d'inscripció 37495, secció 1a, de la
demarcació de Barcelona.
Suport Castellar del Vallés-Associació dels Familiars dels Malalts Mentals, núm. d'inscripció
21811, secció 1a, de la demarcació de Barcelona.
Associació de Familiars i Malalts d'Alzheimer i Altres Malalties Neurodegeneratives Cerverala Segarra, núm. d'inscripció 31900, secció 1a, de la demarcació de Lleida.
Informació sobre els recursos a interposar

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, Ies persones interessades
poden interposar, amb carácter potestatiu, recurs de reposició davant d'aquest drgan, en el
termini d'un mes, d'acord amb el que estableix I'article 77 de la Llei 2612010, del 3 d'agost,
de régim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles
107, 116 i 117 de la Llei 3011992, de 26 de novembre, de régim jurídic de. les
administracions públiques i del procediment administratiu comú; o bé poden interposar
directament recurs contenciós administratig,,r,-{ry,,gl¡l, f, ,,fialfl,.'Qg¡¡tenciósá"Aldministraiiva del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunyál ei ,e,lll..mjl1,',9eldgs:mesos de conformitat amb
el que disposen els articles 10, 14,25 i 46 de la'rl-lei 2911998; de 13
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Barcelona, 17 d'octubre de2014
Perde|egació(Reso|ucióJ|rJS/498t2o13,de8.3'2013,DoGCde13.3.2013.)

Saniiago Ballester i Muñoz
Juridiques
Director general de Dret i d'Entitats
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