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R E S O L U C I Ó 

Expédient instruit arran de la sol-licitud, presentada pel senyor Manfred Peter Samulat i 
altres, d'inscripció de l'associació denominada Arte Cultura Idiomas & Educación Projekte 
in situ (ARCUIDE Projekte in situ) en el Registre d'Entitats Juridiques deis Servéis 
Territorials del Departament de Justicia a Girona. 

Relació de fets 

1. En data 09/07/2015, el senyor Manfred Peter Samulat va presentar una sol-licitud 
d'inscripció, en el Registre d'Associacions, de l'associació denominada Arte Cultura 
Idiomas & Educación Projekte in situ (ARCUIDE Projekte in situ), juntament amb l'acta de 
constitució i els estatuts de l'entitat. 

2. Els estatuts inclouen els següents aspectes prescrits legalment: 

2.1 Els fins de l'associació, que son: Els fins de l'associació són:Objectius: 1. Promoure 
l'art ais espais publics, combinant-lo amb la recuperado i difusió del patrimoni cultural, 
paisatgístic i etnogràfic en l'àmbit local. 2. Divulgado de les cultures locáis en les seves 
diferents vessants: folklore, llengua, etc. 3. Promoure la cultura de la mediació com a 
forma de resolució de conflictes entre les persones de diferents cultures en els diferents 
sectors de l'àmbit local. 4. Promoure l'aprenentatge d'idiomes per un millor enteniment i 
mobilitat entre la gent, augmentant les seves competències, oportunitats i el foment de la 
interculturalitat i Teco- cultura. 5. Promoure els habits lecto-escriptors entre els infants i la 
gent gran. 6. Promoure la combinació transversal de la literatura amb altres matèries 
artistiques (pintura, música, fotografía, etc.), la cultura, l'oci i els idiomes. 7. Promoure la 
llibreteràpia i la biblioteràpia com a recursos terapèutics protectors deis nens. 8. Elaborar i 
executar projectes creatius locáis complementaris a les formacions éducatives que 
permetin fomentar i promocionar l'esperit associatiu. Que s'aconseguiran: Per aconseguir 
les seves finalitats, l'associació realitza les activitats següents: 1. Participant i/o 
organitzant cursos, fires, exposicions, tertulies, activitats culturáis com mostres 
collectives d'artistes locáis i convidáis de les diferents matèries artistiques, intervenint la 
natura (riberes deis rius, muntanyes, vies verdes i rotondes.etc.) i élaborant projectes 
d'investigació. 2. Projectant solucions arquitectôniques basiques a la problemática de 
l'habitatge al tercer món. 3. Organitzant excursions i visites guiades a artistes, artesans, 
escriptors etc., per revalorar i donar a conèixer tant el patrimoni cultural huma com el 
natural. 4. Recollint testimonis i realitzant entrevistes sobre la memoria histórica, oficis 
tradicionals i el patrimoni oral. 5. Realitzant tallers i cursos de lecto-escriptura, tornant ais 
sistemes tradicionals, éditant publicacions i facilitant gratuïtament llibres. 6. Duent a terme 
projectes de llibreteràpia i biblioteràpia per a infants de zones en conflicte social i en 
guerra. 7. Establint convenís amb institucions locáis i supralocals per actuar com a 
mediadors en les situacions en qué se'ns requereixi. 8. Donant classes dinàmiques en 
diferents idiomes en els àmbits locáis amb significant contingut cultural, en contacte amb 
la natura i la societat, promovent el voluntariat. En queda exclôs tôt ànim de lucre. 

2.2 El domicili, que l'associació ha fixât a Angles (Girona), radica al Carrer Plaça de la 
Vila, núm. 1. 
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2.3 L'àmbit d'actuació, que sera principalment el territori de Catalunya. 

2.4 Els drets i deures dels associais; els procediments d'admissió i cessament d'aquests; 
la direcció i l'organització de l'entitat; el seu patrimoni i els recursos économies de que 
disposa, i l'aplicació dels béns en cas que es dissolgui. 

Fonaments de dret 

Primer- L'article 22 de la Constitucio espanyola reconeix el dret fonamental d'associació i 
estableix, al seu punt 3, que les associacions s'inscriuen en un registre als unies efectes 
de publicitat. 

Segon- L'article 118.1 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya disposa que correspon a la 
Generalitat, respectant les condicions basiques que l'Estat estableixi per garantir la 
igualtat en l'exercici del dret i la reserva de llei orgánica, la competencia exclusiva sobre 
el règim jurídic de les associacions que compleixen Murs funcions majoritàriament a 
Catalunya. 

Tercer- D'acord amb l'article 30 de la Llei orgánica 1/2002, de 22 de marc, reguladora del 
dret d'associació el Registre d'associacions ha de procedir a la inscripció, i limitar la seva 
activitat a la verificació del compliment dels requisits que han de reunir els documents que 
es presenten per a la seva inscripció, de manera que únicament pot ésser denegada la 
inscripció si els documents no s'ajusten a les disposicions de la llei. 

Quart- La Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les persones juridiques, estableix en l'article 321-5 que les associacions s'han d'inscriure, 
només a efectes de publicitat, en el Registre d'Associacions. 

Cinquè- Quant a les funcions del Registre d'Associacions, l'article 315-3 del llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la "Qualificació" preveu que els ôrgans encarregats 
dels registres qualifiquen el contingut dels actes inscriptibles, d'acord amb el que resulta 
dels documents en virtut dels quais se sol-licita la inscripció i dels assentaments 
registráis. I afegeix que no es pot denegar la inscripció de cap acte inscriptible que 
compleixi els requisits que estableix la llei. 

Sise- L'article 1 del Décret 206/1999, de 27 de juliol, pel quai s'aprova el Reglament 
d'organització i funcionament del Registre d'Associacions, adscriu el Registre 
d'associacions a la Direcció General de Dret i d'Entitats Juridiques del Departament de 
Justicia i l'article 2 de l'esmentat Décret determina l'organització del Registre. 

Pel fet que a la documentado presentada no consta cap referencia al títol relatiu al 
domicili social, no es pot justificar ni presumir, basant-se només en aquesta Resolució, 
cap dret de l'entitat sobre el domicili esmentat. 

L'associació denominada Arte Cultura Idiomas & Educación Projekte in situ (ARCUIDE 
Projekte in situ) compleix els requisits assenyalats en les disposicions esmentades per 
poder ser considerada com una manifestado del dret d'associació reconegut a la 
Constitucio i, per tant, és procèdent inscriure-la en el registre corresponent, considérant 
que les activitats relacionades amb els seus fins es duran a terme segons les normes 
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que específicament les regulin, mitjançant l'obtenció, si escau, deis permisos o llicències 
pertinents. 

Inscriure a la Secció 1a del Registre d'Associacions de la Generalität l'associació 
denominada Arte Cultura Idiomas & Educación Projekte in situ (ARCUIDE Projekte 
in situ), de Angles (Girona). 

Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa, la/les persona/es 
interessada/es hi pot/den interposar recurs d'alçada davant del conseller de Justicia, en el 
termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, o qualsevol altre recurs 
que considerj/n convenient per a la defensa dels seus interessos. 

El recurs d'alçada es podrà entendre desestimat si al cap de tres mesos d'haver-se 
interposât no se n'ha notificat la resolució. Només en aquest cas, la/les persona/es 
interessada/es podrà/an interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de sis 
mesos a comptar de l'endemà que s'hagi produit l'acte presumpte desestimatori del 
recurs, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de 
Catalunya. 

Girona, 18 de setembre de 2015 

Directora dels Servéis Territorials de Justicia 

Per això, 

R E S O L C : 

Isabel Ruiz I Margalef 
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