RESOLUCIÓ
Expedient instruÏt arran de la sol-licitud, presentada per l'associació de l'associació
denominada Asociación Gaia Commercium en el Registre d'Associacions de la Direcció
General de Dret i d'Entitats Jurídiques

Relació de fets
1. En data 26/09/2011, es va presentar una sol-licitud d'inscripció, en el Registre
d'Associacions, de l'associació denominada Asociación Gaia Commercium, juntament
amb l'acta de constitució i els estatuís de l'entitat.
2. Els estatuts inclouen els següents aspectes prescrits legalment:
2.1 Els fins de l'associació, que son: "1.- Comercialización de todo tipo de productos a
través de la Asociación de forma virtual , aprovechando las nuevas tecnologías de
Internet ; asociación con unos mínimos costes, sin local, sin gastos, sin personal al que
retribuir ya que todas las personas que puedan intervenir en la gestión serán personas
voluntarias. 2.- La asociación sin ánimo de lucro destinará la totalidad de los beneficios
que se puedan obtener de dicha comercialización a los fines relativos a la erradicación de
enfermedades a través de donaciones a ONGs y cualesquiera Entidades tanto públicas
como privadas o Fundaciones tanto en el ámbito de Cataluña u otras Comunidades
Autónomas menos favorecidas como nivel internacional, que tengan tales finalidades y
que sean elegidas por el propio usuario que adquiera los productos en cuestión. 3.- La
asociación destinará todas las donaciones, subvenciones o aportaciones de asociados o
de terceras personas en su importe integro (menos los mínimos costes de gestión que
puedan existir) entre los fines que los mismos elijan de los señalados en el apartado
anterior. 4.- La asociación justificará y acreditará y certificará , en todo caso, ante sus
usuarios o bien donantes la realización de las aportaciones a los fines de la presente
asociación. 5.- La asociación será gestionada en todo momento por personas voluntarias
que bajo ningún concepto podrán percibir ninguna retribución en el desempeño de sus
actuaciones reembolsándose única y exclusivamente aquellos gastos que se acrediten
documentalmente para el desempeño de los fines de la asociación, ya que su máximo
objetivo es, a través de un comercio justo, contribuir a la erradicación de las
enfermedades y el sufrimiento de las persona ayudando así a un mundo más justo bajo
unos principios de generosidad, solidaridad y sostenibilidad."
2.2 El domicili, que l'associació ha fixat a Cornellà de Llobregat (Barcelona), carretera
d'Esplugues, núm. 75, 3r 5a.
2.3 L'ámbit d'actuació, que serà principalment el territori de Catalunya.
2.4 Els drets i deures deis associats; els procediments d'admissió i cessament d'aquests;
la direcció i l'organització de l'entitat; el seu patrimoni i els recursos econòmics de què
disposa, i l'aplicació deis béns en cas que es dissolgui.

Fonaments de dret
L'article 22 de la Constitució espanyola.
L'article 118.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.
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Document: T0359E63H01B83H
Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats de
l'Agència Catalana de Certificado. La política de signatura aplicable és 'Condicions tècniques
de signatura electrónica deis actes administratius i de les manifestacions de voluntat en
suport informátic del Registre Electrònic de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques
del
Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya'." Aquest document es pot
http://www.gencat.cat/justicia/entitatsjuridiques/consulta
consultar a la web

La Llei orgánica 1/2002, de 22 de mar?, reguladora del dret d'associació.
La Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a
les persones jurídiques.
El Decret 206/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i
funcionament del Registre d'Associacions.
Pel fet que a la documentació presentada no consta cap referència 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 Asociación Gaia Commercium compleix els requisits
assenyalats en les disposicions esmentades per poder ser considerada com una
manifestació del dret d'associació reconegut a la Constitució i, per tant, és
procedent inscriure-la en el registre corresponent, considerant que les activitats
relacionades amb els seus fins es duran a terme segons les normes que
específicament les regulin, mitjançant l'obtenció, si escau, dels permisos o
llicències pertinents.
Per això,

RESOLC:
Inscriure a la Secció 1a del Registre d'Associacions de la Generalitat l'associació
denominada Asociación Gaia Commercium, de Cornellà de Llobregat (Barcelona).
Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa, la/les persona/es
interessada/es hi pot/den interposar recurs d'alçada davant de la consellera de
Justicia, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificado, o
qualsevol altre recurs que consideri/n convenient per a la defensa deis seus
interessos.
El recurs d'alçada es podrà entendre desestimat si al cap de tres mesos d'haver-se
interposat no se n'ha notificat la resolució. Només en aquest cas, la/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 produït l'acte presumpte
desestimatori del recurs, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justicia de Catalunya.
Barcelona, 12 de desembre de 2011
Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques

Santiago Ballester i Muñoz
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