
Llei de transparència 

Donant compliment a allò que disposen els articles 3.b), 6.1 i 8.2 de la “Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, publicada al 

BOE del 10 de desembre de 2013 que, al nostreefecte, ha entrat en vigor el 10 de desembre 

de 2014, ens plau informar del següent: 

FINALITATS SOCIALS 

La FEDERACIÓ UNIÓ DE COLLES SARDANISTES DE CATALUNYA (UCS), és una ENTITAT sense 

ànim de lucre, que actua a l’empara de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi 

civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 

Inscrita en el Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de 

Catalunya, secció primera, amb el núm. 648, i proveïda del NIF G-58450404, té el domicili 

social i fiscal al carrer Sant Quintí, 14; 08026 Barcelona. 

Les seves finalitats socials, establertes a l’article 4 dels Estatuts adaptats a la Llei 4/2008 

inscrits el 27 de març de 2014, en vigor, són: 

Article 4 – FINALITATS SOCIALS 

1. La pràctica i foment de les danses catalanes, especialment de la Sardana en la seva 
vessant competitiva, sota una organització única. 

2. Resoldre tots aquells conflictes entre Ens federats i els afers externs d’aquests que 
estiguin relacionats amb les seves actuacions en els marcs competitiu i d’exhibició. 

3. Al servei dels Ens federats i per difondre i promocionar la sardana i el sardanisme de 
competició i la cultura popular i tradicional catalana, procedir a diverses edicions i 
publicacions, principalment i amb caire continuat una revista especialitzada. 

4. Vetllar pels drets propis dels Ens federats i procurar que encaminin les seves activitats 
a dignificar tant com sigui possible la seva activitat en el món sardanista. 

5. Promoure, en totes les seves activitats, el coneixement, la difusió i l’ensenyament de 
la llengua catalana. 

6. En queda exclòs tot ànim de lucre. 

 
ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 

En l’article 15,capítol IV, dels esmentats estatus s’estableixen els càrrecs, nats i elegibles,que 

componen la Junta Directiva de la UCS, tots ells persones físiques diferents, que exerceixen el 

càrrec de forma gratuïta, durant un període de tres anys, sense perjudici que puguin ser 

reelegits. 

Des del 22 de febrer de 2015 ocupen les responsabilitats i càrrecs elegibles les següents 

persones, degudament inscrites al Registre d’Associacions: 

Presidenta: Nuri Escudé i Guil. 

Vicepresident1er: Josep Maria Clavé i Rius 

Secretari: Víctor Cibran i Climent 

Tresorer: Joan Casals i Potrony. 

Vocals:  Laura Figuerola i Martínez,  Nuria Bosch i Viñas i  Mateo Nogueras i Boher 



Addicionalment, en són membres nats, en qualitat de vicepresidents sense rang de 

preeminència, els qui ocupin la presidència de cadascuna de les organitzacions territorials. 

Accediran i cessaran en el càrrec quan ho facin en la presidència de la respectiva organització 

territorial, d’acord amb les normes de la territorial. 

Vicepresidents: David Jané i Vidal,  Alex Coca i Carreras, Albert Massagué i Escoda, Joan Morros 

i Jansà, i Eduard Ayats i Aljarilla 

 

CONVENIS SUBSCRITS AMB I SUBVENCIONS REBUDES DE LES ADMINISTRACIONS 

PÚBLIQUES.- 

L’any 2015, a la Federació li han estat concedides: 

    Per part de la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, a través de la Gerència de Serveis de Cultura, una 

subvenció de 960 euros per la realització de la cloenda del campionat de Catalunya.   

    Per part del DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA a través de 

l’Oficina de Suport de la Iniciativa Cultural, una subvenció de 12.586 euros per l'organització 

del Campionat Nacional de Catalunya i una subvenció de 39.444 euros per a Organitzadors de 

Concursos de Colles Sardanistes . 

Per part del DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, una 

subvenció de 2.920 euros per la publicació de la revista UNIÓ 

Barcelona, 01 de març de 2016. 

 


