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1. Estructura de l’organització 

Els tres nivells i l’assemblea com a estructura de decisió 

La Candidatura d’Unitat Popular s’estructura en base a tres nivells: Assemblea Local – 

Assemblea Territorial i CUP nacional.  

A nivell local, cada CUP local s’organitza internament, sempre a l’entorn de l’assemblea i 

segons aquesta.  

A nivell territorial, existeix l’Assemblea Territorial, espai comú de la militància de les 

assemblees locals d’aquell territori. L’Assemblea Territorial es reuneix un cop a l’any com a 

mínim i, entre aquesta, existeix un òrgan de seguiment del dia a dia de la Territorial que el 

composa un representant de cada Assemblea Local. 

A nivell nacional, tot comença a l’Assemblea Nacional Ordinària (ANO), màxim òrgan de decisió 

on acudeix tota la militància per debatre i exercir el dret a vot. Aquesta marca la línia 

ideològica i organitzativa de la CUP ; el Consell Polític, amb representació de totes les 

Assemblees Territorials, és l’òrgan de govern entre ANO i ANO. A nivell nacional, existeix 

també el Secretariat Nacional, l’òrgan col·legiat encarregat de la gestió nacional  del dia a dia, 

així com grups de treball i comissions temàtiques creades segons les necessitats. 

[es pot veure el diagrama de funcionament a l'Annex I d'aquest informe] 

El Grup Mixt-CUP-AE i el seu seguiment 

L’Oficina Tècnica Parlamentària (OTP), integrada pels tres diputats i les tres persones 

alliberades per l’organització per donar suport a la tasca del grup parlamentari, és l’òrgan de 

gestió del dia a dia. El Grup d’Acció Parlamentària (espai representat per l'OTP, els diputats, els 

grups de treball sectorials de la CUP, les Assemblees Territorials CUP, per totes aquelles 

organitzacions que van donar suport a la CUP-AE, un representant de la mesa del Consell 

Polític i del Consell de Garanties de la CUP, dos membres del Secretariat Nacional, i altres 

organitzacions i moviments socials que es decideixin en funció de la temàtica a tractar) fa 

seguiment del treball realitzat per l’OTP, com també en fa seguiment el Secretariat Nacional, a 

través de dos del seus membres. El Consell Polític de la CUP és, finalment, qui n’acaba marcant 

la línia política en coherència amb la línia de l’organització. 

La militància. Els i les simpatitzants  

La CUP nacional té censades 1.315 persones militants a final de 2013. Per la idiosincràsia de 

l’organització, també parlem popularment de militants d’aquelles persones que participen 

activament i formen part de la seva Assemblea Local. Aquestes persones, estatutàriament, són 

simpatitzants. Tenim censats només aquells simpatitzants que estan pagant una quota 

directament a l’Assemblea Local. Són 137. L’estimació de persones simpatitzants del conjunt 

de les CUP locals (sense comptar les persones militants) és de 800 persones. 

Cada militant paga 60€ anuals per tenir tots els drets respecte CUP nacional. Tot i així, cada 

Assemblea Local decideix si té una quota pròpia que també ha de pagar el militant, que serveix 

per pagar les despeses de l’Assemblea Local.  Actualment, hi ha 71 Assemblees Locals que 
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només paguen la quota de CUP nacional i 38 Assemblees Locals paguen més que els 60€ anuals 

de CUP nacional; respecte aquestes últimes, hi ha una quota d'entre 72€ i 180€ màxim anual 

(comptant que 60€ van per CUP nacional), de tal manera que la quota mitjana anual de les 

Assemblees Locals és de 85€. 

Cada simpatitzant pagarà la quantitat que es determini a l’Assemblea Local. Aquesta quantitat, 

actualment, oscil·la entre els 30€ i els 180€ anuals. La mitjana de quota que paguen els 

simpatitzants (recordem-ho, militants a efectes d'AL) és de 84€ anuals. 

Les Assemblees Locals (AL) 

És l’estructura bàsica a partir de la qual s’organitza la CUP. La conformen el conjunt de 

militants que es reuneixen de forma assembleària periòdicament per debatre políticament 

sobre el municipi. 

Existeixen 109 Assemblees Locals, 46 de les quals tenen representació en els seus municipis de 

referència. La CUP com a tal, a través de les seves Assemblees Locals, fa seguiment i suport als 

seus 95 regidors i regidores, a més de les 10 persones que són conselleres comarcals en 7 

Consells Comarcals diferents (NOTA: el seguiment dels consellers comarcals el farà l’Assemblea 

Local o l’Assemblea Territorial, en funció del territori que abasti el Consell Comarcal). 

Les activitats i accions de les CUP locals es financen mitjançant els recursos propis (quotes de 

militància esmentades), activitats polítiques en què es poden recaptar alguns fons, donacions 

de persones físiques i tots els ingressos procedents de la representació en l’ajuntament del seu 

municipi. 

Assemblees Territorials (AT) 

L'Assemblea Territorial és l’espai de coordinació i treball de les diferents Assemblees Locals. En 

ella, es debaten els temes d’abast nacional que prèviament s’han debatut en les Assemblees 

Locals i que es debatran en el Consell Polític. A més, es treballen temes propis del territori a 

partir del pla de treball que es defineix en el plenari anual de l’Assemblea Territorial.  

Les AT tenen un pressupost anual propi que es nodreix dels ingressos institucionals dels 

consells comarcals (si territorialment coincideix amb l’AT) i dels diners que es transfereixen a 

nivell nacional: està establert que el total del 10% del total dels ingressos institucionals que rep 

l’organització es transfereix a parts iguals a totes les Assemblees Territorials. En aquest any 

2013, s’ha traspassat un total de 93.531,25€ a les 13 Assemblees Territorials.  

2. Recursos materials i patrimoni 

• La CUP no posseeix cap immobilitzat material ni intangible en el seu patrimoni. 

Tampoc tenim cap crèdit contret amb entitat bancària ni cap inversió financera.  

• No tenim local nacional propi: continuem compartint un espai a Manresa amb 

d’altres entitat i la pròpia CUP Manresa pel qual contribueix a les despeses amb 

1.200€ a l’any (tot i que estem en procés de lloguer d'un local nacional a Barcelona 

pel 2014). 
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• No hi ha cap AL que tingui un local en propietat; la majoria comparteixen espai 

amb d’altres entitats locals o de l’esquerra independentista.  

• Hi ha poques Assemblees Locals que tenen un local amb règim de lloguer. Són  Vic, 

Figueres, Molins de Rei, Mataró, Navàs, Premià de Mar, Sant Martí Sarroca, Santa 

Maria de Palautordera  i Girona. 

• No tenim infraestructura pròpia com a CUP; quan en necessitem per actes, 

intentem buscar la col·laboració dels Casals i Ateneus que pugui tenir el municipi i, 

si no en tenen, la lloguem puntualment per l’acte pel que és necessari. 

3. Recursos humans 

• Hi ha contractats a jornada completa 7 treballadors/es a nivell nacional que 

compleixen funcions d’estructura d’organització i de gestió del grup parlamentari 

Grup Mixt – CUP-AE. Aquests perceben un sou net mensual d’entre 1.400€-1.680€ 

(14 pagues) en funció de les càrregues i les necessitats socials que tinguin. Tenen 

una limitació de 4 anys d’estar contractats per l’organització. 

• A més, hi ha 5 treballadors/es contractades a mitja jornada per la CUP que fan 

tasques al seu referent territorial: 1 persona treballa per la territorial de Maresme 

– Barcelonès Nord; 1 per la CUP Vic, 1 per la CUP Valls, 1 per la CUP Mataró; i 1 

per la CUP Vilafranca. Cap d’aquestes persones treballadores no supera els límits 

salarials marcades per l’organització pels seus treballadors/es nacionals. 

• Hi ha tres persones contractades directament pel seu ajuntament en suport al 

grup municipal: una a CUP Reus i dues a CUP Girona (una a jornada completa i una 

altra a ½ jornada) 

• Totes les persones que són càrrecs electes estan sota les directius de l’organització 

pel que fa a sous (màxim salarial del 2,5 x Salari Mínim Interprofessional) i pel que 

fa a la repetició de mandats (una legislatura pels diputats/des; dues legislatures 

per regidores i regidors). Com veurem posteriorment, la gran majoria dels 95 

regidors de CUP-PA els seus ingressos principals no són els derivats de la seva 

tasca a l'ajuntament. Al 2013 aquests són els regidors/es alliberats (sous pagats 

pels seus ajuntaments, que sí són els seus ingressos principals) 

▪ Navàs: un alcalde a jornada completa, 3 regidors/es a ½ jornada 

▪ Celrà: un alcalde a jornada completa 

▪ Girona: un regidor a jornada completa 

▪ Sant Cugat: dos regidors a jornada completa 

▪ Seva: una regidora a ½ jornada 

▪ Reus: un regidor a jornada completa 
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▪ Viladamat: una alcaldessa a ½ jornada 

▪ Mataró: un regidor a jornada completa 

▪ Sant Pere de Ribes: una alcaldessa a jornada completa i un regidor a ½ 

jornada. 

4. Recursos econòmics 

a) Candidatura d’Unitat Popular 

La CUP es va constituir com és ara el 1991, amb un capital social de 87,014,93€. Durant 

aquest temps, ha acumulat un capital addicional (fruit de resultats d'exercicis 

anteriors) de 46.468,10€. Durant el 2013 s'ha fet una feina important d'agrupar 

econòmicament tots els comptes de la CUP –AL+AT+CUP Nacional- (d'aquí el volum 

d'ingressos tan elevat –i, per tant, de beneficis- que presentem, que no respon tan a 

ingressos reals d'aquest any corrent sinó a l'agregació comptable de les diferents 

Assemblees Locals i Assemblees Territorials en una sola comptabilitat). 

Els comptes de la CUP que presentem són el conjunt d’ingressos i despeses de les 109 

AL, les 13 AT i el moviment econòmic de la part de CUP nacional, malgrat totes les 

Assemblees Locals, les Territorials i la pròpia CUP nacional fa el seu propi pressupost i 

té disponible el seu estat de comptes de l’any 2013. La relació econòmica que 

s’estableix entre els tres nivells de l’organització (més enllà de la militància i les 

persones simpatitzants, ja explicada en el punt 1 d’aquest informe), queda establerta 

en les ponències aprovades en assemblees de l’organització: el 10% dels ingressos 

institucionals que reben les CUP locals pel seu grup municipal s’aporta a CUP nacional; 

també el 10% de les percepcions salarials / no salarials que reben els nostres 

regidors/es s’aporten al pressupost de CUP nacional. La resta de sou que les 

regidores/s no es queden, passen a la CUP local, qui decideix el seu destí final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Els comptes 2013 de la CUP. Llums i taquígrafs  

 

Com es pot veure, aquest 2013 hem tingut un excedent de 259.248,59€. Aquest 

benefici anirà destinat en un % encara per determinar a fons per pagar les campanyes 

electorals que estiguin per venir. Cada AL, AT decideix a què destina el romanent de 

diners que genera; en el cas del romanent que s’ha generat des de CUP nacional 

(59.711,75€) està decidit que, almenys, 21.000€ aniran a fons per campanya electoral 

i, la resta, està pendent d’un debat de forma assembleària per decidir el destí 

d’aquests diners.  

A nivell de tresoreria, la CUP paga a una mitjana de cinc dies, no tenint tensions de 

tresoreria ni cap pòlissa contractada a tal efecte. 

 Ingressos 

 

 

 

Com s’aprecia en el gràfic, els ingressos de la CUP vénen principalment per la seva 

representació en els 46 ajuntaments en què hi tenim regidors/es. Es podria dir que tan 

sols un 20% dels ingressos que tenim no són derivats dels nostres càrrecs electes 

(tenint en compte que tan les donacions dels regidors/es com la dels diputats/da 

vénen també de diner públic). 

Dels 46 grups municipals sorgits de la coalició Candidatura d’Unitat Popular – Poble 

Actiu a les eleccions de maig de 2011, 9 no perceben cap diner en concepte de 

ingressos pel grup municipal; la resta (37), han percebut un total de 253.594,56€, el 

que significa que, de mitjana, cada grup municipal CUP-PA que percep ingrés per grup 

municipal li pertoquen 6.853,91€ anuals (571,16€ mensuals) 
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Dels 101 regidors/es que van sorgir de la coalició CUP-PA, 95 estan lligats 

orgànicament a la CUP a través de la seva Assemblea Local. D’aquests 95, 24 (el 25% 

del total) no perceben res per la seva tasca. De la resta (71), 25 (el 26% del total) no es 

queden res del que cobren i tot ho donen a la CUP (el 10% a la CUP nacional i la resta a 

l’Assemblea Local on pertanyen); 38 s’ho queden tot (excepte el 10% que va a CUP 

nacional); i 8 es queden una part i la resta la donen un 10% a CUP nacional i una altra 

part a a la seva Assemblea Local.  

Si parlem en termes relatius, les persones que exerceixen com a regidors de CUP-PA i 

que perceben diners (recordem: 71) han cobrat aquest 2013 una mitjana de 5.039,71€, 

dels quals s’han quedat personalment 3.448,10€ (el 68%). Si ho mirem per mesos, els 

nostres regidors/es han cobrat mensualment 419,98€, dels quals s’han quedat 

287,34€. Cal tenir en compte que la diferència entre les percepcions dels regidors/es 

de la CUP-PA té sobretot un factor important, que és la grandària del municipi: en 

municipis petits, perceben pocs o cap diner; en municipis grans, es perceben més 

diners. 

Pel que fa a donacions dels diputats, la CUP ha percebut les següents quantitats de 

cadascun de les 4 persones diputades aquest 2013, una vegada els hem aplicat els 

límits salarials de l’organització (sou net mensual d’entre 1.400€-1.680€ -14 pagues- en 

funció de les càrregues i les necessitats socials que tinguin) i els hem pagat les 

despeses de desplaçament que han anat avançant ells: 

  

sou net 
Parlament 

sou real 
cobrat 

dietes de tiquets 
presentats 

donació 
feta a CUP 

david fernández 78.321,33 € 23.362,88 € 4.573,31 € 50.385,14 € 

quim arrufat 59.538,79 € 23.362,88 € 5.759,20 € 30.416,71 € 

georgina rieradevall (5mesos) 25.691,05 € 11.196,95 € 224,43 € 14.269,76 € 

isabel vallet (7mesos) 31.546,92 € 12.600,00 € 1.385,87 € 17.561,05 € 

 

 Despeses 
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Hem agrupat les despeses de la CUP en aquestes cinc grans partides: 

La despesa de personal ha pujat un muntant total de 87.186,99€, entre despesa de 

sous i salaris, seguretat social, i dietes de desplaçament de les persones treballadores 

(*les persones contractades per CUP ha estat explicat en el punt 2 d’aquest informe).  

La despesa d’estructura i activitat de la CUP s’ha repartit de la següent manera: 

24.259,21€ de CUP nacional i 82.196,96€ de les AL i AT. Aquesta despesa s’entén per 

les activitats dels diferents òrgans i grups de treball que hi ha en els tres nivells de 

l’organització, així com aquella despesa del dia a dia que no siguin projectes o 

campanyes en concret. 

La despesa de projectes i campanyes pròpies ha pujat 41.003,10€, dels quals 

19.344,30€ són despeses de projectes concrets, 15.212,28€ despeses de campanyes, i 

6.446,52€ despeses de temes de comunicació i publicitat. Pel que fa a campanyes 

pròpies, hi ha despeses de la campanya organitzada amb el conjunt de l’Esquerra 

Independentista “Independència per Canviar-ho Tot”, la de sanitat sobre llistes 

d’espera “No marxis sense hora, hi tens tot el dret”, o la d’educació “Contra les 

Retallades, per una educació pública i popular”. 

La despesa anomenada “aportacions externes” és tot aquell diner que la CUP intenta 

revertir a la societat perquè entén que són diners públics que d’alguna manera han de 

retornar d’on havien vingut. Aquest 2013 la CUP ha donat diners (entre altres a): al 

Casal 3voltes rebel, Associació Batzat, Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, Alerta 

Solidària, Universitat Comunista dels Països Catalans, Coordinadora de Casals i Ateneus 

dels PPCC, Llibertat.cat, L'Accent, La Directa, El Diagonal, Alerta Solidària, La Fàbrica, 

Xarxa Penedès, Llibre Llavors de Llibertat Cala, Kaosenlared.   

Finalment, detallem tot seguit la despesa de funcionament de la CUP: 
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La despesa de locals ja s'ha explicat en el punt 2 d'aquest informe; pel que fa a 

telefonia, durant l'any 2013 han existit 7 línies de telèfon mòbil amb la companyia 

Movistar.  

Les despeses d'administració pugen una quantia tan alta perquè aquí hi tenim 

comptabilitzades les despeses de serveis d'advocats contractats per temes 

antirepressius o per plets que hem interposat contra determinades persones o ens 

amb l'objectiu de destapar corrupteles. 

 

  

b) Grup Mixt – CUP-AE 

Els comptes del Grup Mixt-CUP-AE són únics del grup parlamentari, sense agrupar-hi 

altres unitats que no sigui el propi grup. Tots els ingressos i les despeses són propis de 

l'activitat parlamentària. 

El Grup Mixt-CUP-AE ha tingut un excedent per aquest 2013 de 262.008,00€€. Aquest 

benefici anirà destinat en un % encara per determinar a fons per pagar les campanyes 

electorals que estiguin per venir i una altre % en altres destins dels quals l'organització 

està en procés de debat per decidir-ho. 

A nivell de tresoreria, el Grup Mixt-CUP-AE paga a una mitjana de cinc dies, no tenint 

tensions de tresoreria ni cap pòlissa contractada a tal efecte. 
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Ingressos 

El 99% dels ingressos del grup parlamentari procedeixen de la subvenció que ha 

atorgat el Parlament al nostre grup parlamentari: 493.906€. Només hi hagut un altre 

ingrés de 200€ d'una percepció per la realització d'una xerrada per part d'un dels 

nostres diputats. 

 

Despeses 

Hem agrupat les despeses en aquestes cinc grans partides: 

La despesa de funcionament de la CUP ha sumat 51.908€; la gran majoria d'aquesta 

despesa s'ha aportat a serveis d'assessorament extern, comptable, fiscal, laboral, 

financer i legal. Aquests assessoraments pugen un total de 46.626€. 

La despesa de personal ha pujat un muntant total de 153.882€, entre despesa de sous i 

salaris, seguretat social, i dietes de desplaçament de les persones treballadores (*les 

persones contractades per CUP ha estat explicat en el punt 2 d’aquest informe).  

La despesa d’estructura i activitat puja la petita quantitat de 2.026€, que inclou les 

despeses del Grup d'Acció Parlamentària. 

La despesa de comunicació ha estat de 15.473€. En aquesta despesa, hi podem trobar 

la despesa pròpia de l'oficina de premsa (1.052€) i d'inici de campanyes 

d'Independència i l'edició del vídeo d'un any al Parlament. 
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La despesa de relacions polítiques ha pujat 5.750€ i ha permès fer reunions arreu dels 

Països Catalans i de l'Estat amb aquelles organitzacions i grups parlamentaris per 

intercanviar opinions respecte l'estat de la qüestió al nostre país. Són bàsicament 

despeses de desplaçament, en transport públic o privat. 

La despesa anomenada “suport a projectes externs” són aquelles aportacions (que 

sumades són 3.059€) que hem fet a ens externs. Aquí hi ha l'aportació a  la Caixa de 

resistència Docents Illes Balears per valor de 2.000€, per exemple. 
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ANNEX: LLISTAT ASSEMBLEES LOCALS CUP 

Navàs BAGES-BERGUEDÀ-SOLSONÈS 

Alfés PONENT 

Almàssera PAÍS VALENCIÀ 

Alt Congost ALT TER 

Amposta TERRES DE L'EBRE 

Anglès NORD-ORIENTAL 

Arbúcies VALLÈS ORIENTAL-BAIX MONTSENY 

Arenys de Mar MARESME – BARCELONÈS NORD 

Arenys de Munt MARESME – BARCELONÈS NORD 

Argentona MARESME – BARCELONÈS NORD 

Artés BAGES-BERGUEDÀ-SOLSONÈS 

Badalona MARESME – BARCELONÈS NORD 

Balaguer PONENT 

Banyoles NORD-ORIENTAL 

Barcelona BARCELONA 

Bellpuig PONENT 

Berga BAGES-BERGUEDÀ-SOLSONÈS 

Blanes NORD-ORIENTAL 

Bordils NORD-ORIENTAL 

Borges Blanques PONENT 

Breda VALLÈS ORIENTAL-BAIX MONTSENY 

Burjassot PAÍS VALENCIÀ 

Caldes de Montbui VALLÈS ORIENTAL-BAIX MONTSENY 
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Calella MARESME – BARCELONÈS NORD 

Calldetenes - Poble en Marxa ALT TER 

Canet de Mar MARESME – BARCELONÈS NORD 

Capellades (Vila de Capellades-CUP) PENEDÈS 

Cardedeu VALLÈS ORIENTAL-BAIX MONTSENY 

Celrà NORD-ORIENTAL 

Cerdanyola del Vallès VALLÈS OCCIDENTAL 

Cervera PONENT 

Corbera de Llobregat BAIX LLOBREGAT 

Deltebre TERRES DE L'EBRE 

El Masnou MARESME – BARCELONÈS NORD 

El Vendrell PENEDÈS 

Esplugues de Llobregat BAIX LLOBREGAT 

Figueres NORD-ORIENTAL 

Garrotxa NORD-ORIENTAL 

Girona NORD-ORIENTAL 

Granollers VALLÈS ORIENTAL-BAIX MONTSENY 

l'Hospitalet de Llobregat BAIX LLOBREGAT 

La Bisbal NORD-ORIENTAL 

La Garriga VALLÈS ORIENTAL-BAIX MONTSENY 

La Seu d'Urgell PONENT 

Lleida PONENT 

Manlleu ALT TER 

Manresa BAGES-BERGUEDÀ-SOLSONÈS 
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Martorell BAIX LLOBREGAT 

Mataró MARESME – BARCELONÈS NORD 

Moià BAGES-BERGUEDÀ-SOLSONÈS 

Molins de Rei BAIX LLOBREGAT 

Mollerussa PONENT 

Monistrol de Calders BAGES-BERGUEDÀ-SOLSONÈS 

Montblanc CAMP 

Montcada i Reixac VALLÈS OCCIDENTAL 

Montesquiu ALT TER 

Navarcles BAGES-BERGUEDÀ-SOLSONÈS 

Olivella PENEDÈS 

Palamós- Sant Joan NORD-ORIENTAL 

Palau Solità i Plegamans VALLÈS OCCIDENTAL 

Pallars Jussà PONENT 

Pedreguer PAÍS VALENCIÀ 

Pineda de Mar MARESME – BARCELONÈS NORD 

Premià de Mar MARESME – BARCELONÈS NORD 

Priorat CAMP 

Reus CAMP 

Ripoll ALT TER 

Riudoms CAMP 

Rubí VALLÈS OCCIDENTAL 

Sabadell VALLÈS OCCIDENTAL 

Sallent BAGES-BERGUEDÀ-SOLSONÈS 
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Salt NORD-ORIENTAL 

Sant Boi de Llobregat BAIX LLOBREGAT 

Sant Cebrià de Vallalta MARESME – BARCELONÈS NORD 

Sant Celoni VALLÈS ORIENTAL-BAIX MONTSENY 

Sant Cugat del Vallès VALLÈS OCCIDENTAL 

Sant Esteve Palautordera VALLÈS ORIENTAL-BAIX MONTSENY 

Sant Hilari Sacalm NORD-ORIENTAL 

Sant Joan de les Abadesses ALT TER 

Sant Joan Despí BAIX LLOBREGAT 

Sant Martí Sarroca PENEDÈS 

Sant Pere de Ribes PENEDÈS 

Sant Pere de Riudebitlles (Més Poble - CUP) PENEDÈS 

Sant Sadurní d'Anoia PENEDÈS 

Sant Salvador de Guardiola BAGES-BERGUEDÀ-SOLSONÈS 

Santa Coloma de Farners NORD-ORIENTAL 

Santa Maria de Palautordera VALLÈS ORIENTAL-BAIX MONTSENY 

Santa Perpètua de Mogoda VALLÈS ORIENTAL-BAIX MONTSENY 

Segrià PONENT 

Seva ALT TER 

Sitges PENEDÈS 

Solsona BAGES-BERGUEDÀ-SOLSONÈS 

Subirats PENEDÈS 

Tarragona CAMP 

Tàrrega PONENT 
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Terrassa VALLÈS OCCIDENTAL 

Tiana MARESME – BARCELONÈS NORD 

Torà i Biosca PONENT 

Torelló ALT TER 

Tortosa TERRES DE L'EBRE 

Ulldecona TERRES DE L'EBRE 

València PAÍS VALENCIÀ 

Valls CAMP 

Vic ALT TER 

Viladamat NORD-ORIENTAL 

Vilafranca del Penedès PENEDÈS 

Vilanova i la Geltrú PENEDÈS 

Vilassar de Dalt MARESME – BARCELONÈS NORD 

Vilassar de Mar MARESME – BARCELONÈS NORD 

 


