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NORMATIVA DEL PROCEDIMENT PER A L’AUTORITZACIÓ D’OCUPACIÓ 
TEMPORAL I ÚS DE LOCALS, ESPAIS, EQUIPAMENT I SERVEIS PER A LES 
ASSOCIACIONS INSCRITES AL REGISTRE D’ASSOCIACIONS DE LA 
UNIVERSITAT JAUME I 
  
(Aprovada en la sessió número 24 del Consell de Govern del dia 24 de maig de 2012) 

 
L’Estatut de l’Estudiantat Universitari, aprovat pel Reial decret 1791/2010, de 30 de 
desembre, estableix que les universitats han d’impulsar la participació de l’estudiantat, 
qüestió aquesta que també ve recollida en la Llei orgànica d’universitats i en la seua 
posterior modificació (LOMLOU), així com als propis Estatuts de la Universitat Jaume I. 
L’Estatut de l’Estudiantat Universitari recull també, en el seu article 38.4, que les 
universitats han d’habilitar, en la mesura de les seues possibilitats, locals i mitjans per 
al desenvolupament de les activitats i el funcionament de les associacions. 
 
En aquest context, la Universitat Jaume I (d’ara endavant l’UJI) vol promoure que les 
associacions d’estudiantat despleguen la seua activitat, per la qual cosa vol facilitar, en 
la mesura de les seues possibilitats, unes infraestructures per tal que puguen fer-ne ús 
com a suport al seu funcionament. 
  
Aquesta normativa té com a objectiu determinar quines són les infraestructures que la 
Universitat Jaume I posa a l’abast de les associacions inscrites al Registre 
d’Associacions de la Universitat Jaume I i regular les condicions d’accés i ús per part de 
les mateixes. 
 
Article 1. Àmbit d’aplicació  
Aquesta normativa és d’aplicació, exclusivament, a les associacions que figuren 
inscrites al Registre d’Associacions de la Universitat Jaume I. 
 
Article 2. Condicions generals i règim jurídic 
2.1. L’ús privatiu dels béns de domini públic de l’UJI per part de les associacions 
inscrites requereix autorització d’ocupació temporal quan no supose la realització 
d’obres de caràcter permanent o instal·lacions fixes o consistisca en l’estacionament de 
materials o instal·lacions de caràcter accessori i no permanent. A aquests efectes, no 
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tenen consideració d’obres de caràcter permanent l’adequació i manteniment de 
l’immoble per a l’ús al qual es destine. 
 
2.2. Les autoritzacions d’ocupació temporal i ús s’entenen sempre atorgades a títol de 
precari i són revocables en tot moment. Així mateix, queden sense efecte en els 
supòsits previstos en aquesta normativa i, en tot cas, si la persona o associació 
autoritzada incompleix les condicions a què estiguen sotmeses i, si escau, s’ha 
d’indemnitzar l’UJI pels danys i detriments dels béns. 
 
2.3. Aquestes autoritzacions han de ser atorgades pel Rectorat, que ha de fixar les 
seues condicions particulars. 
 
2.4. Les autoritzacions d’ocupació i ús temporal de locals i espais atorgades conforme 
al procediment previst en aquesta normativa s’han de regir per allò previst a la Llei 
14/2003, de 10 d’abril, de patrimoni de Generalitat Valenciana, per les disposicions 
d’aquesta normativa, per les condicions establertes en la Resolució d’autorització del 
Rectorat i per la normativa concordant que es trobe vigent. 
 
2.5. Tenen prioritat per accedir a les infraestructures previstes a l’article 3 d’aquesta 
normativa les associacions d’estudiantat inscrites amb representació estudiantil en els 
òrgans de l’UJI.  
 
2.6. Les associacions no compreses en el punt anterior poden accedir en funció de la 
disponibilitat, sempre que es reunisquen els requisits següents:  

a. Estar inscrites com a associació al Registre d’Associacions de la Universitat 
Jaume I. 

b. Tenir les dades actualitzades de l’associació. 
c. Presentar un breu informe sobre les activitats que es pretenen desenvolupar al 

llarg del curs acadèmic. 
d. Presentar una memòria anual sobre les activitats realitzades. 
e. Que les seues activitats s’ajusten al seu objecte social. 
f. Que desenvolupe activitats al campus universitari. 

 
Article 3. Àmbit material 
3.1. Els locals, espais, equipament i serveis que la Universitat Jaume I pot posar a 
l’abast de les associacions, sempre dins les disponibilitats pressupostàries i d’espai 
poden ser les següents: 
a) Locals per a les associacions. 
b) Espais o punts de treball. 
c) Equipament consistent en equips informàtics, mobiliari d’oficina, material d’oficina, 
taulers d’anuncis o altre equipament que es puga determinar. 
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d) Servei d’impressió, fax i telèfon. 
 
3.2. El Rectorat ha de determinar, amb la periodicitat que es considere necessària i en 
funció de la disponibilitat, els locals, espais, equipaments i serveis disponibles per a les 
associacions, i ha d’especificar d’una manera detallada les seues característiques, 
limitacions i condicions específiques, ja siga en la convocatòria a la qual es fa 
referència en l’article 4.1 o en una resolució específica. 
 
3.3. Tant els locals com els espais o punts de treball i l’equipament poden ser d’ús 
individual per a una associació o compartit, en funció de la disponibilitat, de les 
peticions i de l’activitat desenvolupada. 
 
La sala de reunions ha de ser sempre d’ús compartit i ha de reservar-se prèviament al 
seu ús mitjançant el formulari corresponent. 
 
3.4. L’equipament informàtic és l’habitual i bàsic per desplegar les activitats de les 
associacions. La Universitat ha de procurar, en la mesura de les seues possibilitats, 
que aquest estiga actualitzat. Excepcionalment i en situacions concretes es poden 
autoritzar instal·lacions d’altres programaris que utilitze la Universitat i que no suposen 
cap cost afegit per a la mateixa. S’ha de procurar en tot cas fer servir programari lliure. 
 
3.5. Poden existir taulers d’anuncis a l’abast de les associacions, que són d’ús 
compartit. Aquestes poden fer-los servir per a donar a conèixer les seues activitats. 
Només poden fer-ne ús les associacions inscrites quan vulguen anunciar les seues 
activitats, amb una antelació mínima de 15 dies. Posteriorment els cartells han de ser 
retirats dins les 24 hores següents a la finalització de l’activitat. Les persones 
identificades poden retirar la clau dels taulers d’anuncis a través del personal 
responsable que s’ha de determinar i comunicar a les associacions.  
 
No obstant això, les associacions inscrites poden fer servir el tauler d’anuncis del web 
de la Universitat, habilitat a l’efecte, per introduir i donar publicitat de les seues 
activitats, el qual, les mateixes associacions poden actualitzar. Per poder optar a 
aquesta aplicació cal omplir el formulari que poden trobar en l’adreça corresponent al 
vicerectorat amb competències en estudiantat. 
 
3.6. La Universitat Jaume I posa també a l’abast de les associacions la possibilitat de 
disposar d’una adreça de correu electrònic a través de la qual poder fer comunicacions 
a la comunitat universitària. Aquesta es demana seguint els procediments establits pel 
Servei d’Informàtica i el Servei de Comunicació i Publicacions. 
 
Article 4. Procediment 
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4.1. Les autoritzacions d’ocupació temporal i ús de locals, espais, equipaments i serveis 
s’han d’atorgar prèvia licitació, de conformitat amb els principis de publicitat i 
concurrència, d’acord amb al procediment i les regles previstes en la convocatòria i en 
la normativa a la qual es fa referència en l’article 2.4. 
 
4.2. Pot, no obstant això, adjudicar-se directament el dret d’accés i ús temporal de 
locals i espais quan hi concórrega algun dels supòsits següents: 

 
a) Que el peticionari siga una administració pública, una entitat de dret públic o 
una entitat sense ànim de lucre, i els fins a què vol ser destinat siguen d’utilitat 
pública o interès social. En aquests casos pot tindre caràcter gratuït, sempre que 
l’activitat que s’haja de realitzar en l’immoble no tinga contingut econòmic.  
b) Que la seua durada no excedisca d’un any i no siga prorrogable.  
c) Que hi haja raons de reconeguda urgència o raons d’interès públic, 
degudament acreditades. 
  

Article 5. Condicions d’ús  
5.1. Les associacions i els seus membres només poden ocupar i fer ús de les 
instal·lacions si han estat expressament autoritzats, amb caràcter previ, pel Rectorat. A 
aquest efecte, cada any, les associacions autoritzades, després d’haver-se publicat la 
resolució d’autorització, han de facilitar al Rectorat un llistat amb el nom i el DNI en el 
qual proposen les persones que han de ser autoritzades a accedir a aquests espais, 
segons el formulari que es facilitarà.  
 
5.2. Les associacions poden proposar a totes les persones que participen en alguna de 
les activitats desplegades per aquestes i assumir les responsabilitats derivades de l’ús 
que aquestes persones facen, sense perjudici de les responsabilitats personals en les 
quals aquestes puguen incórrer.  
 
5.3. Les persones autoritzades han de presentar en el lloc que es determine en cada 
cas el seu DNI o el carnet d’estudiantat per poder disposar de la targeta d’accés. 
 
5.4. El nombre de persones autoritzades per a l’ús d’un local o espai pot limitar-se en 
funció de l’aforament corresponent, per motius de seguretat o per evitar molèsties a les 
activitats acadèmiques. Aquesta limitació es fa mitjançant resolució del Rectorat, en 
l’autorització inicial d’ocupament o, posteriorment, durant el període de vigència de la 
mateixa, i no pot ser incomplida en cap moment. 
 
5.5. Les associacions no poden donar als locals, espais, equipaments o serveis un ús 
diferent per al qual van ser autoritzades o al previst al seu objecte social, ni utilitzar-los 
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per activitats amb ànim de lucre o que puguen causar un perjudici a la Universitat 
Jaume I. 
 
5.6. Acabat el període de l’autorització d’ocupació i ús dels locals, espais, equipaments 
i serveis, aquests han de quedar totalment lliures i a disposició de l’UJI, en perfecte 
estat i retirar-se qualsevol pertinença que siga de l’associació o dels seus membres. 
 
Article 6. Condicions de manteniment 
El manteniment i neteja dels locals, espais i equipaments és responsabilitat de l’UJI. No 
obstant això, les associacions han de vetllar per mantenir-los en correcte estat de 
neteja i conservació, així com evitar l’acumulació de materials que dificulten el normal 
accés a les instal·lacions cedides. 
 
Article 7. Condicions referides a l’horari d’obertu ra i tancament dels espais 
L’autorització de l’ocupació i ús dels locals, espais, equipaments i serveis es troba 
limitada a l’horari comprés entre les 9 hores fins les 21 hores, de dilluns a divendres. 
 
L’activitat fora d’aquest horari ha de ser autoritzada expressament pel Rectorat, prèvia 
sol·licitud de la persona representant de l’associació, on s’han d’expressar els motius 
corresponents. El Rectorat ha de procedir a l’autorització si considera que s’ha acreditat 
suficientment que l’ampliació d’horari és imprescindible per al desenvolupament de les 
activitats pròpies de l’associació i la seguretat i les activitats acadèmiques no es veuen 
afectades. 
 
Article 8. Responsabilitat 
8.1. Totes les associacions autoritzades per a l’ús dels locals, espais, equipament i 
serveis són responsables del bon ús que facen les persones autoritzades a petició 
seua. 
 
8.2. El deteriorament anormal dels locals, espais o equipament, o el mal ús dels 
serveis, posats a l’abast de les associacions, llevat que siga per raó de causa major, és 
motiu suficient perquè el Rectorat revoque l’autorització, totalment o parcialment, sense 
perjudici de les responsabilitats personals que se’n puguen derivar per part dels 
promotors respecte del deure de vigilància. 
 
Article 9. Revocació de l’autorització 
9.1. Són motius de revocació de les autoritzacions atorgades els següents: 
a) L’incompliment de les condicions establertes en la resolució d’autorització del 
Rectorat o de les previstes en aquesta normativa. 
b) La causació de problemes de convivència amb altres associacions o altres membres 
de la comunitat universitària. 
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c) L’absència o la falta d’ús del local, espai, equipament o serveis que els han sigut 
atorgats. 
d) La baixa del Registre d’Associacions de l’UJI. 
e) Per deteriorament anormal del local o de les infraestructures. 
f) Per interferir en el normal desenvolupament de les activitats acadèmiques. 
g) Per motius de seguretat. 
 
9.2. La revocació dels drets previstos en aquesta normativa ha de ser acordada pel 
Rectorat, prèvia audiència de la persona o associació interessada. 
 
Article 10. Òrgan competent 
El Rectorat és l’òrgan competent per resoldre les sol·licituds d’autorització d’ús dels 
espais, infraestructures i serveis, sense perjudici de les delegacions establertes en 
altres òrgans. 
 
 
 
 
 
 


