
 

Condicions específiques reguladores del procediment d’autorització d’ocupació 
temporal d’espais per associacions registrades a la Universitat Jaume I per al curs 
acadèmic 2019/2020  

La finalitat d’aquest procediment  pretén impulsar  l’associacionisme i la participació de 
l’estudiantat de la Universitat Jaume I dotant-los d’espais adients per a desenvolupar les 
seues activitats. 

1. Objecte de la convocatòria 

L’objecte d’aquesta convocatòria és assignar a les associacions inscrites al registre 
d’associacions de la Universitat Jaume I  l’ús i gaudi d’uns espais que tenen la condició 
de béns de domini públic d’acord amb l’article 61 de la Llei 14/2003 de Patrimoni de la 
Generalitat Valenciana. 

2.- Condicions dels espais 

Els espais i punts de treball que la Universitat Jaume I posa a l’abast de les entitats per a 
2019/2020 són: 

Despatx per a associacions identificat amb la següent nomenclatura: 

Espai de gestió per associacions G1102SD (sala de reunions) ubicat a l’Edifici 
d’associacions (Àgora E-1). L’espai és d’ús compartit i consta de 10 espais de treball amb 
el corresponent equipament informàtic d’ús compartit. 

Sala de reunions: espai i GG1002SD habilitat com a sala de reunions d’ús compartit. 

3.-Règim de la cessió 

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 del Reglament. 
  
4.2. Pot, no obstant això, adjudicar-se directament el dret d’accés i ús temporal de 
locals i espais quan s’hi donen alguns 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. 
 



3.-Condicions d’ús 

3.1. 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.  
 
3.2.-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. 
 
3.3.-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’ocupació o, posteriorment, durant el període de vigència de la 
mateixa, i no pot ser incomplida en cap moment. 
 
3.4.-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 
per activitats amb ànim de lucre o que puguen causar un perjudici a la Universitat Jaume 
I. 
 
3.5.-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. 
 

3.6.- La cessió de l’espai es farà per un any, després del qual s’obrirà una nova 
convocatòria. 

3.7.- Condicions per ser beneficiaris 

Poden participar d’aquesta convocatòria les associacions inscrites al registre 
d’associacions de la Universitat Jaume I les associacions que reunesquen 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. Haver presentat un breu informe sobre les activitats que es pretenen desenvolupar al 
llarg del curs acadèmic. 
d. Haver presentat la memòria anual sobre les activitats realitzades. 
e. Que les seues activitats s’ajusten al seu objecte social. 
f. Que desenvolupe activitats al campus universitari. 

g. No es tindrà en compte les associacions que ja disposen d’algun tipus d’espai o locals 
associatius. 

 



5. Documentació que cal presentar 

Per a sol·licitar la utilització dels espais cal presentar: 

5.1.- Sol·licitar en seu electrònica l’accés a un espai  adjuntant una breu memòria, on es 
descriguen les activitats previstes per al curs acadèmic 2019-2020 i la previsió 
d’utilització de l’espai sol·licitat, segons formulari. 

5.2.- Memòria general de les activitats realitzades o serveis desenvolupats per l’associació 
o col·lectiu durant el curs acadèmic 2018/19, llevat que ja s’haja presentat amb 
anterioritat. 

6. Lloc i termini de presentació de sol·licituds 

6.1.- Les sol·licituds degudament emplenades seran presentades en seu electrònica 
Sol·licitar en seu electrònica  http://www.uji.es/seu i signada per un dels/les estudiants/es 
que figuren com a representant de l’associació i s’han de presentar dirigits al Vicerectorat 
d’Estudiantat i Compromís Social. Així mateix, es podrà presentar per qualsevol altre 
mitjà previst en l’article 16 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú. 

6.2.- De manera general el termini de presentació de la sol·licitud i de la documentació 
per a cada any finalitza 10 dies a comptar a partir de l’endemà de la seua publicació en la 
web https://www.uji.es/perfils/estudiantat/v2/dise/participacioest/tramits/espais/. 

Podeu obtindre més informació sobre aquest procediment a torner@uji.es o bé a la web 
http://www.uji.es/perfils/estudiantat/v2/dise/participacioest/ / 

6.3.- Les dades personals subministrades en el procés sol·licitud tenen la protecció que 
estableix la legislació vigent. 

7. Condicions i procediment de concessió de la convocatòria 

7.1. El procediment de concessió de la cessió temporal dels espais regulada per aquestes 
bases es tramitarà en règim de concurrència competitiva. 

7.2. La instrucció del procediment de concessió d’espais correspon al Rectorat. 

8. Comissió i criteris d’avaluació 

8.1. Una comissió d’avaluació nomenada pel rector o persona en qui delegue serà la 
responsable d’avaluar les sol·licituds i presentar la proposta de resolució a la vista dels 
criteris establits a la convocatòria. 

La Comissió estarà formada per 

La vicerectora d’Estudiantat i Compromís Social, Inmaculada Rodríguez Moya o persona 
en qui delegue. 

El vicerector de Campus i Vida Saludable, Rafael Mayo Gual  o persona en qui delegue.  

La Portaveu del Consell de l’Estudiantat, Laura Alcaide Sánchez persona en qui delegue. 

El tècnic del Vicerectorat d’Estudiantat i Compromís Social Jordi Torner Mas, que 
actuarà com a secretari. 



 

8.2.-  Els criteris de valoració que la comissió tindrà en compte per a l’assignació dels 
espais seran, per ordre de prioritat, els següents: 

- la representació d’associacions estudiantils sol·licitants en els òrgans de participació de 
la Universitat Jaume I d’acord amb el seu grau de representativitat. 0 a 2 punts 

 - La correcta justificació de les ajudes que es puguen atorgar.0 a 2 punts. 

- Les activitats socioculturals realitzades al llarg del curs acadèmic 2018-2019 dirigides 
a l’estudiantat. 0 a 2 punts 

- Les activitats previstes a realitzar durant el curs acadèmic 2019-2020.0 a 2 punts 

- La trajectòria de l’associació al Campus. 0 a 2 punts. 

 

En cas d’empat es resoldrà per sorteig. 

8.3.- La comissió podrà disposar dels assessoraments que considere oportuns i podrà 
tindre en compte altres criteris que, tot i no estar especificats en aquesta convocatòria, 
ajuden a una correcta assignació. En aquest sentit, podrà sol·licitar informes d’ altres 
òrgans implicats sobre determinats col·lectius. 

9. Procés de resolució 

9.1. La cessió temporal dels espais seran adjudicades per resolució del Rectorat o persona 
en qui delegue després d’haver comprovat el compliment dels requisits especificats en 
aquesta convocatòria i vista la proposta de la comissió d’avaluació nomenada a tal efecte. 

9.2. La resolució es comunicarà per correu a les associacions o col·lectius sol·licitants a 
l’adreça de correu electrònic especificada en la sol·licitud i es publicarà, amb efectes de 
notificació, en 
https://www.uji.es/perfils/estudiantat/v2/dise/participacioest/tramits/espais/. 

L’absència de resolució d’adjudicació expressa dins del termini establit produirà l’efecte 
de desestimació presumpta de les sol·licituds presentades, en els termes que preveu 
l’article 25 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú. 

10.-. 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. 
 
 
 
11.- Condicions referides a l’horari d’obertura 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. 
 
12.- Responsabilitat 
 
12. 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. 
 
12.2. 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. 
 
13.- Revocació de l’autorització 
 
13.1.-. 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. 
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. 
 
13.2 La revocació dels drets previstos en aquesta normativa ha de ser acordada pel 
Rectorat, prèvia audiència de la persona o associació interessada. 
 
14- 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. 
 

15. Dades personals 

El tractament de dades personals necessari per a dur a terme aqueix procediment formarà part del 

registre d'activitats de tractament de les quals és responsable la Universitat Jaume I,  d'acord amb 

el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 

2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la 

lliure circulació d'aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 

dades personals i garantia dels drets digitals.  



 

16. Recursos 

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 

123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, i en els articles 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 

de la jurisdicció contenciosa administrativa, es pot interposar un dels següents recursos: 

a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que va dictar l'acte contra 

el qual es recorre en el termini d'un mes comptador des de l'endemà al de la recepció d'aquesta 

notificació. La interposició del recurs, excepte en els casos en què una disposició establisca el 

contrari, no suspén l'execució de l'acte impugnat, de conformitat amb el que es disposa en l'article 

117 de la Llei 39/2015. Si transcorre un mes des de l'endemà al de la interposició del recurs de 

reposició sense que aquest haja sigut resolt i notificat, es pot entendre que ha sigut desestimat i es 

pot interposar recurs contenciós administratiu enfront del Jutjat Contenciós Administratiu de 

Castelló, en el termini de sis mesos comptadors de de l'endemà al de la desestimació presumpta. 

b) Recurs contenciós administratiu enfront del Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, dins 

del termini de dos mesos comptadors des de l'endemà al de la recepció de la notificació. 

En cas d'optar pel recurs potestatiu de reposició no es pot interposar el recurs contenciós 

administratiu fins que siga resolt expressament o s'haja produït la desestimació per silenci 

administratiu. 

 

Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es considere procedent. 

 

la vicerectora d'Estudiantat i Compromís Social, en virtut de les competències delegades per la 

rectora mitjançant resolució de 12 de juny de 2018 (DOGV de 14 de juny). 

 

 

Inmaculada Rodríguez Moya 

 

Castelló de la Plana, 8 d’octubre de 2019. 

 


