
Quin procediment s'ha de seguir perquè la Universitat puga participar com a sòcia en 

entitats amb personalitat jurídica pròpia? 

 

I. L'article 4.l) de la Llei 2/2003, 28 de gener, de la Generalitat, de Consells Socials de les 

Universitats Públiques Valencianes, estableix com a competència del Consell Social, la següent: 

“Autoritzar la creació per la universitat, i també la seua participació en societats civils, mercantils, 

fundacions, consorcis i altres entitats amb personalitat jurídica pròpia”. 

II. L'article 45.36 del Decret 116/2010, de 27 d'agost del Consell, pel qual s'aproven els Estatuts 

de la Universitat Jaume I, assenyala com a competència del Consell de Govern, la següent: 

“Proposar al Consell Social la creació i també la participació de la Universitat en entitats, 

empreses, fundacions i altres persones jurídiques per a la promoció i desenvolupament de les 

finalitats pròpies de la Universitat Jaume I, d'acord amb l'article 84 de la Llei orgànica 6/2001, de 

21 de desembre, d'universitats, i la resta de legislació general aplicable”. 

III. D'acord amb la normativa exposada, perquè la UJI puga participar com a sòcia en una entitat 

amb personalitat jurídica pròpia, com és el cas de les associacions, s'ha d'observar el següent 

procediment: 

1- La persona responsable de l'òrgan o unitat administrativa (direcció de departament, institut, 

facultat i assimilables dins de l'estructura de la universitat) que estime la necessitat respecte a que 

la Universitat Jaume I ingresse com a sòcia o passi a formar part d'una determinada entitat amb 

personalitat jurídica pròpia, haurà d'enviar la sol·licitud corresponent a la Secretaria General. 

Addicionalment, en cas de contenir obligacions econòmiques, la petició haurà de ser avalada per 

la persona responsable del centre de despesa al que aquestes obligacions s'hagen d'imputar i 

verificar-se fefaentment l'existència de crèdit adequat i suficient per a açò mitjançant, si escau, 

l'emissió del corresponent document comptable de retenció de crèdit. 

Juntament amb la sol·licitud s'adjuntarà documentació suficient perquè els diferents òrgans i 

especialment el Consell Social puguen pronunciar-se sobre aquest tema amb el criteri suficient. 

Com a mínim s'hauran d'aportar els Estatuts Socials (o document amb contingut anàleg). 

Bàsicament s'haurà de tenir informació suficient sobre les finalitats i activitats de l'entitat, les 

obligacions econòmiques que es deriven de la pertinença (entre unes altres, quota de soci), així 

com un altre tipus d'informació rellevant (altres acords socials), i sobre els motius fonamentals 

que aconsellen l'entrada de la UJI en aquesta entitat. 

2- La Secretaria General presentarà en el Consell de Direcció la citada sol·licitud. Una vegada 

estudiada per aquest, es remetrà al Consell de Govern, qui, si escau, acordarà presentar la 

corresponent proposta davant el Consell Social. 

3- El Consell Social, a la vista de la documentació presentada emetrà, si escau, l'autorització 

expressa perquè la Universitat Jaume I forme part de l'entitat corresponent. 

4. Una vegada autoritzada expressament per part del Consell Social, es podrà realitzar de  forma 

efectiva l'adhesió a aquestes entitats. A tals efectes, d'acord amb l'establit en els Estatuts de la 

UJI, el representant de la Universitat Jaume I és el Rector, per la qual cosa una vegada aprovada 

la participació, aquest haurà de sol·licitar l'adhesió, i, si escau, designar al representant de la UJI 

en els òrgans de l'entitat. 

 


