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REGLAMENT DEL REGISTRE D’ASSOCIACIONS DE LA UNIVERSITAT JAUME I 
 
 
Preàmbul 
 
L’article 22 de la Constitució Espanyola reconeix l’associacionisme com un dret fonamental 
de les persones. 
 
La participació de l'estudiantat en la vida social i cultural de les universitats ve impulsada 
també pel preàmbul de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, el qual 
indica que: 

l’estudiantat, protagonista actiu de l’activitat universitària, forma part 
essencial d’aquesta norma, que estableix els drets bàsics sense perjudici dels 
que posteriorment fixen els estatuts de cada universitat.  

Així mateix la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada por la 
Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, en l’article 46.2,g) reconeix com a dret:  

La llibertat d’expressió, de reunió i d’associació en l’àmbit universitari. 
 
El RD 1791/2010, de 30 de desembre, de l’Estatut de l'Estudiantat Universitari, estableix 
explícitament com un dret el de la llibertat d’expressió, reunió i associació en l’àmbit 
universitari, exempt de tota discriminació directa i indirecta com a expressió de la 
corresponsabilitat en la gestió educativa i del respecte proactiu a les persones i a la institució 
universitària 
 
D’una altra banda, l'Estatut de l'Estudiantat Universitari estableix, en l’article 38.6, que les 
universitats en el seu àmbit d’actuació, poden disposar d’un registre d’associacions 
estudiantils pròpies, per a les quals s’han d’establir els requisits i les normes de 
funcionament. Al llarg del text s’impulsa la participació estudiantil en associacions i 
moviments socials (art. 38), dóna peu a l’existència de partides pressupostàries que permeten 
subvencionar la gestió d’aquestes associacions així com l’habilitació de locals i mitjans per al 
desenvolupament de les activitats i el funcionament de les associacions, sempre en la mesura 
de les seues possibilitats. 
 
En aquest context en els Estatuts de la Universitat Jaume I, tant en el preàmbul i especialment 
dins de les finalitats que conté l’article 5 j), s’hi estableix que cal potenciar la formació dels 
membres de la comunitat universitària per a la participació i el compromís amb el 
desenvolupament de la societat civil, i l’article 116 e) reconeix el dret de l'estudiantat a 
expressar-se lliurement, així com a gaudir dels drets mentre estiguen a la Universitat, de 
reunió i d’associació. 
 
És per això que la Universitat Jaume I vol garantir a tota a la comunitat universitària la 
possibilitat d’associar-se per a fer activitats relacionades amb les finalitats de la Universitat i  
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proporcionar un espai i uns mitjans tan apropiats com siga possible, sempre que consten com 
associacions de la Universitat Jaume I. 
 
Article 1 
 
Del règim jurídic 
 
Les associacions inscrites en el Registre d’Associacions de la Universitat Jaume I es regiran 
per aquest reglament, per la Llei 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, la 
Llei 14/2008, de 18 de novembre, de la Generalitat, d’Associacions de la Comunitat 
Valenciana, pel Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel que s’aprova l’Estatut de 
l’Estudiant Universitari, pels Estatuts de la Universitat Jaume I, i per la resta de normes que 
els hi siguen d’aplicació. 
 
Article 2 
 
Àmbit d’aplicació i definicions 
 
1. Es consideren associacions universitàries les següents:  
 

a) Les associacions de representació de l'estudiantat, a efectes d’aquest Reglament, 
estan formades per estudiantat de la Universitat Jaume I de conformitat amb la 
normativa de la Universitat Jaume I en vigor. Tenen com a objectius la defensa dels 
drets de l'estudiantat i la participació en els seus òrgans de govern. 
 
b) Les associacions de membres de la comunitat universitària són aquelles 
associacions constituïdes per persones físiques que tinguen la condició de membres de 
la comunitat universitària de la Universitat Jaume I. Tenen com a finalitat el 
desenvolupament d’activitats directament relacionades amb els principis i finalitats de 
la Universitat Jaume I, continguts en el títol preliminar dels Estatuts, entre els quals hi 
ha, entre altres, la promoció de la cultura o la defensa dels béns i valors universitaris o 
del progrés científic, artístic o esportiu.  
 

 
2. Seran considerats membres de la comunitat universitària, a més de l’estudiantat descrit en 
els apartats anteriors, el personal docent i investigador i el personal d’administració i serveis 
que estiguen en actiu i que treballen en qualsevol de les facultats o escoles, departaments, 
instituts universitaris d’investigació o en altres centres i estructures adscrits a la pròpia 
Universitat.  
 
3. Es considera estudiantat titulat, a efectes d’aquest reglament, les persones que estiguen en 
possessió d’un títol universitari de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o enginyeria 
tècnica vinculades a alguna de les titulacions impartides per la Universitat Jaume I 
 
 
Article 3 
 
Del registre d’associacions de la Universitat Jaume I 
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El Registre d’Associacions (RA-UJI) és un registre intern que depèn de la Secretaria General. 
Té com a finalitat recollir totes les associacions que s’hi poden inscriure com a tals en la 
Universitat Jaume I i que poden desplegar l’activitat en aquesta universitat. 

Les funcions del Registre d’Associacions són mantindre una relació actualitzada de les 
associacions de la Universitat Jaume I i donar publicitat d’aquestes. 
 
Article 4 
 
1. Podran inscriure's en el Registre d'Associacions de la Universitat Jaume I aquelles 
associacions previstes a l’article 2.1 d’aquesta normativa que complisquen algun dels 
requisits següents: 
 

a) En els supòsits previstos en els apartats a) i b) de l’article 2.1, que la sol·licitud 
d’inscripció en el Registre estiga signada per almenys cinc persones, totes elles 
membres de la comunitat universitària i de l’associació, entre les quals figurarà el 
representant legal de l’associació o secció legalment constituïda en la Universitat.  

 
b) Ens els supòsits previstos a l’apartat b) de l’article 2.1, que un 50% dels membres 
associats pertanyen o hagen pertangut a la comunitat universitària. En tot cas, almenys 
un membre de la junta directiva o de coordinació ha de ser membre de la comunitat 
universitària i no podrà estar en més d’una junta d’associació inscrita simultàniament. 

 
2. En qualsevol dels dos supòsits previstos en l’apartat anterior, les associacions hauran de 
complir, a més, els següents requisits: 
 

a) Que desenvolupen les seues activitats en règim de llibertat, autonomia, 
representativitat i autèntica participació de les persones associades. 
 
b) Que no tinguen ànim de lucre. 
 
c) Que l’objecte i les activitats no siguen incompatibles amb els principis i finalitats 
descrites al títol preliminar dels Estatuts de la Universitat Jaume I. 

 
Article 5  
 
De la sol·licitud d’inscripció 
 
1.-La inscripció de les associacions en el registre d’associacions de la Universitat Jaume I 
(RA-UJI) s’ha de realitzar sempre a petició de les persones interessades. És competència de 
la Secretaria General la pràctica de la inscripció al Registre d’associacions de la Universitat, 
prèvia resolució del Rectorat.  
 
La Secretaria General és a més a més la responsable de la custòdia del registre i de 
l’actualització, així com de donar fe del contingut d’aquest. 
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2.- Per a quedar inscrites al RA-UJI, les associacions han de presentar una sol·licitud a través 
del Registre General, adreçada al Rectorat, en la qual es demane la inscripció al Registre 
d’Associacions. 
 
La sol·licitud ha d’anar acompanyada dels següents documents: 
 
a) Una còpia compulsada o acarada de l’acta o del document fundacional. 
b) Una còpia compulsada o acarada dels estatuts de l’associació on conste el segell de la 
inscripció d’aquesta en el Registre d’associacions corresponent, en funció de l’àmbit 
d’actuació. En els estatuts ha de constar l’activitat, els objectius, les normes de funcionament 
intern i l’àmbit d’actuació. 
c) La relació de membres de la junta directiva, amb els noms, DNI, adreça, telèfon i la 
vinculació a la Universitat. 
d) El domicili social, amb totes les dades de contacte: adreça, telèfon, horari, etc. Aquest 
domicili no pot ser el de la Universitat Jaume I. 
e) El NIF de l’associació per a poder rebre ajudes, si és el cas. 
f) La relació del nombre total de persones sòcies, amb referència expressa a qui forme 
part o haja format part de la comunitat universitària, certificat per la secretaria de 
l’associació. 
g) Un informe sobre les activitats que desplegaran en la Universitat Jaume I. 
 
Les dades personals incloses en els formularis d’inscripció quedaran incorporades als fitxers 
de la Universitat Jaume I corresponents al col·lectiu al qual pertanyen els afectats i es faran 
servir exclusivament per a les finalitats previstes a les disposicions de creació i les 
relacionades amb la gestió de l’associació. L’exercici dels drets previstos per la Llei Orgànica 
15/1999 de Protecció de les Dades es pot fer, per escrit, davant el servei o unitat responsable 
del fitxer o, en el seu defecte, davant la Secretaria General de la Universitat. 
 
 
Article 6 
 
De la tramitació  
 
1. El vicerectorat que tinga les competències delegades en matèria d’associacions serà 
l’encarregat de la tramitació de les sol·licituds d’inscripció.  
 
2. Una vegada presentada la documentació, si s'observara alguna errada en la tramitació 
imputable a l’entitat, falta de documentació o qualsevol mancança remarcable, es requerirà a 
l’associació perquè, en el termini màxim de 10 dies des de la notificació del defecte, puga 
esmenar l’errada o completar la documentació requerida. Transcorregut aquest termini sense 
que s'haja esmenat o completat la documentació, es donarà per desistida la sol·licitud 
d’inscripció de l’associació i s’arxivarà sense més tràmits. 
 
3. El vicerectorat que tinga les competències delegades en matèria d’associacions, després de 
rebre la sol·licitud d’inscripció de l’associació, ha de comprovar que les mateixes s’adeqüen a 
les finalitats i objectius de la Universitat, així com si compleixen els requisits formals i 
materials, i elevarà una proposta al Consell de Direcció.  
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Article 7 

De l’aprovació i denegació. 

1. Correspon al/la Rector/a, després d’escoltar el Consell de Direcció, aprovar o denegar la 
sol·licitud d’inscripció i informar-ne al Consell de Govern. 
 
2. Si s’aprova, la Secretaria General la inscriurà en el llibre del Registre d'Associacions i ha 
de remetre un escrit a l'associació en el qual ha de fer constar la data i el número d’inscripció. 
 
3. Si la sol·licitud d’inscripció de l’associació no és aprovada, la denegació de la  
inscripció ha de ser notificada mitjançant un escrit a l’associació, en el qual cal fer  
constar els motius de la denegació.  
  
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs 
potestatiu de reposició davant del Rectorat de la Universitat Jaume I en el termini d’un mes 
comptador des de l’endemà de la comunicació, de conformitat amb els articles 114 a 116 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, o un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del 
Contenciós Administratiu de Castelló, dins dels dos mesos següents, comptadors des de 
l’endemà de la comunicació, de conformitat amb el que estableixen els articles 8, 14 i 46 de 
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció del contenciós administratiu. Tot 
això, sense perjudici de que es puga interposar qualsevol altre recurs que s'estime oportú. 
 
4. Les sol·licituds de modificació de les dades de l’associació inscrita han de seguir el mateix 
procediment establert per a la inscripció, a més d’anar acompanyades de la documentació que 
justifique la modificació. 
 
Article 8 
 
De la baixa 
 
1. Són motius de baixa:  
 
a) La dissolució de l’associació d’acord amb la voluntat expressada pel seu personal associat 
en assemblea general, a través d’un document adreçat a tal efecte a la Secretaria General de la 
Universitat Jaume I, així com les previstes en la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, 
d’Associacions. 
 
b) No comptar amb el nombre de socis mínim previst en aquest Reglament, o bé que la junta 
no reunesca els requisits de l’article 4.1, b). 
 
c) No presentar durant dos anys seguits la memòria d’activitats al vicerectorat que tinga les 
competències delegades en matèria d’associacions. En aquest cas, poden ser donades de baixa 
d’ofici. 
 
d) L'incompliment dels deures i obligacions que estableix aquest Reglament. 
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2. El Rectorat, a proposta del Consell de Direcció, pot requerir a les associacions inscrites 
que, si és el cas, cessen en les activitats relacionades amb la Universitat si entren en 
contradicció amb les finalitats i principis de la Universitat, així com procedir d’ofici a la 
modificació o a la baixa de les associacions. 
 
3. Si una associació es dóna de baixa perquè ho ha sol·licitat o perquè el Rectorat, a proposta 
del Consell de Direcció, així ho ha decidit, la Secretaria General enviarà el comunicat 
corresponent a l’associació. En el segon cas, si en el termini d’un mes, l’associació no 
contesta a l’escrit i al·lega motius suficients, la Secretaria General cursarà oficialment la 
baixa del llibre del Registre d’Associacions de la Universitat. 
 
4. La Secretaria General ha d’actualitzar anualment el cens d’associacions inscrites en la 
Universitat amb caràcter informatiu. 
 
5. Les associacions que siguen donades de baixa en el Registre d’associacions han de deixar 
d’utilitzar l’espai i els mitjans posats al seu abast per la Universitat. Aquest espai es 
clausurarà si no deixen de fer ús quan siguen requerides pel vicerectorat competent. 
 
6 Les associacions donades de baixa perdran tots els drets que la inscripció en el Registre 
d’associacions els hi reconeix. 
 
Article 9 
 
Dels drets que atorga la inscripció 
 
La Universitat, en la mesura de les possibilitats i disponibilitat pressupostària que té posarà a 
disposició de les associacions inscrites l’accés a mitjans materials i econòmics per a facilitar 
el desplegament de les seues activitats. La inscripció prèvia al Registre és requisit per a poder 
sol·licitar la utilització dels espais de la Universitat en les condicions establertes en la 
normativa corresponent. 
 
Les associacions inscrites en el Registre d’associacions de la Universitat Jaume I poden 
participar en les convocatòries d’ajuts, sempre que reunisquen les condicions que s’hi 
determinen i d’acord amb el que disposa la normativa corresponent.  
 
Les associacions inscrites poden, si és el cas, participar i desenvolupar les activitats amb el 
suport de la Universitat, i tenen dret a ser escoltades en qüestions relacionades amb el seu 
àmbit d’interès. 
 
Article 10 
 
Deures 
 
1. Les associacions inscrites en el Registre d’associacions tenen el deure d’actualitzar les 
dades registrades sempre que es produïsca alguna variació i, en tot cas, han d’atendre en els 
terminis que es fixen les demandes d’informació que els òrgans de la Universitat els adrecen. 
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2. Les associacions inscrites en el Registre de la Universitat Jaume I tenen el deure de: 
 
a) Realitzar activitats en el marc de la Universitat Jaume I. 
b) Fer un bon ús dels materials i de les instal·lacions cedides, respectant-ne la normativa 
i els procediments desenvolupats per la Universitat a tal efecte. 
c) Respectar la convivència entre les associacions, així com els principis de convivència 
democràtica al si de la comunitat universitària, tal i com fixa l'Estatut de l'estudiantat 
universitari i els Estatuts de la Universitat Jaume I. 
 
3. Les associacions han d’assumir la responsabilitat pels desperfectes en els locals, 
instal·lacions, mobiliari o equipament cedit per la Universitat ocasionats directa o 
indirectament per les persones associades o usuàries, d’acord amb l’article 15 de la Llei 
Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació. 
 
Article 11 
 
De la memòria 
 
Les associacions inscrites en el Registre d’associacions de la Universitat Jaume I s’obliguen a 
presentar al vicerectorat competent, dins de la primera quinzena d’octubre de cada curs 
acadèmic, una memòria de les activitats realitzades durant el curs anterior, així com la 
documentació que acredite el manteniment de les condicions exigides per a la inscripció i una 
relació actualitzada de membres de l’associació i de persones associades. 
 
 
Disposició transitòria única 
 
Les associacions d'estudiantat i les associacions universitàries inscrites abans de l’entrada en 
vigor del present Reglament disposaran d’un termini de tres mesos a partir de la data de 
publicació del mateix per a adaptar-se’n. Si transcorregut aquest termini no s'hagueren dut a 
terme les modificacions corresponents, les entitats quedaran excloses del Registre. 
 
Disposició derogatòria 
 
Queda derogat l'anterior Reglament del Registre d’associacions. 
 
Disposició final 
 
El present Reglament entrarà en vigor al dia següent de la seua aprovació pel Consell de 
Govern. 


