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1. Introducció 

 Per què un Registre d’Associacions i Grups? 

 

. Per tal de poder disposar de dades fiables i actualitzades de 
les associacions i grups d’estudiants actius a la URV 
(informació interna i externa). 

 

. Per poder distribuir entre aquelles associacions o grups que 
ho demanin els recursos que la Universitat posa al seu abast 
(Ús d’espais, sol·licitud d’ajuts). 

 

.  Per eliminar d’aquesta base de dades a associacions o grups 
inactius. 

 

  Per donar difusió entre els estudiants de les associacions 
vigents i les seves característiques. 
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2. Característiques 

  
• FLEXIBILITAT: Oberta tant a Associacions formalitzades i que 
compten amb personalitat jurídica com per grups d’estudiants que 
decideixen constituir una associació només amb validesa interna 
(URV). 
 

•  CADUCITAT: La inscripció en el Registre té una data de caducitat. 
És necessària renovar-la any a any. Això és així per garantir la vigència 
i l’actualització de les associacions i grups inscrits.  
 
•  PUBLICITAT: Les Associacions i Grups inscrits han d’omplenar una 
fitxa que després es trasllada a la web en forma de petita base de 
dades amb les característiques i informació complementària de cada 
associació (adreça web si s’escau, nom dels representants, dades de 
contacte, etc.) 



11/01/2012 

3. Qui pot registrar-se? 

• Les Associacions d’Estudiants (en queden excloses les formades 

íntegrament per exestudiants). Han d’estar: 
 

• Formades per estudiants de la URV 

• Constituïdes com a tals d’acord amb la legislació vigent (inscripció en el 
Registre corresponent del Dept. De Justícia de la Generalitat) 

 
• Els Grups d’Estudiants de la URV. Han de tenir: 

 

• Un mínim de 5 membres estudiants de la URV 
• El seu àmbit principal d’actuació ha de ser la Universitat 

 
Qualsevol d’aquests dos podrà considerar-se Associació o Grup 

representatiu quan concorri com a tal en les eleccions a òrgans de govern 

de la Universitat 
(Consells de Departament, Juntes de Centre, Claustre...) 
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4. Documentació necessària 
 
 
 

Associacions: 
 

•  Acta de Constitució on consti de manera inequívoca el proposit d’associar-se 
amb plena capacitat d’obrar, amb un fi lícit i que no sigui discriminatòria en la seva admissió 
per raons de sexe, raça, religió etc.  

 

•   Estatuts o Regles de Funcionament. La normativa estableix un mínim 

d’aspectes que s’han de regular: 

 
• Denominació 
• Àmbit d’actuació 
• Domicili 
• Finalitats i activitats específiques 
• Regles sobre la convocatòria i constitució de l’assemblea general ordinària i 

extraordinària 
• Regles sobre l’organització i funcionament dels òrgans de govern 
• Règim d’adopció d’acords  
• Procediment per l’adquisició i pèrdua de la condició d’associat 
• Drets i deures dels membres 
• Previsió de destinació de béns en cas dissolució (URV o altra associació) 
• Procediment de modificació dels estatus 
• Durada en cas de que no sigui per temps indefinit 

•Han de ser democràtics i no discriminatoris 
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4. Documentació necessària (II) 

Grups d’Estudiants: 
 

•  Acta de Constitució on consti de manera inequívoca el proposit d’associar-se 

amb plena capacitat d’obrar, amb un fi lícit i que no sigui discriminatòria en la seva admissió 
per raons de sexe, raça, religió etc. A més s’haurà de fer constar: 
 

• Denominació del grup que no indueixi a confusió o errors 
• Àmbit d’actuació 
• Domicili 
• Finalitats i activitats específiques 
• Òrgans de govern i de representació 
• Procediment d’adquisició i pèrdua de la condició de membre 
• Drets i deures dels membres 
• Aplicació del patrimoni en cas de dissolució (URV o assoc.) 
• Durada en el cas de que no sigui indefinida 

 

•   Estatuts o Regles de Funcionament. No són necessaris. 
 

•Han de ser democràtics i no discriminatoris 
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5. Registre. Procediment i Documentació (I) 

 
• La Seu del Registre és el Centre d’Atenció a l’Estudiant (CAE) 
ubicat a l’edifici de serveis centrals de la Universitat (Av. Dels Països Catalans, 
5-7 de Tarragona).  
 

• El Registre comptarà amb dues seccions: 
 

• Associacions d’Estudiants (aquelles que estiguin registrades pel 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya).  

• Grups d’Estudiants (només amb validesa interna) 
 

 

Juntament amb la sol·licitud normalitzada d’inscripció s’haurà d’aportar altra 
documentació: 
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5. Registre. Procediment i Documentació (II) 

Comuna per a grups i associacions: 
 

-  Acta fundacional o de constitució 
- Certificat acreditatiu de l’acord d’inscripció 
- Relació dels membres dels òrgans de govern o bé representants 

(signada per tots i cadascun d’ells).  
 

 

• A més les Associacions d’Estudiants hauran de presentar: 
 

• Estatuts registrats pel Departament de Justícia de la Generalitat.  

• Document que acrediti la inscripció en el Registre del Departament de 

Justícia de la Generalitat.  
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6. Validesa de la inscripció 

• Les inscripcions al Registre tenen una validesa d’un any 
natural a comptar des de la data de la inscripció. 
 

• S’estableix un període d’un mes per a renovar la inscripció 
 
 

• En la documentació a lliurar per a sol·licitar la renovació, cal 
indicar totes les altes i baixes de membres i representants  
 

• Cal també lliurar una memòria d’activitats.  
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