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NORMATIVA D’ASSOCIACIONS I GRUPS D’ESTUDIANTS DE LA URV 

Aprovada pel Consell de Govern el 26 de juliol de 2021 

 

PREÀMBUL 

L’Estatut de la URV estableix l’obligació de la Universitat de promoure la 

participació de l’estudiantat en associacions, disposar d’un registre d’associacions i 

donar-hi suport. 

Això palesa la voluntat de potenciar l’associacionisme estudiantil, que és l’eina  

amb què els estudiants es doten per exercir millor els altres drets que els reconeix 

l’Estatut de la URV. Aquests drets són els de participació en l’activitat acadèmica, 

la vida universitària, els òrgans de govern i de gestió de la Universitat. 

En data de 25 de febrer de 2010 el Consell de Govern de la URV va aprovar la 

vigent Normativa d’associacions i grups d’estudiants de la Universitat. Per tal 

d’adequar-la als canvis que en aquests darrers anys han tingut lloc a la Universitat 

i facilitar i promoure el registre, s’actualitza la normativa esmentada. 

 

CAPÍTOL I. LES ASSOCIACIONS I ELS GRUPS D’ESTUDIANTS 

ARTICLE 1. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ DE LA NORMATIVA 

1.1. Aquesta normativa té per objectiu regular el dret dels estudiants de la 

Universitat Rovira i Virgili a crear i constituir associacions i grups per promoure i 

gestionar drets i interessos legítims en l’àmbit universitari. Als efectes d’aquesta 

normativa, es considera que tenen la condició d’estudiants aquells que s’adeqüin a 

la definició inclosa a l’Estatut de la URV. 

1.2. Aquesta normativa s’aplica a: 

a) Les associacions i grups d’estudiants que duen a terme la seva activitat a la 

Universitat Rovira i Virgili i que estan inscrits al Registre d’Associacions i 

Grups d’Estudiants de la URV.  

b) Les associacions formades per alumni, enteses com aquelles persones que 

estan inscrites al programa Alumni URV. 

1.3. Als efectes d’aquesta normativa, té la consideració d’associació d’estudiants 

aquella que compleixi els requisits següents: 

a) Que estigui integrada principalment per estudiants de la URV. Almenys el 

80% dels membres han de ser estudiants de la URV. 

b) Que tingui com a àmbit principal d’actuació la Universitat Rovira i Virgili, 

d’acord amb les funcions bàsiques previstes en l’Estatut. 

c) Que estigui formada almenys per tres estudiants de la URV. 

d) Que s’hagi constituït com a associació d’acord amb la Llei orgànica 1/2002, 

de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i la Llei 4/2008, de 24 

d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya. Per obtenir la 

consideració d’associació i la inclusió en el Registre d’Associacions i Grups 

d’Estudiants de la URV, es requereix la inscripció prèvia en el Registre 

d’associacions de la Generalitat de Catalunya,  d’una altra comunitat o 

d’àmbit estatal. 

e) Que estigui inscrita al Registre d’Associacions i Grups d’Estudiants de la 

URV. 

1.4. Es consideren grups d’estudiants els col·lectius formats per estudiants de la 

URV que tenen per objectiu desenvolupar un projecte puntual o d’una durada 

determinada. Han de complir els requisits següents: 
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a) Que estiguin integrats exclusivament per estudiants de la URV. 

b) Que tinguin com a àmbit únic d’actuació la Universitat Rovira i Virgili, 

d’acord amb les funcions bàsiques previstes a l’estatut. 

c) Que es constitueixin per acomplir un objectiu específic i d’una durada no 

superior a tres cursos acadèmics sencers. 

d) Que en formin part almenys tres estudiants de la URV. 

e) Que es constitueixin formalment com a tal mitjançant una acta de 

constitució. 

f) Que estiguin inscrits al Registre d’Associacions i Grups d’Estudiants de la 

URV. 

Excepcionalment i quan estigui prou justificat, el vicerectorat competent en 

matèria d’estudiants pot autoritzar que es registrin grups d’estudiants formats per 

menys de tres o formats també per altres persones que no siguin estudiants de la 

URV. 

1.5. També es consideren associacions de la URV les associacions d’alumni que 

compleixin els requisits següents: 

a) Que estiguin formades almenys per cinc membres que siguin alumni de la 

URV. 

b) Que els membres de la junta directiva siguin, en tot cas, estudiants o 

alumni de la URV. 

c) Que l’objecte principal de les seves activitats estigui vinculat a l’activitat 

universitària o a l’ensenyament, centre o campus al qual cursen o van 

cursar els estudis. 

d) Que estiguin inscrites a la secció d’associacions d’alumni del Registre 

d’Associacions i Grups d’Estudiants de la URV. 

Als efectes d’aquesta normativa, s’entén per alumni les persones inscrites al 

programa Alumni URV. 

1.6. Les associacions o grups d’estudiants de la URV que es presentin com a tals 

en les eleccions de representants d’estudiants en els òrgans de govern de la URV 

(Claustre, Consell de Govern, junta de centre i consell de departament) es 

consideren associacions o grups d’estudiants representatius.  

 

ARTICLE 2. CONSTITUCIÓ I REGLES DE FUNCIONAMENT D’UNA ASSOCIACIÓ O GRUP D’ESTUDIANTS 

2.1. La constitució d’una associació o grup d’estudiants es materialitza 

jurídicament mitjançant una acta en què ha de constar, de manera inequívoca, el 

propòsit d’associar-se dels seus membres amb plena capacitat d’obrar, que 

acordin voluntàriament servir un fi determinat i lícit expressat als estatuts de 

l’associació o regles de funcionament del grup i ajustat al que disposen aquesta 

normativa, el Codi ètic de la URV i les regles de convivència universitària. 

2.2. Els estatuts de l’associació han de regular, com a mínim, les qüestions 

següents: 

a) Denominació de l’associació que no indueixi a confusió sobre altres 

associacions o grups d’estudiants registrats, ni sobre la seva naturalesa o 

finalitats. Tampoc no pot coincidir ni induir a confusió amb marques o noms 

comercials notoris o de renom. 

b) Àmbit d’actuació (centre, campus, ensenyament, àrea de coneixement, 

etc.). 

c) Domicili. 

d) Finalitat, objectius i activitats de l’associació. 
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e) Regles sobre la convocatòria i la constitució de l’assemblea general 

ordinària i extraordinària. 

f) Regles sobre l’organització i el funcionament de l’òrgan de govern, que han 

d’establir el règim de convocatòria i constitució, la composició, la manera de 

designar-ne, destituir-ne i renovar-ne els membres, i la durada del mandat. 

g) Règim de deliberació i adopció d’acords dels òrgans col·legiats i el 

procediment d’aprovació de les actes. 

h) Procediment d’adquisició i pèrdua de la condició d’associat. 

i) Drets i deures dels associats o membres del grup i el règim disciplinari. 

j) Previsió de la destinació dels béns sobrants, en cas de dissolució, que haurà 

de revertir en benefici de la URV o una altra associació constituïda i 

registrada d’acord amb aquesta normativa amb les mateixes finalitats. 

k) Procediment de modificació dels estatuts. 

l) Durada de l’associació, en cas que no es constitueixi per temps indefinit.  

 

2.3. En el cas dels grups d’estudiants, les regles de funcionament han d’indicar les 

qüestions següents: 

a) Denominació del grup que no indueixi a errors sobre altres associacions o 

grups d’estudiants registrats, ni sobre la seva naturalesa o finalitats. 

Tampoc no pot coincidir ni induir a confusió amb marques o noms 

comercials notoris o de renom. 

b) Àmbit d’actuació (centre, campus, ensenyament, àrea de coneixement, 

etc.). 

c) Domicili. 

d) Finalitat o objecte específic de la creació i activitats dels grups d’estudiants. 

e) Si la creació del grup té com a finalitat aconseguir un objectiu específic i 

definit en el temps, la data prevista de dissolució. 

f) Òrgans de govern i representació i forma d’administració. 

g) Procediment d’adquisició i pèrdua de la condició de membre del grup. 

h) Drets i deures dels membres del grup. 

i) Destinació que s’ha de donar al patrimoni del grup en cas de dissolució que, 

de totes formes, haurà de revertir en benefici de la URV. 

j) Durada del grup.  

 

ARTICLE 3. ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTANTS DE LES ASSOCIACIONS I GRUPS D’ESTUDIANTS 

3.1. Cada associació o grup d’estudiants pot determinar els seus òrgans 

individuals o col·legiats per organitzar-se i prendre decisions. En tots els casos cal 

comunicar a la Universitat, a través de la unitat competent en matèria 

d’estudiants (en endavant la unitat gestora), els òrgans de govern, la identificació 

de les persones que els ocupen cada curs i qualsevol variació que es produeixi. 

3.2. El president o presidenta ( delegat o delegada en el cas d’associacions 

d’àmbit superior a la Universitat) actua com a representant davant la Universitat i 

ha de ser, en tots els casos, estudiant en curs de la URV. 
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CAPÍTOL II. REGISTRE D’ASSOCIACIONS I GRUPS D’ESTUDIANTS 

ARTICLE 4. REGISTRE D’ASSOCIACIONS I GRUPS D’ESTUDIANTS DE LA URV 

4.1. El Registre d’Associacions i Grups d’Estudiants de la URV (en endavant, el 

Registre) és un registre de règim intern de la URV que té la finalitat de reconèixer 

oficialment les associacions i grups d’estudiants que compleixen els requisits 

establerts en aquest reglament i que estan actius cada curs. 

També s’inclouen en una secció a banda les associacions d’alumni. 

4.2. El Registre es divideix en tres seccions: 

a) Associacions d’estudiants 

b) Grups d’estudiants 

c) Associacions d’alumni 

4.3. El col·lectiu d’estudiants que vulgui sol·licitar la inscripció al Registre ha de 

presentar una sol·licitud, segons el model normalitzat, adreçada al vicerectorat 

competent en aquesta matèria, acompanyada de la documentació que calgui. 

4.4. La unitat gestora gestiona el Registre. Totes les accions d’alta, baixa, 

renovació de registre o càrrecs s’han de fer a través d’aquesta unitat de la 

Universitat. 

4.5. L‘alta activa al Registre atorga drets i deures als col·lectius inscrits i acredita 

que operen en l’àmbit de la Universitat Rovira i Virgili. 

ARTICLE 5. INSCRIPCIÓ AL REGISTRE 

5.1. Qualsevol associació o grup d’estudiants que es vulgui constituir en l’àmbit de 

la URV s’ha d’inscriure al Registre emplenant la sol·licitud corresponent i adjuntant 

la documentació següent: 

a) Acta fundacional de l’associació o acta de constitució com a grup 

d’estudiants. 

b) Certificat acreditatiu de l’acord pres per l’òrgan de govern de l’associació o 

bé per la totalitat dels membres del grup d’estudiants, de sol·licitar la 

inscripció al Registre d’Associacions i Grups d’Estudiants de la URV. 

c) Fitxa d’inscripció segons el model normalitzat publicat a la pàgina web de la 

unitat gestora. El document ha d’incloure la relació dels membres dels 

òrgans de govern de l’associació o dels representants del grup d’estudiants, 

amb expressió del nom, els cognoms i el càrrec. En el cas del grup 

d’estudiants, la relació de representants ha d’estar signada per tots els 

membres del grup. 

d) Fotocòpia del DNI/NIE de la persona que presenta la sol·licitud. 

e) Estatuts en el cas de les associacions i regles de funcionament en el cas 

dels grups d’estudiants. 

5.2. Si l’entitat sol·licitant és una associació, a més de la documentació 

especificada a l’article anterior, haurà d’acompanyar la sol·licitud una fotocòpia 

dels documents següents: 

a) Estatuts vigents, degudament registrats pel Departament de Justícia de la 

Generalitat de Catalunya. 

b) Document que acrediti la inscripció de l’Associació al Registre d’Associacions 

de la Generalitat de Catalunya, amb indicació del número de registre que se 

li hagi atorgat, si escau. 

5.3. Un cop que la unitat gestora hagi analitzat la sol·licitud i hagi comprovat que 

compleix els requisits, la Comissió delegada del Consell de Govern en matèria 

d’estudiants la resol.  
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5.4. La resolució positiva de l’alta al Registre  té vigència  durant la resta del curs 

en què se sol·licita. Per mantenir la vigència al Registre, cal fer el tràmit de 

renovació a començament de cada curs acadèmic. 

5.5. El formulari d’inscripció o renovació al Registre ha d’incorporar l’adreça o 

adreces de correu electrònic institucionals per fer les comunicacions i notificacions 

a l’associació o grup com a canal únic de comunicació i notificacions. 

5.6. No es reconeix cap associació o grup que en el procés d’admissió o en el 

funcionament discrimini per raó de naixement, origen, sexe, religió, opinió o 

qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Tampoc es reconeixen 

aquelles incompatibles amb la finalitat d’aquest reglament i amb els valors propis 

d’una societat democràtica i que amb la seva activitat promoguin o justifiquin l’odi 

o la violència contra persones físiques o jurídiques. 

Tampoc es reconeixen les associacions i grups d’estudiants amb ànim de lucre. 

 

ARTICLE 6. RENOVACIÓ I BAIXA DE LA INSCRIPCIÓ AL REGISTRE 

6.1. El manteniment de l’alta de l’associació o grup al Registre s’ha de sol·licitar 

cada curs a la unitat gestora. 

6.2. Segons el model normalitzat, entre l’1 de setembre i el 15 d’octubre de cada 

curs els representants de cada associació o grup han de sol·licitar la renovació de 

la inscripció al Registre i informar dels canvis produïts als òrgans de govern i 

representació, altes i baixes de membres o qualsevol altra modificació de 

rellevància que es produeixi. 

6.3. A la sol·licitud de renovació s’ha d’informar breument de les activitats dutes a 

terme el curs anterior. 

6.4. L’acceptació de la renovació de la inscripció al Registre és automàtica, 

excepte que el vicerectorat denegui la sol·licitud de forma expressa per motius 

justificats. 

6.5. La renovació anual es considera que és vigent fins al final del període 

establert per formalitzar les renovacions del curs acadèmic immediatament 

posterior. 

6.6. Un cop finalitzat el termini de renovació d’alta al Registre, les associacions o 

grups que no hagin tramitat la sol·licitud causaran baixa i perdran, per tant, la 

condició d’associació o grup d’estudiants de la URV i els drets corresponents. 

6.7. La condició d’associació o grup d’estudiants es podrà recuperar en qualsevol 

moment del curs amb la sol·licitud de renovació. 

6.8. Si transcorre un curs sencer sense renovar la inscripció al Registre, 

l’associació o grup ja no pot sol·licitar-ne la renovació i, si vol tornar a formar part 

novament del Registre, ha de sol·licitar una nova alta. 

6.9. Altres causes de baixa al Registre són: 

a) L’incompliment sobrevingut d’alguna de les condicions exigides per a la 

inscripció. 

b) L’incompliment de les normatives que se li apliquen. 

c) La minoria d’estudiants dins dels òrgans de govern del grup o associació.  

d) L’absència de resposta davant de les peticions d’informació plantejades des 

de la Universitat. 

e) La manca de resposta davant els requeriments per justificar les subvencions 

rebudes per part de la URV.  

f) L’ús indegut dels ajuts concedits. 

g) L’ús abusiu o fraudulent dels mitjans i espais facilitats per la URV. 
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h) La realització d’activitats il·lícites o incíviques. 

6.10. La baixa al Registre s’impulsa a través de resolució del vicerectorat 

competent en la matèria i la resol la comissió delegada del Consell de Govern en 

matèria d’estudiants. L’associació o grup disposa de deu dies per formular les 

al·legacions que es considerin abans de la resolució definitiva. 

ARTICLE 7. DRETS I DEURES DE LES ASSOCIACIONS I GRUPS D’ESTUDIANTS INSCRITS AL 

REGISTRE 

7.1. Són drets de les associacions i grups d’estudiants inscrits al Registre: 

a) Participar activament en la vida universitària i organitzar les activitats que 

considerin necessàries per acomplir la seva missió i objectius. 

b) Sol·licitar el suport de la URV en el finançament d’activitats a través de la 

corresponent convocatòria d’ajuts. Extraordinàriament, es poden fer 

sol·licituds fora de la convocatòria, les quals han d’estar degudament 

justificades i el vicerectorat competent n’ha de valorar i resoldre la 

conveniència. 

c) Sol·licitar la utilització d’espais de la Universitat i altres mitjans materials 

d’acord amb els requisits i les condicions establertes en la normativa sobre 

cessió d’espais, en la mesura de les possibilitats de la Universitat. La 

concessió d’espais i recursos materials està sempre condicionada al 

compliment i respecte d’aquesta normativa. 

d) Donar a conèixer el col·lectiu i les seves activitats a través de la web de la 

URV. 

7.2. Són deures de les associacions i grups d’estudiants inscrits al Registre:  

a) Renovar cada curs acadèmic la inscripció al Registre presentant-hi el 

formulari establert a aquest efecte. 

b) Comunicar a la Universitat qualsevol variació de les dades que figuren a 

l’alta de l’associació o grup. 

c) Atendre les demandes d’informació que la URV pugui fer per conèixer la 

seva activitat. 

d) En el cas que s’hagi obtingut un ajut de finançament de la URV, trametre a 

la unitat gestora la justificació i l’informe pertinents en el termini establert. 

e) Actuar amb respecte cap als altres membres de la comunitat universitària i 

d’acord amb els principis bàsics de la URV, expressats en l’Estatut i en els 

principis i en el marc de convivència que estableix el Codi ètic de la 

Universitat. 

f) Respectar i conservar el patrimoni de la Universitat i, especialment, els 

espais i recursos materials que la URV posi a la seva disposició. Els 

representants de les associacions o grups són responsables dels danys 

ocasionats als espais, instal·lacions i materials cedits per la Universitat. 

g) Ser plenament responsables de les seves activitats així com del perjudici 

que puguin ocasionar a béns materials o terceres persones. 

h) Observar aquesta normativa, les altres normes de la Universitat i el conjunt 

de la legislació vigent. 

ARTICLE 8. RESPONSABILITAT 

8.1. Poden incórrer en responsabilitat disciplinària, al marge de la seva 

responsabilitat penal, els associats promotors i les persones que tinguin la 

representació de l’associació o grup en els supòsits següents:  

a) La no devolució de la subvenció econòmica concedida quan no es facin les 

activitats per a les quals se’ls ha atorgat l’ajut econòmic. 
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b) El deteriorament anormal i injustificat, no degut a causes fortuïtes o de 

força major, especialment dels espais que la URV posa a disposició de les 

associacions o grups. 

c) L’organització o promoció d’activitats o expressions que fomentin la 

violència, l’odi o la discriminació. 

CAPÍTOL III. DE LES ASSOCIACIONS D’ALUMNI 

ARTICLE 9. 

9.1. Les associacions d’alumni de la URV poden sol·licitar la inscripció a la secció 

corresponent del Registre d’Associacions i Grups d’Estudiants de la URV amb la 

finalitat de tenir el reconeixement de la Universitat i participar de les activitats 

universitàries. 

9.2. Entre d’altres, han de tenir com a objectius promocionar la imatge de la URV, 

col·laborar activament en la incorporació laboral de les persones titulades, la 

captació de nous estudiants i la realització d’activitats vinculades a la Universitat. 

9.3. Les associacions d’alumni reconegudes per la URV poden gaudir dels drets 

previstos en aquesta normativa per les associacions o grups d’estudiants en la 

mesura de les possibilitats de la Universitat i una vegada els els hagin pogut 

garantir. 

9.4. No es reconeixen els grups d’alumni. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA 

Les associacions o grups d’estudiants en actiu a la URV han de sol·licitar la 

renovació segons el procediment aprovat a partir del curs 2021-22. Per tant, han 

de sol·licitar la renovació al Registre entre l’1 de setembre i el 15 d’octubre de 

2021. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Aquesta normativa deroga la Normativa d’associacions i de grups d’estudiants de 

la URV aprovada pel Consell de Govern el 25 de febrer de 2010. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta normativa entra en vigor quan l’aprovi el Consell de Govern de la URV. 

 


