Normativa d'ús dels espais compartits per a Associacions d’Estudiants inscrites al registre
de la URV
Amb la present normativa s'estableixen els termes i condicions pels quals aquelles
associacions que així ho sol·licitin podran fer ús dels espais compartits per a Associacions
de la URV.
1. Poden sol·licitar l'ús d'espais aquelles Associacions i Grups d'Estudiants que
constin al Registre de la URV.
2. Aquesta sol·licitud es podrà realitzar a través d’un model de formulari normalitzat
que es penjarà a la web de la Universitat una vegada oberta la convocatòria
ordinària. Les sol·licituds s’hauran de presentar al Registre General de la URV,
carrer de l’Escorxador, s/n de Tarragona, o a qualsevol altre registre auxiliar. La
localització i els horaris dels registres auxiliars es poden consultar a

la seu

electrònica de la URV.
3. En la sol·licitud d'espai hi haurà de constar el període de temps pel qual es vol
disposar d'un determinat espai, que en cap cas podrà ser superior al curs acadèmic
vigent. La URV recollirà totes aquelles sol·licituds que es presentin i designarà un
espai determinat per a cada Associació o Grup d'Estudiants. Serà l'encarregada de
valorar les sol·licituds una comissió formada pel/la Vicerector/a d'Estudiants i
Comunitat Universitària, un membre del CAE i els co-presidents del Consell
d'Estudiants. En la valoració es tindran compte criteris com l'àmbit d'actuació de les
entitats, la presència en determinats Campus i el bon ús dels espais durant
anteriors concessions.
4. De forma ordinària el període de sol·licitud d’espais s’obrirà l’1 de setembre i
restarà obert fins al 20 de setembre. La Comissió descrita anteriorment resoldrà les
peticions presentades abans del 15 d’octubre. No obstant, en qualsevol moment es
podran afegir noves peticions a les quals s’intentarà respondre en funció dels
espais i horaris disponibles.
Els espais dels quals la URV disposa per a l'ús compartit per a Associacions i Grups
d’Estudiants, compten amb les següents infraestructures:
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Ordinador de sobretaula amb connexió a la xarxa (comú).



Taules i cadires per a reunions (comú).



Telèfon (comú).



Armaris amb cadenat (propi per a cada entitat).

A més a més aquests espais compten amb connexió a la xarxa per via wi-fi.
Una vegada concedit un espai determinat l'entitat en qüestió podrà disposar d'aquest sota
les següents condicions:
1. L'entitat en qüestió disposarà d'un armari amb cadenat per a l'emmagatzematge de
material, del qual se'n fa directament responsable.
2. Cada entitat podrà designar fins a 10 membres amb dret a clau de l'espai. Aquesta
clau restarà a la seva disposició a la Consergeria del centre on estigui situat l'espai
i s'haurà de retornar una vegada finalitzada l'activitat en curs. En cap cas les claus
dels espais podran sortir del recinte del centre en qüestió.
3. És responsabilitat de totes les entitats que comparteixen espai el manteniment de
l'ordre de l'espai en qüestió, que en tot cas ha de permetre un correcte accés per a
les tasques de neteja que la Universitat posa a disposició dels usuaris.
4. Les entitats i els seus membres es comprometen a un ús raonat i adequat de
l'espai concedit, que en cap cas en pot suposar un deteriorament del mateix.
5. És tasca de les entitats que comparteixen un mateix espai l'establiment consensuat
dels horaris i/o torns d'ús d'aquest, per tal que cada entitat pugui desenvolupar les
seves tasques sens perjudici de les altres.
6. Davant un ús indegut o un deteriorament intencionat dels espais per part d'una
entitat, aquelles amb les quals comparteix espai hauran de notificar al CAE les
incidències que s'hagin ocasionat a fi i efecte que se'n determinin les
conseqüències.
7. Tot ús indegut o deteriorament intencionat dels espais podrà comportar la
immediata pèrdua de la concessió d'espais, així com la impossibilitat de sol·licitar
noves concessions durant un període no superior a un curs acadèmic.
8. Qualsevol imprevist o buit normatiu que no sigui contemplat en aquesta normativa
serà puntualment solucionat mitjançant la mateixa comissió que concedeixi els
espais.
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