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REGLAMENT DEL REGISTRE D'ASSOCIACIONS DE LA UNIVERSITAT 
POLITECNICA DE CATALUNYA 
 
La proposta de modificació del reglament neix de l'evolució que s'ha donat en l’àmbit 
de l'associacionisme universitari al llarg dels darrers anys de funcionament, de la 
necessitat d'ordenar aquesta activitat i de la contribució que les activitats d'extensió 
universitària desenvolupades per iniciativa de l'estudiantat poden tenir per a la seva 
formació integral en el marc de L’Espai Europeu d'Educació Superior. 
 
PRELIMINAR 
 
D'acord amb la Constitució, L’Estatut d'Autonomia, La Llei Orgànica d’Universitats, la 
Llei d'Universitats de Catalunya, L’Estatut de L’Estudiant Universitari i els Estatuts de la 
UPC, tots els membres de la comunitat universitària UPC tenen dret a crear 
associacions dins de la Universitat i a adherir-s'hi, sempre que no contravinguin els 
Estatuts de la UPC ni l'ordenament legal vigent, per al foment i realització d'activitats 
solidàries, d'extensió cultural, esportives, de lleure o altres d’anàlogues o per defensar 
els seus interessos acadèmics, professionals o laborals. 
 
Per tot això, s' prova la normativa següent reguladora del Registre d'Associacions de la 
Universitat Politècnica de Catalunya. 
 
Article 1.- Naturalesa i finalitat. 
El Registre d'Associacions de la UPC és un registre d’àmbit intern de la UPC que 
només té efectes en aquesta Universitat, i té per finalitat inscriure totes les 
associacions que existeixen al si de la UPC i les que s'hi puguin crear o que hi vulguin 
actuar en el futur. 
 
Article 2.- Requisits d'inscripció en el Registre d'Associacions de la UPC. 
Es poden inscriure al Registre les associacions que compleixin els requisits següents: 
 

 Que com a mínim un 70% dels membres de la junta .directiva i socis de 
l'associació siguin membres de la comunitat UPC (PDI, PAS, estudiantat i 
Alumni). Excepcionalment, es podran inscriure associacions que tinguin un 
percentatge de membres de la UPC inferior quan es tracti d'associacions 
interuniversitàries. 

 
 Que les seves activitats no entressin en contradicció amb les finalitats i principi 

de la Universitat. 
 
En cap cas s’admetrà la inscripció d'associacions que contravinguin l'ordenament 
jurídic i els Estatuts de la UPC, o la denominació de les quals pugui induir a confusió. 
 
La inscripció en el Registre d'Associacions de la UPC no dóna personalitat jurídica a 
les associacions. 
 
Article 3.- Admissió al registre d'associacions de la UPC. 
Per tal que siguin admeses al Registre d'Associacions de la UPC, les associacions 
hauran de presentar al Registre General de la UPC una sol·licitud, segons el model 
establert per la UPC, adreçada al/a rector/a, signada pel seu legal representant, 
acompanyada de la documentació següent: 
 

 Una còpia compulsada de l'acta o document fundacional. 
 Una còpia compulsada dels estatuts de l'associació que·recullin els seus 

objectius, el seu domicili i les seves normes de funcionament intern, com també 



el seu àmbit d'actuació (centre, campus, universitat o altres). 
 Una fitxa identificativa segons el model que s'adjunta. 
 Declaració del representant legal que acrediti la pertinença de, com a mínim, un 

70% deis membres de la junta directiva i dels socis de l'associació a la 
comunitat universitària de la UPC, o acreditar que es tracta d'una associació 
interuniversitària 

 Una còpia compulsada de la inscripció al registre d'associacions de la 
Generalitat de Catalunya 

 Una còpia compulsada del NIF de L’Associació 
 
 
Els promotors de l'associació podran sol·licitar, amb caràcter previ a la inscripció al 
Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya una autorització per domiciliar 
l'associació en espais de la UPC així com l'ús de les sigles de la UPC en la 
denominació de l'associació. Aquesta autorització serà resolta pel rector/a/vicerector/a 
i restarà sotmesa a la condició resolutòria de l'efectiva inscripció de l’associació al 
registre d'associacions de la Generalitat de Catalunya així com a la ratificació definitiva 
del Consell de Govern de l'admissió de l'associació al Registre d'Associacions de la 
UPC. Els promotors o legals representants de l'associació han d'acreditar la inscripció 
al registre d'associacions de la Generalitat de Catalunya en el termini màxim de dos 
mesos des de la data d'autorització de la domiciliació de l’associació a la UPC. En cas 
contrari, la Universitat comunicarà la manca d'autorització al Registre de la Generalitat 
de Catalunya, als efectes oportuns. 
 
L'admissió de les associacions en el Registre de la UPC esdevindrà definitiva, en el 
moment en que sigui aprovat pel Consell de Govern de la UPC. 
 
Article 4 Òrgans competents de la inscripció i de custodia del Registre 
d'Associacions de la UPC. 
L'autorització de la inscripció d'associacions en el Registre és competència del Consell 
de Govern, o de l’òrgan en qui delegui, amb l'informe previ de la Comissió de Docència 
i Estudiantat, i a proposta del Servei responsable de les associacions de la UPC qui 
prèviament verificarà que es compleixen els requisits previstos en el present 
reglament. 
 
L'acord autoritzant la inscripció es notificarà a l'associació, i es farà constar que la 
inclusió en el Registre comportarà per part de l'associació estar regida per allò disposat 
en el present reglament altra normativa que estigui per sobre sigui d'aplicació. 
 
El/la secretari/a general de la UPC és l'encarregat/da de la custodia del Registre, com 
també de donar fe del seu contingut. 
 
Des del Servei responsable de les associacions de la UPC, es donarà difusió de les 
dades de les associacions inscrites al Registre i s’actualitzarà la informació de les 
fitxes censals de les associacions. 
 
Article 5 Drets. 
Les associacions inscrites al Registre d'Associacions de la UPC tindran dret a: 

 Ser admeses en les convocatòries d'ajuts que la UPC realitzi. 
 A signar acords de col·laboració amb la UPC i a ser escoltades, en qüestions 

relacionades amb el seu àmbit i centre d’interès, pel rector o pels membres del 
Consell de Direcció en qui delegui i pels caps de les unitats bàsiques 
corresponents, a més dels drets que els reconeguin els Estatuts de la UPC. 

 Fer sol·licituds per a la utilització d'espais de la Universitats a les unitats 



corresponents, d'acord als requisits i les condicions establertes en la normativa 
corresponent sobre cessió d'espais de cada escola o campus. 

 
Article 6.- Deures. 
Les associacions inscrites al Registre d'Associacions de la UPC tenen els deures 
següents: 

 Actualitzar la seva fitxa identificativa sempre que s'hi produeixi alguna variació 
de les dades que hi figuren (altes, baixes, modificacions..). 

 Atendre les demandes d'informació que la UPC farà anualment per tal de 
conèixer la seva activitat i actualitzar les seves dades. En cas de no atendre 
aquest requeriment, l'associació podrà ser considerada com inactiva i per tant, 
ser donada de baixa del registre, pel procediment establert en el present 
reglament. 

 Fer un bon ús del material, de les instal·lacions i dels espais de la UPC tot 
respectant les normatives corresponents. En. aquest sentit no es permet 
utilitzar els espais cedits per acumular matèries perilloses ni sobre utilitzar les 
instal·lacions i s'hauran d'ajustar als horaris establerts. 

 Les associacions es faran responsables dels possibles desperfectes que es 
puguin ocasionar als espais, instal·lacions i materials cedits per la Universitat. 

 Respectar la convivència entre les associacions i amb tots els membres de la 
comunitat universitària. 

 Donar compliment a totes les normatives que els sigui d'aplicació. 
 
 
Article 7.- Procediment acordant la baixa del Registre d'Associacions. 
El procediment acordant la baixa d'una associació en el Registre d'Associacions de la 
UPC, pot tenir lloc: 
 
a) A petició de l'associació, mitjançant un escrit signat pel seu representant legal dirigit 
al/la rector/a. El Servei responsable de les associacions a la UPC elevarà la proposta a 
la Comissió de Docència i Estudiantat per tal que presenti la proposta al Consell de 
Govern per a la seva aprovació. 
 
b) D'ofici, el vicerector/a de docència i estudiantat, a proposta del Servei responsable 
de les associacions, adreçarà un escrit a l'associació indicant la causa per la qual es 
proposa la seva baixa en el Registre, atorgant-li un termini de 15 dies hàbils per tal que 
formuli les al·legacions que estimi oportunes. Aquest escrit es comunicarà, si s'escau, 
a les unitats de la UPC que puguin estar-hi relacionades. Una vegada transcorregut el 
termini indicat, el Consell de Govern o l’òrgan en qui delegui, i a la vista de les 
al·legacions formulades adoptarà l'acord pertinent. 
 
En cas que la denominació de l'associació contingui les sigles de la UPC o si esta 
domiciliada a espais de la UPC, l'acord de baixa es comunicarà al Registre 
d'Associacions de la Generalitat de Catalunya deixant sense efecte l'autorització per 
domiciliar L’Associació i per a la utilització de la denominació UPC per part de 
l'associació, segons escaigui. 
 
Article 8.- Causes de baixa del Registre d'Associacions. 
Les associacions inscrites causaran baixa del Registre per qualsevol deis motius 
següents: 

 Si deixen de complir els requisits previstos a l'article 2, o d'altres obligacions o 
deures previstos en el present reglament. 

 Si les seves activitats entressin en contradicció amb les finalitats i principis de 
la Universitat. 



 Per qualsevol altre motiu indicat al reglament 
 
Les associacions donades de baixa perdran els drets previstos a l'article 5 del present 
reglament i deixaran d'utilitzar els espais i mitjans posats a la seva disposició per la 
Universitat. 
L'acord de baixa, prèvia notificació i justificació motivada a l'associació, haurà de ser 
adoptat pel Consell de Govern o per l’òrgan en qui delegui, amb l'informe previ de la 
Comissió de Docència i Estudiantat, i a proposta del Servei responsable de les 
associacions de la UPC. 
 
Article 9 Seguiment de les Associacions registrades a la UPC. 
L'admissió d'una associació al Registre d'Associacions de la UPC, es revisarà 
anualment, la Universitat farà demandes d'informació per tal de conèixer la seva 
activitat i actualitzar les seves dades. En cas de no atendre aquests requeriments en 
un període màxim de 6 mesos, l'associació podrà ser considerada com inactiva i la 
UPC iniciarà el procediment de baixa. 
 
Article 10 Unicitat de Registre. 
Atès que l’àmbit d'aquest Registre és el de la Universitat Politècnica de Catalunya, no 
hi podrà haver duplicitat de registres per a una mateixa associació, per motius de 
multiplicitat d’àmbits d'actuació (centres, campus, etc...), de línies d'activitats o d'altres. 
En aquests casos s’admetrà un sol registre com a associació, amb la possibilitat 
d'incorporar tantes fitxes identificatives com seccions, branques o delegacions tingui 
l'associació. 
 
Article 11 Ús del nom i logotip UPC. 
Sense perjudici del que preveu l’article 3 en relació a l’autorització de l’ús de les sigles 
de la UPC en la denominació, les associacions inscrites en el Registre d’associacions 
de la UPC que vulguin fer servir el nom, el logotip, l'emblema o qualsevol altre senyal 
corporatiu de la Universitat, hauran de sol·licitar-ho a través del Servei de Comunicació 
i. Promoció, especificant l'aplicació corresponent (sigui gràfica o electrònica i sobre 
qualsevol suport) i el tipus d'ús sol·licitat. 
 
En l'autorització, que en tot cas caldrà atorgar per escrit per part del rector o persona 
en qui delegui, s’especificarà l'ús o usos pels quals es reconeix, així com el període de 
vigència. 
 
No obstant, quan l'ús dels logotips i altres marques identificatives de la UPC hagi de 
tenir caire lucratiu per l'entitat sol·licitant, caldrà formalitzar el corresponent contracte 
de llicència de marca. 
 
Disposició final única . 
A l'entrada en vigor del present reglament quedarà sense efectes el Reglament 
d'Associacions de la UPC, aprovat per la Junta de Govern, el 30 d'octubre de 1995, i, 
qualsevol d'altra normativa de la universitat que el contravingui. 
 
Les associacions ja existents, amb anterioritat a l'entrada en vigor del present 
reglament, caldrà que s'ajustin als requisits establerts i que facilitin al servei universitari 
competent en aquesta matèria la documentació necessària en el termini màxim d'un 
any des de la seva aprovació. En cas de que no es regularitzi la seva situació i 
requisits en el termini establert, l'associació podrà ser donada de baixa del registre, pel 
procediment establert en el present reglament. 


