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REGLAMENT DEL REGISTRE D'ASSOCIACIONS I
GRUPS D'ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE

BARCELONA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Registre d'Associacions i Grups d'Estudiants de la Universitat de Barcelona
es crea per tal de tenir coneixement de les diferents associacions i grups
d'estudiants que actuen en el si de la Universitat de Barcelona, afavorint així
el debat entre el món de la cultura i la societat i oferint als estudiants
activitats complementàries orientades al seu desenvolupament
multidimensional, d'acord amb el que estableix l'article 152 dels Estatuts de
la UB.

El Registre d'Associacions i Grups d'Estudiants de la UB neix amb la voluntat
de reflectir la realitat del moviment associacionista en el marc de la
Universitat de Barcelona, aprofundint en el coneixement dels diversos
col.lectius que actuen en el sí la de Universitat i de les seves necessitats,
alhora que es pretén afavorir la relació entre les associacions que es trobin
inscrites.

La Junta de Govern de la Universitat de Barcelona, en virtut de les
competències que li atorga l'article 80.J) dels Estatuts de la UB, aprova el
Registre d'Associacions i Grups d'Estudiants de la UB per tal de fer efectives
les finalitats del Registre.
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Article 1.- Àmbit del Registre

Es podran inscriure al Registre d'Associacions i Grups d'Estudiants de la UB,
sempre que reuneixin els requisits establerts a l'article següent, les següents
entitats:

a) Les associacions d'estudiants inscrites al Registre d'Associacions de la
Generalitat de Catalunya.

b) Les associacions no inscrites i els grups d'estudiants que estiguin
representats en algun dels òrgans de la UB següents: Consell d'Estudis,
Junta de Centre, Junta de Govern o Claustre.

c) Les associacions no inscrites i els grups d'estudiants que sol.licitin i
obtinguin un informe favorable de la Junta de Centre o del Plenari
d'Estudiants de la Junta de Govern.

Aquest informe es referirà a les activitats dutes a terme per l'associació o
grup d'estudiants i es pronunciarà sobre l'interès d'aquestes activitats per a
la comunitat universitària. En cas de no existir informe favorable d'aquests
òrgans, els interessats podran, prèvia acreditació de la sol·licitud cursada als
òrgans de la Junta de Centre o del Plenari d'Estudiants de la Junta de
Govern, instar a la Comissió Permanent del Claustre perquè emeti el seu
informe.

Article 2.- Requisits

1.- Podran accedir al Registre d'Associacions i Grups d'Estudiants de la
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Universitat de Barcelona les entitats enumerades a l'article anterior, i que
reuneixin els següents requisits:

a) Que les finalitats de l'associació o grup s'adeqüin a les finalitats pròpies
de la Universitat de Barcelona.

b) Que la majoria dels membres de l'associació o grup tinguin la condició
d'alumnes de la Universitat de Barcelona i que, com a mínim, un dels
membres dels òrgans de govern de l'Associació o dels representants del
grup estigui matriculat a la Universitat de Barcelona, en qualsevol dels seus
cicles i estudis, tant en centres propis com adscrits.

2.- En cap cas es podrà autoritzar l'inscripció d'associacions ni grups que
tinguin finalitats contràries a la Constitució ni a l'ordenament jurídic, i
especialment els de caire discriminatori.

Article 3.- Normes comunes del procediment d'inscripció

La tramitació dels expedients d'inscripció al Registre d'Associacions i Grups
d'Estudiants de la UB s'ajustarà a les disposicions del procediment
administratiu comú, amb les adaptacions establertes en aquest reglament.

Article 4.- Dades inscribibles

Al Registre d'Associacions i Grups d'Estudiants de la UB s'han d'inscriure les
dades relatives a:
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a) La constitució de l'associació o grup, amb expressió de la seva
denominació, les finalitats socials que persegueixen, el domicili
principal i altres locals i l'àmbit territorial d'actuació.

b) El nomenament i cessament dels òrgans de govern de l'associació o
dels representants del grup.

c) La modificació de qualsevol de les dades inscrites.
d) La declaració d'utilitat pública de les associacions inscrites, si s'escau.
e) La declaració judicial de nul.litat, el concurs de creditors, el

nomenament i separació de liquidadors i la dissolució de les
associacions inscrites, si s'escau.

Article 5.- Sol.licitud d'inscripció

1.- Les associacions i grups d'estudiants que es vulguin inscriure al Registre
d'Associacions i Grups d'Estudiants de la UB hauran de dirigir una sol.licitud
al vicerector encarregat dels afers d'estudiants.

2.- La sol.licitud es presentarà, per triplicat, al Registre general de la
Universitat de Barcelona i adreçada al Servei d'Estudiants de la Universitat
de Barcelona.

3.- La sol.licitud d'inscripció haurà de reunir els requisits generals establerts
a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment Administratiu Comú.

4.- El Servei d'Estudiants de la UB posarà a disposició dels interessats
models normalitzats de sol.licitud.
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Article 6.- Documentació

La sol.licitud d'inscripció haurà d'anar acompanyada de la següent
documentació, en tots els casos:

a) Certificat acreditatiu de l'acord pres per la Junta Directiva de l'associació
o per la majoria dels membres del grup d'estudiants, de sol.licitar la
inscripció al Registre d'Associacions i Grups d'Estudiants de la UB.

b) Relació dels membres dels òrgans de govern de l'Associació o dels
representants del grup d'estudiants, amb expressió del nom i cognoms.

c) Document que acrediti que algun dels membres dels òrgans de govern
de l'Associació o dels representants del grup d'estudiants està matriculat en
algun dels ensenyaments de la UB, tant en centres propis com adscrits.

Article 7.- Documentació complementària:

1.- 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 compulsada dels següents documents:

a) Acta fundacional de l'associació.

b) Estatuts de l'Associació vigents en el moment de sol.licitar la inscripció.

c) Document que acrediti la inscripció de l'Associació al Registre
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d'Associacions de la Generalitat de Catalunya, amb indicació del número de
registre que se li hagi atorgat, si escau.

2.- Si l'entitat sol.licitant no és una associació, a més a més de la
documentació especificada a l'article anterior, haurà d'acompanyar la
sol.licitud dels següents documents, segons escaigui:

a) Document que acrediti la representació del grup d'estudiants en algun
dels següents òrgans de la UB: Consell d'Estudis, Junta de Centre, Junta de
Govern o Claustre.

b) L'informe favorable previst a l'article 1 c) d'aquesta normativa de
funcionament intern.

Article 8.- Subsanació i millora de les sol.licituds

1.- Si la sol.licitud o la documentació presentada no reuneix els requisits
exigits als articles anteriors es requerirà a l'entitat interessada perquè en el
termini de 10 dies subsani la falta o acompanyi els documents necessaris,
amb indicació de que si no compleix el requeriment, se'l tindrà per desistit
en la seva sol.licitud, arxivant-la sense més tràmits.

2.- En qualsevol moment abans de la resolució prevista a l'article següent,
els interessats podran presentar els escrits i documents que considerin
convenient, a fi de millorar i modificar la seva sol.licitud. Aquests escrits
s'incorporaran a l'expedient.
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Article 9.- Resolució dels expedients d'inscripció

1.- Un cop examinada tota la documentació presentada, el Cap del Servei
d'Estudiants elevarà proposta de resolució al vicerector encarregat dels
afers d'estudiants, el qual resoldrà la inscripció en el termini màxim de tres
mesos, a comptar de l'endemà de la data d'entrada al registre de la
sol.licitud d'inscripció.

2.- Si la resolució del vicerector encarregat dels afers d'estudiants és
favorable a la inscripció, el Servei d'Estudiants procedirà a practicar la
inscripció al Registre d'Associacions i Grups d'Estudiants de la UB, atorgant-li
un número de registre.

3.- El Cap del Servei d'Estudiants notificarà la resolució a l'interessat en el
termini màxim de 10 dies, en la forma prevista a l'article 58 de la Llei
30/1992, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del
procediment administratiu comú.

4.- Transcorregut el termini d'un mes sense que el vicerector encarregat
dels afers  d'estudiants no hagui dictat resolució expressa sobre la
sol.licitud, aquesta s'entendrà desestimada.

Article 10.- Actualització de les dades registrals

Els representants de l'entitat inscrita han de comunicar al Registre
d'Associacions d'Estudiants de la UB qualsevol modificació de les dades
contingudes al Registre, en especial, la modificació dels Estatuts, el canvi de
domicili i el cessament i nomenament dels membres dels òrgans de govern
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de l'associació o dels representants del grup.

Article 11.- Cancel.lació de la inscripció

La cancel.lació de la inscripció pot tenir lloc:

a) A petició de l'associació o grup inscrit, mitjançant escrit dirigit al
vicerector d'afers d'estudiants de la UB, el qual resoldrà el que procedeixi.

b) D'ofici, per resolució del vicerector encarregat dels afers d'estudiants, un
cop tramitat un expedient contradictori, quan concorri alguna de les causes
següents:

- Que l'associació o grup d'estudiants deixi de complir algun dels requisits
establerts en aquest reglament.

- Que es constati, per qualsevol mitjà, que l'entitat no ha comunicat al
Registre alguna de les dades a què es refereix l'article 3 d'aquest reglament.

- Qualsevol incompliment de les obligacions establertes en aquest
reglament.

Article 12.- Recursos

Les resolucions del vicerector encarregat dels afers d'estudiants, en ser
dictades per delegació del rector, esgoten la via administrativa. Contra les
mateixes, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu
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davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini màxim
de dos mesos, a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, un
cop complerts els tràmits preceptius de conformitat amb la legislació vigent.

Article 13.- Accés al Registre

1.- Els ciutadans tenen dret a accedir a les dades inscrites al Registre
d'Associacions i Grups d'Estudiants de la UB, sense més limitacions que les
previstes a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, i la
legislació vigent en matèria de protecció de les dades de caràcter personal.

2.- Les sol.licituds s'hauran de fer per escrit adreçat al Cap del Servei
d'Estudiants i hauran d'acreditar la personalitat del sol.licitant i les dades
concretes que necessiten.

Article 14.- Interpretació

La interpretació dels preceptes d'aquest Reglament correspon al Vicerector
encarregat dels afers d'estudiants de la Universitat de Barcelona.

Article 15.- Derogació

Les disposicions d'aquest Reglament deroguen totes les normes, d'igual o
inferior rang, que regulin aquest matèria.
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Disposició transitòria

Les associacions d'estudiants que van ser registrades a la UB abans de
l'aprovació d'aquest Reglament hauran d'adaptar la seva situació a la
present normativa abans de l'1 de juny de 1998.

L'1 de juny de 1998 seran donades de baixa les associacions que no hagin
adaptat la seva situació al present reglament.


