REGLAMENT D’ASSOCIACIONS I GRUPS D’ESTUDIANTS
DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
És voluntat de la Universitat de Barcelona facilitar als estudiants la possibilitat de dur a terme
activitats orientades al seu desenvolupament multidimensional, d’acord amb el que estableixen
l’article 131 i següents de l’Estatut de la Universitat de Barcelona.
L’objectiu d’aquest reglament és facilitar i promoure la creació d’associacions i grups d’estudiants
en el si de la UB, donar a conèixer les activitats que desenvolupen i afavorir la relació entre les
associacions i grups d’estudiants registrats.
Article 1. Àmbit d’aplicació del Reglament
1.1 Aquest reglament s’aplica a les associacions i grups d’estudiants de la UB. En queden
excloses les associacions o grups d’antics estudiants.
1.2 A efectes d’aquest reglament, s’entén per «associació d’estudiants de la UB» aquella que
compleix els requisits següents:
1.2.1 Té com a àmbit principal d’actuació la Universitat de Barcelona, d’acord amb els
objectius establerts a l’article 3 dels seus estatuts i sota els principis establerts a
l’article 4.
1.2.2 Com a mínim la meitat dels seus membres són estudiants de la UB o, en el cas de
les associacions d’estudiants interuniversitàries, com a mínim un trenta per cent dels
seus membres són estudiants de la UB.
1.2.3 Té en els seus òrgans de govern un estudiant de la UB, com a mínim.
1.2.4 S’ha constituït com a associació d’acord amb la legislació vigent i està inscrita al
Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.
1.2.5 Està inscrita com a associació d’estudiants al Registre d’Associacions i Grups
d’Estudiants de la UB.
1.3 A efectes d’aquest reglament, s’entén per «grup d’estudiants de la UB» aquell que compleix
els requisits següents:
1.3.1 Té com a àmbit principal d’actuació la Universitat de Barcelona, d’acord amb els
objectius establerts a l’article 3 dels seus estatuts i sota els principis establerts a
l’article 4.
1.3.2 Com a mínim la meitat dels seus membres són estudiants de la UB.
1.3.3 Està constituït per un nombre significatiu d’estudiants de la UB, en cap cas inferior a
cinc.
1.3.4 Té com a representant un estudiant de la UB, com a mínim.
1.3.5 Està inscrit com a grup d’estudiants al Registre d’Associacions i Grups d’Estudiants
de la UB.
Article 2. Acta de constitució
2.1 La constitució d’una associació està regulada a l’article 321-3 del llibre tercer del Codi civil
de Catalunya.
2.2 La constitució d’un grup d’estudiants es materialitza jurídicament mitjançant una acta en què
han de constar, de manera inequívoca, el propòsit de constituir-se com a grup d’estudiants
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2.3 de la UB i l’acord voluntari de servir a un fi determinat i lícit i ajustat al que disposa l’article
1 d’aquest reglament.
2.4 No es reconeix cap associació o grup que en el procés d’admissió o en el seu funcionament
discrimini per raó d’origent, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o
circumstància personal o social, o que amb la seva activitat promogui o justifiqui l’odi o la
violència contra persones físiques o jurídiques, o no s’atingui al Codi ètic de la Universitat
de Barcelona.
Article 3. Estatuts o regles de funcionament
3.1 Els estatuts de l’associació han de regular, com a mínim, les qüestions següents:
a) Denominació. No pot induir a confusió respecte a altres associacions o grups d’estudiants
registrats, ni respecte de la seva naturalesa o finalitats. Tampoc no pot coincidir ni
confondre’s amb marques o noms comercials notoris o de renom.
b) Àmbit d’actuació.
c) Domicili.
d) Finalitats i activitats específiques.
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, les quals han d’establir
el règim de convocatòria i constitució, la composició, la manera de designar, destituir i
renovar les persones que en formen part, i la durada del mandat.
g) Règim de deliberació i adopció d’acords dels òrgans col·legiats i 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 règim disciplinari.
j) Previsió de la destinació dels béns sobrants, de manera que, en cas de dissolució,
reverteixin en benefici de la UB per aplicar-los a les mateixes finalitats o a una altra
associació constituïda i registrada segons aquest reglament amb les mateixes finalitats.
k) Procediment de modificació dels estatuts.
l) Durada de l’associació, en cas que no es constitueixi per temps indefinit, i data d’inici de
les activitats.
3.2 En el cas dels grups, l’acta de constitució ha d’incloure la informació següent:
a) Denominació. No pot induir a errors respecte a altres associacions o grups d’estudiants
registrats, ni respecte de la seva naturalesa o finalitats. Tampoc no pot coincidir ni
confondre’s amb marques o noms comercials notoris o de renom.
b) Àmbit d’actuació.
c) Finalitats i activitats específiques.
d) Òrgans de govern i representació, i forma d’administració.
e) Procediment d’adquisició i pèrdua de la condició de membre del grup.
f) Drets i deures dels membres del grup.

2

Article 4. Registre d’Associacions i Grups d’Estudiants de la UB
4.1 El Registre d’Associacions i Grups d’Estudiants de la UB, dependent del vicerectorat
encarregat dels afers estudiantils, té dues seccions. A la secció primera s’inscriuen les
associacions registrades a la Generalitat de Catalunya, i a la secció segona s’inscriuen els
grups d’estudiants, d’acord amb el que disposa l’article 1 d’aquest reglament.
4.2 El col·lectiu que vulgui sol·licitar la inscripció al Registre, en la secció que correspongui, ha
de presentar una sol·licitud, segons el model normalitzat, adreçada al vicerectorat
encarregat dels afers estudiantils, acompanyada de la documentació que estableix l’article
5 d’aquest reglament.
Article 5. Inscripció al Registre d’Associacions i Grups d’Estudiants de la UB
5.1 Tota associació o grup que vulgui inscriure’s al Registre d’Associacions i Grups d’Estudiants
de la UB ha de presentar la sol·licitud al vicerectorat encarregat dels afers estudiantils en
qualsevol registre de la UB i hi ha d’adjuntar 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 la junta directiva 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 UB.
c) Documents que acrediten que la meitat de membres de l’associació o grup d’estudiants
són membres de la UB —en el cas de les associacions d’estudiants interuniversitàries, com
a mínim el trenta per cent dels membres han de ser estudiants de la UB, i, en el cas dels
grups, com a mínim cinc membres han de ser estudiants de la UB —.
d) Relació de les persones que formen part dels òrgans de govern de l’associació o relació
dels representants del grup d’estudiants, amb nom, cognoms, DNI, adreça postal, adreça
electrònica i número de telèfon. En el cas del grup d’estudiants, la relació de representants
ha d’estar signada per totes les persones que formen el grup.
5.2 Si l’entitat sol·licitant és una associació, a més de la documentació especificada a l’article
anterior, ha d’adjuntar a la sol·licitud els documents següents:
a) Còpia dels estatuts vigents, degudament registrats al Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya.
b) Document que acredita la inscripció al Registre d’Associacions de la Generalitat de
Catalunya o registre equivalent d’una altra comunitat autònoma o estatal, amb indicació del
número de registre atorgat, si escau.
c) Certificat de composició de la junta directiva.
d) Domicili social i número d’identificació fiscal.
Article 6. Validesa de la inscripció
6.1 La inscripció al Registre d’Associacions i Grups d’Estudiants de la UB té una validesa d’un
any natural. Les associacions o grups que vulguin continuar en actiu una vegada
transcorregut aquest temps han de sol·licitar la renovació de la inscripció en un termini de
trenta dies naturals des de la finalització de la vigència, mitjançant el formulari d’actualització
de dades, en el qual han d’indicar totes les modificacions de càrrecs, les altes i baixes de
membres i qualsevol altra modificació que s’hagi produït.
6.2 Si una associació o grup no renova la inscripció en el termini establert, no es considera
associació o grup de la UB, tot i que les seves dades romanen a l’arxiu històric del Registre
d’Associacions i Grups d’Estudiants de la UB.
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6.3 Una associació inscrita al Registre d’Associacions i Grups d’Estudiants de la UB que hagi
passat a ser considerada no activa perquè no hagi fet la renovació pot tornar a sol·licitar la
inscripció mitjançant el procediment i la documentació que es detallen a l’article 5 d’aquest
reglament.
6.4 Es produeix també la baixa com a associació o grup en actiu:
a) per voluntat dels seus membres, segons estableixin els seus estatuts
b) per dissolució
c) per incompliment de les obligacions establertes a l’article 8 d’aquest reglament
d) per ús o destí desviat dels ajuts rebuts, sens perjudici de la reclamació de les
responsabilitats que corresponguin

Article 7. Drets de les associacions
Són drets de les associacions:
a) Participar activament en la vida universitària.
b) Organitzar les activitats que considerin necessàries per complir la seva missió i objectius.
c) Obtenir gratuïtament suport en l’organització de les seves activitats en els espais propis de
la Universitat, en la mesura de les disponibilitats i d’acord amb les normatives de la Universitat.
d) Rebre suport en la difusió de la seva existència i de les activitats que organitzen, a través
dels mitjans de comunicació de la Universitat.
e) Ser admeses en les convocatòries d’ajuts de la Universitat adreçades a les associacions.
f) Ser escoltades en tot allò que tingui a veure amb les seves activitats. Amb aquesta finalitat,
el vicerectorat encarregat dels afers estudiantils ha de programar reunions periòdiques —com
a mínim un cop l’any, sens perjudici de les trobades addicionals que les associacions puguin
sol·licitar— per debatre i compartir amb els seus interlocutors aspectes d’interès comú del fet
associatiu en el si de la Universitat.
g) Disposar de tota la informació relacionada amb les seves activitats, especialment per mitjà
del web d’associacions de la Universitat.
h) Rebre assessorament tècnic del vicerectorat encarregat dels afers estudiantils per poder
desenvolupar les seves activitats de la millor manera possible.
Article 8. Deures de les associacions
Són deures de les associacions:
a) Desenvolupar les seves activitats respectant sempre el Codi ètic de la Universitat de
Barcelona, les regles de convivència universitària i la legalitat i les normatives universitàries.
b) Respectar i conservar el patrimoni i els espais de la Universitat.
c) Actualitzar les seves dades registrals sempre que s’hi produeixi alguna variació, del tipus que
sigui.
d) Actualitzar els seus mitjans propis de difusió, com ara xarxes socials i webs, que han de
respectar la imatge corporativa de la Universitat.
e) Atendre, en els terminis que es fixin, les demandes d’informació que els adrecin els òrgans
de la Universitat, ja sigui per telèfon, correu electrònic, etc.
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f) En cas que s’hagi obtingut un ajut de la Universitat, trametre al vicerectorat competent la
justificació i l’informe pertinents en el termini establert.
Article 9. Beneficis de les associacions i grups d’estudiants
9.1 Les associacions, que disposen de número d’identificació fiscal pel fet d’estar inscrites al
Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, poden accedir a les subvencions
que el vicerectorat d’afers estudiantils destina per a la seva activitat. Aquest vicerectorat
convoca aquestes subvencions mitjançant una resolució de periodicitat anual. La resolució
ha d’establir la quantitat destinada i la partida pressupostària, ha de fixar els terminis de
presentació de la sol·licitud i de la documentació requerida, i ha d’especificar clarament els
tipus d’activitats susceptibles de rebre finançament. L’adjudicació es fa d’acord amb el que
estableix la convocatòria, i la denegació de la subvenció s’ha de justificar degudament.
9.2 En la mesura de les possibilitats de la Universitat, les associacions i els grups poden accedir
a locals, línies telefòniques i altres mitjans materials que la Universitat determini.
9.3 L’accés als locals i el seu ús es regeix per les normes establertes per la Universitat.
9.4 La concessió de recursos econòmics o materials (locals) a les associacions i grups
d’estudiants té caràcter anual i està sempre condicionada al compliment dels requisits
següents:
a) Adequació de les activitats a les finalitats indicades a l’article 1 d’aquest reglament.
b) Desenvolupament normal de les activitats de l’associació o grup.
c) Requisits que estableixi la convocatòria de l’ajut.
Article 10. Responsabilitat
Els associats promotors i les persones que exerceixin la representació de l’associació o grup i
que siguin estudiants de la UB poden incórrer en responsabilitat disciplinària per les faltes
comeses en exercici d’aquesta representació, i especialment en els supòsits següents:
a) Deteriorament anormal i injustificat, no degut a causes fortuïtes o de força major, dels locals
posats a disposició de les associacions o grups per la Universitat.
b) Organització i promoció d’activitats o expressions que fomentin la violència, l’odi o la
discriminació, o que estiguin en desacord amb el Codi ètic de la Universitat.
En tot cas, aquests supòsits donen lloc a la baixa del Registre d’Associacions i Grups
d’Estudiants de la UB, prèvia audiència de l’associació o grup.
Disposició transitòria única
1. Les associacions o grups inscrits actualment al Registre d’Associacions i Grups d’Estudiants
de la UB estaran actius fins al 31 d’octubre de 2019.
2. L’associació o grup d’estudiants que vulgui seguir en actiu després del 31 d’octubre de 2019
ha de seguir el procediment de renovació de la inscripció establert a aquest efecte en aquest
reglament.
3. Les associacions o grups d’estudiants que no renovin la vigència abans del 31 d’octubre de
2019 constaran al registre històric corresponent.
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4. A partir del 31 d’octubre de 2019 el període de vigència de la inscripció coincidirà amb el
calendari del curs.
Disposició final
El present reglament entra en vigor el dia que es publica al Portal de Transparència de la UB.
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