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REGLAMENT DEL REGISTRE D'ASSOCIACIONS DE LA UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE CATALUNYA 

PREÀMBUL 

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 ostenten el 
dret d’exercir la llibertat d’associació, d’informació, d’expressió i de reunió en els 
campus universitaris, i per tant, de poder constituir associacions dins de la 
Universitat i/o poder-s’hi adherir i participar, sense poder ser discriminat per 
raons de naixença, gènere, orientació sexual, ètnia, opinió, religió o qualsevol 
altra circumstància personal o social. 

Els estudiants han d'exercir llurs drets amb ple reconeixement de la dignitat de 
les persones, els principis democràtics i els drets de la resta de membres de la 
comunitat universitària, amb respecte pels béns d'ús col·lectiu. 

D’acord amb els estatuts de la UPC, aquesta impulsa la participació de 
l’estudiantat en associacions i col·lectius amb l’objectiu de dur a terme activitats 
que els interessin per a la formació en valors de convivència i ciutadania. En 
concret, la UPC estimula i dona suport a les iniciatives complementàries a 
l'ensenyament oficial que comportin la transmissió de valors de llibertat, 
responsabilitat, convivència, solidaritat, participació i ciutadania plena.  

Atès que el marc de relació entre la UPC i les associacions que hi tenen 
presència requereixen de mecanismes de relació formals i d’un registre específic, 
es proposa que aquest es reguli mitjançant l’aprovació del corresponent 
Reglament del Registre d’Associacions per part del Consell de Govern de la UPC. 

El nou reglament substitueix i deroga el vigent reglament d'associacions de la 
UPC, aprovat per la Junta de Govern, el 30 d'octubre de 1995; modificat per 
l’Acord núm. 188/2013, del Consell de Govern. 

Per tot això, s'aprova el següent reglament del Registre d'Associacions de la 
Universitat Politècnica de Catalunya. 

DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1 
Naturalesa i finalitats del reglament 

El present reglament, que constitueix normativa pròpia de la UPC, té per finalitats 
principals les següents: 

(i) Regular la creació i el règim de funcionament del Registre d'Associacions,
com un registre d’àmbit intern permanentment actualitzat que possibiliti



l’alta i la baixa de totes les associacions legalment constituïdes que actuïn 
en el si de la UPC.  
 

(ii) Establir els drets i les obligacions de les associacions inscrites en el 
Registre d’Associacions. 
 

(iii) Impulsar la participació dels estudiants en les associacions actives 
inscrites al Registre d’Associacions. 

 
(iv) Promocionar i, si s’escau, finançar les activitats dutes a terme per les 

associacions quan compleixin els requisits que oportunament s’estableixin 
i que siguin d’interès de la comunitat universitària. 

 
Article 2 
Gestió del Registre 
 
Sense perjudici de les competències reconegudes al Consell de Govern en 
l’article 4.2 del present reglament, el/la secretari/a general de la UPC és la 
persona encarregada de la custòdia del Registre d’Associacions. Alhora, el/la 
secretari/a general de la UPC dona fe del contingut del Registre d’Associacions.  
 
Article 3  
Requisits d'inscripció en el Registre d'Associacions de la UPC 

 
Poden ser objecte d'inscripció en el Registre d’Associacions les associacions que 
compleixin els següents requisits: 

 
(i) Que estiguin legalment constituïdes, ostentin personalitat jurídica pròpia i 

constin inscrites al corresponent registre d’associacions, d’acord amb la 
legislació vigent en cada moment. 

 
(ii) Que les seves activitats no contradiguin els objectius i els principis 

informadors de la UPC. 
 

(iii) Que compleixin el procediment d’admissió establert en l’article 4 del 
present reglament. 

 
(iv) Que com a mínim un 70% dels membres de la junta directiva i dels 

associats siguin membres de la comunitat UPC (PDI, PAS, estudiantat i/o 
alumni). No obstant l’anterior, de forma excepcional, també podran ser 
inscrites les associacions que no compleixin aquest percentatge però que 
s’emmarquin en qualsevol dels següents supòsits:  

 
a. Associacions d’àmbit interuniversitari; o  

 
b. Associacions que siguin declarades d’interès de la UPC. Es 

considerarà que són d’interès de la UPC quan el Consell de Govern 
de la UPC n’aprovi expressament la seva consideració, als efectes 
que puguin ser inscrites al Registre d’Associacions. 



 
Article 4 
Admissió al Registre d'Associacions de la UPC. 

 
4.1 Per tal que puguin ser inscrites al Registre d'Associacions de la UPC, les 
associacions hauran de presentar al Registre General de la UPC una sol·licitud 
d’admissió, segons el model establert per la UPC (document annex I), adreçada 
al/a rector/a, signada per la persona legalment representant, acompanyada de la 
documentació següent: 

 
(i) Una declaració responsable segons el model que s'adjunta 

(document annex II) que incorpori la següent fitxa identificativa 
emplenada: 

 
a. Denominació de l’associació i, si s’escau, el seu logo. 
b. Domicili de l’associació. 
c. Membres de la Junta Directiva de l’Associació i distribució de 

càrrecs en la mateixa (President i Secretari). 
d. Data de fundació de l’associació i data d’inscripció en el 

registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya o al 
registre pertinent. 

e. Declaració del representant legal que acrediti la pertinença de, 
com a mínim, un 70% dels membres de la junta directiva i dels 
socis de l'associació a la comunitat universitària de la UPC; 
acreditar que es tracta d'una associació interuniversitària o bé 
exposar els motius pels quals l’associació hauria de ser 
declarada d’interès de la UPC, adjuntant, si s’escau, aquells 
escrits de suport o cartes de recomanació corresponents. 

f. NIF de l’associació. 
g. Dades de contacte. 

 
(ii) Una còpia de l'acta o document fundacional. 

 
(iii) Una còpia dels estatuts vigents de l'associació. 

 
En cap cas s’admet la inscripció d'associacions que contravinguin l'ordenament 
jurídic i els Estatuts de la UPC, o que no comptin amb les autoritzacions 
establertes en l’article 10 i 11 del present reglament en relació a la denominació 
i el domicili de l’associació. 
 
Examinades les sol·licituds d'inscripció presentades que no reuneixin els 
requisits formals anteriors, s’ha de requerir a les associacions sol·licitants perquè 
puguin esmenar-les dins el termini de deu dies hàbils, comptats des de la 
notificació, amb l'advertiment de tenir-les per desistides de les sol·licituds si no 
les esmenen en aquest termini. 
 
4.2 El Consell de Govern, o a l’òrgan en qui delegui, amb l'informe previ de la 
Comissió de Docència i Estudiantat, és competent per resoldre les sol·licituds 
d’inscripció d’associacions al Registre d’Associacions de la UPC.  
 



L’admissió de la sol·licitud així com la denegació, desistiment i arxiu de la 
mateixa, seran comunicades a les associacions sol·licitants.  
 
La inscripció de les associacions en el Registre de la UPC desplegarà els seus 
efectes des del moment en què la sol·licitud d’admissió sigui admesa.  
 
4.3 Les dades de contacte de les associacions inscrites al Registre 
d’Associacions seran publicades a la pàgina web de la UPC a la major brevetat, 
a partir del moment en què es produeixi la inscripció. 

 
Article 5  
Drets 

 
Les associacions inscrites al Registre d'Associacions de la UPC que constin com 
a actives tenen dret a: 

a) Ser escoltades, en qüestions relacionades amb el seu àmbit i centre 
d’interès, pel rector/a o el/la vicerectora de docència i estudiantat, o pels 
membres del Consell de Direcció en qui el primer delegui, o bé pels caps 
de les unitats bàsiques corresponents. 

b) Ser admeses en les convocatòries d'ajuts que la UPC realitzi, sempre i quan 
compleixin els requisits corresponents que s’estipulin. 

c) A signar acords de col·laboració amb la UPC, quan s’escaigui.  
d) Sol·licitar la cessió d’ús temporal d'espais de la UPC, d'acord amb la 

normativa pròpia de cessió d'espais que apliqui. 
 

Article 6 
Obligacions 

 
Les associacions inscrites al Registre d'Associacions de la UPC estan obligades 
a: 

a) Comunicar la modificació de les dades de la fitxa identificativa esmentada 
en l’article 4.1.(i) anterior, sempre que s'hi produeixi alguna variació de les 
dades que hi figuren (altes, baixes, canvi de localització, modificacions en 
els càrrecs de la junta directiva i representants, dades de contacte, etc.). 

b) Respondre les demandes d'informació que la UPC faci d’acord amb 
l’establert amb l’article 8. 

c) Donar compliment de la normativa pròpia de la UPC i, en concret, les 
relatives a la cessió d’espais, instal·lacions i materials de la UPC. 

d) Actuar respectant la convivència entre les associacions i amb tots els 
membres de la comunitat universitària. 

 
Article 7 
Procediment i causes de baixa en el Registre d'Associacions 
 
La baixa d’una associació en el Registre d’Associacions de la UPC podrà iniciar-
se d’acord amb els següents procediments: 

 
a) A petició de la pròpia associació interessada, mitjançant un escrit signat 



pel seu representant legal dirigit al/la rector/a. 
 
b) D'ofici, per part del Consell de Govern o a l’òrgan a qui delegui, que podrà 

iniciar el procediment de baixa al Registre d’Associacions d’aquelles 
associacions que es trobin en una o vàries de les següents causes de 
baixa: 

 
 En cas que l’associació incompleixi el present reglament. 
 En cas que les activitats dutes a terme per l’associació entrin en 

contradicció amb les finalitats i principis de la UPC.  
 En cas que l’associació hagi estat inactiva durant més de dos anys. 

 
La UPC comunicarà a l'associació l’inici del procediment de baixa a 
l’associació pertinent, especificant la causa per la qual es proposa la seva 
baixa en el Registre d’Associacions, indicant-li el dret de formular 
al·legacions i audiència en el procediment en un termini de 15 dies hàbils, 
així com la indicació que, en cas de no efectuar al·legacions en el termini 
previst sobre la seva proposta de baixa, aquesta podrà ser considerada 
proposta de resolució. Transcorregut el termini indicat, el Consell de Govern 
o l’òrgan a qui delegui, resoldrà les al·legacions presentades.  
 
Les associacions donades de baixa en el Registre d’Associacions perdran 
els drets previstos a l'article 5 del present reglament i, en particular, 
deixaran d'utilitzar els espais i mitjans cedits o posats a la seva 
disposició per la UPC en el termini de 30 dies. 

 
En cas que la denominació de l'associació contingui les sigles de la UPC o 
si està 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  
Seguiment de les Associacions registrades a la UPC. 

 
8.1 La UPC durà a terme un seguiment actiu de les associacions que constin 
inscrites al Registre d’Associacions a fi de vetllar per mantenir actualitzades les 
seves dades i conèixer el seu estat actiu o inactiu.  
 
A aquests efectes, la UPC reconeix com a actives les associacions que tinguin 
activitat real i compleixin les obligacions establertes en l’article 6 del present 
reglament i inactives quan no les compleixen o bé quan no tenen activitat. 
 
8.2 A aquests efectes, la UPC contactarà anualment les Associacions per tal que 
aquestes informin de les seves activitats i actualitzin, quan s’escaigui, les seves 
dades.  
 
En cas que les associacions no atenguin aquest requeriment en el termini de sis 
(6) mesos a comptar des de l’emissió del requeriment, la UPC realitzarà un nou 



requeriment que, en cas de no ser atès per part de l’associació en el termini de 
tres (3) mesos des de la seva emissió, comportarà que sigui automàticament 
classificada com a inactiva i, en conseqüència, li siguin suspesos els drets 
establerts en l’article 5 del present reglament. En aquest cas, la UPC ha de 
comunicar a l’associació aquesta decisió, als efectes oportuns. 

8.3 Una associació pot reactivar-se (canvi d’estat inactiu a actiu) presentant al 
Registre General de la UPC una sol·licitud motivada adreçada al/a rector/a, 
signada pel seu legal representant.  

Article 9  
Unitat de Registre 

El Registre d’Associacions és únic en el seu àmbit per a tota la UPC i, en 
conseqüència, no hi pot haver duplicitat de registres per a una mateixa 
associació.  

Article 10 
Ús del nom i logotip UPC 

Les associacions que vulguin fer servir el nom, el logotip, l'emblema o qualsevol 
altre senyal corporatiu de la UPC, 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. 

Article 11 
Domicili social d’associacions a la UPC 

Les associacions que tinguin intenció d’establir el seu domicili social en un espai 
de la UPC, hauran de comptar amb l’autorització expressa de la UPC. Per tal de 
sol·licitar-la, hauran d’adreçar-se al/la secretari/a general de la UPC, especificant 
el domicili on proposen establir-se.  

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA 
L'entrada en vigor del present reglament es produirà el dia després de la seva 
aprovació per part del Consell de Govern de la Universitat Politècnica de 
Catalunya.  

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA 
L’entrada en vigor deroga el Reglament d'Associacions de la UPC, aprovat per 
la Junta de Govern, el 30 d'octubre de 1995; modificat per l’Acord núm. 188/2013, 
del Consell de Govern, pel qual s’aproven les modificacions del reglament del 
Registre d’Associacions de la UPC. 

DISPOSICIÓ FINAL TERCERA 
La UPC comunicarà l’aprovació i entrada en vigor del present reglament a les 
associacions ja existents a fi i efecte que renovin la seva inscripció i n’actualitzin 
les dades conforme l’establert en el nou reglament, en el termini màxim de 
sis mesos des de la seva entrada en vigor.  



Annex I i Annex II pendents
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