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Normativa reguladora de les associacions 

d'estudiants de la Universitat Oberta de Catalunya 

 
CAPÍTOL I. NATURALESA I COMPOSICIÓ DE LES ASSOCIACIONS DE LA UOC 

 

Article 1. Dret d'associació 

Els estudiants de la UOC tenen reconegut el dret d'exercir la llibertat d'expressió, 

d'associació, d'informació i de reunió en el marc de la UOC mitjançant la creació i 

constitució d'associacions universitàries, de conformitat amb allò establert a l'article 27.e) de 

les Normes d'organització i funcionament de la Universitat. 

 

Article 2. Naturalesa de les associacions 

S'entén per associacions universitàries d'estudiants de la UOC, a l'efecte d'aquesta 

normativa, totes les que estiguin integrades només per estudiants i que tinguin com a 

objectius la defensa dels drets dels estudiants, la promoció de la cultura o la defensa dels 

béns i valors universitaris o del progrés científic, artístic o esportiu, i que ho facin en un 

règim de llibertat, autonomia, representativitat i autèntica participació de les seves persones 

associades, dins del respecte a la normativa de la Universitat i a l'ordenament jurídic 

general. 

Queden excloses del reconeixement com a associacions universitàries d'estudiants aquelles 

amb ànim de lucre i qualsevol altra associació que en la seva activitat discrimini per raó 

d'origen, 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 que no s'atingui a la Normativa de drets i deures de la UOC. 

 

Article 3. Composició de les associacions 

El reconeixement d'una associació d'estudiants per la UOC resta condicionada al 

compliment dels requisits següents:  

a) Que estigui composta, com a mínim, per tres socis. 

b) Que tots els seus socis siguin estudiants de la UOC i que es trobin en ple ús dels 

seus drets acadèmics a la Universitat. Una d'aquestes persones ha de ser 

l'interlocutor de l'associació dins de la UOC. 

c) Que l'associació estigui degudament inscrita en el Registre d'Associacions de la 

Generalitat de Catalunya o en el registre d'associacions corresponent en el cas 

d'associacions l'àmbit d'actuació de les quals sigui tot el territori espanyol, i en el 

Registre d'Associacions d'Estudiants de la UOC regulat en el capítol III de la present 

normativa. 
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d) Que estigui oberta a tots els estudiants de la UOC. 

 

CAPÍTOL II. DELS DRETS I DEURES DE LES ASSOCIACIONS 

 

Article 4. Drets de les associacions 

Són drets de les associacions els següents: 

a) Participar de manera activa en la vida universitària. 

b) Organitzar les activitats que es considerin necessàries per al compliment de la 

missió i dels objectius de l'associació. 

c) Disposar d'un espai virtual per a les seves activitats ordinàries i comunicatives, 

d'acord amb el previst a la present normativa. 

d) Constar en un espai del Campus Virtual per a la promoció de les associacions de la 

Universitat. 

e) Ser escoltades en tot allò que tingui a veure amb les seves activitats. Amb aquesta 

finalitat, el vicerectorat competent en matèria d'estudiants podrà convocar reunions a 

petició dels seus interlocutors per a tractar aspectes d'interès comú del fet associatiu 

en el si de la Universitat. 

 

Article 5. Deures de les associacions 

Són deures de les associacions els següents: 

a) Desenvolupar les seves activitats respectant sempre la Normativa de drets i deures 

de la UOC. 

b) Respectar i conservar el patrimoni i els espais de la Universitat. 

c) Comunicar a la Universitat qualsevol canvi en els seus estatuts o en les dades de 

contacte dels seus representants o interlocutors. 

d) Actualitzar els seus mitjans propis de difusió. 

e) Respectar la imatge corporativa de la UOC.  

f) Informar la UOC de les activitats organitzades per l'associació. 

g) Assumir la responsabilitat de les activitats organitzades per l'associació i eximir la 

UOC de qualsevol responsabilitat. 

 

CAPÍTOL III. DEL REGISTRE D'ASSOCIACIONS D'ESTUDIANTS 

 

Article 6. Definició 

El Registre d'Associacions d'Estudiants té per objecte donar a conèixer les associacions 

d'estudiants de la UOC i donar-hi publicitat. 
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El Registre d'Associacions d'Estudiants es regeix per aquesta normativa i per la normativa 

de rang superior aplicable i depèn del vicerector competent en matèria d'estudiants, 

mitjançant el Servei de Comissions de la Universitat.  

 

Article 7. Inscripció 

Les associacions d'estudiants de la UOC que vulguin desenvolupar la seva activitat en 

l'àmbit de la Universitat s'han d'inscriure en el Registre d'Associacions d'Estudiants de la 

UOC. 

 

CAPÍTOL IV. DEL PROCEDIMENT DEL REGISTRE D'ASSOCIACIONS D'ESTUDIANTS 

 

Article 8. Requisits per a inscriure's en el Registre 

Les associacions han de presentar una sol·licitud d'inscripció adreçada al vicerectorat 

competent en matèria d'estudiants mitjançant el Servei de Comissions, acompanyada de la 

documentació següent: 

1. Sol·licitud d'inscripció signada per tres estudiants de la UOC que formin part de 

l'associació. 

2. Document acreditatiu de la inscripció en el Registre d'Associacions de la 

Generalitat de Catalunya o en el registre corresponent. 

3. Exemplar de l'acta fundacional i dels estatuts de l'associació segellats pel 

Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya o pel registre 

corresponent. 

4. Certificació, expedida per l'òrgan competent de l'associació, en què s'indiqui el 

nombre de socis que en formen part i també qui n'ha de ser l'interlocutor i les 

seves dades: nom, número de document d'identitat, adreça postal, adreça 

electrònica, telèfon i vinculació amb la Universitat amb indicació del programa en 

què cursa els seus estudis.  

Article 9. Condicions de la denominació de l'associació 

La denominació de l'associació no pot ser idèntica a la d'altres associacions ja registrades, 

ni assemblar-s'hi tant que pugui induir a confusió. El nom de l'associació ha de fer referència 

a les finalitats estatutàries de l'associació o al seu objectiu principal, o ha de tenir algun nom 

que la singularitzi. 

La utilització del nom i dels signes distintius de la UOC, ja sigui en la seva literalitat o 

mitjançant una referència que identifiqui l'associació amb la UOC, requereix l'autorització de 

la Universitat, amb caràcter previ a la inscripció de l'associació en el Registre d'Associacions 
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de la Generalitat de Catalunya o en el registre corresponent. Amb caràcter general, la 

utilització del nom de la Universitat només s'autoritzarà a les associacions d'àmbit de tota la 

Universitat els fins de les quals ho justifiquin i en què per a obtenir la condició de soci sigui 

un requisit ser estudiant de la UOC. 

 

CAPÍTOL V. DE LA PERMANÈNCIA I CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ EN EL 

REGISTRE D'ASSOCIACIONS 

 

Article 10. Permanència de l'associació 

Per a mantenir la inscripció en el Registre, l'associació ha de complir els requisits següents: 

1. Mantenir les condicions exigides per a la seva inscripció en el Registre 

d'Associacions d'Estudiants de la UOC. En aquest sentit, el Servei de 

Comissions té la potestat de comprovar-ho periòdicament. 

2. Promoure i fer les activitats programades d'acord amb els fins de l'associació. 

3. Presentar al Servei de Comissions una memòria anual, abans que s'acabi el 

primer trimestre del curs, que contingui la documentació següent: 

a. Un informe final de les activitats que ha fet l'associació durant el curs anterior 

i una valoració del grau de compliment dels seus objectius. 

b. Un projecte d'activitats per al curs acadèmic actual. 

L'incompliment d'aquestes condicions donarà lloc a un avís a l'associació, que tindrà un 

termini de quinze dies per a resoldre les deficiències detectades. Si transcorregut aquest 

termini les deficiències no haguessin estat resoltes, es cancel·larà la inscripció de 

l'associació en el Registre, per resolució del vicerector competent en matèria d'estudiants. 

 

Article 11. Cancel·lació de la inscripció 

La cancel·lació de la inscripció d'una associació registrada es produeix per resolució 

motivada del vicerector competent en matèria d'estudiants, sobre la base de l'expedient 

previ corresponent, per les causes següents: 

1. Per voluntat de les persones associades, d'acord amb el que preveuen els seus 

estatuts. 

2. Per dissolució de l'associació per les causes previstes en la legislació vigent. 

3. Per incompliment de les normes recollides en aquesta normativa. 

4. Per utilització abusiva o fraudulenta per part de l'associació o dels seus socis, 

quan representen l'associació, dels noms, signes distintius o mitjans que la 

Universitat Oberta de Catalunya hagi posat a la seva disposició, sense perjudici 

de la responsabilitat jurídica que se'n pugui derivar. 
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CAPÍTOL VI. UTILITZACIÓ DELS ESPAIS 

 

Article 12. Espais virtuals 

Les associacions d'estudiants inscrites en el Registre d'Associacions d'Estudiants de la 

UOC poden disposar d'un espai virtual dins del Campus per a dur a terme les seves 

activitats i també les seves activitats de comunicació amb els seus socis.  

 

Article 13. Altres espais 

De manera excepcional, la Universitat pot autoritzar l'ús dels seus espais físics per a 

diferents activitats de les associacions, de conformitat amb el circuit establert amb aquesta 

finalitat. 

Aquestes activitats en la seva individualitat han de reunir els requisits següents: 

● Fomentar la participació dels estudiants en tots els àmbits de la vida 

universitària, la cohesió de la comunitat universitària i la formació integral, cívica i 

solidària dels estudiants. 

● No interferir, entrar en conflicte o duplicar les activitats específiques de l'àmbit de 

la docència i de la recerca, i les que organitzen serveis o unitats administratives 

de la UOC. 

● Permetre el desenvolupament normal de l'activitat universitària. 

● Complir tots els requisits de seguretat establerts en l'espai físic cedit. 

En tots els casos, l'ús dels espais queda regulat per les Normes d'ús dels espais, 

equipaments i instal·lacions de la UOC i cal sol·licitar-los amb dos mesos d'antelació 

respecte de la data en què es vulgui fer l'activitat. 

 

Disposició addicional 

Aquesta normativa entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació a la seu electrònica de la 

UOC, amb l'aprovació prèvia del Consell de Govern de la Universitat. 

 

Disposició transitòria 

Totes les associacions d'estudiants de la UOC existents en el moment de l'entrada en vigor 

d'aquesta normativa seran inscrites d'ofici per la Universitat en el Registre d'Associacions 

d'Estudiants de la UOC, sempre que compleixin els requisits establerts en la present 

normativa.  

 


