MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA REGULADORA
ASSOCIACIONS D'ESTUDIANTS DE LA UPF
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Acord del Consell de Govern de 16 d’octubre del 2013

L'experiència de més de tres anys en l'aplicació de la Normativa reguladora de les
associacions d’estudiants (Consell de Govern de 12 de maig de 2010), aconsella
la modificació d’aquesta normativa per tal de determinar la composició de les
associacions d’estudiants registrades a la UPF i regular el suport de la Universitat
a les activitats universitàries organitzades per les associacions d’estudiants,
especialment tenint en compte les seves característiques, contingut i objectius i
també pel que fa l’autorització de l’ús dels espais de la Universitat per a la seva
organització.
Per tal de garantir que les associacions siguin únicament d’estudiants, es proposa
la modificació de la naturalesa de les associacions d’estudiants de la UPF, afegint
la necessitat que la totalitat dels membres tinguin la condició d’estudiants. Això
vol evitar que algunes associacions puguin admetre com a membres a persones
d'altres col·lectius que no comparteixin els mateixos objectius.
També cal vetllar per que els continguts, objectius o característiques de les
activitats que es promouen des de les associacions no interfereixin ni entrin en
conflicte amb les que s’organitzen des de l’àmbit de la docència i de la recerca o
des de serveis o unitats administratives de la UPF.
Es fa doncs necessari modificar la normativa per tal de concretar quines
d’aquestes activitats podran gaudir d’un ús gratuït dels espais, de bonificacions en
el preu per a l’ús dels espais o quines seran susceptibles de ser subvencionades i
articular un procediment de control sobre els pressupostos d’aquestes activitats en
el cas que aquestes puguin generar beneficis econòmics a les associacions a través
de la quota d’inscripció.
Així mateix, amb les modificacions proposades, s’inclou a la normativa un nou
article que estableix les condicions per a la utilització de pancartes, murals i
cartells, regulació que fins ara es feia efectiva a través de recomanacions a les
associacions però que no estava inclosa dins la normativa.
És per aquests motius que el Consell de Govern acorda la modificació de l’actual
Normativa reguladora de les associacions d’estudiants aprovada pel Consell de
Govern de 12 de maig de 2010, en els termes següents:
Primer. El paràgraf primer de l'article 2 queda redactat de la manera següent:
“S'entén per associacions universitàries d'estudiants de la UPF a l'efecte d'aquest
reglament totes aquelles 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 el respecte a la
normativa de la Universitat i a l'ordenament jurídic general”.
Segon. L’apartat 2 de l’article 14 queda redactat de la manera següent:
“2. No es podran sol·licitar ajuts per portar a terme les activitats següents:
- Actes de campanya de partit en període electoral.
- Despeses de publicitat i protocol·làries de les associacions.
- Activitats i projectes:
- De l'àmbit específic de la docència i de la recerca universitàries, així com
d’aquelles que organitzen serveis o unitats administratives de la UPF.
- Que tinguin per finalitat la competició esportiva.
- Que tinguin per objecte viatges turístics, viatges de fi d'estudis o similars.
- Que tinguin una finalitat lucrativa.
- Que comportin una quota d'inscripció.
- Que tinguin per objecte la compra de qualsevol tipus d’aliment”.
Tercer. S’afegeix un nou capítol VII amb la redacció següent:
“ Capítol VII. Utilització dels espais
Article 22. Regulació dels despatxos
En general, les associacions estaran autoritzades per a l’ús d’un espai compartit
per al desenvolupament de la seva tasca diària.
L’ús d’aquest espai estarà condicionat al compliment estricte de les normes de la
universitat i especialment als que fan referència al manteniment, conservació,
mesures de seguretat i bon ús dels equipaments sempre respectant les normes de
convivència. En cas contrari, la Universitat podrà retirar l’ús d’aquest espai.
Article 23. Altres espais
De manera general, la Universitat autoritzarà de manera gratuïta l’ús dels espais
per a diferents activitats de les associacions:
Aquestes activitats en la seva individualitat hauran 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 aquelles específiques de
l’àmbit de la docència i de la recerca així com d’aquelles que organitzen
serveis o unitats administratives de la UPF.
Permetre el normal desenvolupament de l’activitat universitària.

-

Complir tots els requisits de seguretat i confortabilitat per als ocupants
dels Campus.

Quan, a més, les activitats tinguin quota d’inscripció, l’activitat estarà subjecte a
les tarifes d’usos d’espais.
El preu per l’ús dels espais tindrà una bonificació del 70 per cent sempre i quan la
quota d’inscripció es destini únicament a cobrir les despeses estrictament
necessàries de realització de l’activitat. La Universitat es reserva el dret de
demanar un pressupost d’ingressos i despeses de l’activitat en qüestió.
Pel que fa als actes de campanya de partit en període electoral, només
s’autoritzarà l’ús gratuït dels espais al primer organitzat per cadascuna de les
associacions. En període electoral es considerarà “acte electoral” qualsevol
activitat en la que intervingui un polític o candidat.
En tot els casos, l’ús dels espais queda regulat per les Normes d’ús dels espais,
equipaments i instal·lacions de la UPF.
Article 24. Pancartes, murals i cartells
Es retiraran immediatament les pancartes, els murals, els cartells o altres suports
físics de difusió d'avisos, opinions o consignes que:
-

Estiguin signats per col·lectius o entitats no reconeguts a la UPF.
Siguin anònims.
Continguin insults o incitin a actituds violentes contra una altra associació
(sigui de la UPF o no), persona, entitat o institució.
Emprin un llenguatge, escrit o visual, groller o ofensiu.
Obstrueixin l'entrada de llum, el pas o afectin a la seguretat.
Dificultin o impedeixin la lectura d'un altre missatge.
Facin referència a un fet ja caducat o obsolet.
Estiguin penjats en espais no habilitats o no autoritzats a tal efecte”.

