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NORMATIVA REGULADORA DE L’OCUPACIÓ I ÚS D’ESPAIS AL  CAMPUS  
PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS FORA DE LA PROGRA MACIÓ 
HABITUAL DE LA UNIVERSITAT JAUME I 
 
 
(Aprovada en la sessió número 24 del Consell de Govern del 24 de maig de 2012) 
 

PREÀMBUL 
 
Amb la present normativa es pretén establir una sèrie de normes bàsiques per a facilitar 
el correcte desenvolupament al campus universitari de la Universitat Jaume I 
d’activitats socioculturals, informatives, lúdiques i festives, organitzades a iniciativa 
dels membres de la comunitat universitària, i que no pertanguen a la programació 
habitual de la Universitat Jaume I, garantint la seua realització amb unes condicions i 
infraestructures adequades i, al mateix temps, compatibilitzar la celebració d’aquestes 
activitats amb el normal desenvolupament de la docència i la investigació. 
 
 
 
Article 1. Objecte 
 
1.1. L’objectiu d’aquesta normativa és regular les condicions d’ocupació i ús temporal 
dels espais públics comuns per al desplegament d’activitats socioculturals, informatives, 
lúdiques i festives, etc., al campus de la Universitat Jaume I, que tinguen una durada 
inferior a 30 dies, de manera que es puguen harmonitzar les activitats pròpies de la 
Universitat Jaume I, com són la docència i la investigació, amb les activitats de 
dinamització sociocultural que s’organitzen al campus. 
  
1.2. Es pretén també optimitzar els recursos propis de la Universitat a través de  
l’aportació dels mitjans personals i materials necessaris per a un normal 
desenvolupament d’aquests tipus d’activitats i així garantir les infraestructures mínimes 
necessàries.  
 
 
Article. 2. Llocs 
 
2.1. Només es poden desenvolupar les activitats esmentades a l’article 1.1 als llocs 
reservats a l’efecte i, en tot cas, amb l’autorització prèvia del Rectorat atorgada d’acord 
amb el procediment previst en aquesta normativa, on s’expressarà la seua ubicació i els 
límits espacials.  
 
2.2. El Rectorat ha d’establir el lloc idoni per a la realització de les activitats tenint en 
compte criteris d’idoneïtat i adequació del lloc, l’interès social de l’activitat, el calendari 
d’activitats, els horaris i les possibles molèsties o interferències en les activitats pròpies 
de la Universitat, entre altres.  
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Article 3. Horaris 
 
3.1. Els horaris d’ocupació dels espais autoritzats i de desenvolupament de les activitats 
es determinaran en la resolució d’autorització del Rectorat, i s’han d’ajustar als dies i 
horaris en què la Universitat estiga oberta.  
 
3.2. Excepcionalment, i amb l’autorització prèvia per escrit del Rectorat, l’hora de 
finalització es pot prorrogar fora de l’horari habitual.  
 
 
Article 4. Duració 
 
La duració del dret d’ocupació i ús temporal es determinarà en la resolució 
d’autorització del Rectorat i, en tot cas, està limitat a un màxim de 30 dies.  
 
 
Article 5. Procediment i instrucció 
 
5.1. Per a l’ocupació d’un espai comú de caràcter temporal per a la realització de 
qualsevol activitat s’ha de presentar una sol·licitud per escrit adreçada al vicerectorat 
competent en matèria de campus i infraestructures amb una antelació mínima de 15 dies 
naturals a la data d’inici. La sol·licitud està disponible a l’adreça web corresponent al 
vicerectorat amb competències en estudiantat. 
 
5.2. Poden sol·licitar l’ús d’un espai públic comú per a la realització d’activitats:  
 

a) Cinc o més membres de la comunitat universitària. 
 

b) Les associacions universitàries que estiguen inscrites al Registre 
d’Associacions de la Universitat Jaume I. 

 
c) El Consell de l’Estudiantat, els centres, els instituts universitaris, els 
departaments i les seccions sindicals de la Universitat Jaume I.  

 
5.3. En la sol·licitud s’han d’especificar les dades de les persones sol·licitants i 
organitzadores a les quals es refereix l’article 5.2, així com el nom i cognoms d’almenys 
dues persones responsables de l’organització, amb el correu i telèfon de contacte, 
acompanyada d’una memòria amb la següent informació mínima: 
 

a) L’objecte i la descripció detallada de l’activitat. 
b) El calendari de l’activitat, on es faça constar el dia d’inici i el de finalització, els 

dies d’activitat i l’horari.   
c) El nombre aproximat de participants que es preveu. 
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d) L’espai que es considera idoni, tant la seua ubicació com la superfície, i altres 
característiques que es consideren essencials. 

e) Els equipaments i serveis necessaris, així com les seues característiques. 
f) La relació i característiques dels productes que poden ser adquirits. 
g) El centre de cost amb el qual es farà front a les despeses generades per l’activitat 

i un pressupost de l’activitat. 
 
5.4. Durant la tramitació de l’expedient, i en funció de les característiques de les 
activitats que es van a desenvolupar, poden demanar-se a les persones organitzadores 
els següents requisits:  
 

a) La subscripció d’una pòlissa de responsabilitat civil i d’accidents, així com el 
dipòsit d’una fiança o constitució de garantia suficient per a fer front als danys i 
perjudicis que puguen produir-se.  

 
b) Un informe emès per un tècnic competent visat pel seu col·legi professional 
on conste l’adequació de les instal·lacions a les condiciones de seguretat 
preceptives.  
 
c) Qualsevol altra informació que es considere necessària per part del 
vicerectorat amb competències en infraestructura per a planificar i dur a terme 
l’activitat. 

 
5.5. El Rectorat és l’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds d’autorització 
d’activitats regulades en aquesta normativa. 
 
En la resolució d’autorització es poden fer constar les condicions particulars a què s’ha 
d’ajustar l’activitat, com ara l’espai assignat, els dies i l’horari, entre altres.   
 
 
Article 6. Condicions de l’ocupació i del desenvolupament de les activitats 
 
6.1. Totes les ocupacions d’espais comuns amb caràcter temporal que s’organitzen al 
campus de la Universitat Jaume I, així com les activitats que es van a desenvolupar, han 
de comptar amb la corresponent autorització prèvia del Rectorat, i han d’ajustar-se a les 
condicions particulars establides en l’autorització i complir la normativa de l’UJI, 
autonòmica i estatal que siga d’aplicació. 
 
6.2. Les activitats que les diferents entitats, estudiantat o òrgans esmentats 
desenvolupen al campus poden ser de caràcter sociocultural, formatives, lúdiques i 
festives, o anàlogues, i no poden entrar en contradicció amb Estatuts de la Universitat 
Jaume I.  
 
6.3. En tot cas, tenen prioritat per a l’ocupació i ús dels espais les activitats 
acadèmiques, institucionals o socioculturals organitzades per la Universitat i els seus 
òrgans. 
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6.4. Les persones que figuren com a responsables de l’organització han de vetlar perquè 
el seu desenvolupament produïsca les mínimes molèsties a l’activitat docent i 
investigadora i, en general, al normal desenvolupament de la vida universitària, i que es 
complisquen les condicions previstes en aquesta normativa. 
 
6.5. És aplicable a aquestes ocupacions d’espais comuns la normativa vigent aprovada 
per la Generalitat Valenciana en tot allò que puga afectar les universitats en matèria de 
venda, subministrament i consum de begudes alcohòliques.  
 
6.6. En cap cas es pot vendre, subministrar o consumir begudes alcohòliques que 
continguen més de divuit graus centesimals. 
 
6.7. Tampoc es poden subministrar cap tipus d’aliments o begudes peribles que no 
complisquen les oportunes normes sanitàries i d’higiene.  
 
6.8. En el cas que l’acte comporte la instal·lació d’equips de música o la realització de 
concerts s’ha de garantir en tot moment que no es produeixen molèsties que afecten el 
normal desenvolupament de les activitats docents i investigadores i, en tot cas, el 
compliment de la normativa en matèria de contaminació acústica. 
 
6.9. S’ha de procurar que sempre que s’ocupen espais comuns per a la realització 
d’activitats aquestes siguen sostenibles i produïsquen el mínim impacte possible pel que 
fa al consum de recursos, etc. 
 
 
Article 7. Infraestructures  
 
7.1.  La Universitat proporcionarà la infraestructura bàsica per al desenvolupament de 
les activitats objecte d’autorització. S’entén per infraestructura bàsica:  
 

a) La instal·lació de preses d’aigua i electricitat.  
 

b) L’assistència per a la millor disposició i orientació de la instal·lació dels 
equips de so amb la finalitat d’esmorteir les molèsties en la mesura que siga 
possible.  

 
c) La instal·lació de contenidors de fem. 

 
d) El personal de seguretat bàsic que, a més, ha de vetlar pel compliment de les 
mesures preventives que s’estime necessàries per al desenvolupament d’aquestes 
activitats a l’aire lliure. 

 
7.2. Les despeses addicionals que es puguen generar per les infraestructures utilitzades 
s’imputaran a les persones sol·licitants i organitzadores de l’activitat. 
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Article 8. Obligacions i responsabilitats 
 
8.1. Les entitats i persones sol·licitants i les organitzadores de l’activitat són 
responsables del correcte desenvolupament d’aquesta, dels desperfectes que es puguen 
produir als locals o instal·lacions utilitzades, i dels danys i perjudicis causats en la 
realització de l’activitat autoritzada. 
 
8.2. Així mateix, les persones organitzadores tenen les obligacions següents: 
 

a) L’organització i el control del correcte funcionament de les activitats en 
l’espai públic comú en què s’ha autoritzat. 

 
b) La supervisió i el control del bon ús de les infraestructures cedides per la 
Universitat i, entre d’altres, la supervisió del muntatge i recollida de les taules i 
cadires, si escau 

 
c) La supervisió i el control del bon funcionament del so d’acord amb les 
instruccions rebudes, o altres indicacions que es donen des dels vicerectorats 
competents. 

 
d) El control del fet que l’activitat s’ajusta al calendari i a l’horari establits en la 
corresponent autorització. 

 
e) La col·laboració en fer efectiu el desallotjament quan l’activitat finalitze o bé 
es cancel·le. 
 
f) Almenys una de les persones que figuren com a responsables de l’organització 
ha d’estar present en l’activitat i localitzada per telèfon,  

 
8.3. En finalitzar l’ocupació de l’espai la Universitat ha d’avaluar l’impacte que puga 
haver provocat el seu desenvolupament. Si l’espai usat no es troba en les condicions  
originals les persones sol·licitants i organitzadores, o les persones que figuren com a 
responsables de l’organització, hauran de fer-se càrrec dels costos i despeses derivades 
de la neteja o reparació dels danys produïts en el desenvolupament de l’activitat. 
 
 
Article 9. Seguiment i suspensió de les activitats 
 
9.1. El Rectorat pot suspendre en qualsevol moment un acte prèviament autoritzat en 
cas de situacions extraordinàries, si considera que les molèsties o danys que provoca a 
la Universitat poden  entorpir la tasca acadèmica de la Universitat o la seua imatge.  
 
9.2. El Rectorat pot revocar la corresponent autorització i, per tant, cancel·lar la 
realització de l’activitat al campus i, si escau, el desallotjament de totes les persones 
participants, prèvia audiència de les persones sol·licitants i organitzadores de l’activitat 
en els casos següents: 
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a) En els supòsits d’inclemències meteorològiques, quan aquestes circumstàncies 
impedisquen el desenvolupament normal de l’activitat o posen en risc els 
membres de la comunitat universitària. En aquests casos no s’autoritzarà el canvi 
d’ubicació a un lloc no preparat, ni el trasllat a dependències on es desenvolupen 
normalment activitats acadèmiques.  

 
b) En els supòsits de desordres greus o quan es desenvolupen activitats que 
siguen il· lícites.  

 
c) L’incompliment de les condiciones previstes en la present normativa o de les 
obligacions per part de les persones responsables de l’organització. 
 
d) El deteriorament injustificat  de les infraestructures de la Universitat. 
 
e) Per interferir en el normal funcionament de les activitats acadèmiques. 
 
f) Per motius de seguretat. 

 
9.3. El Rectorat, després de valorar la magnitud dels problemes ocasionats o el 
incompliment d’aquesta normativa, pot proposar l’exclusió de l’ús de determinats espais 
a col·lectius o associacions per a aquest tipus d’esdeveniments durant un termini de fins 
dos anys. 
 
 


