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RESOLUCIÓ DE 20 DE MAIG DE 2022 DEL DELEGAT D'ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT
DE VALÈNCIA, PER LA QUAL S’ASSIGNA L’ÚS D’ESPAIS A LES ASSOCIACIONS I
COL·LECTIUS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.

El Delegat de la Rectora per a estudiants de la Universitat de Valencia, fent ús de les atribucions que li confereix
la resolució de 4 d’abril de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es
deleguen determinades competències en els vicerectorats, la Secretaria General, i altres òrgans d’aquesta
universitat.
D’acord amb la resolució de 22 de desembre de 2021 del Delegat d'Estudiants de la Universitat de
València, per la qual es convoca i s'estableixen les bases reguladores per a l'assignació d'espais al Campus dels
Tarongers entre les associacions i col·lectius d'estudiants de la Universitat de València, any 2021.

RESOL
Primer
D’acord amb allò establert al punt 4 de la convocatòria, assignar als òrgans de representació d’estudiants
que figuren en l’annex I els espais indicats.
Segon
Adjudicar a les associacions i col·lectius especificats a l’annex II els espais indicats d’acord amb les bases de
la convocatòria, vista la proposta de la comissió avaluadora i les esmenes realitzades pel Bloc de l'Estudiantat
Agermanat (BEA) i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) respecte la denegació provisional per
resolució de 12 d’abril de 2022 del Delegat de la Rectora per a estudiants de la Universitat de Valencia,
Tercer
Establir el procediment d’accés i les normes per a la utilització dels espais assignats, obligacions de
les associacions i col·lectius beneficiaris i la suspensió de l’ús (annex III)
Quart
Establir que l’accés a l’espai assignat es produirà desprès que la persona representant de l’associació
o col·lectiu beneficiari lliure al Sedi el formulari amb les dades dels estudiants autoritzats per accedir a les
claus de l’espai i un document d’acceptació de la normativa, signat per cada persona que figure al
formulari. Els documents estan disponibles al web del Sedi [www.uv.es > Participació]. Per presentar
aquesta documentació s’estableix un termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació
d’aquesta resolució al Tauler Oficial d’anuncis de la UV. Una vegada comprovada la documentació, es
procedirà a autoritzar l’accés a l’espai.
Cinquè
Els col·lectius i associacions que en l’actualitat utilitzen espais i que no hagen estat beneficiaries en aquesta
resolució, disposaran de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al
Tauler Oficial d’anuncis de la UV per deixar lliure l’espai que ocupen. Si en aquesta data no s’haguera
desocupat l’espai, es procedirà al seu buidatge des de la Universitat de València.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de
reposició en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la seua publicació, davant el mateix
òrgan que l’ha dictada, o bé directament recurs contenciós administratiu, davant els òrgans de la
jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a
partir de l’endemà de la seua publicació.

El delegat d’Estudiants
Per delegació de la rectora (DOGV 04/04/2022)

Manuel González Ferrandis
València, 20 de maig de 2022.
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ANNEX l
Adjudicació dels espais corresponents als òrgans de representació.

ÒRGAN

DESPATX

ASSEMBLEA GENERAL D’ESTUDIANTS

N01

ADR de la FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS

N02

ADR de la FACULTAT DE DRET

N03

ADR de la FACULTAT D’ECONOMIA

S10
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ANNEX II
Adjudicació definitiva.

Número Col·lectiu o associació
expedient sol·licitant

Modalitat

PUNTUACIÓ DESPATX

1971489

CIFFE Col·lectiu d'inversions
financeres de la Facultat
d'Economia

No claustrals

4,5

S12

1986223

Crea

Claustrals amb menys
de 3 representants

N/A

N10

1986228

Acontracorrent

Claustrals amb 3 o
més representants

N/A

N06

1991365

Saó

Claustrals amb 3 o
més representants

N/A

S15

2001517

Unió d'Estudiants Valencians

Claustrals amb 3 o
més representants

N/A

N08

2002395

Bloc d'Estudiants Agermanats

Claustrals amb 3 o
més representants

N/A

N07

2002808

SEPC

No claustrals

3,5

N04

2005514

Estudiantes en lucha

No claustrals

6,5

S06

2006193

Erasmus Student Network

No claustrals

7

S16

2006695

Samarucs

No claustrals

7

S09

2006792

Muy Gloriosa Tuna de Derecho No claustrals

3,5

N05

2006946

ELSA

No claustrals

4,75

S07

2007083

Estudiantes por la libertad

No claustrals

4

N09
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ANNEX III

Normes per a la utilització dels espais, obligacions de les associacions i col·lectius beneficiaris i suspensió
de l’ús.

La utilització dels espais s’ha de dur a terme segons les normes següents:
1. La cessió de la utilització d’aquests espais públics es realitza amb l’objectiu de promocionar
l’associacionisme universitari i la realització i gestió d’activitats socioculturals, sense ànim de lucre, pels
col·lectius i associacions d’estudiants de la Universitat de València. Els espais no es poden utilitzar per a altres
activitats o tasques que no estiguen relacionades amb aquest objectiu. La utilització de l’espai no es pot cedir
a altres col·lectius o associacions, entitats o persones, públiques o privades.
2. En compliment dels límits que estableix l’article 4, apartats 5 i 6 de la Llei orgànica 1/2002 reguladora del
dret d’associació, no poden fer ús dels espais assignats aquelles associacions i col·lectius que en el seu procés
d’admissió o de funcionament discriminen per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra
condició circumstancial o social de la persona; així mateix, tampoc les que promoguen o justifiquen l’odi, el
racisme o la violència en qualsevol de les seues formes.
3. Els col·lectius i associacions no poden utilitzar l’espai per a incórrer en activitats il·lícites o il·legals de
qualsevol tipus o per a la seua preparació o gestió, i particularment per a difondre continguts o propaganda de
caràcter racista, xenòfob pornogràfic, sexista, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans,
o actuar en perjudici dels drets fonamentals, i dels Estatuts de la Universitat de València.
4. Els col·lectius i associacions no poden utilitzar l’espai per a gestionar, promoure o donar suport a cap acció
o activitat que tinga com a conseqüència el lucre de les associacions i col·lectius, dels seus membres o de
terceres persones.
5. Als espais no es pot exhibir simbologia contrària als principis enunciats en els Estatuts de la Universitat, ni
difondre manifestacions o referències falses sobre la Universitat de València.
6. Els col·lectius i associacions han d’utilitzar l’espai amb respecte al mobiliari i equipament, i facilitar la neteja
habitual dels espais. Així mateix, els col·lectius i associacions han de facilitar l’accés als espais per al
manteniment i gestió de les infraestructures universitàries o per a qualsevol altra acció de supervisió i seguiment
del seu ús.
7. No es poden introduir electrodomèstics ni mobiliari extern als espais sense autorització de la Unitat de
Campus. Les persones autoritzades seran responsables en qualsevol moment dels objectes i mobiliari que
continga l’espai. No pot instal·lar-s’hi cap tipus de material irremovible (pintures, adhesius...) en cap de les
superfícies interiors o exteriors de l’espai assignat.
8. L’horari d’utilització dels espais coincideix amb els que estiguen estipulats per als aularis on s’ubiquen que,
de manera habitual, és de 8 a 21:45 hores, és a dir, des de l’obertura dels edificis fins a 15 minuts abans del
tancament.
9. La no utilització de l’espai en un període superior a dos mesos suposa que se’n desisteix de l’assignació i
se’n procedirà a revocar la concessió.
10. L’accés a l’espai assignat s’autoritzarà una vegada les associacions i col·lectius beneficiaris lliuren el
formulari, facilitat pel Sedi, amb la relació de les persones autoritzades per a accedir a les claus de l’espai. Les
persones que figuren en aquesta llista hauran de ser estudiants de la Universitat de València i constar com a
membres del col·lectiu o associació beneficiària en el Cens de Col·lectius i Associacions d’Estudiants de la
Universitat de València. Cadascuna de les persones incloses en la llista haurà de signar un document
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d’acceptació individual, facilitat pel Sedi, de les normes i condicions previstes en aquesta resolució, que haurà
de ser presentat juntament amb la llista i la resta d’acceptacions individuals.
11. Les claus han de ser dipositades diàriament a la consergeria de l’edifici i no se’n podran realitzar còpies.
La no devolució diària de les claus en més de 3 ocasions al llarg de l’any de cessió comporta la revocació de
la cessió.
12. Si en qualsevol moment la seua utilització és contraria a aquesta convocatòria i no se’n compleixen les
condicions i normes establertes, la Delegació per a Estudiants pot anul·lar la cessió dels espais concedits. Així
mateix, la Universitat de València es reserva la possibilitat de reestructurar la ubicació dels espais o la suspensió
temporal del seu ús en cas de reorganització de les seues instal·lacions o necessitat d’intervencions
arquitectòniques al campus.
13. En cas d’incompliment d’alguna de les normes indicades en aquest procediment, el Sedi advertirà per
correu electrònic, a l’adreça indicada en la sol·licitud dels espais, per tal que el col·lectiu o associació
adjudicataris puguen esmenar l’incompliment en el termini de cinc dies hàbils. Si no queda esmenat, la
delegació d’Estudiants, a través del Sedi, notificarà a la persona indicada en la sol·licitud com a representant
del col·lectiu o associació, i en el Tauler Oficial d’Anuncis de la Universitat de València (http://tauler.uv.es)
l’anul·lació de la cessió, i establirà un termini de deu dies hàbils per a la presentació d’al·legacions.
Transcorregut aquest termini, i si no hi ha una resolució a favor del col·lectiu o associació concessionaris, es
concediran deu dies hàbils per al desallotjament de l’espai i la retirada dels objectes propis del col·lectiu o
associació. Transcorregut aquest termini, no es permetrà l’accés a l’espai i es retiraran els objectes i materials
que no formen part del mobiliari propi de l’espai.
14. En qualsevol cas, el Sedi, de manera temporal i durant el temps mínim necessari per a esclarir els fets,
podrà suspendre l’accés als espais mentre s’estudien les circumstàncies de l’incompliment de qualsevol de les
normes d’ús.
15. La resolució d’una nova cessió d’espais per part de la delegació d’Estudiants una vegada finalitze la
vigència d’aquesta, posarà fi a la cessió atorgada mitjançant aquesta convocatòria. A partir d’aquell moment,
les associacions i col·lectius que ocupen un espai que no se’ls haja adjudicant de nou disposaran de deu dies
hàbils per retirar les seues pertinences i deixar-lo en les condicions que va ser cedit. Transcorregut aquest
termini, si no consten en el Sedi al·legacions que justificaren un ajornament, es procedirà a buidar l’espai.
16. Els col·lectius beneficiaris i els seus membres son els responsables dels objectes personals que deixen a
l’interior dels despatxos. La Universitat de València no se’n fa càrrec en cas de desaparició, robatori o pèrdua.
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RESOLUCIÓN DE 20 DE MAYO DE 2022 DEL DELEGADO DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSITAT
DE VALÈNCIA, POR LA CUAL SE ASIGNA El USO DE ESPACIOS A LAS ASOCIACIONES Y
COLECTIVOS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.

El Delegado de la Rectora para estudiantes de la Universitat de Valencia, en uso de las atribuciones que le
confiere la resolución de 4 de abril de 2022, del Rectorado de la Universitat de València, por la cual se delegan
determinadas competencias en los vicerrectorados, la Secretaría General, y otros órganos de esta universidad.
De acuerdo con la resolución de 22 de diciembre de 2021 del Delegado de Estudiantes de la Universitat de
València, por la cual se convoca y se establecen las bases reguladoras para la asignación de espacios al Campus
dels Tarongers entre las asociaciones y colectivos de estudiantes de la Universitat de València, año 2021.

RESUELVE
Primero
De acuerdo con lo establecido en el punto 4 de la convocatoria, asignar a los órganos de representación de
estudiantes que figuran en el anexo I los espacios indicados.
Segundo
Adjudicar a las asociaciones y colectivos especificados en el anexo II los espacios indicados de acuerdo con
las bases de la convocatoria, vista la propuesta de la comisión evaluadora y las enmiendas realizadas por el
Bloc de l’Estudiantat Agermanat (BEA) y el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) al respecto de
la denegación provisional por resolución de 12 de abril de 2022 del Delegado de la Rectora para estudiantes
de la Universitat de València,
Tercero
Establecer el procedimiento de acceso y las normas para la utilización de los espacios asignados, obligaciones
de las asociaciones y colectivos beneficiarios y la suspensión del uso (anexo III)
Cuarto
Establecer que el acceso al espacio asignado se producirá después de que la persona representante de la
asociación o colectivo beneficiario entregue al Sedi el formulario con los datos de los estudiantes autorizados
para acceder a las llaves del espacio y un documento de aceptación de la normativa firmado por cada persona
que figure en el formulario. Ambos documentos están disponibles en la web del Sedi [www.uv.es >
Participación]. Para presentar esta documentación se establece un plazo de 10 días hábiles a partir del día
siguiente de la publicación de esta resolución al Tablón Oficial de anuncios de la UV. Una vez comprobada la
documentación, se procederá a autorizar el acceso al espacio.
Quinto
Los colectivos y asociaciones que en la actualidad utilizan espacios y que no hayan sido beneficiarías en esta
resolución, dispondrán de 10 días hábiles a partir del día siguiente de la publicación de esta resolución en el
Tablón Oficial de anuncios de la UV para dejar libre el espacio que ocupan. Si en esa fecha no se hubiera
desocupado el espacio, se procederá a su vaciado desde la Universitat de València.
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Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes contador a partir del día siguiente de su publicación, ante el mismo órgano que la ha
dictado, o bien directamente recurso contencioso-administrativo, ante los órganos de la jurisdicción
contencioso-administrativa de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses contadores a partir del día
siguiente de su publicación.

El delegado de Estudiantes
Por delegación de la Rectora (DOGV 04/04/2022)
Firmado digitalmente

MANUEL| por MANUEL|
GONZALEZ| GONZALEZ|
FERRANDIS
2022.05.20
FERRANDIS Fecha:
14:36:52 +02'00'

Manuel González Ferrandis
València, 20 de mayo de 2022.
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ANEXO l
Adjudicación de los espacios correspondientes a los órganos de representación.

ÓRGANO

DESPACHO

ASSEMBLEA GENERAL DE ESTUDIANTES

N01

ADR de la FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS

N02

ADR de la FACULTAT DE DRET

N03

ADR de la FACULTAT D’ECONOMIA

S10
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ANEXO II
Adjudicación definitiva.

Número
Colectivo o asociación
de
solicitante
expediente

Modalidad

1971489

CIFFE Col·lectiu
d'inversions financeres de la No claustrales
Facultat d'Economia

1986223

Crea

1986228

PUNTUACIÓN DESPACHO

4,5

S12

Claustrales con
menos de 3
representantes

N/A

N10

Acontracorrent

Claustrales con 3 o
más representants

N/A

N06

1991365

Saó

Claustrales con 3 o
más representants

N/A

S15

2001517

Unió d'Estudiants
Valencians

Claustrales con 3 o
más representants

N/A

N08

2002395

Bloc d'Estudiants
Agermanats

Claustrales con 3 o
más representants

N/A

N07

2002808

SEPC

No claustrales

3,5

N04

2005514

Estudiantes en lucha

No claustrales

6,5

S06

2006193

Erasmus Student Network

No claustrales

7

S16

2006695

Samarucs

No claustrales

7

S09

2006792

Muy Gloriosa Tuna de
Derecho

No claustrales

3,5

N05

2006946

ELSA

No claustrales

4,75

S07

2007083

Estudiantes por la libertad

No claustrales

4

N09
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ANEXO III

Normas para la utilización de los espacios, obligaciones de las asociaciones y colectivos beneficiarios y
suspensión del uso.

La utilización de los espacios se tiene que llevar a cabo según las normas siguientes:
1. La cesión de la utilización de estos espacios públicos se realiza con el objetivo de promocionar el
asociacionismo universitario y la realización y gestión de actividades socioculturales, sin ánimo de lucro, por
los colectivos y asociaciones de estudiantes de la Universitat de València. Los espacios no se pueden utilizar
para otras actividades o tareas que no estén relacionadas con este objetivo. La utilización del espacio no se
puede ceder a otros colectivos o asociaciones, entidades o personas, públicas o privadas.
2. En cumplimiento de los límites que establece el artículo 4, apartados 5 y 6 de la Ley Orgánica 1/2002
reguladora del derecho de asociación, no pueden hacer uso de los espacios asignados aquellas asociaciones y
colectivos que en su proceso de admisión o de funcionamiento discriminen por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra condición circunstancial o social de la persona; así mismo, tampoco las que
promuevan o justifiquen el odio, el racismo o la violencia en cualquier de sus formas.
3. Los colectivos y asociaciones no pueden utilizar el espacio para incurrir en actividades ilícitas o ilegales de
cualquier tipo o para su preparación o gestión, y particularmente para difundir contenidos o propaganda de
carácter racista, xenófobo pornográfico, sexista, de apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos
humanos, o actuar en perjuicio de los derechos fundamentales, y de los Estatutos de la Universitat de València.
4. Los colectivos y asociaciones no pueden utilizar el espacio para gestionar, promover o apoyar a ninguna
acción o actividad que tenga como consecuencia el lucro de las asociaciones y colectivos, de sus miembros o
de terceras personas.
5. En los espacios no se puede exhibir simbología contraria a los principios enunciados en los Estatutos de la
Universidad, ni difundir manifestaciones o referencias falsas sobre la Universitat de València.
6. Los colectivos y asociaciones tienen que utilizar el espacio con respecto al mobiliario y equipación, y facilitar
la limpieza habitual de los espacios. Así mismo, los colectivos y asociaciones tienen que facilitar el acceso en
los espacios para el mantenimiento y gestión de las infraestructuras universitarias o para cualquier otra acción
de supervisión y seguimiento de su uso.
7. No se pueden introducir electrodomésticos ni mobiliario externo en los espacios sin autorización de la
Unidad de Campus. Las personas autorizadas serán responsables en cualquier momento de los objetos y
mobiliario que contenga el espacio. No puede instalarse ningún tipo de material irremovible (pinturas,
pegatinas...) en ninguna de las superficies interiores o exteriores del espacio asignado.
8. El horario de utilización de los espacios coincide con los que estén estipulados para los aularios donde se
ubican que, de manera habitual, es de 8 a 21.45 horas, es decir, desde la apertura de los edificios hasta 15
minutos antes del cierre.
9. La no utilización del espacio en un periodo superior a dos meses supone que se cesa en la asignación y se
procederá a revocar la concesión.
10. El acceso en el espacio asignado se autorizará una vez las asociaciones y colectivos beneficiarios libren el
formulario, facilitado por el Sedi, con la relación de las personas autorizadas para acceder a las llaves del
espacio. Las personas que figuren en esta lista tendrán que ser estudiantes de la Universitat de València y
constar como miembros del colectivo o asociación beneficiaria en el Censo de Colectivos y Asociaciones de
Estudiantes de la Universitat de València. Cada una de las personas incluidas en la lista tendrá que firmar un
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documento de aceptación individual, facilidad por el Sedi, de las normas y condiciones previstas en esta
resolución, que tendrá que ser presentado junto con la lista y el resto de aceptaciones individuales.
11. Las llaves tienen que ser depositadas diariamente en la conserjería del edificio y no se podrán realizar
copias. La no devolución diaria de las llaves en más de 3 ocasiones a lo largo del año de cesión comporta la
revocación de la cesión.
12. Si en cualquier momento su utilización es contraría a esta convocatoria y no se cumplen las condiciones y
normas establecidas, la Delegación para Estudiantes puede anular la cesión de los espacios concedidos. Así
mismo, la Universitat de València se reserva la posibilidad de reestructurar la ubicación de los espacios o la
suspensión temporal de su uso en caso de reorganización de sus instalaciones o necesidad de intervenciones
arquitectónicas al campus.
13. En caso de incumplimiento de alguna de las normas indicadas en este procedimiento, el Sedi advertirá por
correo electrónico, a la dirección indicada en la solicitud de los espacios, para que el colectivo o asociación
adjudicatarios puedan enmendar el incumplimiento en el plazo de cinco días hábiles. Si no queda enmendado,
la Delegación de Estudiantes, a través del Sedi, notificará a la persona indicada en la solicitud como
representante del colectivo o asociación, y en el Tablero Oficial de Anuncios de la Universitat de València
(http://tauler.uv.es) la anulación de la cesión, y establecerá un plazo de diez días hábiles para la presentación
de alegaciones. Transcurrido este plazo, y si no hay una resolución a favor del colectivo o asociación
concesionarios, se concederán diez días hábiles para el desalojo del espacio y la retirada de los objetos propios
del colectivo o asociación. Transcurrido este plazo, no se permitirá el acceso al espacio y se retirarán los objetos
y materiales que no forman parte del mobiliario propio del espacio.
14. En cualquier caso, el Sedi, de manera temporal y durante el tiempo mínimo necesario para esclarecer los
hechos, podrá suspender el acceso a los espacios mientras se estudian las circunstancias del incumplimiento de
cualquiera de las normas de uso.
15. La resolución de una nueva cesión de espacios por parte de la Delegación de Estudiantes una vez finalizó
la vigencia de ésta, pondrá fin a la cesión otorgada mediante esta convocatoria. A partir de aquel momento, las
asociaciones y colectivos que ocupan un espacio que no se les haya adjudicado de nuevo, dispondrán de diez
días hábiles para retirar sus pertenencias y dejarlo en las condiciones que fue cedido. Transcurrido este plazo,
si no constan en el Sedi alegaciones que justificaron un aplazamiento, se procederá a vaciar el espacio.
16. Los colectivos beneficiarios y sus miembros son los responsables de los objetos personales que dejan en el
interior de los despachos. La Universitat de València no se hace cargo en caso de desaparición, robo o pérdida.
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