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RESOLUCIÓ de 11 de desembre de 2009 de la Delegació d'Estudiants de la

Universitat de Valencia, per la qua] es donen instruccions per al

desenvolupament del Reglament per a la gestió del Cens d'associacions i

coHectius d'estudiants de la Untversttet de Valencia en relació amb la

denominació i el domicili de les entitats que s'hi inscriuen.

El delegat d'Estudiants de l'Universitat de Valencia, fent ús de les delegacions
realitzades en ell per resolució de 23 d'abril de 2008 del Rector de la Universitat de
Valencia (DOCV nO 5575 de 05-05-2008), i d'acord amb alló establert pel Reglament
per a la gestió del Cens d'associacions i colledius d'estudiants de la Universitat de
Valencia (Acord ACGUV 137/2005), per la L/ei Organica 1í2002 reguladora del Oret
d'Associació i per L/ei 6í2001, d'Universitats (B.O.E. 24/12/2001), modificada por la
L/ei Organica 4í2007, (B.O.E. 13/04/2007),

RESOL

Primer

No sera admesa la inscripció al Cens d'associacions i coHectius d'estudiants de la
Universitat de Valencia, d'acord amb alló establert per I'article 8 de la L/ei Organica
1/2002 reguladora del Oret d'Associació i d'acord amb alló que estableix la disposició
addicional 19 del la L/ei 6í2001, d'Universitats (B.O.E. 24/12/2001), modificada por la
L/ei Organica 4/2007, (B.O.E. 13/04/2007), deis colIectius o associacions la
denominació deis quals incloga termes o expressions que indursquen a error o
confusió sobre la seua propia identitat, o sobre la classe o naturalesa d'esta, en
especial, per mitja de I'adopció de paraules, conceptes o símbols, acrónims i similars
propis de persones jurídiques diferents, siguen o no de naturalesa associativa, i en
especial si aquestos termes o expressions fan referencia a la Universitat de Valencia o
a qualsevol deis seus centres, departaments, instituts o organismes propis. Així
mateix, no podrá utilitzar-se la denominació d'Universitat de Valencia, o les própies
deis centres, departaments, organismes propis, ensenyaments, títols de carácter oficial
i validesa en tot el territori nacional i órqans unipersonals de govem a que es referix la
L/ei 6/2002 d'Universitats i els Estatuts de la Universitat de Valencia; tampoc podran
utilitzar-se unes altres denominacions que, pel seu significat, puguen induir a confusió
amb aquelles. '

Segon

Per tal d'inscriure al Cens d'associacions i cottectius d'estudiants de la Universitat de
Valencía una entitat amb el domicili d'un centre, departament, o organisme propis de la
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No sera admesa la inscripció al Cens d'associacions i col-lectlus d'estudiants de la
Universitat de Valencia, d'acord amb allo establert per I'article 8 de la L/ei Organica
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ID tj-VA~e~h~ d~!fl~AEiR, ~~CW5~juntar, amb la sol·licitud d'inscripció, un escrit del
representant legal del centre, departament, o organisme propi de la Universitat de
Valencia on s'autoritza a I'associació o collectiu a I'ús d'un deis seus edificis com a
domicili. Així mateix, aquesta autorització haurá d'indicar si I'entitat disposa
d'lnstal-lacions o despatxos d'ús exclusiu a I'esmentat centre, departament, o
organisme propi de la Universitat de Valencia.

Tercer

Els col·lectius i associacions inscrits en I'actualitat al Cens d'associacions i collectíus
d'estudiants de la Universitat de Valencia seran requerits per a que en el termini de
tres mesos des de la recepció de la notificació d'aquesta resolució adeq üen la seua
denominació i el seu domicili als termes indicats en aquesta resolució.

Quart

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa; es podrá interposar
recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes des del dia següent a la seua
notificació, davant el mateix órgan que ha dictat la resolució, o bé directament un
recurs contenciós administratiu davant els órgans de la jurisdicció contenciosa
administrativa de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptats des
de l'enderná de la seua publicació.

Valencia, 11 de desernbre de 2009

Per delegació del Rector (DO(;V 05-05-2008)

Daniel González Serisola,

Delegat d'Estudiants de la Universitat de Valencia
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