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Normes d'ús del Jardí Històric Ferran Soldevila de la Universitat de Barcelona
El Jardí Històric de la Universitat de Barcelona, anomenat Jardí Ferran Soldevila, es pot considerar un
museu universitari a l'aire lliure que acull, fonamentalment, una col·lecció de plantes vives amb
característiques de jardí botànic. És un element patrimonial de la UB del qual són usuaris principals els
membres de la comunitat universitària i que també és obert als veïns i la ciutadania en general fent
compatible el gaudi de l’espai amb la seva preservació.
1.-Normes bàsiques d’usos del jardí en horari d’obertura al públic en general
La visita ha de ser en tot moment respectuosa amb la integritat i benestar dels éssers vius que en
formen part.
No es pot:
▪ Sortir dels camins durant la visita, ni entrar en els parterres, basses o zones de treball.
▪ Manipular, tallar, menjar o recollir qualsevol part de les plantes.
▪ Enfilar-se als elements del jardí (escultures, fanals, plantes, etc.).
▪ Entrar animals (gossos, gats, rèptils, ocells, etc.), excepte gossos pigall.
▪ Entrar amb bicicletes (incloses les infantils), patins ni vehicles a motor, excepte cadires de rodes.
▪ Utilitzar com a zona de jocs, practicar esport, córrer, cridar, ni utilitzar elements llancívols de cap
mena.
▪ Deixar residus, papers i altres deixalles fora de les papereres i zones habilitades.
▪ Utilitzar mòbils amb altaveu, ràdios o altres equips de so que puguin destorbar la resta de visitants.
▪ Alimentar animals, molestar-los o realitzar cap actuació que els pugi ocasionar perjudici.
▪ Beure aigua de fonts, estanys i elements decoratius que no siguin les fonts indicades expressament.
▪ Fer foc
▪ Utilitzar drons i/o altres elements teledirigits, de forma recreativa i/o professional.
▪ Practicar gimnàstica, pràctiques de teràpies, arts marcials o de qualsevol tipus.
▪ Interferir en els treballs que realitzin els diversos professionals en el jardí.
▪ Accedir a les zones que de forma clara estiguin tancades al públic, perquè s’hi realitzen treballs de
manteniment i/o reparacions.
▪ Permetre l’accés de menors sense acompanyament i supervisió d’un adult.
▪ Fer fotos ni filmacions sense autorització.
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2.- Autorització per a l’ús i realització d’activitats específiques al jardí

El Jardí Ferran Soldevila té finalitats docents, de recerca, d’àgora universitària, de lleure, de salut,
patrimonials i d’ús per a activitats universitàries, que han de fer-se compatibles entre elles i amb les
d’ús general per la ciutadania, a través d’un sistema que preservi el bé i l’espai i n’asseguri la gestió,
manteniment i millora. Per això, les activitats que s’hi organitzin no han de provocar alteracions ni
danys al jardí.
Qualsevol activitat que es realitzi al jardí ha d’estar prèviament autoritzada per la Cap de la Unitat
de Relacions Institucionals i Protocol de la Universitat de Barcelona –per delegació del rector-, que
vetllarà per la compatibilitat d’usos i aplicarà en els casos que correspongui la corresponent tarifa
aprovada per Consell de Govern i Consell Social. Els ingressos generats, en part, revertiran en la
pròpia conservació i manteniment del jardí de la forma en què sigui establerta.
El procediment per l’autorització de l’ús del jardí s’iniciarà a instància de part, amb la presentació
de la corresponent sol·licitud a registre. La unitat de Manteniment informarà la sol·licitud per tal
d’establir, si correspon, els requeriments necessaris per la bona conservació del jardí, i la Cap de la
Unitat de Relacions Institucionals i Protocol de la Universitat de Barcelona resoldrà la sol·licitud per
delegació del rector, tenint en compte el tipus d’activitat a dur a terme i la seva compatibilitat amb
la naturalesa, funció i preservació del jardí, així com l’adequació de les activitats, per raons
d’oportunitat, als objectius, principis i valors de la Universitat establerts als seus estatuts i en les
diverses normatives vigents que siguin d’aplicació.
El seguiment anual de l’ús de les instal·lacions es realitzarà per part d’una Comissió presidida pel
Vicerector encarregat d’Arts, Cultura i Patrimoni, i formada per les diverses unitats que intervenen
en el procés.
Normativa aprovada per la Comissió per a la gestió integral del Jardí Ferran Soldevila de l’Edifici
Històric de la Universitat de Barcelona a la seva reunió de 19 d’octubre de 2020.
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