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RESOLUCIÓ del rector de la Universitat de Barcelona per la qual s’estableixen mesures
relatives a Esports UB.

Per resolució del rector de 17 de maig de 2021, es van establir les condicions d’utilització
d’Esports UB, en base a les disposicions vigents en aquell moment, dictades per la Generalitat
de Catalunya en matèria de salut pública per a la contenció de la pandèmia de la COVID-19.
En data 5 de juny de 2021 s’ha publicat la RESOLUCIÓ SLT/1778/2021, de 4 de juny, per la
qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció
del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
En conseqüència, d’acord amb les competències que em confereix l’article 73 de l’Estatut de la
Universitat de Barcelona,

RESOLC:
Primer. Que les instal·lacions i els equipaments d’Esports UB es poden utilitzar amb les
condicions següents:
•

S’ha de respectar l’aforament màxim autoritzat: 70% a les instal·lacions i als
equipaments tant a l’aire lliure com en espais tancats, incloses les piscines.

•

L’accés a les instal·lacions requereix control d’accés i cita prèvia.

•

Romanen oberts els vestidors que compleixen les condicions de ventilació mínima
d’acord amb la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis,
detallats a l’annex 1.

•

Es permeten les activitats grupals en espais tancats mentre no s’hi concentrin més de
deu persones (inclosa la persona professora o monitora, si escau). A més, a les
instal·lacions i els equipaments en espais tancats les activitats s’han de desenvolupar
amb mascareta. Aquesta limitació no afecta les activitats esportives federades, en
què els grups estables habituals poden entrenar i participar en les competicions
permeses, sempre amb subjecció al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de
Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT, aplicant totes les mesures establertes als
protocols COVID-19 de les federacions esportives corresponents i evitant qualsevol
tipus d’aglomeració d’esportistes.

•

En instal·lacions i equipaments en espais a l’aire lliure, es poden dur a terme activitats
grupals respectant l’aforament al 70%.

•

Es permet el desenvolupament de totes les competicions esportives a Catalunya, que
s'han de desenvolupar d'acord amb el que preveu el Pla d'acció pel desconfinament
esportiu de Catalunya.
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Les competicions permeses es poden desenvolupar amb presència de públic amb subjecció a
les condicions següents:
a) En instal·lacions i equipaments a l'aire lliure, amb subjecció a l'aforament del 70% de
l'autoritzat i un nombre màxim de 3.000 persones.
b) En instal·lacions i equipaments en espais tancats, amb subjecció a l'aforament del 70%
de l'autoritzat i un nombre màxim de 1.000 persones. S'ha de garantir la ventilació
mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.
En allò no previst en aquesta Resolució, en relació a l'organització de la disposició de públic en
esdeveniments esportius s'ha de fer d'acord amb els paràmetres previstos en el Pla d'acció pel
desconfinament esportiu de Catalunya i sempre amb seient preassignat.
Cal complir les indicacions del plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla
d’actuació del PROCICAT i del Pla de contingència de la Universitat de Barcelona
Les condicions i els horaris del servei es publicaran al web d’Esports UB.
Segon.- Les mesures contingudes en aquesta resolució es revisaran en funció de les
disposicions legals i Plans d’actuació del PROCICAT que s’aprovin al respecte.
Tercer.- Publicar la present resolució a la seu electrònica i al web de la UB.
Signat digitalment per:

Joan Guàrdia Olmos
Rector
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+02'00'

Joan Guàrdia Olmos
Rector
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ANNEX 1: VESTIDORS QUE ROMANEN OBERTS:

Vestidors
Piscina
Femení planta baixa
Masculí planta baixa
Femení superior
Masculí superior
Monitores
Monitors
Estadi
Vestidor 1
Vestidor 2
Vestidor 3
Vestidor 4
Vestidor 5
Vestidor 6
Pavelló
Superior
Inferior
Monitores
Monitors
Exteriors 1
Exteriors 2
Exteriors 3
Exteriors 4
Exteriors 5
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