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RESOLUCIÓ del rector de la Universitat de Barcelona per la qual es deixa sense efectes el Pla de
contingència de la Universitat de Barcelona
Antecedents de fet
I. En data 8 de setembre de 2021, per resolució del rector es va aprovar el Pla de contingència de la
Universitat de Barcelona davant la crisi sanitària per la COVID-19 per al curs 2021-2022, d’acord
amb el que exigia el Pla sectorial d’universitats del curs 2021-2022.
II. En data 29 d’abril de 2022, davant la situació de millora en l’evolució de la pandèmia, es va
acordar deixar sense efectes el Pla sectorial d’universitats del curs 2021-2022, aprovat pel Comitè
Tècnic del Pla territorial de protecció civil de Catalunya (PROCICAT).
En conseqüència, fent ús de les competències que em confereix la legislació vigent, i en especial
l’article 73 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona.
RESOLC:
Primer. Deixar sense efectes el Pla de contingència de la Universitat de Barcelona davant la crisi
sanitària per la COVID-19 per al curs 2021-2022, aprovat per resolució del rector en data 8 de
setembre del 2021. En són una excepció les persones referents de covid de cada centre, que han
de continuar oferint assessorament i gestionant possibles casos.
Segon. Establir les recomanacions següents, d’acord amb els criteris de l’Oficina de Seguretat, Salut
i Medi Ambient (OSSMA), que s’aniran actualitzant i adaptant en funció de les indicacions de les
autoritats sanitàries en cada moment:
• L’ús de la mascareta no és obligatori als espais de la Universitat de Barcelona, excepte al Servei
Mèdic i excepte si es tenen símptomes, encara que siguin lleus, compatibles amb la COVID-19 o
altres malalties respiratòries.
• Es recomana mantenir la ventilació dels espais i les mesures d’higiene bàsiques de prevenció de
qualsevol infecció respiratòria (mantenir una bona higiene de mans, fer un ús correcte de la
mascareta en els casos en què sigui necessària i evitar espais concorreguts en què es puguin
produir aglomeracions).
• Es recomana que continuïn fent servir la mascareta:
 els membres de la comunitat universitària que, segons el sistema de salut, siguin persones
vulnerables a la COVID-19 (persones embarassades, immunodeprimides i més grans de 60
anys) si es troben en espais tancats en què tinguin un contacte perllongat amb altres
persones a una distància inferior als 1,5 metres, i
 les persones que hagin estat en contacte estret amb un malalt de covid.
• Es recomana continuar fent un ús responsable de la mascareta, independentment del
manteniment de la distància interpersonal de seguretat.

Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

Tercer. Mantenir la instrucció de Gerència relativa a la presencialitat del PAS mentre no s’aprovi un
acord a Consell de Govern.
Quart. Publicar aquesta resolució a la seu electrònica i al web de la UB.
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