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TÍTOL I. DELS SÍMBOLS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Article 1. Escut
1.1. L’escut actual de la Universitat de Barcelona es remunta al segle XIX. Incorpora la figura del sol,
que representa la llum del coneixement, i el lema Libertas perfundet omnia luce, que significa ‘La
llibertat ho omplirà tot de llum’.
1.2. El disseny gràfic de l’escut és el següent:

1.3. El disseny, l’ús i l’aplicació de l’escut es determinen en l’edició vigent del Manual de normes gràfiques
de la Universitat de Barcelona.

Article 2. Marca
2.1. El disseny gràfic de la marca és el següent:

2.2. El disseny, l’ús i l’aplicació de la marca institucional es determinen en l’edició vigent del Manual de
normes gràfiques de la Universitat de Barcelona.

Article 3. Símbol per a la identificació d’edificis i espais
3.1. El símbol compost per dos cercles blaus amb les inicials UB es manté per a la identificació d’edificis
i espais de la Universitat de Barcelona.

3.2. L’ús d’aquest símbol queda restringit únicament a aquest cas i segueix les normes establertes per
la unitat d’Imatge Corporativa i Màrqueting.
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Article 4. Bandera
4.1. La bandera de la Universitat de Barcelona és rectangular, de proporcions dos d’alt per tres de llarg,
de fons blanc i amb l’escut al centre.
4.2. La bandera oneja sola en cadascun dels edificis de la Universitat de Barcelona, excepte en els casos
de dol oficial establerts en la disposició addicional segona d’aquest Reglament.

Article 5. Himne universitari
5.1. S’estableix com a himne universitari la composició Gaudeamus igitur, en la versió harmonitzada i
reduïda pel mestre J. Casulleras.
5.2. En l’execució de l’himne, s’interpreten les estrofes següents:
Gaudeamus igitur,
iuuenes dum sumus. [bis]
Post iucundam iuuentutem,
post molestam senectutem,
nos habebit humus. [bis]
Vbi sunt qui ante nos
in mundo fuere? [bis]
Adeas ad inferos,
transeas ad superos,
hos si uis uidere. [bis]
Viuat Academia,
uiuant professores. [bis]
Viuat membrum quodlibet,
uiuant membra quaelibet,
semper sint in flore. [bis]
5.3. Per regla general, l’himne universitari és l’únic que s’interpreta com a cloenda en les cerimònies
solemnes, dempeus.

Article 6. Vestit acadèmic
6.1. El vestit acadèmic l’utilitza el personal docent i investigador que assisteix a actes en els quals se
n’especifica l’ús, d’acord amb els usos i costums universitaris.
6.2. El vestit acadèmic el formen els elements següents:
a) La toga. És de color negre. A sota s’ha d’anar vestit de negre, amb camisa i corbata de llaç
blanques.
b) La musseta. Se sobreposa a la toga com a distintiu de la titulació. És de ras, del color
corresponent a la titulació i folrada de seda negra. Es botona per davant i els botons són del
mateix color que la musseta. En cas de tenir més d’una titulació, la musseta ha de ser del color
de la titulació més antiga i els botons poden ser dels colors corresponents a les altres titulacions.
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c) Els punys. Els utilitzen els doctors. Són de punta blanca sobre ras del mateix color que la
musseta.
d) El birret. Ha de cobrir el cap sempre que la persona que el porti estigui dreta, en desfilada de
seguici o quan faci una intervenció amb vestit acadèmic. És diferent segons la titulació:
En cas de tenir una llicenciatura o un grau, el birret té forma hexagonal, està folrat de
ras de color negre, no porta serrells i duu una borla del color de la titulació.
En cas de tenir un doctorat, el birret té forma octogonal, està folrat de ras de color negre,
porta serrells del color corresponent al doctorat i duu una borla, compacta i del mateix
color que els serrells, que cobreix tota la part superior. En cas de tenir més d’un doctorat,
la borla i els serrells poden ser, alternativament, dels colors corresponents als altres
doctorats.
e) La medalla doctoral. Està reservada a les persones que tenen el grau de doctor. És rodona, de
color daurat, i es porta sobre el pit. A l’anvers hi ha l’escut de la Universitat de Barcelona i al
revers, l’escut de la Generalitat de Catalunya.
Els vicerectors la porten penjada amb un cordó de fil de seda negre amb fil de plata.
Els degans la porten penjada amb un cordó de fil de seda del color de la seva facultat o
titulació amb fil d’or.
La resta d’acadèmics la porten penjada amb un cordó del color de la seva titulació.
f) Els guants i el llaç. Han de ser de color blanc.
6.3. El vestit acadèmic del rector té les peculiaritats següents:
a) La musseta és de vellut negre, folrada de seda negra i amb una gran cogulla. Es botona per
davant i els botons són del mateix color que la musseta.
b) El viu sobre el qual es disposen els punys de punta és de color rosa clar.
c) El birret porta borla i serrells de color negre.
d) La medalla és esmaltada i es porta penjada amb un cordó de fil de seda negre amb fil d’or.
e) A més, el rector porta la vara pròpia del seu rang.
6.4. Els colors del vestit acadèmic corresponents als diferents centres o estudis de la Universitat de
Barcelona són per tradició els següents:
Referència Pantone
aproximada

Color

Facultat o titulació

Blanc

Belles Arts

109

Groc

Medicina

021

Taronja

Ciències Socials; Economia i Empresa

5

032

Vermell

Dret

219

Fúcsia

Odontologia

252

Malva

Psicologia

260

Morat

Farmàcia

299

Blau cel

072

Blau turquí

Biologia; Física; Geologia; Matemàtiques; Química

421

Gris perla

Infermeria; Ciències de la Salut

Biblioteconomia i Documentació; Ciències
de la Comunicació; Educació; Filologia; Filosofia;
Geografia i Història

6.5. En el cas de les titulacions noves i les dobles titulacions, el criteri que s’aplica en primera instància
és el del color de la facultat o titulació. En els casos en què aquest criteri no sigui pertinent, s’aplica el
color de la branca corresponent i, en cap cas, s’incorporen colors nous:
Referència Pantone
aproximada

Color

021

Taronja

Ciències socials i jurídiques

299

Blau cel

Arts i humanitats

072

Blau turquí

Ciències

421

Gris perla

Ciències de la salut

471

Coure

Branca

Enginyeries

TÍTOL II. DE LA PRESIDÈNCIA I LES PRECEDÈNCIES EN ELS ACTES ACADÈMICS ORGANITZATS
PER LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Article 7. Autoritats acadèmiques
Es consideren autoritats acadèmiques a l’efecte d’aquest Reglament tots els càrrecs esmentats en
l’article 10.

Article 8. Tractaments de les autoritats universitàries
8.1. D’acord amb la disposició addicional tretzena de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es
modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, les autoritats universitàries reben el
tractament de senyor o senyora, seguit de la denominació del càrrec. Els rectors de les universitats
reben, a més, el tractament acadèmic de Rector Magnífic o Rectora Magnífica. Els rectors anteriors a
l’entrada en vigor de la Llei esmentada mantenen el tractament d’Excel·lentíssim o Excel·lentíssima.
8.2. Les fórmules de tractament del rector són les següents:
a) Magnífic Senyor [nom i cognoms], rector de la Universitat de Barcelona
b) El rector de la Universitat de Barcelona, Magnífic Senyor [nom i cognoms]
c) Dr. [nom i cognoms], Rector Magnífic de la Universitat de Barcelona
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La fórmula abreujada de Magnífic Senyor és Mgfc. Sr.
8.3. En els cas dels exrectors la formula és la següent:
a) Magnífic Senyor [nom i cognoms], rector de la Universitat de Barcelona (període d’anys en el
càrrec)
b) Dr. [nom i cognoms], Rector Magnífic de la Universitat de Barcelona (període d’anys en el càrrec)
8.4. En l’àmbit acadèmic, s’ha de fer ús del tractament de doctor o doctora, si escau. La fórmula
abreujada d’aquest tractament és Dr. o Dra.
8.5. Les autoritats acadèmiques que tinguin altres tractaments mantenen el tractament de rang més alt.

Article 9. Presidència
El rector presideix els actes organitzats per la Universitat de Barcelona als quals assisteix. En cas que
la seva representació recaigui en un membre del Consell de Direcció, aquesta persona presideix l’acte.
Si no hi és, el presideix la màxima autoritat acadèmica del centre. De manera excepcional, el rector pot
cedir la presidència.

Article 10. Precedències
10.1. Les persones que assisteixen als actes acadèmics de la Universitat de Barcelona en representació
d’altres universitats tenen, a judici de l’organització, la precedència que els correspon seguint
l’equivalència amb els càrrecs acadèmics de la Universitat de Barcelona, i s’integren en l’espai reservat
a la comunitat universitària en el lloc en què es desenvolupi l’acte.
10.2. En els actes universitaris que es facin fora d’una seu universitària, l’autoritat acadèmica que hi
participi n’ha d’ocupar la presidència o, en funció del lloc, la copresidència o el lloc més immediat després
de la presidència.
10.3. L’ordre de precedència de les autoritats de la Universitat de Barcelona és la següent:
a) Rector
b) President del Consell Social
c) Exrectors, per ordre d’antiguitat
d) Vicerectors, per ordre alfabètic
e) Secretari general
f) Degans, per ordre alfabètic de les facultats
g) Secretari o secretària del Consell de l'Alumnat
h) Directors (d’escoles o instituts que per llei siguin homologables a les facultats)
i) Delegats del rector
j) Vicedegans
k) Directors de departament
l) Altres càrrecs acadèmics
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10.4. El síndic de greuges i el gerent de la Universitat de Barcelona ocupen llocs preferents en els actes
organitzats per la Universitat.
10.5. Els membres del Consell Social ocupen llocs preferents en els actes acadèmics.
10.6. Pel que fa a l’ordenament de les autoritats que no pertanyen a la comunitat universitària, se segueix
el que disposen el Reial decret 2099/1983, de 4 d’agost, pel qual s’aprova l’ordenament general de
precedències de l’Estat i el Decret 459/1981, de 6 de novembre, pel qual es modifica el Decret 189/1981,
de 2 de juliol, en què s’estableixen les normes de protocol i cerimonial en l’àmbit de la Generalitat de
Catalunya.
10.7. La persona que representi una autoritat superior no té reconeguda la precedència de la persona
que representa i, per tant, ocupa el lloc que li correspon pel seu propi càrrec, d’acord amb el que estableix
l’article 9 del Reial decret 2099/1983, de 4 d’agost, pel qual s’aprova l’ordenament general de
precedències de l’Estat.

TÍTOL III. DELS HONORS I RECONEIXEMENTS
Capítol I. Del conferiment del títol de doctor honoris causa
Article 11. Normativa
El capítol IV de l’Estatut de la Universitat de Barcelona, en els articles 97 i 98, estableix el marc general
normatiu del conferiment del títol de doctor honoris causa.

Article 12. Distinció
12.1. La Universitat de Barcelona pot conferir el títol de doctor honoris causa a persones rellevants en
els àmbits acadèmic, científic, artístic o cultural que vulgui distingir d’una manera especial.
12.2. L’atorgament del títol de doctor honoris causa significa que la Universitat de Barcelona reconeix:
a) La vàlua del candidat pel que fa a l’aportació a la ciència, al progrés del coneixement o a la
creació cultural i artística.
b) La seva projecció de mestratge en els camps de la seva especialitat.
c) Les seves relacions científiques i personals amb la Universitat de Barcelona i la seva projecció
en l’àmbit de la nostra cultura.
d) El respecte i la defensa dels principis proclamats en l’article 4 de l’Estatut de la Universitat de
Barcelona.
12.3. La consideració d’aquestes circumstàncies ha de motivar les resolucions corresponents dels
diferents òrgans que intervenen en el procediment per conferir aquesta distinció i, específicament, de la
Junta Consultiva.
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Article 13. Proposta
13.1. Poden proposar el conferiment del títol de doctor honoris causa els centres, per acord de la Junta
de Facultat, i el rector. En tot cas, cal indicar el nom de la persona que, eventualment, apadrina el
candidat i, en el cas dels centres, el nom de les persones que han tingut la iniciativa.
13.2. No es pot proposar com a doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona ningú que pertanyi
o hagi pertangut a la seva plantilla de personal docent i investigador.
13.3. El Consell de Govern fixa el nombre anual de doctors honoris causa i, en tot cas, cada centre
només pot proposar un candidat per any acadèmic.
13.4. Les propostes han d’aportar la documentació que justifiqui que el candidat compleix els requisits
establerts i s’han de presentar a la Junta Consultiva abans que finalitzi el mes de juny. Les que es rebin
passat aquest termini es comptabilitzen i s’analitzen en la convocatòria següent.

Article 14. Procediment
14.1. Un cop complert el termini fixat en l’article 13.4, la Junta Consultiva informa preceptivament, en un
període màxim de tres mesos, sobre les propostes d’atorgament del títol de doctor honoris causa. A
aquest efecte, pot demanar informes externs complementaris.
14.2. La Junta Consultiva lliura el seu informe a la Secretaria General perquè l’elevi al Consell de Govern,
que aprova, si escau, el conferiment del títol de doctor honoris causa.
14.3. El Consell de Govern comunica la seva decisió a l’òrgan o l’autoritat proposant i, en cas que sigui
positiva, al candidat.
14.4. Fins a l’adopció d’aquest acord, s’ha de guardar la màxima discreció i la persona proposada no en
pot tenir coneixement formal.

Article 15. Certificació
15.1. El rector estén un diploma acreditatiu del nomenament de doctor honoris causa per la Universitat
de Barcelona, que lliura al nou doctor en l’acte d’investidura, juntament amb els atributs que estableix
l’article 30e d’aquest Reglament.
15.2. La Secretaria General gestiona el llibre de registre dels doctors honoris causa, del qual és
responsable. En aquest llibre hi ha, per a cada doctor, una diligència de conferiment del grau de doctor
honoris causa signada pel rector, el secretari general i el nou doctor.

Article 16. Honors
Les persones que reben el títol de doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona n’esdevenen
membres i poden incorporar-se al Claustre de Doctors.
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Article 17. Cerimònia
17.1. El conferiment del títol de doctor honoris causa es fa en el decurs d’una sessió solemne, d’acord
amb la tradició de la Universitat de Barcelona.
17.2. La cerimònia es desenvolupa segons el que estableix l’article 30 d’aquest Reglament.

Capítol II. De la Medalla d’Or de la Universitat de Barcelona
Article 18. Distinció
18.1. La Universitat de Barcelona crea la Medalla d’Or per distingir aquelles persones, físiques o
jurídiques, nacionals o estrangeres, que d’alguna manera hagin destacat pels serveis prestats a la
Universitat de Barcelona o hagin contribuït de manera eminent i extraordinària a la societat en els àmbits
polític, social, econòmic, cultural o científic.
18.2. Aquesta distinció es pot atorgar a títol pòstum.
18.3. L’atorgament d’aquesta medalla té caràcter honorífic i les persones distingides tenen dret a la
precedència protocol·lària que es determini en els actes oficials o de la persona que la representi, si la
medalla ha estat concedida a títol pòstum.
18.4. Únicament tenen consideració de medalles d’or les que consten en aquest Reglament. Les que
lliuren les facultats tenen la consideració de distintius d’or del centre corresponent.

Article 19. Procediment
19.1. Aquesta distinció no es pot atorgar a més de dues persones l’any, llevat dels supòsits excepcionals
previstos en l’article 19.5 d’aquest Reglament.
19.2. La iniciació de l’expedient de concessió de la Medalla d’Or de la Universitat de Barcelona
correspon:
a) al Claustre
b) al rector
c) al Consell de Govern
d) als centres, per acord de la Junta de Facultat
19.3. La tramitació dels expedients es duu a terme a la Secretaria General. En l’expedient s’han
d’acreditar:
a) els mèrits i les circumstàncies que concorren en el candidat
b) la documentació acreditativa dels mèrits i les circumstàncies
c) els informes que la Secretaria General consideri oportuns i necessaris
19.4. En vista de l’expedient i informada la Junta Consultiva, el rector proposa al Consell de Govern
l’atorgament de la distinció perquè l’aprovi.
19.5. El rector pot atorgar la Medalla d’Or de la Universitat de Barcelona, de manera excepcional, per
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motius de cortesia o de reciprocitat.

Article 20. Certificació
20.1. Junt amb la medalla, es lliura el diploma acreditatiu corresponent.
20.2. La Secretaria General gestiona el llibre de registre de medalles d’or de la Universitat de Barcelona,
en el qual s’ha de fer constar per a cada expedient:
a) la data d’iniciació de l’expedient
b) les dades personals de la persona proposada
c) la disposició que atorga la distinció i la data corresponent
d) la data d’imposició de la medalla
e) altres dades que es considerin necessàries i pertinents

Article 21. Revocació
Aquesta distinció pot ser revocada quan s’acreditin fets que posin de manifest una conducta poc
honorable, pública o privada, de la persona adjudicatària. La revocació es duu a terme, prèvia audiència
de la persona interessada, seguint el mateix procediment previst per a la concessió.

Article 22. Descripció
22.1. A l’anvers de la medalla hi figura en semicercle la inscripció «Universitat de Barcelona» i en relleu
l’escut de la Universitat de Barcelona.
22.2. Al revers hi ha el nom i cognoms de la persona guardonada i la data de lliurament.

Article 23. Cerimònia
23.1. El conferiment de la Medalla d’Or es fa en el decurs d’una sessió solemne, d’acord amb la tradició
de la Universitat de Barcelona.
23.2. La cerimònia es desenvolupa segons el que estableix l’article 31 d’aquest Reglament.

Capítol III. De la Medalla de Bronze de la Universitat de Barcelona
Article 24. Distinció
24.1. La Universitat de Barcelona crea la Medalla de Bronze per distingir les persones que, per motiu de
jubilació, finalitzen el servei laboral prestat a la institució.
24.2. Aquesta distinció es pot atorgar a títol pòstum.
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24.3. Únicament tenen consideració de medalles de bronze les que consten en aquest Reglament. Les
que lliuren les facultats tenen la consideració de distintius de plata del centre corresponent.

Article 25. Descripció
25.1. A l’anvers de la medalla hi ha l’escut de la Universitat de Barcelona.
25.2. Al revers hi figura el nom de la persona que es jubila, l’any d’inici laboral a la Universitat i el de
jubilació.

Article 26. Lliurament
Aquesta distinció es lliura preferiblement en el decurs de l’acte d’inauguració del curs acadèmic, segons
el que estableix l’article 29 d’aquest Reglament.

TÍTOL IV. DE LES CERIMÒNIES SOLEMNES
Article 27. Cerimònia acadèmica solemne
27.1. Es consideren cerimònies acadèmiques solemnes:
a) la presa de possessió del rector
b) les inauguracions de curs acadèmic
c) els actes d’investidura de doctor honoris causa
d) els actes de lliurament de la Medalla d’Or
e) tots els altres actes que determini l’autoritat acadèmica competent
27.2. En les cerimònies solemnes és preceptiva la presència dels símbols acadèmics de la Universitat
de Barcelona:
a) el domàs
b) les banderes
c) la vara del rector
d) les masses

Article 28. Presa de possessió del rector
28.1. La sessió de presa de possessió del rector la presideix l’autoritat competent del Govern de
Catalunya. Els rectors sortint i entrant han d’ocupar els llocs immediats de la presidència.
28.2. L’acte de presa de possessió del rector té lloc al Paranimf de l’Edifici Històric de la Universitat de
Barcelona, o altre lloc rellevant, cas que al Paranimf no pugui ser.
28.3. El desenvolupament de l’acte és el següent:
a) Lectura del decret de nomenament a càrrec de l’autoritat competent del Govern de Catalunya.
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b) Signatura del document de la Generalitat de Catalunya de presa de possessió com a rector i
signatura al llibre de presa de possessió de la Universitat de Barcelona.
c) Investidura del rector amb els atributs propis del seu rang, la medalla i la vara de rector. Aquests
atributs els lliura el rector sortint. En el cas que s’investeixi el rector per segon mandat consecutiu,
els lliura l’autoritat competent del Govern de Catalunya.
d) Presa de possessió de la resta de membres del Consell de Direcció nomenats, si el rector entrant
així ho decideix. En primer lloc, ho fa el secretari general, amb la lectura de la diligència de presa
de possessió a càrrec del secretari general en funcions o sortint, i la signatura al llibre de presa
de possessió de la Universitat de Barcelona. A continuació prenen possessió la resta de
membres de l’equip de govern, d’acord amb la prelació que hagi establert el rector, amb la lectura
de les diligències de presa de possessió a càrrec del nou secretari general i la signatura al llibre
de presa de possessió de la Universitat de Barcelona.
e) Discurs del rector sortint, si escau.
f) Discurs del president del Consell Social.
g) Discurs d’investidura del nou rector.
h) Discurs de la presidència.
i) Cant del Gaudeamus igitur.

Article 29. Inauguració de curs acadèmic
El desenvolupament de l’acte d’inauguració de curs acadèmic és el següent:
a) Entrada de la comitiva acadèmica amb un cant d’entrada.
b) Presentació de la memòria del curs anterior a càrrec del secretari general.
c) Lliçó inaugural.
d) Lliurament de premis extraordinaris, si escau.
e) Lliurament de la Medalla de Bronze de la Universitat de Barcelona al personal jubilat durant el
curs acadèmic anterior, si escau.
f) Parlament de les autoritats assistents, en ordre invers al de precedència.
g) Parlament del rector i declaració de la inauguració oficial del curs acadèmic.
h) Interpretació del Gaudeamus igitur.
i) Cloenda a càrrec del rector.
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Article 30. Investidura de doctor honoris causa
El desenvolupament de l’acte d’investidura de doctor honoris causa és el següent:
a) Entrada de la comitiva acadèmica amb un cant d’entrada.
b) Lectura de l’acord de concessió del grau de doctor honoris causa a càrrec del secretari general.
c) Entrada del doctorand acompanyat del padrí i el degà.
d) Laudatio a càrrec del padrí.
e) Investidura del doctorand amb els atributs propis del grau de doctor honoris causa: títol, birret,
anell i guants blancs.
f) Abraçada de benvinguda del rector, en nom del Claustre, al nou doctor.
g) Parlament del nou doctor.
h) Parlament del rector.
i) Interpretació del Gaudeamus igitur.
j) Cloenda a càrrec del rector.

Article 31. Lliurament de la Medalla d’Or
El desenvolupament de l’acte de lliurament de la Medalla d’Or és el següent:
a) Intervenció musical mentre entren els membres de la presidència.
b) Benvinguda del rector.
c) Lectura de l’acta de concessió a càrrec del secretari general.
d) Glossa de l’homenatjat.
e) Lliurament de la Medalla d’Or i del títol que l’acompanya.
f) Parlament de l’homenatjat.
g) Intervenció musical, si escau.
h) Parlament del rector.
i) Interpretació del Gaudeamus igitur.
j) Cloenda a càrrec del rector.
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DISPOSICIONS
Disposició addicional primera. Ús del masculí
La utilització del masculí per als diferents càrrecs o figures que apareixen en aquest Reglament només
fa referència a la denominació del càrrec i no fa, en cap cas, referència al titular del càrrec, ni pressuposa
el gènere de la persona que l’ocupa.

Disposició addicional segona. Defunció de membres de la comunitat universitària
1. Davant la circumstància de defunció de membres de la comunitat universitària en actiu —personal
docent i investigador, personal d’administració i serveis o estudiants—, la Universitat de Barcelona aplica
el protocol següent:
a) Es fa onejar a mig pal la bandera de la Universitat de Barcelona a l’Edifici Històric i, si escau,
també a la facultat corresponent, durant vint-i-quatre hores.
b) Es publica una esquela als mitjans de comunicació, segons el protocol corresponent.
2. Davant la circumstància de defunció de personal jubilat —personal docent i investigador o personal
d’administració i serveis—, es publica una esquela a l’espai digital «In Memoriam» de la intranet de la
Universitat de Barcelona habilitat a aquest efecte.
3. En cas de defunció del rector o exrectors, la Universitat de Barcelona aplica el protocol següent:
a) En el cas de defunció del rector en actiu, es declaren tres dies de dol oficial, que no impliquen
forçosament la suspensió de l’activitat acadèmica.
b) En el cas de defunció dels exrectors, es declaren dos dies de dol oficial, que no impliquen
forçosament la suspensió de l’activitat acadèmica.
c) Es fa onejar a mig pal la bandera de la Universitat de Barcelona a l’Edifici Històric i, si escau, a
la resta d’edificis de la Universitat, durant el període de dol oficial.
d) Es publica una esquela als mitjans de comunicació, segons el protocol corresponent.
4. Quan, per defunció o dol oficial, escaigui penjar les banderes, únicament s’abaixa en signe de dol la
corresponent a l’àmbit d’influència. Així, doncs:
a) En cas de defunció de membres de la comunitat universitària, s’abaixa la bandera de la
Universitat de Barcelona.
b) En cas de dol oficial a Catalunya, s’abaixen la bandera de Catalunya i la de la Universitat de
Barcelona.
c) En cas de dol oficial a l’Estat, s’abaixen la bandera de l’Estat, la de Catalunya i la de la Universitat
de Barcelona.
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Disposició derogatòria única. Disposicions de rang igual o inferior
Queden derogades les disposicions de rang igual o inferior que contradiguin el que estableix aquest
Reglament o que hi hagin quedat incloses.

Disposició final única. Entrada en vigor
Aquest Reglament entra en vigor a partir del dia següent a la seva publicació al Portal de
Transparència.
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