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RESOLUCIÓ del rector de la Universitat de Barcelona per la qual s’estableixen directrius en
relació amb els actes de graduació i actes institucionals
Per resolució del rector de 13 de gener de 2021, es van prorrogar les mesures contingudes en les
resolucions de 16 i 30 d’octubre de 2020 i 5 de gener de 2021, d’acord amb 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 COVID-19, atès que la situació epidemiològica a Catalunya havia
experimentat un empitjorament generalitzat.
Les últimes setmanes, l’Agència de Salut Pública de Catalunya ha detectat una millora de la situació
sanitària que ha permès avançar en el procés de desescalada i adoptar mesures de flexibilització
dels aforaments permesos i de les condicions en què es poden desenvolupar determinades
activitats socials. En aquest nou context, en data 5 de juny es va publicar 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 aquest nou context sanitari i normatiu, en aplicació de les
competències que em confereix l’article 73 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona,

RESOLC:
Primer. Permetre que se celebrin actes de graduació de l’alumnat universitari i actes institucionals,
en les condicions següents:
a) L’aforament està limitat al 70 % i a un màxim de 1.000 persones, tant en recintes tancats com
a l’aire lliure.
b) Es poden celebrar en recintes tancats o preferiblement a l’aire lliure.
c) En tot cas, tots els assistents han d’estar asseguts.
d) S’ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats, mitjançant ventilació natural o amb
altres sistemes de ventilació.
e) És obligatori l’ús de mascareta.
f)

No es permet el consum de menjar ni begudes.

g) És obligatori complir les mesures de seguretat previstes als plans sectorials aprovats pel
Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.
Segon. Revisar les mesures contingudes en aquesta resolució en funció de les disposicions legals i
dels 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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