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RESOLUCIÓ del rector de la Universitat de Barcelona per la qual es deixa sense efectes la
Resolució de 23 de desembre i es torna a les mesures aprovades per resolució del rector de 25
d’octubre del 2021.

Antecedents de fet
I.- Atès l’empitjorament de la situació sanitària i dels indicadors de risc de transmissió de la COVID19, en data 23 de desembre de 2021, la Generalitat de Catalunya va dictar la RESOLUCIÓ
SLT/3787/2021, de 23 de desembre, per la qual s'establien les mesures en matèria de salut pública
per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya per un
període de 14 dies.
II.- Per resolució del rector de la Universitat de Barcelona de data 23 de desembre es van aprovar
les mesures provisionals aplicables a la Universitat de Barcelona durant el període de vacances de
Nadal.
Aquestes mesures provisionals es van prorrogar per resolució del rector de data 7 de gener del
2022 i posterior resolució de 22 de gener.
III.- En data 2 de febrer del 2022 es dicta nova RESOLUCIÓ SLT/177/2022, de 2 de febrer, per la qual
s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
La citada Resolució SLT 177/2022, atès la millora en les dades epidemiològiques, recomana la
reincorporació progressiva de forma presencial als llocs de treball, i deixa sense efecte mesures de
contenció del brot epidèmic de la pandèmia COVID-19, como ara el requeriment del certificat
COVID.
En l’àmbit universitari es preveu el manteniment de l’activitat universitària presencial, incloses les
activitats docents universitàries, les pràctiques i les avaluacions considerant fins a un 100% de
l’aforament màxim autoritzat.
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 efecte les mesures provisionals acordades en la resolució de rector de data 23
de desembre del 2021, i posteriorment prorrogades en resolucions del rector de data 7 de gener i
22 de gener del 2022.
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Segon. Les activitats acadèmiques teòriques i pràctiques continuaran sent presencials, fins a un
màxim del 100% de l'aforament autoritzat, i havent d'extremar les mesures de protecció, amb
subjecció al Pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.
Tercer. El PAS ha de retornar a la presencialitat d’acord amb la instrucció de la Gerenta de 2 de
juliol de 2021.
Quart. Mantenir en vigor les mesures per al curs acadèmic acordades per resolució del rector de 25
d’octubre del 2021 “per la qual s’aproven les noves mesures per al curs acadèmic 2021-2022” en
tot allò que no entri en contradicció amb la RESOLUCIÓ SLT/177/2022, de 2 de febrer, per la qual
s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
Cinquè. Publicar aquesta resolució a la seu electrònica i al web de la UB.
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