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RESOLUCIÓ del rector de la Universitat de Barcelona per la qual es prorroga
l’adopció de mesures excepcionals per contenir el brot epidèmic de COVID-19

D’acord amb la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, la qual preveu l’adopció de
noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, el rector de la Universitat de Barcelona
dicta Resolució en data 16 d’octubre de 2020 amb les mesures excepcionals d’aplicació a
la Universitat mentre sigui vigent l’esmentada Resolució.
Davant la tendència ascendent generalitzada dels indicadors epidemiològics que se
situen en un nivell de risc alt o molt alt segons els estàndards nacionals i internacionals, i
davant l'afectació a grups poblacionals de risc, que presenten major probabilitat
d'hospitalització i de defunció, el 25 d’octubre de 2020 es publica al BOE el Reial decret
926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per contenir la propagació
d’infeccions produïdes pel SARS-CoV-2.
De conformitat amb el que disposa el Decret 127/2020, de 25 d'octubre, per a l'adopció
de les mesures necessàries en el territori de Catalunya durant la declaració de l'estat
d'alarma davant la situació d'emergència sanitària provocada per la COVID19, per
Resolució SLT/2620/2020, de 25 d'octubre, s’acorden mesures de restricció de la
mobilitat nocturna.
Atesa l’evolució de la situació, en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya
celebrat el 28 d’octubre de 2020, el Govern i les dotze universitats catalanes acorden que
durant el mes de novembre tota la docència serà virtual i que només es mantindran
presencialment com a excepció i extremant les mesures de protecció, les pràctiques i les
avaluacions, Una vegada més, es coincideix a l’hora de destacar i agrair el compromís de
la comunitat universitària amb el seguiment i el compliment de les mesures de seguretat
adoptades. En aquest sentit, es reitera que les universitats són segures i que l’objectiu de
reduir la docència presencial és aconseguir la disminució de l’activitat induïda, com és el
cas de la mobilitat i de la interacció dels estudiants.
En data 30 d’octubre es publica al DOGC la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre,
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, i per la
qual s’estableix la limitació de l'entrada i sortida de persones en el territori de Catalunya, i,
addicionalment, mentre estigui en vigor aquesta restricció, des de les 06.00 hores de
divendres fins a les 06.00 hores de dilluns, la limitació de l'entrada i la sortida de cada
municipi. L’esmentada Resolució disposa, entre d’altres, que la docència universitària ha

Gran Via
de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

de ser virtual i només es mantindran com a excepció les pràctiques i les avaluacions,
extremant les mesures de protecció, suspèn l'obertura al públic de les instalꞏlacions i els
equipaments esportius i limita l'accés a les biblioteques a la recollida i lliurament de
documents reservats per al préstec.
En conseqüència, d’acord amb les competències que em confereix l’article 73 de
l’Estatut de la Universitat de Barcelona,

RESOLC

Primer. Fins el 29 de novembre de 2020 la docència de la Universitat de Barcelona serà
virtual i només es mantindran presencialment com a excepció les pràctiques i les
avaluacions, i extremant les mesures de protecció, de conformitat amb l’acord del Consell
Interuniversitari de Catalunya de 28 d’octubre.
Les defenses dels treballs finals de grau i màster i de les tesis doctorals que es programin
amb posterioritat a aquesta Resolució han de dur-se a terme de manera no presencial.
Es recomana els estudiants que hagin d’anar a les instalꞏlacions de la Universitat portin el
certificat autoresponsable elaborat pel Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya.

Segon.- Les persones responsables dels serveis administratius i de les administracions
de centre han d’adoptar les mesures per limitar al màxim la mobilitat del PAS. A aquest
efecte, cal fomentar el treball a distància tot garantint el compliment dels serveis mínims
indicats en la Resolució del rector de 16 d’octubre de 2020.

Tercer.- Es recomana als treballadors i les treballadores de la Universitat de Barcelona
que hagin d’anar al seu lloc de treball que portin el certificat autoresponsable elaborat pel
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. En cas de treball nocturn i
desplaçaments entre municipis, i a petició de la persona afectada, els degans i deganes
en el cas de PDI i les persones responsables dels serveis i de les administracions de
centre, o el gerent si escau, en el cas del PAS, proveiran el document justificatiu pertinent
d’acord amb el model annex.
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Quart.- Les instalꞏlacions del Servei d’Esports estaran tancades.

Cinquè.- Les biblioteques romandran obertes però amb accés limitat i amb cita prèvia
per a la recollida i lliurament de documents reservats per al préstec.

Sisè.- En tot allò que no s’oposi a la present Resolució, continuen vigents les mesures
excepcionals previstes en la Resolució del rector de 16 d’octubre de 2020, i en les
instruccions aprovades pel rector en data 10 d’octubre de 2020 i pel gerent en data 18 de
setembre de 2020.

Setè.- Aquesta Resolució entra en vigor el 30 d’octubre de 2020 i serà vigent fins al 14 de
novembre de 2020, llevat de la docència no presencial prevista al punt primer.

Vuitè.- Aquesta resolució s’ha de publicar a la seu electrònica i al web de la UB.

Fecha:
2020.10.30
14:58:07
+01'00'
Joan Elias i Garcia
Rector
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Model de certificat de desplaçament per la crisi sanitària causada per la COVID-19

XXXXX (nom i cognoms), de XXX (càrrec) de la UNIVERSITAT DE BARCELONA, amb NIF
Núm. Q‐0818001‐J i domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 585 (08007)

FAIG CONSTAR
Que el Sr./a XXX (nom i cognoms), amb DNI Núm. XXX presta serveis a la Universitat de
Barcelona en el centre de treball ubicat a XXXXXXX (identificar direcció completa de les
instal∙lacions a les que ha d’accedir) en horari de XX a XX hores, de XX (identificar dies de
la setmana, de dilluns a divendres, caps de setmana...).
Que s’expedeix el present certificat als efectes de poder acreditar davant les autoritats
competents la necessitat de realitzar els desplaçaments de conformitat disposicions
legals d’aplicació i les decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d'actuació
PROCICAT per les quals s’adopten mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat
per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

(Signatura i data)

