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RESOLUCIÓ del rector de la Universitat de Barcelona per la qual s’aproven noves mesures
relatives a la COVID-19, en aplicació de la RESOLUCIÓ SLT/8/2022, de 4 de gener, 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.

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 24 de desembre es van aprovar
les mesures aplicables a la Universitat de Barcelona durant el període de vacances de Nadal.
III.- La Resolució SLT/8/2022, de 4 de gener, 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, estableix les mesures aplicables fins el 21 de gener de 2022. 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.
IV.- Atès que el proper dia 7 de gener de 2022 finalitza el període de vacances de Nadal, cal
adaptar les mesures adoptades en la resolució del rector de 24 de desembre de 2021, per tal de
garantir el correcte desenvolupament de l’activitat acadèmica en el període comprès entre el 10 i
el 21 de gener de 2022, ambos inclosos.
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. Mantenir el format presencial de les activitats d’avaluació, tal com preveuen els plans
docents de les assignatures.
En tot cas, cal respectar les mesures de protecció establertes en el Pla sectorial d’universitats del
PROCICAT i en els plans de seguretat davant la COVID-19 establerts per les facultats.
Així mateix, cal garantir que tant l’alumnat com el professorat i el PAS disposen —amb l’antelació
suficient— de les instruccions per accedir i sortir dels centres i fer els exàmens amb seguretat.
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Els centres han de garantir que els estudiants que es trobin en una situació degudament justificada
de confinament, i per tant no puguin assistir a alguna activitat d’avaluació presencial programada
en el pla docent, podran gaudir de sistemes d’avaluació alternatius, tal com es fa quan un estudiant
no pot fer una activitat d’avaluació per una causa de força major.
Segon. Les activitats acadèmiques teòriques i pràctiques poden continuar 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. Excepcionalment, i fins al 21 de gener de 2022, la presencialitat obligatòria del PAS
s’estableix com a mínim en 2 dies a la setmana, sempre que es garanteixi íntegrament la prestació
del servei i sigui factible el treball a distància atesa la naturalesa del lloc de treball. Si existeix
alguna problemàtica pel que fa a l’adequació de l’espai físic del lloc de treball o altres
circumstàncies justificatives vinculades amb la seguretat i salut laboral el treball a distància pot ser
del 100% de la jornada laboral.
Quart. Mantenir obertes les instal·lacions i els equipaments esportius de la UB, amb limitació en
l’aforament autoritzat del 70% i amb estricte subjecció a les condicions establertes en la
RESOLUCIÓ SLT/8/2022, de 4 de gener, 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.
Per accedir als gimnasos, vestuaris i espais tancats, l’usuari ha de presentar un certificat (en suport
digital o en paper), emès per un servei públic de salut, que acrediti alguna de les circumstàncies
següents:
a) Que se li ha administrat la pauta vacunal completa contra la COVID-19 (certificat de vacunació).
b) Que disposa d’una prova diagnòstica de COVID-19 negativa, efectuada en les últimes 72 hores
en el cas de les proves RT-PCR i en les últimes 48 hores en el cas dels tests d’antígens
(certificat de prova diagnòstica).
c) Que s’ha recuperat de la COVID-19 en els darrers sis mesos, després d’un resultat positiu
obtingut mitjançant una prova diagnòstica considerada vàlida per l’autoritat competent
(certificat de recuperació).
Estan exempts d’aquesta condició els infants de menys de 13 anys que, per raó d’edat, no tinguin
limitat l’accés a aquests locals, establiments, equipaments o espais d’acord amb la normativa
sectorial d’aplicació.
Cinquè. La gestió dels contactes estrets s’ha de fer de conformitat amb les directrius establertes
pel Departament de Salut.
Sisè. Mantenir en vigor les mesures previstes en les anteriors resolucions del rector actualment
vigents així com en el Pla de contingència de la Universitat de Barcelona davant la crisi sanitària per
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la COVID-19 per al curs 2021-2022, en tot allò que no entri en contradicció amb la present
resolució i amb la RESOLUCIÓ SLT/8/2022, de 4 de gener, 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.
Setè. Aquesta resolució restarà vigent inicialment per un període de 14 dies (fins el 21 de gener
inclòs) i s’actualitzarà de conformitat amb el que disposi la normativa vigent. La Universitat de
Barcelona mantindrà permanentment informada la comunitat universitària de qualsevol canvi
mitjançant el web de la Universitat.
Vuitè. Publicar aquesta resolució a la seu electrònica i al web de la UB.
El rector
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