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Resolució del rector de la Universitat de Barcelona per la qual s’aproven noves mesures 
per al curs acadèmic 2021-2022, en aplicació de la Resolució SLT\3150\2021 
 
 
Antecedents 
 
 
I. Per resolució del rector de 29 de juliol del 2021, es van dictar les instruccions que havien de regir 
l’activitat de la Universitat de Barcelona durant el curs acadèmic 2021-2022, subjectes en tot cas a 
les adaptacions i modificacions necessàries en funció de l’evolució de la pandèmia, a les indicacions 
de les autoritats sanitàries competents i a l’establert en el Pla sectorial d’universitats aprovat pel 
PROCICAT el 21 de juliol de 2021. 
 
II. En data 2 de setembre del 2021 es va aprovar la Resolució SLT/2704/2021, per la qual es 
prorrogaven i modificaven les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, que autoritzava la presencialitat 
simultània restringida fins a un màxim del 70 % de l’alumnat, d’acord amb les indicacions del Pla 
del PROCICAT. 
 
III. D’acord amb la Resolució SLT/2704/2021 i amb el Pla sectorial d’universitats aprovat pel 
PROCICAT el 21 de juliol del 2021, per resolució del rector de data 8 de setembre del 2021 es va 
aprovar la planificació del curs 2021-2022 i el Pla de contingència de la Universitat de Barcelona 
davant la crisi sanitària per la COVID-19 per al curs 2021-2022. 
 
IV. En data 14 d’octubre del 2021 es va aprovar la Resolució SLT/3090/2021, per la qual es 
modificava la Resolució 3035/2021, de 6 d’octubre, per la qual es prorrogaven i modificaven les 
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de 
COVID-19 al territori de Catalunya, que pel que fa a les activitats docents universitàries autoritzava 
la presencialitat fins a un màxim del 100 % de l’aforament autoritzat. 

L’apartat 2.2 de l’esmentada Resolució SLT 3090/2021 establia el següent: «En els diferents sectors 
d’activitat, les mesures establertes en aquesta Resolució són d’aplicació preferent a les mesures 
previstes en els plans sectorials específics i protocols organitzatius aprovats pel Comitè de Direcció 
del Pla d’actuació del PROCICAT per a les emergències associades a malalties transmissibles 
emergents amb un alt potencial de risc, o que es puguin aprovar, a proposta del Comitè Tècnic del 
Pla d’actuació del PROCICAT, en atenció a l’especificitat del sector d’activitat. Els plans sectorials i 
protocols organitzatius poden ser objecte de revisió, adaptació, modificació o supressió per decisió 
del Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT, a proposta del departament de 
l’Administració de la Generalitat competent per raó de la matèria, havent escoltat el Comitè Tècnic 
del Pla. Aquests plans i protocols s’apliquen, en tot allò que no entri en contradicció amb aquesta 
Resolució, en aspectes com els aforaments i altres restriccions a l’exercici de l’activitat.» 

D’acord amb aquesta disposició, el PROCICAT ha suprimit els plans de represa del sector cultural 
relatius a les biblioteques. 

Pel que fa el Pla sectorial d’universitats (curs 2021-2022) del PROCICAT, encara no ha estat objecte 
de revisió i/o modificació. 
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V. En data 21 d’octubre del 2021 es va aprovar la Resolució SLT/3150/2021, 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, que manté la flexibilització en les mesures ja 
acordades en la Resolució SLT/3090/2021. 
 
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. Autoritzar que les activitats acadèmiques teòriques presencials del curs 2021-2022 es 
desenvolupin presencialment amb el 100 % de l’aforament autoritzat, extremant les mesures de 
protecció, en compliment de la normativa vigent. Les mesures concretes s’han d’adaptar al que 
estableixi el PROCICAT. 
 
Segon. Autoritzar l’obertura de les biblioteques de la UB sense limitació en l’aforament autoritzat i 
sense necessitat de demanar cita prèvia, de conformitat amb la normativa vigent. 
 
Tercer. Autoritzar l’obertura de les instal·lacions i els equipaments esportius de la UB sense 
limitació en l’aforament autoritzat, de conformitat amb la Resolució SLT/3150/2021, de 21 
d’octubre. 

A les instal·lacions i els equipaments esportius s’ha de garantir una bona ventilació dels espais 
tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. 

En els vestidors s’ha de garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa 
vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis. 

Les activitats grupals en espais tancats es poden dur a terme sempre que es puguin desenvolupar 
amb mascareta, excepte a les piscines. 

Es permet desenvolupar les competicions esportives amb subjecció a l’aforament del 100 % de 
l’autoritzat, tant en instal·lacions i equipaments a l’aire lliure com en espais tancats. S’han de 
complir la resta de condicions previstes a la Resolució SLT/3150/2021. 
 
Quart. Autoritzar que puguin tenir lloc de manera presencial congressos, convencions, fires 
comercials i activitats assimilables en espais tancats, garantint la ventilació mínima establerta a la 
normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis, de conformitat amb la Resolució 
SLT/3150/2021, de 21 d’octubre. 

Quan, en el desenvolupament d’aquestes activitats, es concentrin més de 1.000 persones —tant en 
espais tancats com oberts—, s’ha de garantir el compliment de les mesures organitzatives de 
control d’aglomeracions previstes a l’annex 1 de la Resolució SLT/3150/2021. 
 
Cinquè. Establir que el lloguer d’espais requereix el compliment de les condicions exigides en la 
Resolució SLT/3150/2021, de 21 d’octubre, per a cada tipus d’activitat. 
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Sisè. Adequar l’actual Pla de contingència de la Universitat de Barcelona davant la crisi sanitària per 
la COVID-19 per al curs 2021-2022 a la Resolució SLT\3150\2021, de 21 d’octubre, i, si escau, al Pla 
sectorial d’universitats que finalment aprovi el PROCICAT en adaptació a la Resolució 
SLT\3150\2021. 
 
Setè. Mantenir en vigor i aplicables les mesures previstes en les resolucions del rector de 29 de 
juliol i de 8 de setembre del 2021, així com en el Pla de contingència de la Universitat de Barcelona 
davant la crisi sanitària per 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\3150\2021. 
 
Vuitè. Publicar aquesta resolució a la seu electrònica i al web de la UB. 
 
Barcelona, 25 d’octubre de 2021 
 
El rector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joan Guàrdia Olmos 
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