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RESOLUCIÓ DEL RECTOR, DE DATA 24 D’ABRIL DE 2021, D’ADOPCIÓ DE 
NOVES MESURES DAVANT DE LA PANDÈMIA DE COVID-19 (escenari B2) 
 
El dia 25 d’octubre de 2020 el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
va dictar la Resolució SLT/2620/2020 per la qual s'adoptaven mesures de salut pública 
i de restricció de la mobilitat nocturna per a la contenció del brot epidèmic de la 
pandèmia de covid-19 al territori de Catalunya. Igualment, l’estat d’alarma va ser 
prorrogat fins al proper 9 de maig de 2021 pel Reial decret 956/2020, de 3 de 
novembre.  
 
Posteriorment, la Resolució SLT/2983/2020, de 21 de novembre, va prorrogar i 
modificar les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic 
de la pandèmia de covid-19, en el marc d'un procés d'obertura progressiva de les 
activitats que havia presentat públicament el Govern de la Generalitat el 19 de 
novembre de 2020.  
 
A més, del 25 d’octubre ençà que el Departament de Salut ha publicat altres 
resolucions, que també han tingut afectació a les universitats, i que totes plegades han 
estat recollides en les resolucions del rector de data 29 d’octubre i 1 de desembre de 
2020, i 5 de febrer i 4 de març de 2021, resolucions que configuren l’escenari B1 i les 
seves modificacions respectives.  
 
Amb l’inici del procés de vacunació el Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya ha anat autoritzant una major flexibilització de la mobilitat i l’obertura 
d’activitats amb interacció social, cosa que ens porta cap a nous escenaris de lluita 
contra la covid-19, en els quals la nostra activitat acadèmica, de recerca i de gestió es 
veuran afectades.  
 
Avui, 24 d’abril, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha publicat la 
Resolució SLT/1178/2021, de 23 d'abril, 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. 
 
És per això que amb la present resolució es recullen totes les mesures que s’han 
adoptat des de l’inici del curs acadèmic 2020-2021 i fins a la data d’avui, vigents, així 
com d’altres de noves, d’acord amb les resolucions recents del Departament de Salut 
esmentades anteriorment. Tot plegat configura un nou escenari a la UdG (escenari 
B2), que en funció de l’evolució de la pandèmia pot portar a d’altres, adaptats a les 
noves restriccions o la flexibilització d’aquestes que puguin esdevenir.  
 
A fi de contribuir a contenir el brot epidemiològic i facilitar el compliment de les mesures 
aprovades per les autoritats competents es dicta, doncs, la present resolució; i en virtut 
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de les competències que m’atorguen els articles 93 i 97 dels Estatuts de la Universitat 
de Girona (Acord GOV/94/2011, de 7 de juny, pel qual s’aprova la modificació dels 
Estatuts de la Universitat de Girona i es disposa la publicació del seu text íntegre – 
DOGC núm. 5897, de 9 de juny de 2011) i el Reial Decret 1065/2017, de 22 de 
desembre, de nomenament del rector de la Universitat de Girona (BOE núm. 316, de 
29 de desembre de 2017),  
 
RESOLC:  
 
Primer. L’hora límit de tancament dels edificis de la UdG són les 21:15 hores, per tant 
l’activitat acadèmica ha de finalitzar com a molt tard a les 21:00 hores.  
 
Segon. Les reunions de treball es poden dur a terme presencialment respectant els 
límits d’aforament, seguint les normes que ha estipulat, per a cada cas, l’Oficina de 
Salut Laboral (OSL) de la UdG, tot i que es recomana l’opció no presencial, 
especialment per reduir la mobilitat i la interacció social.  
 
Tercer. Per a la prestació del servei de registre presencial només roman oberta 
l’Oficina Central de Registre, situada al Rectorat, edifici Les Àligues. L’horari d’atenció 
pública és de dilluns a divendres, de les 9:15 a les 14 hores.  
 
Quart. Per justificar externament la mobilitat restringida de les persones de la 
comunitat universitària, motivada per estudis o treball, sigui per raó geogràfica o 
d'horaris, continua accessible al web de la UdG (La meva UdG > Personal > Certificat 
desplaçament) un sistema d'emissió de certificats autoresponsables de desplaçament, 
en suport digital o en paper, la base de dades dels quals està sota la custodia i control 
de la direcció de la Universitat.  
 
Cinquè. Es recomana que l’activitat del Consell d’Estudiants i del Consell 
d’Associacions sigui no presencial. En el cas que, per la seva naturalesa, sigui 
necessària la presencialitat, es recorda l’obligatorietat de seguir les normes que ha 
estipulat, per a cada cas, l’Oficina de Salut Laboral (OSL) de la UdG.  
 
Sisè. En les activitats docents teòriques de tots els estudis oficials i propis de la 
Universitat es podrà considerar l’augment de la presencialitat simultània restringida 
fins a un màxim del 30% de l’estudiantat de cada centre docent, prioritzant la 
presencialitat en el primer curs dels estudis de grau. Els centres docents determinaran 
i informaran de les activitats docents teòriques i pràctiques i de les activitats 
d’avaluació que es mantenen de forma presencial, extremant les mesures de 
protecció. La resta d’activitats, amb caràcter general, s’han de fer en modalitat no 
presencial, tret que els centres docents estableixin altra cosa si la no presencialitat no 
fos possible i això afectés la qualitat de la docència.  
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Setè. La defensa dels treballs finals de grau i màster i la defensa de les tesis doctorals 
que es programin amb posterioritat al 4 de març de 2021 es podran dur a terme de 
forma presencial.  
 
Vuitè. Si la recerca ho permet, es recomana que els investigadors i les investigadores 
duguin a terme l’activitat investigadora a distància. Pel que fa a la recerca presencial i 
al funcionament dels laboratoris i espais de recerca, incloses les sortides de camp i 
espais exteriors a la UdG, les persones s'han de distribuir en l’espai i el temps per 
mantenir les condicions de seguretat, seguint les recomanacions de l’OSL. Les 
direccions dels departaments i dels instituts de recerca, si escau, són els òrgans 
responsables de la coordinació pel que fa a l’ús dels espais, segons les necessitats 
dels grups de recerca.  
 
Novè. S’autoritza la celebració presencial de tots els actes acadèmics protocol·laris 
de la Universitat de Girona (actes de graduació, reconeixements acadèmics, 
inauguracions de curs, cerimònies d’investidura de doctors honoris causa, lliurament 
de premis o altres actes similars) d’acord amb allò que estableixin el “Pla de 
contingència” i el “Protocol de Seguretat i Salut. Mesures preventives del risc de 
contagi del coronavirus SARS-CoV-2” de la Universitat de Girona.  
 
Desè. Atès l’increment progressiu de l’activitat acadèmica presencial, el gerent 
determinarà, mitjançant una instrucció, els canvis organitzatius necessaris en 
l’administració per tal de garantir una adequada prestació de serveis, especialment en 
el que fa referència a les àrees d’estudi i als serveis a la comunitat (en particular el 
Servei de Biblioteca, el Servei d’Esports, el Servei de Llengües Modernes i l’Oficina 
de Salut Laboral). Així mateix coordinarà l’adequació progressiva dels serveis externs 
(en particular el servei de neteja i el de vigilància de campus, així com els 
concessionaris restauració i reprografia) per tal de proporcionar els serveis que la 
comunitat necessiti en cada moment.  
 
Onzè. Atès que la a la comunitat universitària UdG ja s’han iniciat les vacunacions 
contra la covid-19, el correu electrònic i la web de la UdG seran els canals mitjançant 
els quals s’anirà informant de les convocatòries de vacunació que el Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya vagi programant. Cal que cada persona de la 
UdG vacunada, de qualsevol col·lectiu, ho informi a l’espai web La meva UdG > +OSL 
> vacunacions, per tenir les dades correctes i actualitzades i el dimensionament de la 
immunitat de grup a la Universitat.  
 
Igualment, les persones que es trobin en alguna situació de contacte estret o amb 
PCR positiva cal que ho continuïn comunicant a l’espai web La meva UdG > +OSL > 
incidències.  
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Dotzè. Es revoca i es deixa sense efectes la Resolució del rector de data 4 de març 
de 2021; tot i això caldrà continuar donant compliment a la Instrucció de Gerència 
núm. 01/2021 relativa a la interpretació de la resolució del rector de data 4 de març de 
2021 en què es modifiquen les mesures acadèmiques en el marc de la pandèmia de 
covid-19.  
 
Tretzè. Aquesta resolució tindrà efectes a partir del proper dilluns 26 d’abril de 2021.  
 
Catorzè. Publicar aquesta Resolució íntegrament al Butlletí Oficial de la Universitat de 
Girona. 
 
El rector, 
 
 
 
 
 
Joaquim Salvi Mas 
Girona, 24 d’abril del 2021  
 
 
 
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, i independentment de la seva execució immediata, 
les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del rector de la 
Universitat de Girona en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació, d’acord amb el que disposen 
els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, o bé interposar 
directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Girona, en el termini 
de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació, d’acord amb els articles 8.3, 14.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Igualment, les persones interessades poden 
interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.  
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