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RESOLUCIÓ del rector de la Universitat de Barcelona per la qual s’aproven noves mesures en
relació amb l’ús de la mascareta, en aplicació del Reial decret 286/2022, de 19 d’abril, pel qual es
modifica l’obligatorietat de l’ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per
la COVID-19

Antecedents de fet
I. Per acord del Consell de Govern de 2 de març de 2022, es van aprovar les adaptacions del Pla de
contingència de la Universitat de Barcelona davant la crisi sanitària per la COVID-19 per al curs
2021-2022.
En relació amb l’ús de la mascareta, es regulava el següent: «L’ús de mascareta és obligatori en tots
els espais tancats d’ús públic o obert al públic i durant tot el temps que s’hi estiguin, per a totes les
persones que accedeixin als edificis i instal·lacions de la UB, amb independència del manteniment
de la distància física interpersonal de seguretat. En tot cas, l’ús obligatori de mascareta està
supeditat i/o es modificarà segons la normativa que sigui vigent en cada moment».
II. En data 20 d’abril de 2022, ha entrat en vigor el Reial decret 286/2022, de 19 d’abril, pel qual es
modifica l’obligatorietat de l’ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per
la COVID-19, que deixa sense efecte l’obligació de dur la mascareta en espais tancats d’ús públic o
oberts al públic i que estableix que l’ús només és obligatori —n’estan exempts els infants de menys
de sis anys— en els espais següents:
• En centres, serveis i establiments sanitaris (tant les persones treballadores com els visitants i
també els pacients, excepte quan estiguin ingressats).
• En centres sociosanitaris (els treballadors i els visitants en zones compartides).
• En els mitjans de transport aeri, per ferrocarril i als autobusos, així com en els transports
públics.
Tanmateix, no estan obligades a portar la mascareta en les situacions descrites les persones que
pateixin alguna malaltia o dificultat respiratòria i les persones que tinguin una discapacitat o
situació de dependència que en facin inviable la utilització.
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 l’obligació d’utilitzar la mascareta en els espais interiors de la
Universitat de Barcelona, a excepció del Servei Mèdic de l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi
Ambient (OSSMA).
Segon. Establir les recomanacions següents, d’acord amb els criteris de l’OSSMA:
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1. Continuar mantenint la màxima ventilació possible dels espais, d’acord amb les
recomanacions del Departament de Salut.
2. Continuar mantenint les mesures d’higiene bàsiques habituals: distància interpersonal de
seguretat d’1,5 metres, rentat de mans i «etiqueta respiratòria».
3. Les persones següents, continuar utilitzant la mascareta (preferiblement, de tipus FFP2):
a) Els membres de la comunitat universitària que, segons el sistema de salut, siguin persones
vulnerables a la COVID-19 (persones embarassades, immunodeprimides o de més de 60
anys), en qualsevol situació en què tinguin un contacte perllongat amb altres persones a
una distància inferior a 1,5 metres.
b) Les persones positives de COVID-19 amb simptomatologia lleu i que no requereixin una
baixa laboral, i les persones amb simptomatologia compatible amb la COVID-19.
4. Tota la comunitat universitària, continuar fent un ús responsable de la mascareta,
independentment del manteniment de la distància interpersonal de seguretat i de la
interposició de barreres físiques en la disposició dels espais de treball, especialment:
a) En activitats presencials grupals, com ara reunions o similars, que tinguin lloc en interiors i
en què no estiguin garantides les condicions de ventilació o de distància mínima de
seguretat.
b) En espais docents en què no estiguin garantides les condicions de ventilació o de distància
mínima de seguretat.
c) En espais tancats o d’ús restringit, com ara els ascensors.
d) En esdeveniments en què es prevegin aglomeracions.
Tercer. Deixar sense efecte les resolucions del rector anteriors fins ara vigents, així com les
disposicions del Pla de contingència de la Universitat de Barcelona davant la crisi sanitària per la
COVID-19 per al curs 2021-2022 que entrin en contradicció amb la nova regulació de l’ús de les
mascaretes i amb el Reial decret 286/2022, de 19 d’abril.
Quart. Publicar aquesta resolució a la seu electrònica i al web de la UB.

El rector
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