
 

RESOLUCIÓ DEL RECTOR, DE DATA 9 DE GENER DEL 2021, PER LA QUAL 
S’AJUSTEN LES SITUACIONS EXTRAORDINÀRIES DE VULNERABILITAT AMB 
RELACIÓ A L’ESTUDIANTAT DE LA UdG EN EL MARC DE LA PANDÈMIA DE COVID-
19  
  
En els darrers dies s’ha constatat una evolució negativa de la pandèmia de covid-19, amb 
un increment notable de casos positius. Aquest empitjorament de la situació epidemiològica 
ha comportat que, en data 4 de gener del 2021, mitjançant la Resolució SLT/1/2021 
(publicada al DOGC núm. 8309, de 5 de gener) s’aprovessin mesures més restrictives per 
a la contenció de la covid-19, que tenen per objectiu reduir la mobilitat i la interacció social. 
Les darreres restriccions no afecten l’activitat acadèmica, atès que no impliquen cap 
modificació de les mesures que s’estaven aplicant les darreres setmanes a la UdG i que 
estan recollides en la resolució del rector de data 1 de desembre del 2020 (Resolució del 
rector, de data 1 de desembre de 2020, per la qual es prorroguen les mesures contra la 
covid-19 -manteniment de l’escenari B1, amb excepcions-). Ara bé, l’evolució negativa de 
les taxes de contagi pot comportar un augment de l’afectació de la pandèmia en el si de la 
comunitat universitària.  
 
En els propers dies i setmanes la UdG estarà en el període de proves d’avaluació 
corresponents a la finalització del primer semestre. Aquestes proves, de manera 
general, es realitzaran tal com està programat per a cadascuna de les assignatures, que ja 
han estat adaptades convenientment a la situació d’excepcionalitat arran de la pandèmia 
de covid-19 (tal com determinava la Resolució del rector, de data 10 de juny del 2020, de 
noves mesures per a l’activitat acadèmica del curs 2020-2021 -període excepcional- davant 
la situació de crisi sanitària a causa de la covid-19 -escenari 7-). Això no obstant, la situació 
actual aconsella replantejar, si escau, alguna de les mesures adoptades, tant pel que fa a 
les activitats avaluatives com a d’altres activitats docents.  
 
Donada l’evolució de la pandèmia cal estar molt amatent a les 
possibles situacions extraordinàries de vulnerabilitat de l’estudiantat, tant per raons de salut 
com per raó del seu entorn social o familiar, i donar resposta a aquests supòsits per tal de 
garantir els drets de l’estudiantat que es trobi en aquestes circumstàncies. Amb aquesta 
resolució es disposen les mesures escaients per fer front a la situació descrita, d’acord amb 
allò establert a la Normativa reguladora dels processos d’avaluació i qualificació dels 
estudiants de la Universitat de Girona.  
 
Així doncs, en virtut de les competències que m’han estat atribuïdes pels 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 del 2011) i pel Reial decret 1065/2017, 
de 22 de desembre, de nomenament del rector de la Universitat de Girona (BOE núm. 316, 
de 29 de desembre del 2017),  
 
RESOLC:  
 
Primer. L’estudiantat que, per trobar-se en una situació de vulnerabilitat -ell mateix i/o el 
seu entorn social o familiar- no pugui seguir l’activitat acadèmica presencial prevista 
(activitat pràctica i d’avaluació) haurà de comunicar-ho segons un dels supòsits següents:  
 



 

a) L’estudiantat que tingui una situació extraordinària de vulnerabilitat per raons de 
salut haurà de seguir el mateix protocol que fins ara, comunicant-ho a través del 
portal d’incidències de l’Oficina de Salut Laboral (La meva UdG -> Dreceres -
> COVID19/OSL -> Portal Oficina de Salut Laboral -> Incidència COVID).  
 
b) L’estudiantat que tingui una situació extraordinària de vulnerabilitat, pel fet de 
conviure amb persones pertanyents a col·lectius vulnerables o per d’altres situacions 
de risc degudament motivades, ha de comunicar a la secretaria acadèmica del seu 
centre docent aquesta situació extraordinària mitjançant el model adjunt. El 
reconeixement d’aquesta situació tindrà efectes, si escau, a partir de la data de 
comunicació per part de la persona afectada i fins que l’índex de risc de rebrot no 
baixi del llindar 300 a la regió sanitària del centre docent (publicat pel Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya al lloc web https://dadescovid.cat/).  

 
Segon. El reconeixement de les situacions indicades comportarà l’adaptació de l’activitat 
acadèmica presencial prevista i tindrà efecte sobre tota l’activitat acadèmica presencial 
(activitat pràctica i activitat d’avaluació). 
 
Tercer. Per a la realització de les activitats acadèmiques presencials previstes els 
centres docents continuaran vetllant pel compliment de les mesures de protecció.  
 
Quart. Publicar íntegrament la present al Butlletí Oficial de la Universitat de Girona; 
aquesta resolució tindrà efectes a partir de la seva publicació.  
 
El rector,  
  
 
 
 
Joaquim Salvi Mas  
 
Girona, 9 de gener 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 seva notificació, d’acord amb allò 
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 seva notificació, d’acord amb els articles 8.3, 
14.1 i 46.1de 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.  
  

https://dadescovid.cat/


 

SOL·LICITUD PER A LA CONSIDERACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE VULNERABILITAT 
EN EL MARC DE LA PANDÈMIA DE COVID-19  
 
 
Nom i cognoms _______________________________ , amb codi UdG 
____________ , amb domicili a _________________________________________ , 
declaro, sota la meva responsabilitat, que soc estudiant del grau / 
màster ____________________________________ del centre docent 
________________ i que em trobo en una de les situacions següents:  
 

� convivència amb persones pertanyents a col·lectius vulnerables  

� altres situacions de risc 
 
JUSTIFICACIÓ: 
 
 
 
 
 
 
 
Ateses les circumstàncies exposades sol·licito:  
 
Que em sigui reconeguda la situació extraordinària de vulnerabilitat descrita fins que l’índex 
de risc de rebrot no baixi del llindar 300 a la regió sanitària del centre docent (publicat pel 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya al lloc web https://dadescovid.cat/) 
i que s’adeqüi la meva activitat acadèmica presencial d’acord amb la Resolució del rector 
de 9 de gener de 2021 per la qual s’ajusten les situacions extraordinàries de vulnerabilitat 
amb relació a l’estudiantat de la UdG en el marc de la pandèmia de covid-19.  
  
Lloc i data:  
  
  
 
 
 
Signatura de la persona sol·licitant:  
 
 
A LA SECRETARIA ACADÈMICA DE LA FACULTAT / ESCOLA _________________________________ 
  
Informació bàsica sobre protecció de dades. Responsable del tractament: Universitat de Girona. Finalitat: 
gestió i resolució de la petició. Legitimació: compliment d’obligació legal (art. 6.1.c RGPD) i 
de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD). Destinataris: les dades seran d’ús exclusiu per a la 
secretaria acadèmica del centre docent. Drets de les persones interessades: es poden exercir els 
drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del 
tractament adreçant-se a la Universitat de Girona. Podeu consultar informació addicional i detallada 
sobre protecció de dades a www.udg.edu/protecciodedades.  
 

https://dadescovid.cat/
http://www.udg.edu/protecciodedades
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