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COMUNICACIÓ EN RELACIÓ AL SERVEI MÈDIC ASSISTENCIAL DE BIOLOGIA I 
ALTRES PRESTACIONS MÈDIQUES ESPECÍFIQUES 

 

 

El servei mèdic ubicat al soterrani de la Facultat de Biologia ha estat des de la seva creació una 

unitat destinada a prestar un servei assistencial. Tot i aquest caràcter bàsicament assistencial  

voluntari i general per a tota la comunitat universitària, històricament ha dut a terme Revisions 

Mèdiques inespecífiques als treballadors i de Revisions Mèdiques de Radiacions Ionitzants per a 

estudiants. 

 

Arrel de la sortida de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals al 1995, les empreses  tenen 

l’obligació de dur a terme la vigilància de la salut dels seus treballadors. Aquest concepte està 

intrínsecament relacionat amb els riscos per a la salut que puguin derivar-se de l’activitat que 

desenvolupa el treballador i és diferent del concepte de  servei assistencial existent fins a les 

hores.  

 

Tot això ha obligat a modificar el concepte inicial pel que fa al contingut i prestacions d’aquest 

servei mèdic assistencial. 

 

Tenint en compte que el primer deure de la UB és el compliment de la legalitat vigent, és a dir, 

vigilar la salut dels seus treballadors, qualsevol altra activitat s’ha d’entendre com a 

complementària i no com a principal. En aquest sentit haurien de ser les entitats d’assegurances 

contractades  (Assegurança escolar, Assegurança concertada i Mútues d’accidents laborals) les 

què haurien de fer-se càrrec, mitjançant els seus centres concertats, de qualsevol accident que 

pugui esdevenir als estudiants i treballadors de la UB en el desenvolupament de la seva activitat 

acadèmica . 

 

Els problemes sorgits recentment a l’empresa contractada per prestar aquests serveis mèdics 

assistencials, just ara que finalitza el seu contracte, i el fet que el servei prestat és parcial ja que 

abasta només a alguns centres de la Universitat, fa que ens haguem de plantejar determinats 

aspectes que, tot i considerar-los importants, no poden mantenir-se en les condicions actuals. 

 

Així, a partir de la finalització del contracte actual amb l’empresa de serveis que duu a terme la 

seva tasca al centre ubicat a la Facultat de Biologia, 30 de novembre d’enguany, es suprimirà 

aquest servei assistencial. Aquesta decisió implica que la unitat de medicina del treball i altres 

unitats afectades hauran d’adaptar la seva tasca actual per assumir la nova situació a fi i efecte de 

causar els menys perjudicis possibles als usuaris. 

 

Els treballadors seran atesos, d’acord amb el que estableix la llei, per a temes relatius amb la 

salut derivats de la seva activitat laboral, per la unitat de medicina del treball, ubicada a l’Aulari 

Florensa (c. Adolf Florensa núm. 8) durant el seu horari de treball o bé pels centres de la Mútua 

Universal (PAS i PDI laboral) o entitat asseguradora corresponent de MUFACE (PDI 

funcionari). Pel que fa als estudiants, hauran de dirigir-se en cas d’accident, als centres 

relacionats en la web corresponent (SAE i OSSMA), www.ub.edu/sae/serveis/assegurances  i 

www.ub.edu/ossma/salut/quefer.htm, segons el tipus de vinculació i conseqüentment 

d’assegurança contractada que tingui (estudiant de 1r i 2n cicle, personal investigador en 

formació, becaris a càrrec de projecte sense contracte laboral, etc.). 
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De la mateixa manera, s’ha considerat adient finalitzar la prestació dels serveis mèdics 

especialitzats: revisions mèdiques ginecològiques, revisions mèdiques urològiques i revisions 

mèdiques oftalmològiques (en aquest darrer cas amb excepció de les que siguin necessàries 

d’acord amb el protocol mèdic de Pantalles de Visualització de Dades), que van ser concertades 

amb la mateixa empresa, a partir de la data de finalització del contracte abans indicat. 

 

Les mesures adoptades són molt importants, però absolutament necessàries per continuar prestant 

altres serveis més crítics o essencials que formen part de l’activitat principal de la Universitat. 

 

S’informarà d’aquesta decisió al responsables dels centres i unitats de la Universitat. 

 

Barcelona, 27 de novembre de 2009 

 

 


