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RESOLUCIÓ del rector de la Universitat de Barcelona que modifica les instruccions
de la fase 3 del Pla de desescalada de la Universitat de Barcelona

Antecedents de fet
I. La greu crisi sanitària ocasionada per la pandèmia de COVID-19 va determinar la
suspensió de l’activitat acadèmica presencial de la Universitat de Barcelona, acordada
per resolució del rector de 12 de març d’enguany. Els esdeveniments posteriors van
culminar amb la declaració de l’estat d’alarma mitjançant el Reial decret 463/2020, de
14 de març, i el consegüent tancament de les instal·lacions i els edificis de la Universitat
per resolució del rector del mateix 14 de març.
II. El dimarts 28 d’abril de 2020 el Consell de Ministres va aprovar el Pla per a la
transició cap a una nova normalitat, que preveia que el ministre de Sanitat, a proposta
de les comunitats autònomes i d’acord amb l’evolució dels indicadors sanitaris,
epidemiològics, socials, econòmics i de mobilitat, pogués acordar la progressió de les
mesures aplicables a cada àmbit territorial. De conformitat amb el previst, el Ministeri de
Sanitat va dictar les ordres reguladores de cada fase del Pla esmentat aplicables en cada
territori.
III. La Universitat de Barcelona va elaborar el seu propi Pla de desescalada del
confinament i el seu Pla de contingència (amb participació dels òrgans de govern, els
representants dels treballadors i els delegats de prevenció), que recull les mesures
preventives aplicables i que estableix que a la UB la desescalada s’ha d’efectuar de
manera gradual, per fases, de forma asimètrica, i tenint en compte l’àmbit d’activitat i les
condicions físiques de cada centre. Per tal de garantir un retorn ordenat a l’activitat, es
van preveure quatre fases, les dates de les quals depenen de les instruccions de
l’autoritat sanitària, de l’evolució de la pandèmia i de la capacitat per anar superant cada
fase en les condicions establertes.
Fase 1. Tancament d’edificis i instal·lacions amb manteniment dels serveis crítics
essencials, i preparació de la desescalada.
Fase 2. Obertura parcial d’edificis i instal·lacions per a tasques de recerca i de
prestació de serveis imprescindibles que no es puguin desenvolupar a distància.
Fase 3. Obertura d’edificis i instal·lacions i retorn gradual del PDI i el PAS a l’activitat
presencial.
Fase 4. Retorn a la docència presencial i recuperació de l’activitat ordinària.
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El BOE de 16 de maig va publicar l’Ordre SND/414/2020, la disposició final primera de
la qual incloïa mesures de flexibilització en matèria d’universitats, ciència i innovació
que van permetre al rector, per resolució de 17 de maig de 2020, autoritzar l’obertura
d’edificis i instal·lacions per a activitats de recerca i altres activitats imprescindibles que
no es podien fer presencialment (fase 2 del Pla de la Universitat de Barcelona de
desescalada). Aquesta autorització va afectar els centres següents:
• Facultat de Biologia
• Facultat de Ciències de la Terra
• Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació (Campus de la Diagonal i Campus
de Torribera)
• Facultat de Física
• Facultat de Geografia i Història
• Facultat de Medicina (Campus de Bellvitge i Campus Clínic)
• Facultat de Psicologia
• Facultat de Química
• Centres Científics i Tecnològics
• Pavelló Rosa (registre)
• Edifici Històric (suport a òrgans de govern)
Així mateix, el 28 de maig de 2020 es va acordar l’obertura del Centre de Recerca
d’Alta Muntanya (CRAM) de la Universitat de Barcelona, ubicat a Vielha.
El 6 de juny es va publicar al BOE l’Ordre SND/507/2020, per la qual es modificaven
diverses ordres amb la finalitat de flexibilitzar determinades restriccions d’àmbit
nacional i establir quines unitats territorials progressaven a les fases II i III del Pla per a
la transició cap a la nova normalitat. Entre els territoris que passaven a la fase II hi
havia Barcelona, la qual cosa va permetre al rector, per resolució del mateix 6 de juny
de 2020, acordar l’obertura de centres i instal·lacions de la UB i el retorn gradual del
PDI i del PAS a l’activitat presencial (fase 3 del Pla de la Universitat de Barcelona de
desescalada), i emetre la instrucció corresponent.
IV. El Reial decret 555/2020, de 5 de juny, pel qual es va acordar l’última pròrroga de
l’estat d’alarma (declarat pel Reial decret 436/2020, de 14 de març), preveia, a l’article 5,
que la superació de totes les fases previstes en el Pla per a la desescalada de les
mesures extraordinàries adoptades per fer front a la pandèmia generada per la COVID19, aprovat pel Consell de Ministres el 28 d’abril de 2020, deixaria sense efectes les
mesures derivades de la declaració de l’estat d’alarma a les províncies, illes i unitats
territorials que assolissin aquesta superació total.

Gran Via
de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

El Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, va establir les mesures urgents de prevenció,
contenció i coordinació necessàries per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la
COVID-19 i per prevenir possibles rebrots, amb vista a la superació de la fase III del Pla
per a la transició cap a una nova normalitat i, eventualment, a l’expiració de la vigència de
l’estat d’alarma.
El BOE de 18 de juny va publicar l’Ordre SND/535/2020, de 17 de juny, en virtut de la
qual, des del mateix 18 de juny, tot el territori de Catalunya es trobava en la fase III del
Pla per a la desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per fer front a la
pandèmia generada per la COVID-19.
De conformitat amb l’exposat, el president de la Generalitat de Catalunya va dictar el
Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària
provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de la represa al territori de Catalunya,
que deixava sense efecte les mesures derivades de la declaració de l’estat d’alarma i que
aixecava les restriccions de mobilitat a tot Catalunya, amb efectes des de les 00.00 hores
del 19 de juny de 2020.
En la mateixa data, es va publicar al DOGC la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny,
per la qual la consellera de Salut i el conseller d’Interior, com a autoritats integrants del
Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT per a emergències associades a
malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, adoptaven mesures bàsiques
de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la
contenció de la infecció per SARS-CoV-2. Aquesta resolució preveu que en la represa
de les activitats la ciutadania assumeixi el deure general de protecció i adopti
comportaments preventius, i obliga a establir mesures perquè les activitats amb més
risc de transmissió comunitària, entre les quals s’inclouen les activitats universitàries, es
desenvolupin en condicions que permetin prevenir els riscos de contagi i possibles
rebrots. Aquestes mesures s’han de completar amb plans d’acció sectorials
elaborats i aprovats en el marc del Pla d’actuació del PROCICAT.
V. En data 29 de juny de 2020 el PROCICAT ha aprovat el Pla sectorial per a
universitats que, amb l’objectiu de garantir la màxima prestació del servei, preveu que:
•

Les universitats del sistema universitari català podran flexibilitzar i desenvolupar
activitats acadèmiques presencials, de formació continua, o aquelles que estan
adreçades a professionals.

•

Les universitats del sistema universitari català també podran habilitar l’activitat
presencial plena per totes les tasques administratives i de recolzament que li són
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pròpies, amb mesures complementàries d’organització com poden ser el treball a
distància o la flexibilitat horària.
•

En l’àmbit de la investigació i transferència, també en els laboratoris de les
universitats, així com els serveis de recolzament i administració, s’habilita l’activitat
presencial plena.

•

Les biblioteques universitàries podran reprendre les seves activitats amb les mateixes
condicions que la resta de biblioteques.

•

Totes aquestes activitats es podran realitzar sempre que es respectin les mesures
higiènic-sanitàries i de distanciament físic determinades en aquest document.

•

Cada universitat elaborarà i aprovarà el seu pla de contingència específic el qual
haurà de respectar entre d’altres les mesures establertes en el pla sectorial,
identificant una persona interlocutora de l'aplicació de les mesures organitzatives i de
protecció individual, l’organigrama de responsabilitats per a cada una de les unitats
acadèmiques, serveis o altres, responent a la casuística organitzativa de cadascuna
de les entitats. Dins aquest esquema organitzatiu, caldrà definir un paper específic per
al professorat, amb l’objectiu que alhora li garanteixi l’autoritat per poder fer complir
les mesures descrites a l’aula o al laboratori.

•

Les mesures establertes en el pla seran d’aplicació al conjunt de la comunitat
universitària, al personal docent i investigador vinculat, als responsables i al personal
de les empreses concessionàries i de serveis que duen a terme la seva activitat a les
instal·lacions i, en general, a les persones que accedeixin a les instal·lacions de la
universitat.

•

Les universitats, amb l’ajut dels propis serveis de prevenció de riscos laborals,
definiran un pla de contingència per tal de definir les actuacions que permetin actuar
amb celeritat quan es detectin casos de simptomatologia compatible amb la Covid-19
o de possibles contagis. El pla haurà de preveure la comunicació, ja sigui de forma
directa o a través dels serveis de prevenció, a les autoritats sanitàries, la paralització
parcial de l’activitat, les mesures correctives a emprendre (com la neteja i desinfecció
dels espais abans de la seva reactivació), així com la comunicació als responsables
de l’activitat per a la ràpida identificació de possibles o probables contagis i la
planificació de les activitats correctives que es considerin.

Pel que fa a les mesures de protecció i organitzatives el Pla sectorial contempla la
previsió de compliment amb les mesures que marca la Resolució SLT 1429/2020, de 18
de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir
el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.
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En l’àmbit de les universitats i d’acord amb la resolució en termes generals per
l’organització de la docència es considerarà l’aplicació d’aquestes mesures en les aules,
laboratoris docents i de recerca i altres espais tancats de les universitats:

•

La distància física interpersonal de seguretat s’estableix en 1,5 metres en general.
L’aforament ve donat per l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5m2 per persona.
La distància no pot ser inferior a 1 metre entre persones sense contacte habitual a
espais tancats, excepte en les pràctiques que així ho requereixin.
• En el cas que no es pugui mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres entre
persones és obligatori l’ús de mascareta, excepte en el cas que es faci ús de
mampares o similars, moment en el qual, no seria obligatori el seu ús. També
s’haurà de portar un registre dels assistents potencials i s’han de preveure mesures
de circulació dels assistents.

•

Ús de mascareta obligatòria:
• per a tota persona que accedeixi a les universitats
• als desplaçaments dins dels edificis
• a qualsevol espai i activitat sempre que no es pugui assegurar la distància
mínima de seguretat de 1,5 metres i no es compti amb mampares de
seguretat.
• S’exceptua en persones que presentin dificultats respiratòries que es pugui
veure agreujada per la utilització de la mascareta o quan pugui provocar una
alteració conductual.

•

S’haurà de prioritzar la videoconferència per a reunions que hagin de comportar
desplaçaments.

•

Els viatges a l’estranger s’hauran de motivar i ser autoritzats, evitant zones de risc.
Pel que fa a la mobilitat entrant s’aplicaran els criteris que marquin les autoritats
sanitàries.

VI.- Cal, per tant, modificar la instrucció del rector relativa a la fase 3 del Pla de
desescalada de la Universitat de Barcelona, per tal d’adaptar-la a la situació actual, tenint
en compte que la fase 4 del Pla de desescalada de la UB no s’iniciarà fins a l’inici del
proper curs acadèmic, al setembre de 2020. S’ordena, així mateix, l’adaptació del Pla de
Contingència a les noves condicions, per tal de poder planificar l’activitat acadèmica del
curs vinent.
En conseqüència, fent ús de les competències que em confereix la legislació vigent, i en
especial de l’article 73 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona,
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RESOLC:
Primer. Modificar les condicions d’obertura dels edificis i les instal·lacions de la
Universitat de Barcelona, que es regeixen pel previst en la instrucció adjunta.
Segon. Ordenar la modificació del Pla de contingència de la Universitat de Barcelona per
adaptar-lo en allò que calgui a les noves condicions establertes en el pla sectorial
d’universitats aprovat pel PROCICAT.
Tercer. Designar el Gerent de la Universitat de Barcelona com a interlocutor de l'aplicació
de les mesures organitzatives i de protecció individual, de conformitat amb les previsions
de la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, sense perjudici de l’organigrama de
responsabilitats per a cada una de les unitats acadèmiques, serveis o altres, responent a
la casuística organitzativa de la Universitat i que es concretaran en el Pla de
contingència.
Quart.- Ordenar al Gerent que dicti una nova instrucció relativa a la incorporació del PAS
de la Universitat de Barcelona.
Cinquè.- Disposar que aquesta resolució serà vigent a partir del 6 de juliol de 2020 i
s’estendrà fins que es dicti nova resolució per la fase 4 del Pla de desescalada de la
Universitat de Barcelona a partir del mes de setembre de 2020.
Sisè.- Derogar qualsevol altra resolució anterior que s’oposi a l’establert en aquesta
resolució i en la instrucció adjunta.
Setè. Publicar la present resolució a la seu electrònica i al web de la UB.

Fecha:
2020.07.02
14:04:09
+02'00'
Joan Elias i Garcia
Rector
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Instrucció del rector de la Universitat de Barcelona relativa a la fase 3 del Pla de la
Universitat de Barcelona de desescalada del confinament decretat per l’alerta
sanitària ocasionada per la COVID-19

1.

Obertura de centres i instal·lacions

1.1 Romanen oberts tots els centres i instal·lacions de la Universitat de Barcelona per
dur a terme les tasques de docència, recerca i transferència, gestió i administració
pròpies de la Universitat en els termes indicats en aquesta instrucció.
1.2 Cal garantir, tant en espais tancats com a l’aire lliure, la distància física interpersonal
de seguretat d’1,5 metres en general. L’aforament ve donat per l’equivalent a un
espai de seguretat de 2,5m2 per persona. La distància no pot ser inferior a 1 metre
entre persones sense contacte habitual a espais tancats, excepte en les pràctiques
que així ho requereixin.
En el cas que no es pugui mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres entre
persones és obligatori l’ús de mascareta, excepte en el cas que es faci ús de
mampares o similars, moment en el qual, no seria obligatori el seu ús. També s’haurà
de portar un registre dels assistents potencials i s’han de preveure mesures de
circulació dels assistents.
Aquestes distàncies i aforaments són les que s’han de tenir en compte per a la
planificació del curs acadèmic 2020/2021.
1.3 Qualsevol persona que identifiqui simptomatologia compatible amb la COVID-19 no
pot accedir als edificis i instal·lacions de la UB i està obligada a comunicar-ho a la
universitat i a les autoritats sanitàries corresponents, així com les persones que hagin
estat en contacte estret amb un cas de COVID-19 en els 14 dies anteriors.
1.4 Les persones vulnerables a la COVID-19 podran tornar a la feina sempre que la seva
condició clínica estigui controlada i ho permeti, i mantenint les mesures de protecció
de manera rigorosa. En cas de dubte, i a petició de la persona interessada, la unitat
de salut laboral del servei de prevenció de riscos, avaluarà la seva situació des del
punt de vista del risc d’infecció per coronavirus i emetrà un informe sobre les
mesures de prevenció, adaptació del lloc i protecció necessàries. En tot cas, el
servei mèdic finalitzarà l’avaluació de tots els qüestionaris rebuts fins el moment de
publicació d’aquesta resolució.
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1.5 Les persones que accedeixin als edificis i instal·lacions de la UB tenen el deure de
protecció i han d’adoptar les mesures necessàries per minimitzar els riscos de
propagació de la infecció per COVID-19, així com l’exposició a aquests riscos, i han
d’adoptar les mesures de protecció individual i col·lectiva següents: rentar-se sovint
les mans; no tossir directament a l’aire sinó tapant-se la boca amb la cara interna de
l’avantbraç i evitar tocar-se la cara, el nas i els ulls; mantenir la distància física
interpersonal de seguretat; fer ús de la mascareta quan no sigui possible mantenir la
distància física interpersonal de seguretat; desenvolupar les activitats preferentment
en espais a l’aire lliure; ventilar correctament els espais tancats, i netejar i desinfectar
les superfícies.

2. Mesures de prevenció i higiene
2.1. Tots els edificis i instal·lacions, abans d’obrir, s’han d’haver netejat i desinfectat
seguint les indicacions previstes en el Pla de contingència de la UB i, si escau,
especificades en un protocol de neteja i desinfecció específic per als diferents espais
singulars dels edificis, en funció de: aforament, trànsit, tipus d’activitat i possible
presència de casos confinats.
2.2. S’ha d’intensificar la neteja i desinfecció d’acord amb el previst en el Pla de
contingència i protocols específics de la UB.
2.3. En tots els casos s’han de respectar les mesures de protecció i senyalització
previstes en aquesta instrucció i en el Pla de contingència.
2.4. L’ús de mascareta serà obligatòria d’acord amb el que prevegi el Pla de contingència
de la UB i en tot cas:
• per a tota persona que accedeixi als centres i instal·lacions de la UB
• als desplaçaments dins dels edificis
• a qualsevol espai i activitat sempre que no es pugui assegurar la distància mínima
de seguretat de 1,5 metres i no es compti amb mampares de seguretat.
• S’exceptua en persones que presentin dificultats respiratòries que es puguin veure
agreujades per la utilització de la mascareta o quan pugui provocar una alteració
conductual.
2.5. S’ha de garantir que tots els treballadors i treballadores tenen a la seva disposició
els elements de protecció requerits per prevenir els riscos derivats de l’exercici de la
seva activitat i els establerts al Pla de Contingència de la UB per a la minimització
del risc de contagi de la Covid-19.
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2.6. Totes les mesures adoptades per evitar el contagi s’han de fer extensives a tot el
personal d’altres empreses o institucions tant de la mateixa com de diferent activitat
de la UB que accedeixin als edificis i instal·lacions de la UB, així com al personal
visitant.

3. Activitats acadèmiques
3.1. Continua vigent, fins a la finalització del curs acadèmic 2019-2020, la resolució del
rector de data 28 d’abril de 2020 relativa a l’aprovació de l’avaluació final no
presencial (finalització de l’avaluació continuada i realització de l’avaluació única),
corresponent al segon quadrimestre del curs acadèmic 2019-2020.
3.2. Continuen permeses les següents activitats acadèmiques:
• les pràctiques externes en les condicions determinades a la resolució del rector de
27 de maig de 2020,
• les activitats de recerca de l’alumnat de doctorat i TFM que requereix l’ús de
laboratoris i les activitats de TFG, pràctiques i sortides de camp en les condicions
establertes en la resolució del rector de 6 de juny de 2020.
3.3. Durant el mes de juliol de 2020, els degans i les deganes poden autoritzar també
l’accés dels estudiants als edificis i instal·lacions de la Universitat, sempre que es
respecti l’establert en l’apart 1.2 d’aquesta resolució, per a realitzar altres activitats
acadèmiques presencials llevat de les assignatures de graus, màster oficials i títols
propis que es regeixen pels plans docents aprovats i les seves addendes.
Excepcionalment, els degans i les deganes poden autoritzar la realització d’activitat
acadèmica presencial quan aquesta resulti imprescindible i no hi hagi cap possibilitat
de realitzar-la de forma no presencial, respectant sempre, a més de les mesures
preventives corresponents a l’activitat específica, la distància de seguretat
interpersonal i la resta de mesures de protecció contingudes en aquesta instrucció.
3.4. Les lectures de tesis doctorals s’han de desenvolupar preferentment a distància,
d’acord amb el procediment aprovat pel Consell de Govern. A petició del president o
presidenta de la Comissió de Doctorat, i amb la conformitat expressa de tots els
membres del tribunal, el degà o la degana pot autoritzar la lectura presencial, sempre
que es garanteixin totes les mesures de protecció i seguretat establertes al Pla de
contingència, i en especial les distàncies interpersonals mínimes, aforament màxim
permès i mesures higièniques corresponents.
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4. Control d’accessos als edificis i instal·lacions
4.1. L’accés del PDI i del PAS no requereix autorització prèvia.
4.2. L’alumnat només pot accedir per dur-hi a terme les activitats acadèmiques
autoritzades i les gestions imprescindibles, amb cita prèvia si escau (CRAI, registre,
etc.).
4.3. L’accés del personal investigador extern i del personal de les empreses de serveis
externes no requerirà autorització prèvia, si bé cal que s’hagi realitzat prèviament per
part dels serveis de prevenció la corresponent coordinació d’activitats preventives
d’acord amb la legislació vigent.
4.4. L’accés d’estudiants d’altres universitats o de batxillerat requeriran autorització del
degà o la degana i una declaració responsable d’acord amb el model adjunt. En cas
de ser menors han de signar la declaració responsable l’estudiant i el seu pare o
mare, tutor o tutora.

5. Activitats científiques programades
5.1. Es permet organitzar congressos, trobades, reunions, conferències, fires i altres
actes similars de caràcter comercial, empresarial o científic, promogudes per entitats
de naturalesa pública o privada, sempre que el nombre d’assistents o participants
s’ajusti a la capacitat de l’espai, tenint present que la superfície de seguretat és de
2,5 m2 per persona.
5.2. En el cas de les sales d’actes es pot reduir la superfície de seguretat fins a 1m2 per
persona sempre que es faci ús obligatori de la mascareta, es porti un registre dels
assistents o es faci preassignació de localitats i es prevegin mesures de circulació
dels assistents per evitar aglomeracions.
5.3. L’entitat o unitat promotora ha de garantir que l’organització de l’activitat s’ajusta a les
condicions següents:
• Ha de portar un registre dels assistents.
•

Ha d’establir controls dels fluxos d’accés i sortida i de la mobilitat interna,
mitjançant personal de l’organització o sistemes telemàtics.
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•

Ha de preveure mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions
en els creuaments o punts de més afluència.

•

Ha de posar a disposició dels assistents aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o
desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans, així com
eixugamans d’un sol ús.

•

Ha de desenvolupar un procediment específic per garantir les mesures per a la
minimització del risc de contagi: organitzatives, de protecció individuals i
col·lectives, i d’altres.

6. Oposicions i concursos
6.1. Per minimitzar el risc de contagi i els rebrots fins a la tornada a la normalitat, els
òrgans convocants dels processos selectius han d’adaptar les convocatòries perquè
es puguin presentar sol·licituds i fer proves i entrevistes preferentment en format no
presencial.
6.2. Es recomana que la constitució de tribunals o comissions de valoració, l’exposició de
memòries i les entrevistes es facin preferentment de forma telemàtica.
6.3. L’òrgan convocant pot determinar la realització de les proves en format no presencial.
En tot cas, si es fan proves presencials cal respectar sempre les normes de distància
de seguretat, l’aforament màxim permès d’acord amb els criteris generals establerts,
en el Pla de contingència de la UB.

7. Reunions i òrgans de govern
7.1. S’han d’evitar les reunions de treball presencials que no siguin estrictament
necessàries, especialment aquelles que impliquin un elevat nombre de persones i
comportin mobilitat, i per tant s’ha de procurar fer ús d’eines digitals.
7.2. En tot cas es tindrà en compte un aforament 2,5m2 per persona i es podrà reduir la
superfície de seguretat fins a 1 m2 per persona sempre que es faci ús obligatori de la
mascareta, es porti un registre dels assistents o es faci preassignació de localitats i
es prevegin mesures de circulació dels assistents per evitar aglomeracions.
7.3. Amb caràcter general, les reunions dels òrgans de govern col·legiats han de
continuar tenint lloc per videoconferència o mitjançant acords sense reunió d’acord
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amb el previst en la disposició addicional primera del Decret Llei 26/2020, de 23 de
juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa.
7.4. En cas que la presidència de l’òrgan consideri necessari fer una reunió presencial,
s’han de respectar s’ha de tenir en compte les mesures establertes al punt 7.1
respecte de l’aforament, distàncies interpersonals i d’altres mesures de protecció

8. Lloguer d’espais
8.1. Els centres poden autoritzar lloguers, permisos d’ocupació temporal i cessions
temporals d’espais de la UB sempre que l’activitat que s’hi desenvolupi estigui
permesa i es respectin les normes de capacitat màxima, les distàncies i totes les
mesures de protecció establertes en el Pla de contingència de la UB.
8.2. Abans d’iniciar l’activitat, l’empresa externa ha de certificar que compleix totes les
mesures de seguretat i salut exigides per la normativa de prevenció de riscos
laborals per a les activitats desenvolupades als edificis i instal·lacions de la UB, i en
especial les mesures exigides a conseqüència de l’alerta sanitària provocada per la
COVID-19 d’acord amb el que prevegi el Pla de contingència.
9. Concessionaris
9.1. Es manté el tancament de cafeteries, bars i restaurants, copisteries i serveis de
reprografia ubicats en instal·lacions de la UB. A petició del concessionari o
contractista, es pot aixecar la suspensió sempre que es respectin les mesures
establertes en la legislació vigent per a l’activitat concreta i al Pla de contingència de
la UB.
9.2. En tot cas caldrà mantenir una distància d’1,5 metres i estaran sotmesos a la
normativa específica d’aquests serveis.
9.3. Les empreses de serveis i concessions promouran el pagament amb mitjans
electrònics tant als establiments comercials com a les màquines dispensadores de
begudes i/o aliments.

10. CRAI
10.1. Les biblioteques de la UB van obrir en un primer moment només per posar en
marxa el servei de préstec (amb reserva prèvia) i el retorn de llibres.
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10.2. La Direcció del CRAI anirà obrint progressivament les sales d’estudi d’acord amb
les necessitats dels centres i les possibilitats organitzatives, sempre tenint en
compte els criteris de seguretat establerts als plans sectorials corresponents
10.3. Posteriorment s’aniran valorant altres serveis que puguin incloure’s en l’àmbit de
l’atenció amb reserva prèvia.
10.4. Les biblioteques estaran sotmeses a la normativa i plans sectorials d’aplicació.

11. Esports UB
11.1 El 15 de juny de 2020 Esports UB va obrir per oferir els serveis compatibles amb la
normativa vigent. Esports UB estableix quins serveis s’obren i les condicions que
s’apliquen, els quals es comuniquen mitjançant el seu web.
11.2 Les quotes de les persones abonades a Esports UB que no han pogut fer ús del
servei durant els mesos en què les instal·lacions han estat tancades per l’estat d’alarma
es compensaran en les condicions acordades pel Consell Social.
11.3 El Servei d’Esporta estarà sotmès a la normativa i plans sectorials d’aplicació.

12. Viatges
12.1. Els viatges a l’estranger s’hauran de motivar i ser autoritzats pel director de
departament en el cas de PDI i pel responsable orgànic en el cas del PAS, evitant
zones de risc. Caldrà fer les comunicacions oportunes per poder tramitar els
desplaçaments conforme a la legislació vigent.
12.2. Pel que fa a la mobilitat entrant s’aplicaran els criteris que marquin les autoritats
sanitàries.

13. Responsabilitats
13.1. De conformitat amb les previsions de la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny es
durà a terme la modificació del Pla de contingència de la UB per adaptar-la a les
noves condicions establertes en el Pla sectorial aprovat pel PROCICAT. Aquesta
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modificació identificarà al Gerent com la persona interlocutora amb els
responsables de l’aplicació de les mesures organitzatives i de protecció individual
als diferents edificis de la UB.
El Pla identificarà al Cap de l’OSSMA, que actuarà de forma coordinada amb la Cap
del Servei Mèdic, com a interlocutor amb l’autoritat sanitària, en cas que un brot
epidèmic afectés els edificis i instal·lacions de la Universitat de Barcelona.
13.2. L’organigrama de responsabilitats de l’aplicació de les mesures organitzatives i de
protecció individual coincidirà amb el que està establert al punt 7. “Estructura
Organitzativa de la Prevenció”, del Pla de Prevenció de la UB, aprovat pel Consell
de Govern en data 7 de juny de 2011.
13.3. En tot cas, si escau, es definirà més específicament el paper del professorat, i
qualsevol altre responsable de l’estructura organitzativa de la prevenció abans
indicada que es consideri adient, amb l’objectiu de garantir-li l’autoritat necessària,
per poder exigir el compliment de les mesures establertes al personal que
desenvolupi la seva activitat en el seu àmbit d’actuació (aula/laboratori o
espai/activitat) i s’informarà a tot el personal per que en tingui coneixement.

