Gran Via
de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

RESOLUCIÓ de rector de la Universitat de Barcelona, per la qual s’acorda l’obertura
de centres i instal·lacions de la Universitat de Barcelona per a la realització
d’activitats de recerca i altres serveis imprescindibles

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.
De conformitat amb el protocol d’actuació publicat arran de l’activació de l’alerta sanitària,
en aquella resolució de 14 de març es van fixar els serveis crítics que s’havien de prestar
obligatòriament per assegurar el funcionament, el manteniment i la seguretat dels
aparells, dels animals i de les instal·lacions de la Universitat, amb caràcter de mínim
indispensable. També es van reforçar i habilitar les eines digitals i els mitjans necessaris
per facilitar al màxim possible el treball a distància, amb l’objectiu de preservar la
continuïtat en la prestació dels serveis imprescindibles. Pel que fa a l’activitat acadèmica,
des del primer moment es van intensificar els recursos perquè el personal docent i
investigador (PDI) pogués planificar i desenvolupar la docència a distància, i es va
intentar reforçar el seguiment de l’activitat dels estudiants pels mitjans telemàtics
disponibles.
II. La incertesa sobre l’evolució de la pandèmia i sobre les mesures necessàries per a la
seva contenció van determinar, d’acord amb el sistema universitari català i amb les
indicacions del Ministeri d’Universitats, la resolució del rector de data 3 d’abril de 2020,
per la qual es va acordar el cessament de la docència presencial corresponent al segon
quadrimestre del curs acadèmic 2019-2020 i el manteniment de la docència a distància,
sens perjudici de les mesures que s’adoptessin per garantir l’avaluació de tots els
estudiants. Així mateix, el Consell de Govern de 22 d’abril d’enguany va aprovar les
directrius generals de funcionament de la docència per al període que resta fins a la
finalització del curs per garantir l’aprenentatge i l’avaluació de tots els estudiants, i la
resolució del rector de data 28 d’abril va establir que, de manera preferent, l’avaluació
final ha de ser no presencial.
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III. El Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït
recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis
essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la
COVID-19, va establir noves mesures que limitaven la lliure circulació de persones per al
període del dilluns 30 de març al dijous 9 d’abril de 2020, ambdós inclosos. En
conseqüència, per resolució del rector de 30 de març de 2020, es van establir els serveis
crítics essencials i imprescindibles per garantir el funcionament, el manteniment i la
seguretat dels edificis, les instal·lacions i els sistemes informàtics de la UB, així com dels
estabularis, i la continuïtat dels projectes de recerca d’acord amb el que disposava el
Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, per al període de dilluns 30 de març a dijous 9
d’abril de 2020, ambdós inclosos.
IV. El dimarts 28 d’abril de 2020 el Consell de Ministres va aprovar el Plan de
desescalada amb l’objectiu essencial de «conseguir que, manteniendo como referencia
la protección de la salud pública, se recupere paulatinamente la vida cotidiana y la
actividad económica, minimizando el riesgo que representa la epidemia para la salud de
la población y evitando que las capacidades del Sistema Nacional de Salud puedan verse
desbordas. Es decir, la máxima seguridad sanitaria combinable con la recuperación del
bienestar social y económico». La desescalada serà gradual, asimètrica, coordinada
amb les comunitats autònomes i adaptativa, i es basarà en quatre etapes que s’inicien
amb la situació actual i culminaran amb la tornada a la «nova normalitat». S’especifica
que «las fechas concretas y la evolución real dependerán del comportamiento y el control
de la pandemia, así como de la capacidad para ir superando las diferentes fases, en las
condiciones establecidas en el Plan. El tiempo entre cada una de las fases tendrá una
duración mínima de dos semanas, que es el periodo medio de incubación del virus».

V.- La Universitat de Barcelona ha elaborat el seu propi Pla de desescalada del
confinament, i un Pla de contingència que recull les mesures preventives aplicables amb
participació dels òrgans de govern i dels representants dels treballadors i delegats i
delegades de prevenció. La desescalada a la Universitat s’efectuarà de manera
gradual, per fases, de forma asimètrica, tenint en compte l’àmbit d’activitat i les
condicions físiques de cada centre. Per tal de garantir un retorn ordenat a l’activitat,
s’ha previst 4 fases les dates de les quals dependran de les instruccions de l’autoritat
sanitària en funció de l’evolució de la pandèmia i de la capacitat per anar superant cada
fase en les condicions establertes.
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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

VI.- El 9 de maig de 2020 es va publicar al BOE la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo,
para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas
tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad que preveu l’obertura de centres universitaris “
para su desinfección, acondicionamiento y para la realización de funciones
administrativas. Asimismo, se dispone la reapertura de los laboratorios universitarios
para las funciones que les son propias”.
VII.- El 16 de maig s’ha publicat al BOE la Orden SND/414/2020, de 16 de maig, la
disposició final primera de la qual inclou mesures de flexibilització en matèria
d’universitats, ciència i innovació que permeten acordar l’inici de la fase 2 del Pla de
desescalada de la UB, en concret, l’obertura d’alguns centres, edificis i instal·lacions per
a realitzar les tasques de recerca i de prestació de serveis imprescindibles que no es
poden desenvolupar a distància,

En conseqüència, fent ús de les competències conferides per la legislació vigent i en
especia de l’article 73 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona,

RESOLC
Primer.- Ordenar l’obertura parcial dels centres, edificis i instal·lacions que es relacionen
en l’annex per a realitzar les tasques de recerca i de prestació de serveis imprescindibles
que no es puguin desenvolupar a distància, d’acord amb el previst en el Pla de
desescalada del confinament de la Universitat de Barcelona i el Pla de Contingència
elaborat per l’OSSMA i publicats al web de la Universitat, el compliment dels qual és
obligatori per a totes les persones que accedeixin a les instal·lacions UB.
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Els edificis i instal·lacions relacionats en l’annex obriran el dilluns 18 de maig de 2020
només per a la seva preparació i a partir de dimarts 19 es permetrà l’accés al personal
vinculat a la recerca i serveis imprescindibles autoritzat.
Només podran accedir als edificis i instal·lacions els treballadors que hagin realitzat estat
autoritzats i que tinguin l’aptitud dels serveis mèdics de la UB, així com aquelles persones
que hagin estat autoritzades per a un accés puntuals.
Segon.- Publicar la present resolució a la seu electrònica i al web de la UB .

Fecha:
2020.05.17
15:03:10 +02'00'
Joan Elias i Garcia
Rector
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Annex 1. Centres i edificis que obriran parcialment per fer la recerca i serveis

imprescindibles que no es poden fer presencialment
-

Biologia
Ciències de la Terra
Farmàcia i Ciències de l’Alimentació (Diagonal i Campus Torribera)
Física
Geografia i història
Medicina (Campus Bellvitge i Clínic)
Psicologia
Química
CCiT
Pavelló Rosa (registre)
Edifici històric (suport a òrgans de govern)

