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RESOLUCIÓ del rector de la Universitat de Barcelona, de data 14 de març de 2020,
de tancament d’instal·lacions i edificis de la Universitat

Antecedents i fonaments de dret
D’acord amb l’estat d’alarma decretat pel Govern de l’Estat, i de conformitat amb les
mesures excepcionals que ha adoptat la Generalitat de Catalunya (entre d’altres, la
RESOLUCIÓ SLT/737/2020, de 13 de març, que adopta mesures complementàries per a
la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2), tendents a reduir l’activitat del
país i evitar les concentracions de persones per prevenir els contagis i controlar la
projecció ascendent de la taxa d’infecció, s’ha acordat el tancament de les instal·lacions
de la Universitat de Barcelona.
De conformitat amb l’apartat 7 del Protocol d’actuació de la Universitat de Barcelona
davant l’activació de l’alerta sanitària per COVID-19 (SARS-CoV-2), publicat en data 28
de febrer de 2020, amb caràcter excepcional, i mentre duri el tancament d’instal·lacions,
s’adopten les següents instruccions, que s’han d’adaptar constantment al que determinin
les autoritats competents.
En conseqüència, fent ús de les competències que em confereix la legislació vigent, en
especial l’article 73 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona,

RESOLC:
Primer. Acordar el tancament de les instal·lacions i els edificis de la Universitat de
Barcelona en els termes descrits en la Instrucció adjunta a la present resolució.
Segon. La vigència d'aquesta mesura s’inicia el dia 15 de març de 2020 i s’estendrà fins
a la seva derogació o modificació, en funció de l’evolució de l’alerta sanitària per COVID19 (SARS CoV-2).
Tercer. Romandran tancades totes les oficines del registre general de la Universitat de
Barcelona. L’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre donarà servei a través de la
seu electrònica.
Quart. El còmput de terminis dels procediments de la Universitat queda suspès a partir
del 15 de març de 2020 fins a una nova instrucció.
Cinquè. Finalitzat el període de tancament, es reprogramaran, si es pot, les activitats que
hagin resultat afectades. En tot cas, es garantirà el dret d’avaluació dels estudiants.
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Sisè. Publicar aquesta resolució en la seu electrònica de la Universitat i en el web
corporatiu.

Fecha:
2020.03.14
23:09:08 +01'00'
Joan Elias i Garcia
Rector

Barcelona, 14 de març de 2020
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INSTRUCCIÓ del rector de la Universitat de Barcelona, de data 14 de març de 2020,
per la qual s’adopten mesures en relació amb el tancament d’edificis i instal·lacions

Fent ús de les competències que em confereix la legislació vigent, en especial l’article 73
de l’Estatut de la Universitat de Barcelona, aprovo la present

INSTRUCCIÓ
1. Tots els edificis i instal·lacions de la Universitat de Barcelona romanen tancats i està
prohibit accedir-hi, llevat de les persones autoritzades. Queden suspeses totes les
activitats programades, incloses celebracions de proves i oposicions.
2. Es manté la suspensió de les activitats acadèmiques presencials en els termes
establerts en la instrucció de 12 de març de 2020, que continua vigent en tot allò que
no s’oposi al que es disposa en aquesta.
3. En l’annex s’estableixen els serveis crítics que s’han d’atendre obligatòriament per
assegurar el funcionament, el manteniment i la seguretat dels aparells, dels animals i
de les instal·lacions, i per atendre les urgències, d’acord amb la planificació efectuada
pel seu responsable, amb caràcter de mínim indispensable. La Gerència farà la
comunicació oportuna a les persones incloses en els serveis crítics i als representants
dels treballadors.
4. També es disposa d’un llistat de personal autoritzat per accedir a les instal·lacions en
cas d’emergència. Si es produeix alguna situació urgent que requereixi l’accés a les
instal·lacions de personal no autoritzat, s’haurà de sol·licitar a infocoronavirus@ub.edu, a través de Gerència, o del deganat que correspongui, en el cas
del PDI. El PDI que accedeixi a les instal·lacions per causes excepcionals i urgents,
que no es puguin ajornar, ho fa sota la seva responsabilitat, coneixent que els edificis
estan tancats, i ha de registrar les entrades i sortides.
5. S’han reforçat i habilitat eines digitals i mitjans per poder treballar a distància. El
personal ha de mantenir el contacte necessari per rebre, en qualsevol moment
d’aquesta emergència, instruccions de servei amb l’objectiu que es preservi la
continuïtat en la prestació de serveis imprescindibles o crítics, que es prestarà sempre
que sigui possible mitjançant treball a distància.
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6. La confirmació de positiu en coronavirus SARS-CoV-2 s’ha de comunicar, sempre que
sigui possible, a medicinadeltreball.ossma@ub.edu. És important seguir les
recomanacions sanitàries i col·laborar en tot allò que sigui necessari.

7. L’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre donarà servei a través de la seu
electrònica.

8. El còmput de terminis dels procediments de la Universitat queda suspès a partir del
15 de març de 2020 fins a una nova instrucció.
9. Per garantir la governabilitat de la Universitat, de manera excepcional, i si és
imprescindible l’adopció d’acords durant el període de tancament, es podran adoptar
acords del Consell de Govern de la Universitat sense reunió. A aquest efecte, la
secretària general, per indicació del rector, enviarà a tots els membres la convocatòria
del Consell de Govern per mitjans telemàtics, amb la proposta de l’acord i la papereta
de votació. Els membres de l’òrgan disposaran de 24-48 hores per emetre el vot,
segons la urgència de l’assumpte a tractar, tal com s’indiqui a la convocatòria. Els
acords així adoptats es publicaran al Portal de transparència de la UB i s’hauran de
ratificar pel Consell de Govern un cop finalitzat el període de suspensió.
10. Els centres són els responsables de comunicar el tancament a les persones o entitats
que tinguessin previstes activitats en espais de la Universitat.
11. Aquesta instrucció entra en vigor el 15 de març de 2020 i estendrà la vigència fins a
la seva derogació o modificació, en funció de l’evolució de l’alerta sanitària per
COVID-19 (SARS CoV-2).

Barcelona, 14 de març de 2020

Fecha:
2020.03.14
23:09:41 +01'00'
Joan Elias i Garcia
Rector
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SERVEIS CRÍTICS QUE HAN DE GARANTIR LA CONTINUÏTAT INDISPENSABLE DURANT EL
TANCAMENT D’INSTAL·LACIONS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA DECRETAT PER RESOLUCIÓ
DEL RECTOR DE 14.3.2020
Serveis crítics que requereixen presencialitat obligatòria de PAS per assegurar el funcionament,
el manteniment i la seguretat dels aparells i les instal·lacions, i per atendre les urgències,
d’acord amb la planificació efectuada pel seu responsable, amb caràcter de mínim
indispensable.
Serveis crítics
Unitat de seguretat

Magatzems de residus (*)
Manteniment, neteja i jardineria (*)
Manteniment TIC (*)
CCiT:
Estabulari de Medicina-Clínic
Estabulari Bellvitge
Estabulari Farmàcia
Estabulari Biologia
Estabulari Mundet
Estabulari Sant Joan de Déu
IRA Medicina - Clínic
Microscòpia TEM-SEM
Microscòpia TEM
Microscòpia Crio-TEM
Anàlisi de Superfícies
SEM
RMN
Facultat de Farmàcia
Secció Bioquímica i Biologia
Secció de Botànica
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Secció de Microbiologia
Servei de Criogènia
Facultat de Ciències de la Terra
CORELAB/Cambres Frigorífiques
Facultat de Biologia
Serveis de camps experimentals
Serveis de cultiu criogènia
Dipòsits de cèl·lules en nitrogen líquid
Secció biologia cel·lular
Laboratori i estabularis
Laboratori
Institut de Recerca de Química Teòrica i Computacional
Servidors de càlcul
Institut de Ciències del Cosmos
Servidors de càlcul
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut - Campus Clínic
Sala Dissecció
Sala Blanca
Unitat Farmacologia
Unitat Biologia Cel·lular

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut - Campus Bellvitge
Sala Dissecció
Fisiologia-1

(*) En aquests serveis només serà requerida la seva presència en cas d’urgent necessitat.
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