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RESOLUCIÓ del rector de la Universitat de Barcelona per la qual s’estableixen els
serveis crítics essencials per al període del 30 de març de 2020 al 9 d’abril de 2020,
ambdós inclosos

Antecedents de fet
La situació excepcional derivada de l’alerta sanitària pel COVID-19 (SARS-CoV-2) va
determinar, primer, la suspensió de l’activitat acadèmica presencial de la Universitat de
Barcelona i, posteriorment, i tenint en compte l’estat d’alarma establert pel Reial decret
463/2020, de 14 de març, el tancament de les nostres instalꞏlacions i edificis, si bé amb el
manteniment d’uns serveis crítics presencials i també de l’activitat docent i administrativa
en la mesura que pogués ser desenvolupada a distància, sempre dins dels límits establerts
per la declaració de l’estat d’alarma.
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, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita
contra el COVID-19, ha establert mesures noves que limiten la lliure circulació de persones
per al període que va des del dilluns 30 de març fins al dijous 9 d’abril de 2020, ambdós
inclosos. L’apartat 9 de l’annex del referit Reial decret llei exclou del seu àmbit d’aplicació
«(i) [...] las personas que trabajen en empresas, centros de I+D+I y biotecnológicos
vinculados al COVID-19, (ii) los animalarios a ellos asociados, (iii) el mantenimiento de los
servicios mínimos de las instalaciones a ellos asociados».
Cal, per tant, determinar els serveis crítics essencials i imprescindibles per garantir el
funcionament, manteniment i seguretat dels edificis, instalꞏlacions i sistemes informàtics de
la UB, els estabularis, així com la continuïtat dels projectes de recerca relacionats amb el
COVID19. S’inclouen també en els serveis crítics, els necessaris per donar servei de
primera necessitat als prop de 50 colꞏlegials que actualment resideixen als colꞏlegis majors
Penyafort-Montserrat i Ramon Llull.
En conseqüència, fent ús de les competències conferides per la legislació vigent i en
especial l’article 73 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona,

RESOLC:
Primer. Aprovar els serveis crítics essencials que s’han d’atendre obligatòriament del 30
de març al 9 d’abril de 2020 especificats en l’annex.
L’accés a les instalꞏlacions durant aquest període es realitzarà com s’especifica en la
instrucció adjunta.
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Segon. La vigència d’aquesta resolució s’inicia el dia 30 de març de 2020 i s’estendrà fins
al 9 d’abril de 2020. Un cop finalitzada la vigència d’aquesta resolució, el tancament
d’instalꞏlacions es tornarà a regir per les instruccions adjuntes a la resolució del 14 de març
de 2020 i es recuperaran els accessos autoritzats conforme a aquesta resolució.
Tercer. Publicar aquesta resolució a la seu electrònica de la Universitat i al web corporatiu i
fer-ne la difusió oportuna.
Barcelona, 30 de març de 2020
Fecha: 2020.03.30
17:42:22 +02'00'

Joan Elias i Garcia
Rector
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INSTRUCCIÓ del rector de la Universitat de Barcelona relativa als serveis crítics
essencials del 30 de març de 2020 al 9 d’abril de 2020, ambdós inclosos.

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

Primer.- Del 30 de març de 2020 al 9 d’abril de 2020, ambdós inclosos, només pot accedir
als edificis i instalꞏlacions de la Universitat de Barcelona el personal designat per a exercir
els serveis crítics essencials establerts en l’annex a la resolució del rector de 30 de març
de 2020.
Els accessos atorgats durant la vigència de la resolució de tancament d’edificis i
instalꞏlacions de 14 de març de 2020 recobrarà la seva vigència el dia 10 d’abril de 2020,
llevat de resolució en sentit contrari.

Segon.- La Gerència farà la comunicació oportuna al PAS que ha de realitzar el serveis
crítics essencials i als representants dels treballadors, i els hi facilitarà el certificat que ho
acrediti. El degans i les deganes facilitaran el certificat corresponent al PDI que hagi estat
inclòs en els serveis crítics.
El personal que realitza serveis crítics essencials tindrà a la seva disposició un protocol
preventiu específic per al personal que desenvolupa serveis crítics elaborat per l’OSSMA.
Els certificats del personal dels colꞏlegis majors en serveis crítics l’expedirà la directora dels
colꞏlegis majors.

Tercer. Per poder accedir a les instalꞏlacions de la Universitat, el personal d’empreses
subcontractades, colꞏlaboradores o institucions de recerca que tenen els seus laboratoris
en espais de la Universitat de Barcelona ha de presentar solꞏlicitud al degà o degana i l’ha
d’acompanyar d’un certificat signat pel legal representant de l’empresa en el que determini
que és un servei essencial d’acord amb el previst en l’annex del RDL 10/2020. Aquesta
solꞏlicitud serà tramesa pel deganat a info-coronavirus@ub.edu, per tal d’autoritzar l’accés
a les instalꞏlacions.

Quart.- Seguretat de la Universitat de Barcelona atorgarà accés als edificis únicament a les
persones incloses en serveis crítics essencials i al personal extern autoritzat de conformitat
amb el previst en l’apartat anterior.
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En cas que calgui incloure algun nou servei crític no previst s’ha de solꞏlicitar pel degà o
degana corresponent a info-coronavirus@ub.edu adjuntant una declaració de l’IP indicant
l’activitat que ha de realitzar i especificant en quin apartat de l’annex del RDL 10/2020
s’inclou.
La solꞏlicitud ha d’estar autoritzada pel degà o membre de l’equip deganal que aquest
designi i ha d’indicar:
‐ Els laboratoris, dies i horaris en els que es vol accedir.
‐ La relació de les persones que han d’accedir, identificant el nom, cognoms i correu
electrònic i especificant si són PDI, PAS o personal extern.
‐ En cas de tractar-se de personal d’empreses o institucions externes a la UB, caldrà
adjuntar una declaració responsable del representant de l’empresa o institució
indicant que les tasques que s’han de dur a terme tenen la consideració d’essencial
d’acord amb la legislació vigent i identificant en quin apartat es preveu.
‐ En cas que s’inclogui algun PAS el gerent ho ha d’autoritzar i comunicar a la persona
designada i al comitè d’empresa.

Cinquè.- Tot el personal que accedeixi a les instalꞏlacions de la Universitat de Barcelona
ha de respectar les normes de funcionament i les normes de seguretat sanitària, utilitzar
els mitjans de protecció individuals i colꞏlectius exigits, respectar les distàncies de seguretat
obligatòries i seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries.

Joan Elias i Garcia
Rector
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SERVEIS CRÍTICS ESSENCIALS QUE HAN DE GARANTIR LA CONTINUITAT INDISPENSABLE DURANT
EL TACAMENT D’INSTAL.LACIONS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA DECRETAT PER RESOLUCIÓ
DEL RECTOR DE 30.3.2020
Serveis crítics que requereixen presencialitat obligatòria de PAS per assegurar el funcionament,
manteniment i seguretat dels aparells, les instal∙lacions i atendre les urgències, d’acord amb la
planificació efectuada pel seu responsable, amb caràcter de mínim indispensable.
Serveis crítics

Nº de
PAS

Unitat

Responsable

Unitat de seguretat

2

Gabinet de rectorat

Cap del Gabinet
de rectorat

Manteniment, neteja i jardineria
(*)

9

Manteniment

Director Àrea
d’Infraestructures
I Serveis Generals

Manteniment TIC (*)

2

TICs

Director Àrea TICs

8
4
3
4
2
2
2
25

CCiT

Director de l’Àrea
de Suport a la
Recerca

Director de l’Àrea
de Suport a la
Recerca

Estabulari de Medicina‐Clínic
Estabulari – Bellvitge
Estabulari – Farmàcia
Estabulari – Biologia
Estabulari – Mundet
Estabulari Sant Joan de Déu
RMN
Total
Facultat de Farmàcia (Diagonal)
Total

3
3

Facultat de
Farmàcia i Ciències
de l’Alimentació

CORELAB/Cambres Frigorífiques
Total

1
1

Facultat
Ciències
Terra

Facultat de Biologia
Total

16
16

de

de Director de l’Àrea
La de Suport a la
Recerca

Facultat de Biologia

Director de l’Àrea
de Suport a la
Recerca
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Sala Blanca
Unitat Farmacologia
Unitat Biologia Cel∙lular
Total

1
1
2
4

Facultat de
Medicina i Ciències
De La Salut‐
Campus Clínic

Director de l’Àrea
de Suport a la
Recerca

Fisiologia‐1
Total

1
1

Facultat de
Medicina i Ciències
de la Salut‐Campus
Bellvitge

Director de l’Àrea
de Suport a la
Recerca

Unitat de tècniques separatives
Total

2
2

Parc Científic de
Barcelona

Director de l’Àrea
de Suport a la
Recerca

(*) En aquests serveis només serà requerida la seva presència en cas d’urgent necessitat.
PAS: 65

