
 
 

 

 

Instrucció del rector de la UPC davant l'emergència sanitària 
decretada a causa del coronavirus COVID-19  
L’emergència sanitària decretada al nostre país vincula a les administracions públiques 
per dictar normes que, en el marc de les seves competències, contribueixin a l’objectiu 
de prevenir, reduir i minimitzar la propagació del virus COVID-19, identificat per l’OMS 
com a pandèmia global i amb un alt índex de propagació al nostre entorn.  

En aquest context, i d’acord amb les autoritats sanitàries i l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya responsable de coordinar el Sistema Universitari Català, la 
UPC va suspendre, amb efectes de 13 de març de 2020, les activitats formatives 
presencials, d’acord amb allò previst a la RESOLUCIÓ SLT/719/2020, de 12 de març, 
per la qual s'adopten mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció 
pel SARS-CoV-2 (DOGC de 12.03.2020, ANNEX A).  

Posteriorment, s’ha dictat la RESOLUCIÓ SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual 
s'adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel 
SARS-CoV-2, que preveu, entre d’altres mesures, la limitació de la prestació dels 
serveis públics a aquells estrictament necessaris per garantir el correcte funcionament 
dels serveis bàsics o estratègics en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya. 

Altres mesures contemplen el tancament forçós de determinats establiments com 
biblioteques, centres formatius no universitaris, centres cívics i assistencials no 
sanitaris i altres instal·lacions públiques, estacions d’esquí, locals d’oci, etc, excepte 
comerços i serveis de productes de primera necessitat.  

En coherència amb les mesures adoptades al conjunt d’Administracions públiques de 
Catalunya, d’acord amb la declaració de l’Estat d’Alarma decretada pel President del 
Govern espanyol, ordeno les següents instruccions:  

Instruccions de servei davant el tancament d’instal·lacions i edificis de la UPC 

1. Es mantenen vigents les instruccions sobre la suspensió d’activitats docents 
presencials, procurant en tot moment, la seva prestació per mitjans electrònics. 

2. Els edificis i instal·lacions de la UPC romandran tancats fins a nova instrucció. 
Nomes es podrà accedir als mateixos mitjançant accessos electrònics. 

3. El PDI i el PAS de la UPC realitzaran les seves tasques laborals de forma no 
presencial, mitjançant els mecanismes i mitjans que les direccions 
acadèmiques i de serveis posin al seu abast. 

4. El personal al servei de la UPC ha de mantenir el contacte necessari per rebre, en 
qualsevol moment d’aquesta emergència, instruccions de servei amb l’objectiu 
que es preservi la prestació de serveis imprescindibles o crítics. 

5. Es suspèn el còmput de terminis per a la tramitació de procediments de la UPC. 

6. S'habilita a la Gerència per establir les mesures necessàries que garanteixin el 
funcionament, almenys, de les següents prestacions: 



 
 

a) Serveis de gestió econòmica: gestió de cobraments i pagaments 
imprescindibles. 

b) Serveis TIC: manteniment de CPD i serveis crítics. 
c) Garantir el manteniment necessari d’instal·lacions, subministraments i 

seguretat i control d’accessos als edificis de la UPC. 
d) Manteniments d’instal·lacions crítiques de laboratoris i altres instal·lacions de 

recerca 
e) Prestació imprescindible als registres públics, i garantia de servei de la seu  

electrònica i de mecanismes i processos de signatura electrònica. 
 

Aquestes instruccions són vigents de forma immediata i fins a la seva modificació o 
suspensió de forma expressa. 

Vull agrair especialment la comprensió a tota la comunitat, així com transmetre 
l’absoluta convicció que aquesta crisi temporal ens reforçarà com a institució per a 
possibles situacions complicades de futur. 

 

Barcelona, 14 de març de 2020 

 

El Rector 

Francesc Torres 


