
Instrucció de gerència de data 21 de març de 2020 respecte a l’accés als edificis davant 
l'emergència sanitària decretada per coronavirus COVID-19  
 
Donada la instrucció del rector amb data 14 de març del 2020 d’obligat compliment als 
membres de la comunitat, donant resposta institucional a les mesures previstes per part de les 
diferents administracions per a la prevenció i el control de la infecció pel COVID-19. 
 
Tenint alhora en compte el funcionament des del passat dia 16 de març de les instruccions 
establertes, entre elles la instrucció de gerència de 14 de març respecte a l’organització dels 
serveis davant l'emergència sanitària decretada a causa del coronavirus (COVID-19), i en especial 
les mesures complementàries de confinament establertes per part de les administracions i les 
diferents recomanacions. 
 
Avaluada la situació per part del Comitè d’Emergència de la UPC, així com la necessitat de 
restringir amb el màxim de rigor possible els accessos als edificis per assegurar la major eficàcia 
en la consecució dels objectius de les mesures establertes per l’Estat d’Alarma, i alhora facilitar 
els processos de neteja intensiva i desinfecció dels diferents espais. 
 
He establert les directrius següents: 
 
1. Tancar completament els accessos a TOTS els edificis de la Universitat a partir de les 00.00 

hores del dissabte 21 de març de 2020 i mentre duri l’actual situació excepcional d’alarma 
decretada. 
 

2. Només podran accedir puntualment aquelles persones que de forma ineludible hagin de fer 
alguna actuació conduent al manteniment d’instal·lacions i/o serveis crítics. 

 
3. Per accedir als edificis caldrà que les persones de la comunitat disposin d’un faig constar 

nominatiu degudament signat, en el que s’especifiqui les tasques crítiques a desenvolupar i 
el campus o edificis en els que cal l’accés. 

 
4. la sol·licitud individual motivada de l’accés es farà a les direccions de les unitats 

acadèmiques o direccions d’àrea responsables dels serveis crítics, amb un mínim de 24h 
d’anticipació a la necessitat de l’accés. En el cas que es doni el vist-i-plau, es reenviarà a 
acces.serveiscritics@upc.edu (disponible a partir del dia 21.03). Només les autoritzacions 
que arribin per aquest mitjà seran informades al personal de seguretat, i tramitat el faig 
constar per a la signatura, per a que alhora pugui servir per acreditar la necessitat de la 
mobilitat a l’autoritat competent (Mossos, Guardia Urbana...). 

 
5. Un cop autoritzat l'accés, per accedir als edificis caldrà, quan estigueu davant de la porta, 

trucar al Centre de Control UPC (934010754) des d'on us podran obrir remotament un cop 
us hagueu identificat.  

 
Espero que comprengueu la situació excepcional que ens porta a prendre aquesta mesura. Vull 
insistir de nou en la necessitat de que s’eviti al màxim la mobilitat, i de forma especial apel·lant 
a la responsabilitat col·lectiva. 
 
 
 
Gerent 
20 de març de 2020 
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