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PLA SECTORIAL D’UNIVERSITATS
ETAPA DE LA REPRESA
Des del 19 de juny a Catalunya s’inicia l’etapa de represa, regulada pel DECRET 63/2020, de 18
de juny, de la nova governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID19 i d'inici de
l'etapa de la represa al territori de Catalunya.
La RESOLUCIÓ SLT 1429/2020 per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i
organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARSCoV-2, regula les condicions per al desenvolupament d’activitats durant l'etapa de la represa al
territori de Catalunya en el marc de la crisi sanitària vigent provocada per la COVID-19. Tal i com
indica aquesta resolució la ciutadania ha d'adoptar les mesures necessàries per evitar la generació
de riscos de propagació de la infecció de la COVID-19, així com la pròpia exposició a aquests riscos,
i ha d'adoptar les mesures de protecció individual i col·lectiva fonamentades en: la higiene
freqüent de mans; la higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l'aire, taparse la boca amb la cara interna de l'avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, nas i ulls)...
la distància física interpersonal de seguretat; l'ús de mascareta quan no sigui possible mantenir la
distància física interpersonal de seguretat; la ventilació correcta dels espais tancats i la neteja i
desinfecció de les superfícies.

Àmbit d’aplicació i vigència
El pla sectorial d’universitats s’aplicarà a tots centres que integren el sistema universitari de
Catalunya.
Entrarà en vigor el dia de la seva aprovació i serà vigent fins que es mantingui activat el Pla
d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb
potencial alt risc.
En aquest context i amb l’objectiu de garantir la màxima prestació del servei:
1. Les universitats del sistema universitari català podran flexibilitzar i desenvolupar a
distància les activitats acadèmiques presencials, de formació contínua, o aquelles que estan
adreçades a professionals.
2. Les universitats del sistema universitari català també podran habilitar l’activitat presencial
plena per totes les tasques administratives i de recolzament que li són pròpies, ,amb mesures
complementàries d’organització com poden ser el treball a distància o la flexibilitat horària.
3. En l’àmbit de la investigació i transferència, també en els laboratoris de les universitats, així
com els serveis de recolzament i administració, s’habilita l’activitat presencial plena.
4. Les biblioteques universitàries podran reprendre les seves activitats amb les mateixes
condicions que la resta de biblioteques.
5. Totes aquestes activitats regulades ens els apartats anteriors es podran realitzar sempre que
es respectin les mesures higiènic-sanitàries i de distanciament físic determinades en aquest
document.

6. Cada universitat elaborarà i aprovarà el seu pla de contingència específic el qual haurà de
respectar entre d’altres les mesures establertes en el pla sectorial, identificant una persona
interlocutora de l'aplicació de les mesures organitzatives i de protecció individual,
l’organigrama de responsabilitats per a cada una de les unitats acadèmiques, serveis o altres,
responent a la casuística organitzativa de cadascuna de les entitats. Dins aquest esquema
organitzatiu, caldrà definir un paper específic per al professorat, amb l’objectiu que alhora li
garanteixi l’autoritat per poder fer complir les mesures descrites a l’aula o al laboratori.
7. Les mesures establertes en el pla seran d’aplicació al conjunt de la comunitat universitària
(estudiantat, personal al servei de la Universitat, PDI i PAS), al personal docent i investigador
vinculat, als responsables i al personal de les empreses concessionàries i de serveis que duen
a terme la seva activitat a les instal·lacions i, en general, a les persones que accedeixin a les
instal·lacions de la universitat.
8. Les universitats, amb l’ajut dels propis serveis de prevenció de riscos laborals, definiran un pla
de contingència per tal de definir les actuacions que permetin actuar amb celeritat quan es
detectin casos de simptomatologia compatible amb la Covid-19 o de possibles contagis. El pla
haurà de preveure la comunicació, ja sigui de forma directa o a través dels serveis de
prevenció, a les autoritats sanitàries, la paralització parcial de l’activitat, les mesures
correctives a emprendre (com la neteja i desinfecció dels espais abans de la seva reactivació),
així com la comunicació als responsables de l’activitat per a la ràpida identificació de possibles
o probables contagis i la planificació de les activitats correctives que es considerin.

Mesures de protecció i organitzatives
A nivell general
Totes les activitats que es realitzin a les universitats han de complir les mesures que marca la
Resolució SLT 1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i
organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARSCoV-2. A més del comportament individual en les mesures de protecció de les persones, les
universitats faran els seus plans de contingència específics i protocols d’organització. En l’àmbit
de les universitats i d’acord amb la resolució en termes generals per l’organització de la docència
es considerarà l’aplicació d’aquestes mesures en les aules, laboratoris docents i de recerca i altres
espais tancats de les universitats:
 La distància física interpersonal de seguretat s’estableix en 1,5 m en general. L’aforament
ve donat per l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5m2 per persona. La distància no
pot ser inferior a 1 metre entre persones sense contacte habitual a espais tancats, excepte
en les pràctiques que així ho requereixin.
 En el cas que no es pugui mantenir la distància de seguretat d’1,5 m entre persones és
obligatori l’ús de mascareta, excepte en el cas que es faci ús de mampares o similars,
moment en el qual, no seria obligatori l´ús de les mascaretes, s’ha de portar un registre
dels assistents potencials i s’han de preveure mesures de circulació dels assistents.

 Ús de mascareta obligatòria:
o Per a tota persona que accedeixi a les universitats
o Als desplaçaments dins dels edificis
o A qualsevol espai i activitat sempre que no es pugui assegurar la distància mínima
de seguretat de 1,5 m i no es compti amb mampares de seguretat.
o S’exceptua en persones que presentin dificultats respiratòries que es pugui veure
agreujada per la utilització de la mascareta o quan pugui provocar una alteració
conductual.
 S’haurà de prioritzar la videoconferència per a reunions que hagin de comportar
desplaçaments entre els campus.
 Els viatges a l’estranger s’hauran de motivar i ser autoritzats, evitant zones de risc. Pel que
fa a la mobilitat entrant s’aplicaran els criteris que marquin les autoritats sanitàries.

Material i equips de protecció


Es prioritza el rentat de mans, quan no sigui possible s’utilitzarà el gel hidroalcohòlic per a
la higiene de les mans a les entrades dels edificis, biblioteques, sales d’estudi, sales d’actes
i menjadors/ofici.
 Es disposarà de productes desinfectants i dispensadors de paper per a superfícies de
treball a tots els espais compartits de treball. Hauran d’estar a disposició del personal i en
llocs visibles.
 Es posaran mesures de seguretat a consergeries, mostradors i punts d’atenció al públic,
com poden ser mampares de separació transparent.
 S’establiran protocols i circuits adequats per a la gestió i la retirada dels residus específics
que es produiran de forma addicional als habituals.

Mesures generals als edificis, espais, instal·lacions i equipaments








S’informarà via senyalització horitzontal, cartells informatius en vestíbuls i zones de pas,
retolació d’espais comuns, lavabos, ascensors recordant, entre d’altres, la distància de
seguretat mínima de 1,5m. i del rentat de mans i si no és possible l’ús de la solució
hidroalcohòlica.
S’habilitaran portes d’accés i portes de sortida en aquells edificis on sigui possible i
convenient.
Per tal d’evitar aglomeracions i facilitar el moviment de les persones, es senyalitzaran els
recorreguts i el sentit de circulació, allà on sigui possible i convenient.
Es vetllarà per a que les portes dels espais romanguin obertes, sempre que la normativa
de protecció contra incendis o les condicions climàtiques ho permetin.
Es recomanarà l’ús de les escales i la no utilització dels ascensors, d’excepció en els casos
de necessitat o mobilitat reduïda.
Es promourà la ventilació natural dels espais.









Es revisaran els sistemes de climatització per tal d’augmentar la renovació de l’aire
maximitzant l’aportació d’aire exterior. La renovació d’aire dels espais es considera una
mesura molt efectiva per la prevenció de la COVID-19. Es recomana ventilar els espais
com a mínim 3 vegades al dia 10’. Cal tenir en compte:
o Ventilació i sistemes de climatització:
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf.
S’evitarà sempre que sigui possible compartir materials i que els equips (ordinador,
telèfon, etc.) i el material auxiliar de treball (grapadores, bolígrafs, etc.) no siguin d’ús
individualitzat.
Prohibició de beure directament a les fonts d’aigua.
Es recomana disposar de contenidors específics en els espais comuns dels edificis per a la
recollida de residus derivats de les mesures de protecció individual (mascaretes, guants,
paper d'un sol ús).
Amb l’objectiu de garantir la distància mínima de seguretat, s’habilitaran mesures adients
de senyalització que garanteixin aquesta distància de seguretat.

Protocols de neteja i desinfecció








Durant les operacions de neteja i desinfecció ordinària dels diferents espais s’obriran les
finestres, sempre que sigui possible, per garantir una ventilació natural i la renovació de
l’aire.
Es posarà especial èmfasi en la neteja i la desinfecció de les superfícies que puguin estar
en contacte amb les mans.
A més dels protocols de neteja i desinfecció ordinària es definiran protocols de neteja
desinfecció preventiva (en punts més sensibles) i de neteja i desinfecció correctiva (en cas
que es detecti algun cas probable o confirmat de contagi).
Addicionalment als serveis habituals i en el cas que no sigui possible el rentat de mans es
garantirà la reposició del paper d’un sol ús, dels gels hidroalcohòlics i dels líquids
desinfectants.
Els productes emprats seran els validats per les autoritats sanitàries i la seva aplicació
respectarà la seguretat de les persones i el medi.
Cal consultar la informació en:
o Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrenciahumana.pdf.
o Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrenciahumana.pdf.

Mesures sanitàries i de prevenció






Les persones vulnerables a la COVID-19 podran tornar a la feina sempre que la seva
condició clínica estigui controlada i ho permeti, i mantenint les mesures de protecció de
manera rigorosa. En cas de dubte, i a petició de la persona interessada, la unitat de salut
laboral del servei de prevenció de riscos, avaluarà la seva situació des del punt de vista del
risc d’infecció per coronavirus i emetrà un informe sobre les mesures de prevenció,
adaptació del lloc i protecció necessàries.
Qualsevol persona que identifiqui simptomatologia compatible amb la COVID-19 no ha de
presentar-se a la universitat i està obligada a comunicar-ho a la universitat i a les autoritats
sanitàries corresponents, així com les persones que hagin estat en contacte estret amb un
cas de COVID-19 en els 14 dies anteriors.
S’elaborarà un Pla de Contingència davant l’aparició d’algun cas sospitós o confirmat de
contagi per la COVID-19.

Mesures específiques en aules i laboratoris










Les activitats docents es planificaran tenint en compte un grau d’ocupació màxima de
l’aula en base als 2,5m2. Si amb aquesta ordenació de l’espai no s’aconsegueix una
distància mínima d’1,5metres, serà obligatori l’ús de mascareta, s’haurà de portar un
registre dels assistents potencials i s’hauran de preveure mesures de circulació dels
assistents. La distància no pot ser inferior a 1 metre entre persones sense contacte
habitual, excepte en els casos que les pràctiques així ho requereixin.
S’informarà a l’estudiantat de forma periòdica de les mesures a contemplar, entre elles
que l’entrada a les aules es faci en tot moment preservant la distància de seguretat.
S’indicarà al professorat i estudiantat la conveniència i necessitat de rentar-se les mans
abans d’entrar a les aules i en sortir-ne.
Quan finalitzi una classe s'obriran les finestres, si és possible, fins el començament de la
següent classe amb l'objectiu d'afavorir la renovació d'aire.
Sempre que sigui possible es mantindran les portes obertes.
Es podran habilitar temporalment nous espais per a aules en edificis on hi hagi espais
disponibles. També es podran habilitar, les sales d’actes i sales d’estudi com a espais per
a impartir docència.
Es farà neteja i desinfecció de totes les aules un mínim d’una vegada al dia.
Es recomana establir i seguir fluxos de circulació per respectar les distàncies mínimes de
seguretat.

Mesures específiques en espais d’ús compartit: sales d’estudi, biblioteques, sales d’actes,
menjadors i similars



Serà obligatori rentar-se les mans, a l’entrada i a la sortida amb aigua i sabó o amb gel
hidroalcohòlic.
Es procurarà una ventilació natural el màxim de temps possible.



Es tindrà en compte un aforament 2,5m2 per persona. En el cas de les sales d’actes es pot
reduir la superfície de seguretat fins a 1 m2 per persona sempre que es faci ús obligatori
de la mascareta, es porti un registre dels assistents o es faci preassignació de localitats i es
prevegin mesures de circulació dels assistents per evitar aglomeracions.
 Es farà neteja i desinfecció de totes les biblioteques un mínim d’una vegada al dia posant
especial èmfasi en la ventilació i en la neteja i desinfecció de superfícies i elements que
puguin estar en contacte amb les mans.
 Pel que no estigui previst en aquest pla s’aplicarà el que determini la normativa sobre
biblioteques.
 Als menjadors/office s’indicarà mitjançant cartells la necessitat d’extremar la higiene de
mans quan es vulgui utilitzar els electrodomèstics (neveres, microones, cafeteres, etc.).

Mesures específiques als serveis higiènics




Es mantindran les finestres obertes el màxim de temps possible.
S’indicarà mitjançant cartells informatius la recomanació d’utilitzar preferiblement paper
per eixugar les mans.
Es recomana la neteja i desinfecció un mínim d’una vegada al dia i una neteja intensiva:
o Per edificis oberts 24 hores mínima de 2 cops al dia.
o Per edificis oberts de de 12 a 24 hores mínima de 1 cop al dia.

Altres serveis: bars, restaurants, instal·lacions esportives, aparcaments, etc.






Caldrà mantenir una distància d’1,5 m i entre persones o grups de persones que no tinguin
contacte habitual.
Estaran sotmesos a la normativa específica d’aquests serveis.
Es farà inspecció i seguiment de l’adequació normativa del desenvolupament dels serveis
oferts.
Totes les empreses o concessionàries que reben qualsevol tipus d’encàrrec seguiran les
disposicions establertes al pla de la contingència de la universitat.
Les empreses de serveis i concessions promouran el pagament amb mitjans electrònics
tant als establiments comercials com a les màquines dispensadores de begudes i/o
aliments.

