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1. PREÀMBUL 

El Pla Sectorial d’Universitats pel curs 2021-2022 fou aprovat pel Comitè Tècnic del 

PROCICAT en data 21 de juliol de 2021, amb la previsió de considerar per l’inici del 

curs, pel que fa a l’activitat acadèmica teòrica, una presencialitat simultània de 

l’estudiantat fins a un 70% de l’aforament autoritzat dels espais on es duguin a terme les 

activitats docents, sempre que la normativa vigent en aquell moment ho permetés. 

Posteriorment, amb la publicació de la Resolució SLT/2704/2021, de 2 de setembre, per 

la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la 

contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, la 

presencialitat simultània de l’activitat acadèmica teòrica es va establir fins al 70% de 

l’estudiantat de cada universitat. 

L’avenç en la vacunació de la població en general, i les campanyes específiques dutes 

a terme per les pròpies universitats catalanes, fan possible un nou avenç per recuperar 

la presencialitat als campus universitaris.   

Així, la Resolució SLT/3090/2021, de 14 d'octubre, per la qual es modifica la Resolució 

SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures en 

matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-

19 al territori de Catalunya, preveu en el desenvolupament de les activitats teòriques 

presencials una presencialitat de fins al 100% de l'aforament autoritzat. Per aquest 

motiu, és necessari revisar i actualitzar el Pla Sectorial d’Universitats, aprovat pel 

PROCICAT el 21 de juliol de 2021, d’acord amb els termes d’aquesta Resolució. 

En qualsevol cas, les mesures previstes en aquest pla sectorial podran ser modificades 

per les resolucions del Departament de Salut o altres normatives sobre la matèria en 

funció del context epidemiològic i/o la immunitat de grup assolida. 

 

2. ÀMBIT D’APLICACIÓ I VIGÈNCIA DEL PLA 

El pla sectorial d’universitats s’aplica a totes les universitats, centres adscrits, escoles 

de negoci i altres centres d’educació superior universitària que desenvolupen la seva 

activitat a Catalunya. 

Entra 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 tot allò que no contradigui les resolucions de 

l’autoritat sanitària que s’emetin en cada moment. 

Les mesures establertes en el pla són aplicables al conjunt de la comunitat universitària, 

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 dependències universitàries.  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8523/1874528.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8523/1874528.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8523/1874528.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8523/1874528.pdf
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3. PRESENCIALITAT EN LA DOCÈNCIA 

En el desenvolupament de les activitats teòriques presencials, es pot considerar la 

presencialitat fins a un màxim del 100% de l’aforament autoritzat, sempre que la 

normativa vigent ho permeti. Altrament, les pràctiques i les avaluacions poden ser 

presencials. 

Per tant, les activitats docents poden tornar a la presencialitat que les universitats 

programaven abans de la pandèmia, atenent a la normativa vigent en tot moment, pel 

que fa a l’aforament dels diferents espais. 

Correspon a cada universitat fer la concreció de les mesures previstes en aquest Pla 

d'acord amb els criteris d'autonomia acadèmica i per a la millor prestació del servei a 

l'estudiantat. 

4. MESURES ORGANITZATIVES I DE PROTECCIÓ  

4.1 A nivell general 

 Plans de contingència 

Cada universitat ha d’actualitzar, seguint les recomanacions d’aquest Pla, el seu pla de 

contingència específic, i ha de seguir identificant una persona com a interlocutora de 

l'aplicació de les mesures organitzatives i de protecció individual i l’organigrama de 

responsabilitats per a cada una de les unitats acadèmiques, serveis o d’altres, per 

respondre a la casuística organitzativa de cadascuna de les entitats. Dins d’aquest 

esquema organitzatiu, cal mantenir definit un paper específic per al professorat, amb 

l’objectiu que, alhora, li garanteixi poder fer complir les mesures descrites a l’aula i a la 

resta d’espais docents. 

Pel que fa a la gestió de casos de simptomatologia compatible amb la Covid-19 o de 

possibles contagis, el pla de contingència ha de mantenir la previsió de la comunicació 

a les autoritats sanitàries, la paralització parcial de l’activitat, les mesures correctives 

que caldrà emprendre abans de la  reactivació dels espais (com la ventilació, neteja i 

desinfecció), així com la comunicació als responsables de l’activitat, per a la identificació 

ràpida de possibles contagis i la planificació d’altres mesures correctives que es 

considerin adients. 

 Distància mínima interpersonal 

En l’àmbit laboral, la distància mínima interpersonal que cal garantir serà la que, per 

aquest àmbit, determini la legislació vigent mitjançant les resolucions de l’autoritat 

sanitària que s’emetin en cada moment.  

En la resta d’activitats, en consonància amb la recuperació de la plena presencialitat, es 

vetllarà perquè sigui tan àmplia com la distribució de l’espai ho permeti i s’adoptaran les 

mesures de ventilació, d'higiene i organitzatives adequades per prevenir els riscos de 

contagi. 
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 Ús de la mascareta

L'ús de la mascareta és, amb caràcter general, obligatori sempre, però aquesta obligació 

serà aplicable en funció del que estableixi l’autoritat sanitària en cada moment. 

 Ventilació dels espais

En les aules i altres espais interiors s’ha de continuar vetllant pel compliment de les 

condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 2 de les 

resolucions dels departaments de Salut i Interior sobre mesures en matèria de salut 

pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de 

Catalunya.  

Sempre que sigui possible es mantindran les finestres i les portes obertes. 

 Higiene de mans

A les entrades dels edificis, CRAI-biblioteques, sales d’estudi, sales d’actes, 

menjadors/office, espais de treball compartits, així com en l’ús d’equips de treball i de 

material auxiliar que no siguin d’ús individualitzat cal mantenir vigents els mitjans 

necessaris perquè els membres de la comunitat universitària puguin adoptar les 

mesures d’higiene de les mans, prioritzant el rentat amb aigua i sabó a la utilització del 

gel o solució hidroalcohòlica. 

 Neteja i desinfecció de les superfícies

Amb caràcter general, cal mantenir els protocols i les mesures de neteja que s’estiguin 

duent a terme actualment. 

A més dels protocols de neteja i desinfecció ordinària cal mantenir els protocols de 

neteja i desinfecció preventiva (en punts més sensibles) i de neteja i desinfecció 

correctiva (en cas que es detecti algun cas probable o confirmat de contagi). 

Els productes emprats han de continuar sent els validats per les autoritats sanitàries i la 

seva aplicació respectarà la seguretat de les persones i el medi.  

 Reunions, congressos, trobades científiques i activitats similars

Les reunions que s’hagin de fer de manera presencial s’han de dur a terme amb les 

mesures de prevenció vigents en cada moment d’acord amb l’autoritat sanitària. 

En l’organització de congressos, trobades científiques i activitats similars es considerarà 

la normativa d’aforament vigent en cada moment, en consonància amb la recuperació 

de la plena presencialitat. 

No estan obligades a fer-ne ús les persones que presentin algun tipus de malaltia o 
dificultat respiratòria que sigui incompatible amb l'ús de la mascareta ni aquelles 
persones que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no se la puguin 
treure de manera autònoma, i ho justifiquin amb un certificat mèdic emès per un 
professional del sistema de salut.
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En cas que l’activitat contempli la realització d’un refrigeri, aquest s’haurà d’ubicar en un 

espai exterior o en un dels espais habilitats a la universitat per aquesta finalitat 

(cafeteria). 

 Viatges a l’estranger 

Els viatges a l’estranger del personal s’hauran de realitzar seguint les indicacions que 

cada universitat determini, d’acord amb el que marquin les autoritats sanitàries per a 

cada zona de destí. 

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

 Es mantindrà la informació via senyalització horitzontal i cartells informatius en 

vestíbuls i zones de pas, i la retolació d’espais comuns, lavabos i ascensors, per 

recordar les mesures preventives, els recorreguts i sentit de circulació. 

 Es manté la recomanació de fer ús de les escales i no utilitzar els ascensors, llevat 

dels casos de necessitat o mobilitat reduïda.  

 Es manté la prohibició de beure directament de les fonts d’aigua.  

4.3 Prevenció, promoció de la salut i suport emocional 

L’impacte en salut, econòmic i social de la pandèmia pot haver tingut conseqüències 

emocionals significatives. Així, el dol per la pèrdua d’un familiar, l’angoixa per la situació 

viscuda o l’impacte socioeconòmic causat per la pandèmia poden estar presents en un 

nombre significatiu de persones de la comunitat universitària.  

Es recomana que les universitats puguin fer actuacions de promoció de la salut i de 

suport emocional dels seus col·lectius. 

4.4 Persones especialment sensibles al coronavirus 

L’atenció a les persones considerades especialment sensibles al coronavirus s’establirà 

al pla de contingència específic de cada universitat. 

4.5 Gestió de casos 

Qualsevol persona que manifesti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o que 

sigui contacte estret d’un positiu, inicialment no ha d’anar a la universitat i està obligada 

a comunicar-ho a la universitat i a les autoritats sanitàries corresponents en cas que 

aquestes últimes no n’estiguin informades. En funció del que li dictin les autoritats 

sanitàries s’incorporarà o no a l’activitat acadèmica o laboral de forma presencial. 

Es continuarà aplicant el protocol de gestió de casos del Pla de contingència de cada 

universitat, davant l’aparició d’algun cas sospitós o confirmat de contagi per la COVID-

19.  
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5. MESURES RELATIVES AL TREBALL 

La prestació de serveis en règim de presencialitat s’estableix com a modalitat prioritària, 

en consonància amb la recuperació de la plena presencialitat de l’activitat acadèmica i 

de tots els membres de la comunitat universitària. 

Les universitats del sistema universitari català poden habilitar l’activitat presencial plena 

per a totes les tasques docents, administratives i de recolzament que li són pròpies, amb 

les mesures de prevenció vigents en cada moment d’acord amb l’autoritat sanitària. 

6. MESURES ESPECÍFIQUES EN ESPAIS D’ÚS COMPARTIT 

En tot allò que no estigui previst en aquest Pla en relació a la utilització d’espais d’us 

compartit (per exemple, CRAI-Biblioteca, cafeteries, gimnasos, competicions esportives 

i centres esportius, sales d’actes, sales de graus, etc.), s’aplicarà el que determini la 

legislació vigent, mitjançant les resolucions de l’autoritat sanitària que s’emetin en cada 

moment, o el pla sectorial específic. 

7. REVISIÓ DEL PLA  

Es revisarà aquest pla de manera periòdica i en funció de l’evolució dels plans de 

vacunació i dels indicadors epidemiològics, fet que permetrà a les universitats, arribat el 

cas, flexibilitzar també les mesures adoptades en els seus plans de contingència. 

 




