Des de l’inici de la pandèmia, la Universitat ha adoptat les mesures per afrontar l’exposició
al coronavirus SARS-CoV-2, que en cada moment han establert les autoritats sanitària i
universitària, tant organitzatives (planificació de tasques, capacitat dels espais i accés i
circulació als edificis), com tècniques (condicions termohigromètriques i de ventilació dels
espais i protecció individual) i higièniques (d’higiene personal i dels espais i equips);
complementades per altres d’excepcionals (identificació de persones vulnerables al
coronavirus o actuació davant sospita o confirmació de contagi) i que s’han divulgat
àmpliament entre la comunitat UPF.
A l’inici del curs 2021-2022, la situació sanitària era essencialment diferent a la de feia
només uns mesos, atès el progrés cap a la millora dels indicadors i amb les cobertures de
vacunació massiva assolides al territori. En aquest context, les autoritats competents es
van plantejar l'inici d'una reducció progressiva d'algunes de les mesures de mitigació de la
covid-19, entre aquestes la de recuperar l'activitat presencial a les universitats, com a model
de preferència.
En aquesta línia, es van emetre algunes directrius amb documents com les Medidas de
prevención, higiene y promoción de la salud frente a la covid-19 para centros
universitarios en el curso 2021-2022, aprovades pel Ministeri d’Universitats o el Pla
Sectorial d’Universitats per al curs 2021-2022, aprovat pel Comitè de Direcció del Pla
d’Actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles
emergents amb potencial alt risc.
Els alts nivells d'immunitat assolits durant l'última onada pandèmica, a partir d'infeccions
naturals i de la cobertura de vacunació han comportat una disminució dràstica dels casos
greus i de la letalitat associada a SARS-CoV-2; per això, les autoritats sanitàries consideren
que la majoria de la població està protegida contra la covid-19 greu i, a principis de març del
2022, van donar per conclosa la fase aguda de la pandèmia a l'Estat espanyol. Com a
conseqüència, per exemple, va quedar sense efecte l’obligació d’utilitzar mascareta. En
aquest sentit, en data 21 d’abril del 2022, la direcció de la Universitat va emetre un
comunicat amb relació als canvis en l'obligatorietat del seu ús.
En data 29 d’abril del 2022, el Pla Sectorial d’Universitats per al curs 2021-2022 va decaure
i, en absència de regulació catalana, des de llavors, el marc de referència per a la gestió de la
covid-19 a la Universitat és la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció,
contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la covid-19, les
Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la covid-19 para centros
universitarios en el curso 2021-2022 i el Procedimiento de actuación para los servicios de
prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2.
En data 2 de maig del 2022, aquest rector va aprovar la setena versió del procediment i les
seves instruccions de desenvolupament, que a mode de pla de contingència, han regulat
internament les mesures de mitigació de la covid-19 a la Universitat Pompeu Fabra des del
març del 2020.
Atesa la imminent finalització del curs 2021-2022 i, en conseqüència, decaiguda de les
Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la covid-19 para centros
universitarios en el curso 2021-2022, del Ministeri d’Universitats, i del procediment de la
UPF per gestionar l’activitat presencial al curs 2021-2022; en ús de les competències que
m'atorguen els Estatuts d’aquesta Universitat;

RESOLC:
Primer. Suprimir el Procediment per gestionar l’activitat presencial el curs 2021-2022.
Segon. Eliminar les referències al mateix en el web de la UPF.
Tercer. Mantenir les següents mesures:
1. L’ús responsable de la mascareta en els termes descrits al comunicat de la
direcció del 21 d’abril del 2022, citat anteriorment.
2. La ventilació adequada a les característiques i la intensitat d’ús dels edificis.
3. L’ús d’aigua i sabó o gels hidroalcohòlics, o desinfectants amb activitat virucida
autoritzats, per a la higiene de mans.
4. La distància de seguretat interpersonal mínima d’1.5 metres entre treballadors i
treballadores.
5. Les mesures necessàries per evitar les aglomeracions, inclosa l’ordenació dels
llocs de treball i l’organització en torns de treball.
6. Potenciar el treball a distància quan, per la naturalesa de l’activitat laboral, sigui
possible i quan les persones positives per covid-19, o aquelles que presentin
símptomes de la malaltia, puguin treballar en aquesta modalitat sense necessitat
de causar incapacitat temporal.
Quart.

Apel·lar a la responsabilitat individual i instar a la comunitat universitària a seguir
col·laborant en la minimització del risc de contagi i en la protecció de les persones
que poden ser especialment vulnerables a la covid-19.

Cinquè. Publicar aquesta resolució a la seu electrònica i al web de la UPF.
El rector
JOSEP ORIOL
AMAT SALAS DNI 46319902H
(TCAT)
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