Gerència

INSTRUCCIÓ DE LA GERÈNCIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA DE
MODIFICACIÓ DE LA INSTRUCCIÓ IUV 17/2020 SOBRE LES MESURES PREVENTIVES
A CONSEQÜÈNCIA DE LA SITUACIÓ GENERADA PER LA TRANSMISSIÓ DE LA COVID-19
(Referència IUV 3/2021)

Transcorreguts més de quatre mesos des de l'inici del curs acadèmic 2020-2021 i l’aprovació de la

Instrucció de la Gerència sobre les mesures preventives a conseqüència de la situació generada per la
transmissió de la COVID-19 (IUV17/2020), tant la informació disponible en el Servei de Prevenció i Medi
Ambient (SPMA) com la tramesa per les autoritats sanitàries confirmen l'adequació de les mesures de
prevenció implantades en l'àmbit universitari. No obstant la vigència de la majoria de les seues previsions, la
gravetat de la situació epidemiològica, especialment en la Comunitat Valenciana amb l'evidència d'una
transmissió comunitària no controlada, fa convenient revisar de les mesures relatives a la protecció
personal.
El 12 de gener de 2021 es va aprovar la Instrucció sobre mesures en l’àmbit del PAS i del Personal de
Suport a la Investigació, a conseqüència de l’evolució de la situació sanitària (IUV2/2021) amb l’objectiu de
reduir els aforaments en les dependències de la UV i la mobilitat urbana, mitjançant l’increment voluntari del
treball no presencial quan aquest és possible, fins al 28 de febrer de 2021.
En l’àmbit docent, les universitats del Sistema Universitari Públic Valencià i la Generalitat van acordar el 26
de gener de 2021 reduir la presencialitat en els campus universitaris durant el mes de febrer, coincidint
amb l'inici del segon quadrimestre. El Consell de Govern de 2 de febrer de 2021 va adoptar l'Acord 2/2021

sobre la ratificació de la resolució del Rectorat de la Universitat de València, autoritzant ajustos en l'adaptació
de la docència de les titulacions oficials de la Universitat de València, per a l'inici del segon quadrimestre del
curs 2020-2021 i delegació, si escau, en la rectora per a la seva revisió.
Addicionalment, mitjançant escrit de 26 de gener de 2021 de la Gerència a les unitats de gestió de campus
es va informar de l'increment del subministrament de màscares FFP2 a fi d'oferir al professorat una mesura
de prevenció addicional en la seua activitat docent presencial. Aquesta mesura va ser anunciada en la sessió
plenària del Comité de Seguretat i Salut (CSS) de 20 de gener de 2021.
Considerant que en aqueixa mateixa sessió del CSS es va proposar l'ampliació de la mesura al Personal
d'Administració i Serveis (PAS) amb una intensa activitat d'atenció al públic i de laboratoris docents les
tasques dels quals incloguen el treball amb l'estudiantat; amb l’objectiu de millorar les mesures de protecció
personal adaptant-les a les circumstàncies actuals; la Gerència, fent ús de les competències que li atribueix
l'article 23 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei 4/2007,
de 12 d'abril; l'article 107 dels Estatuts de la UV; i la Resolució de 12 de gener de 2021, del Rectorat, per

la qual s'aprova la delegació de competències en els vicerectors i les vicerectores, la secretària general, el
gerent i altres òrgans d'aquesta universitat, dicta la següent Instrucció de modificació de la Instrucció
IUV17/2020 sobre les mesures preventives a conseqüència de la situació generada per la transmissió de
la COVID-19 (3/2021).
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1. Modificació de la Instrucció 17/2020
1.1. Es modifica l’apartat 5.5 de la Instrucció IUV17/2020 sobre les mesures preventives a conseqüència
de la situació generada per la transmissió de la COVID-19, que queda redactat com segueix:
«5.5. Aprovisionament i distribució de material de protecció
El SPMA facilitarà a les EEUV, a través de les unitats de gestió dels campus i les unitats de suport
als instituts, el subministrament de les màscares higièniques o quirúrgiques, de les màscares FFP2
i d’aquells altres productes que no siguen d'ús i adquisició habitual per les EEUV.
En conseqüència, des de la data d’efectes d’aquesta Instrucció no es permetrà l’adquisició
descentralitzada, mitjançant contractes menors, dels productes subministrats pel SPMA.
Les persones responsables de les EEUV vetllaran per l'aprovisionament suficient de màscares
higièniques o quirúrgiques per a tot el personal sota la seua responsabilitat, així com de màscares
FFP2 per al personal que exercisca les activitats específiques establertes en l’apartat 6. Amb
aquesta finalitat, realitzaran un seguiment periòdic de les existències que permeta anticipar la
necessitat de nous subministraments i informar la Unitat de Gestió del Campus o la Unitat de Suport
als Instituts corresponent.
Les màscares higièniques o quirúrgiques es distribuiran a tot el personal que ho sol·licite
preferentment en les consergeries o els accessos dels edificis, amb un consum estimat d’una
màscara per persona al dia.
Per a les màscares FFP2, d’acord amb les recomanacions d'ús d'aquesta mena de productes,
s’estima un consum de dues màscares cada setmana per cada persona que exercisca les activitats
específiques establertes en l’apartat 6. Es distribuiran d’acord amb les següents directrius:
a) En l’àmbit docent (Facultat o Escola Tècnica Superior) la persona responsable establirà el
sistema de distribució de les màscares FFP2 entre el PDI i el PAS adscrit que millor s'adapte a
les necessitats del centre, com per exemple el repartiment entre les secretaries dels
departaments, i realitzarà un seguiment periòdic de les existències que permeta anticipar la
necessitat de nous subministraments i informar la unitat de gestió del campus corresponent.
b) En la resta d’àmbits, com ara els instituts universitaris d’investigació, el Col·legi Major Rector
Peset, els serveis generals, els serveis centrals administratius i econòmics, etc., la distribució de
les màscares FFP2 es realitzarà en els mateixos punts de recollida que les màscares
quirúrgiques o higièniques, és a dir, amb caràcter general, en les consergeries i accessos als
edificis, registrant el nom i estructura d’adscripció de les persones a les que quals entreguen les
màscares FFP2. Es farà entrega de les màscares a totes les persones que ho sol·liciten. No
obstant això, les persones responsables de les EEUV informaran a l’administració de l’edifici de
les persones el lloc de treball de les quals justifica l'aplicació d'aquesta mesura per comprovar
periòdicament la seua correcta aplicació».
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1.2. Es modifica l’apartat 6 de la Instrucció IUV17/2020 sobre les mesures preventives a conseqüència de
la situació generada per la transmissió de la COVID-19, que queda redactat com segueix:
«6. Mesures preventives de protecció personal
El SPMA determinarà l'ús d’EPI proporcional al risc de cada lloc de treball amb base en les mesures
implantades i el que s'estableix per les autoritats sanitàries.
L’ús de màscara higiènica o quirúrgica, que es posarà a disposició general del personal de la UV,
serà obligatori a les instal·lacions de la UV, tant en els espais oberts com en els tancats en què es
puga concórrer en el mateix espai amb altres persones, sense perjudici de les exempcions previstes
en la normativa estatal i autonòmica.
Alternativament, s’admet l’ús de màscara FFP2, que es posarà a disposició del personal de la UV
quan duga a terme les següents activitats específiques:
a) L’activitat docent presencial del Personal Docent i Investigador.
b) L’activitat d’atenció presencial intensa a l'estudiantat i al personal alié a la UV del Personal
d’Administració i Serveis, com ara l’activitat en el Registre General, els registres auxiliars o
l’atenció al públic en les biblioteques o en esdeveniments presencials.
c) L’activitat presencial intensa del Personal d’Administració i Serveis i Personal en Investigació en
espais en els quals no siga possible garantir el manteniment de la distància interpersonal
recomanada, com ara l’activitat en laboratoris docents i d'investigació molt concorreguts, la dels
serveis tècnics i de manteniment o la de les persones conductores i ocupants de vehicles d’ús
compartit.
d) Qualsevol activitat presencial amb concurrència d’altres persones del personal major de
seixanta anys.
Amb caràcter general no es recomana la utilització de guants, sent preferible la higiene freqüent de
les mans. No obstant això, per al personal de la UV en un entorn d’exposició amb atenció directa al
públic en els quals existisca intercanvi directe d'objectes (documentació, paquets, llibres, etc.), es
podrà admetre la utilització de guants de protecció. En tot cas, després de llevar-se els guants el
personal de la UV haurà de llavar-se les mans amb aigua i sabó».

2. Efectes
La present Instrucció produirà efectes des de l'endemà de la seua publicació.
Les mesures previstes seran aplicades per les persones responsables de les EEUV des de l'endemà al de
recepció dels subministraments necessaris, considerant que en la data d’aprovació d’aquesta Instrucció, les
Facultats i l’Escola Tècnica Superior compten ja amb els subministraments necessaris i, en la resta d’àmbits,
es preveu la disponibilitat durant les pròximes dues setmanes.
Les persones responsables de les estructures faran difusió d’aquesta Instrucció i de les condicions per a la
distribució i l’ús de les màscares FFP2 entre el personal sota la seua responsabilitat. Les administracions
dels edificis informaran del moment a partir del qual disposen del subministrament necessari per a atendre
les noves necessitats.

València, en la data de la signatura.
El gerent.
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