
 
 

  
   

 

 

Circular 6/2021 de la Gerència de la Universitat d’Alacant sobre presencialitat 
del Personal d’Administració i Serveis per al curs acadèmic 2021/2022 

 

Segons el que s’ha establit en el procediment vigent d’actuació per als Serveis de 
Prevenció de Riscos Laborals davant de l’exposició al nou Coronavirus, publicat 
pel Ministeri de Sanitat (última versió del 16 de juliol del 2021) com també en el 
protocol d’actuació per al curs universitari 2021/22 publicat per la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública, que ha sigut elaborat en un context d’ascens 
progressiu del percentatge de població vacunada, tenint entre els objectius afavorir la 
màxima presencialitat de l’estudiantat, la Gerència de la Universitat d’Alacant 
dictamina la instrucció següent: 

1r Es mantindran els actuals plans aprovats de teletreball fins al pròxim dia 13 de 
setembre (data d’inici del curs acadèmic 2021/2022) sempre que el responsable 
administratiu així ho considere, i es podran adoptar mesures de més presencialitat des 
del primer dia de setembre si amb això es persegueix una millor prestació del servei a 
causa de la preparació de l’inici del curs o altres causes específiques de la unitat 
administrativa, tot això, sense deixar d’atendre les recomanacions sanitàries que 
seguisquen en vigor per als centres de treball i que es reflecteixen en l’actualització 
de la IPRL-26 de data 9/07/2021. 

Enllaç actualització de la IPRL-26: https://sp.ua.es/es/documentos/gestion-de-la-
prevencion/manual-de-procedimientos/instrucciones/iprl26/iprl26.pdf 

2n Els primers dies de setembre i sempre abans del dia 13 s’emetrà una nova 
instrucció sobre la presencialitat, que en tot cas tindrà en compte l’evolució de la 
pandèmia, el nivell de vacunació aconseguit i les recomanacions sanitàries 
actualitzades. 

3r Aquelles persones que van ser considerades com a vulnerables per COVID 
mantindran aquesta condició fins que es dicte una nova instrucció sobre presencialitat 
i el Servei de Prevenció els torne a avaluar, prèvia sol·licitud de la persona interessada 
de l’1 al 10 de setembre: 

https://cvnet.cpd.ua.es/frmcv19/home/informe 

El formulari estarà habilitat a partir de l’1 de setembre. 
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Es continua recomanant: 

1. Que en les pauses de desdejuni durant la jornada diària de treball es respecten 
les mesures sobre limitacions de reunions de caràcter social com el nombre de 
persones, distància interpersonal, ús de la mascareta i es procure fer en espais 
oberts o ben ventilats. 

2. Es fomentarà l’ús de videoconferència o altres mitjans de caràcter telemàtic per 
a la realització de reunions de treball sempre que siga possible. Quan tinguen 
lloc de manera presencial, es limitarà el nombre d’assistents i es faran en espais 
amb una capacitat que permeta mantenir distàncies d’almenys metre i mig entre 
els assistents. 

La UA ha iniciat amb la representació social la negociació d’un reglament de teletreball 
per a la UA a partir del Decret 49/2021 que regula aquesta modalitat de prestació de 
serveis del personal empleat públic de l’administració de la Generalitat. 

La vigència d’aquesta instrucció entrarà en vigor l’endemà de la publicació. En tot cas, 
es podrà revisar, com es preveu en la IPRL-26, a conseqüència de l’evolució de la 
situació epidemiològica. 

 

Alacant, 26 de juliol del 2021 

 

 
 
 
Gerent de la Universitat d’Alacant 
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