
 
 

 
 

Mesures per a la reincorporació a 
l’activitat presencial 

 

 

En la reincorporació a l'activitat presencial de la Universitat d'Alacant es proposen les 
mesures següents: 

 

1. Mantenir el treball a distància del personal de les unitats on siga possible 

atendre la gestió habitual a través d'aquesta forma de treball. En cada unitat 

s'incorporarà de manera presencial, i amb caràcter general, una persona, que 

pot ser diferent en cada jornada, a partir del dia 11 d’aquest mes, per a 

facilitar la incorporació gradual de la resta de la plantilla, en funció de les 

possibilitats que permeta l'atenció de les mesures de seguretat i salut que 

establisca el Servei de Prevenció. 

 

2. En les consergeries serà necessari la incorporació presencial, com a mínim, 

d'un efectiu de les seues plantilles. 

 

3. El personal docent i investigador s'incorporarà als llocs de treball sempre que 

aquesta activitat no es puga dur a terme de manera no presencial, atenent 

les mesures de la IPRL-26. 

 
4. La designació de les persones que s'incorporen en aquest primer moment 

serà acordada pel responsable de cada centre, departament, institut o unitat 

administrativa, que haurà de resoldre, en primer lloc, en funció de la 

possibilitat d'accés al treball a distància del personal adscrit a la unitat i 

atenent, en la mesura que siga possible, els condicionants de compatibilitat 

de la vida familiar i laboral que es puguen conèixer. 

 
5. En aquest primer moment, que es fa coincidir amb la fase I del Pla per a la 

Transició cap a una Nova Normalitat: a) no es preveu l'atenció al públic de 

manera presencial, que es farà de manera telemàtica o telefònica. A partir 

del dia 25 de maig, i amb un sistema de cita prèvia que s'establirà a aquest 

efecte i al qual es donarà publicitat, es reprendrà l'atenció presencial; b) no 

s'activarà el sistema de fitxatge, i c) només es preveu la jornada de matí, en 

horari de 9 a 14 hores. 



 
 

6. En tota activitat presencial en la UA se seguiran totes les mesures preventives 

marcades en la Instrucció de prevenció de riscos laborals, IPRL-26 i altres 

instruccions de desenvolupament que se succeïsquen i que seran publicades 

en la web del Servei de Prevenció de la UA. 

 

7. Al Centre Superior d'Idiomes, a la Fundació universitària L'Alcúdia 

d'Investigació arqueològica, a la Fundació Parc Científic d'Alacant i a la 

Fundació General de la Universitat se'ls aplicaran aquestes mateixes 

mesures. 

 
8. Resta sense efecte la Resolució rectoral amb data 15 d'abril per a l'ordenació 

de l'accés a les instal·lacions universitàries davant la pròrroga de l'Estat 

d'Alarma per la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 

 

 


