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INTRODUCCIÓ I LÍNIES D'ACTUACIÓ

Aquest document contempla els protocols en l’ús dels espais comuns dels edificis TCM2, TCM3 i aparcament, pels

usuaris/Empreses i personal treballador de les empreses i entitats allotjades al TecnoCampus, així com també els

usuaris que, sota convenis i contractes de serveis com el TCM Pass, tenen accés a l’ús d’aquests espais. 

S’ordena les mesures a posar en marxa al TecnoCampus i les seves instal·lacions per garantir a les empreses i els seus

treballadors la realització de les activitats en espais comuns segurs i protegits de potencials contagis de COVID-19.

Aquest document s’actualitza amb les mesures previstes per per al territori de Catalunya segons el publicat en el

Decret 127/2020, de 25 d’octubre, de la Generalitat de Catalunya. Es segueix fent necessari mantenir el protocols de

seguretat i prevenció  per minimitzar els riscos de contagi que permetin un accés a espais comuns amb seguretat

segons el Pla de Contingència adoptat pel TecnoCampus.

Decret 127/2020, de 25 d’octubre, per a l’adopció de les mesures necessàries en el territori de Catalunya durant la

declaració de l’estat d’alarma davant la situació d’emergència sanitària provocada per la Covid-19.

Resolucions publicades pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per les quals s’estableixen mesures

en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19.

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875723&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875707&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875707&language=ca_ES


RESUM EXECUTIU PROTOCOLS

Espais comuns gestionats pel TecnoCampus

Es consideren espais comuns: Recepció, ascensors, menjadors, sales de reunions, espai de congressos , office

menjadors, aparcament, banys  i jardins.

Es proposa indicacions d’estada del menor temps possible i que es mantinguin les distàncies de seguretat entre

les persones i/o, en el seu defecte, l’ús de mascaretes.

Hi haurà limitació d’aforament de persones a sales de reunions, banys, ascensors  i menjadors.

Ascensors: es recomana utilitzar les escales i en cas de fer ús que sigui de forma individual.

Lavabos: només es permetrà l'ús simultani d’una sola persona per cada espai habilitat, per això s'habilitarà un

tancament de la porta exterior.

Sales de reunió: aplicació de restriccions en la reserva i utilització de les sales de reunions, a tres torns per sala i

dia, permeten la neteja entre un torn i el següent. Cada empresa podrà fe reserva de sala per un torn i un cop al

dia màxim. 

Menjadors: Els menjadors disposaran del mobiliari limitat a l’aforament permès en cada espai, mantenint la

distància d’1,5 metres, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m  per persona2
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RESUM EXECUTIU PROTOCOLS

Espais comuns gestionats pel TecnoCampus

Cartells recordant que es mantingui la distància de seguretat.

Senyalització al terra o tanques per indicar les distàncies entre usuaris i treballadors d’atenció al públic.

Panells de protecció en els llocs d’atenció al públic.

Gel Hidroalcohòlic en el hall del TCM2 i TCM3 i plantes de l’edifici.

S’instal·laran mesures de contenció i prevenció dels contagis col·locant elements en espais comuns i d'atenció al

públic:
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PROTOCOL DE NETEJA I DESINFECCIÓ D'EDIFICIS I ZONES COMUNES

Neteja periòdica

Neteja diària de les llocs de treball, en aquells llocs on hi treballi més d’una persona, sempre hi haurà una neteja

en cada canvi de torn.

Neteja dels lavabos  tres vegades al dia.

Menjadors es netejarà i desinfectarà tres cops al dia  tenint en compte els períodes de més ús de l’espai.

Les sales de reunions seran netejades de forma periòdica i  al final de cada torn  d’ús, sempre i quan hagin estat

utilitzades.

A nivell de neteja es planificarà un increment per tal de garantir una bona desinfecció dels espais. A més de les

accions específiques d’alguns espais especials, de forma general les actuacions inclouran:

Es tancaran i aïllaran espais que no siguin utilitzats per organitzar millor els torns de neteja d’altres espais.

Neteja extra

Qualsevol dels membres de la Comissió mixta de seguiment del pla de contingències informarà al TecnoCampus en

cas de detecció d’incidències de possibles focus de contagi per que es realitzi una neteja especial i immediata,

amb equipament especial del personal que faci la neteja i posterior gestió dels residus, considerant-los de Classe

III o com residus biosanitaris especials. 

4



PROTOCOL DE NETEJA I DESINFECCIÓ D'EDIFICIS I ZONES COMUNES

Gestió de residus

S'adoptarà el sistema de tractament de la deixalla de mascaretes , guants i altres productes de protecció i neteja

emprats:

Els residus del material de protecció personal (mascarets, guants, mocadors, etc..) hauran d’eliminar-se de

forma segura, col·locant en contenidor metàl·lics i de pedal per obrir la tapa, amb bossa de brossa de plàstic i,

un cop plena, es recollirà amb un altre bossa de brossa.

El material de neteja dels espais i banys, es tractaran de forma separada de la mateixa forma.
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PROTOCOL DE CONTROL D'ACCÈS ALS ESPAIS PER A EMPRESES

Objectiu

Per accedir als diferents espais per a empreses del TecnoCampus, es realitzarà pels accessos i portes indicades

convenientment en els horaris i condicions estipulades en aquest protocol.

Un cop passat el control, cada edifici tindrà habilitada una sola porta d’entrada i una porta de sortida.

Establir les mesures i controls d’accés a les Torres TCM2 i TCM3, per prevenir contagis.

Fora dels horaris d’obertura del TecnoCampus (8-22hs), les persones que accedeixin al recinte, hauran d’aplicar

les mesures de seguretat preventives d’acord amb el que preveu el Protocol per l'ús d'espais comuns.

Mesures adoptades

És obligatori que qualsevol persona (empresaris, treballadors, proveïdors, paqueteria, visitants,...) que accedeix 

 al recinte del TecnoCampus, vagi equipat amb la mascareta.

En tot moment s’ha de mantenir la distància de seguretat d’un metre i mig entre les persones.

Els locals comercials el TCM3 amb accés directe des de l'exterior aplicaran les mesures indicades en l’accés a les

zones comunes quan accedeixin als seus locals des de l’interior.
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PROTOCOL D'ÚS DE LES ESCALES I ELS ASCENSORS DEL TECNOCAMPUS

Objectiu

Sempre que sigui possible es prioritzarà l’ús de les

escales abans que els ascensors.

Es prioritza l’ús de les escales abans que el dels

ascensors.

Establir les mesures per l’ús d’escales i ascensors a les

Torres TCM2 i TCM3, per prévenir contagis.

Al Hall i en cada pis d’ambdós edificis es disposarà

d’hidrogel obligatori abans de tocar la maneta de la

porta de les escales així com dels botons de l’ascensor.Mesures adoptades

En el cas d’haver d’utilitzar l’ascensor, es limita la

capacitat a l’interior de la cabina per a una sola

persona.
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PROTOCOL DE RECEPCIÓ DE VISITES AL TECNOCAMPUS

Objectiu

S’aplicaran a les visites el mateix protocol d’entrada

que als treballadors de totes les empreses allotjades al

Tecnocampus.

El punt d’accés per l’entrada de les visites serà el

mateix previst per les empreses ubicades als edificis

empresarials.

Establir les mesures i controls per l’accés de visites a les

Torres TCM2 i TCM3, per prevenir contagis.

Per poder accedir al TecnoCampus és imprescindible

que vagin provistos de la corresponent mascareta.

Mesures adoptades

Qualsevol empresa o persona que accedeixi al

TecnoCampus per anar a una de les empreses

allotjades, és responsabilitat d’aquesta que es vetlli pel

compliment de les normes i mesures aplicables als

espais comuns que es faci ús, incloses les sales de

reunions comunes i menjadors.

8



PROTOCOL DE RECEPCIÓ DE PAQUETERIA I CORREU POSTAL

Objectiu

Es prioritzarà que les empreses puguin recollir

personalment la paqueteria per evitar la manipulació

de paquets.

Establir les mesures per a la recepció de paqueteria i

correu postal de les empreses del TecnoCampus, per

prevenir contagis.

Mesures adoptades

La recepció de paqueteria i correu postal, s’efectuarà des

de la recepció del TCM2.

Quan arribi un paquet o servei per missatger, aquesta

podrà accedir directament al centre de l’empresa

destinatària per la seva entrega, prenent les mesures que

aquest protocol indica per accedir pels espais comuns

Si l’empresa o persona destinatària no hi és, quedarà

recepcionat a la consergeria del TCM2, si disposa de

l’autorització corresponent, i haurà de ser recollit per

l'empresa destinatària en un termini màxim de 48 hores.

En el cas de les cartes certificades, el personal de

consergeria les recepcionarà, en el cas de disposar de

l’autorització, i donarà avís al seu destinatari per que la

reculli en un termini de 24 a 48h.

La resta de cartes es gestionaran a la corresponent guixeta

de correspondència de cada empresa, com es fa

habitualment. L’empresa les podrà passar a recollir en

horari de consergeria (de 8:00 a 21:00 h).
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PROTOCOL PER L'ÚS DELS BANYS DEL TECNOCAMPUS

Objectiu

Només una persona podrà fer ús de cadascun dels tres

banys (homes, dones i minusvàlids) habilitats per

aquest efecte.

Establir les mesures per l’ús adequat pels banys a les

Torres TCM2 i TCM3, per prevenir

Mesures adoptades

A totes les plantes de les dos torres, estaran operatius

els tres banys corresponents de cada planta dels

edificis.

En el cas que el bany estigui ocupat, restaran a

l’espera a l’exterior, mantenint les distancies de

seguretat de 1,5 m entre les persones en les

operacions d’entrada i sortida.

Un cop dins del bany, l’usuari tancarà amb passador la

porta principal per evitar que un altre usuari hi pugui

accedir en el mateix instant.

És obligatori rentar-se les mans amb aigua i sabó

abans de sortir del bany.

Les portes d’entrada als banys es deixaran obertes al

sortir.

10



PROTOCOL PER L'ÚS DE L'APARCAMENT DEL TECNOCAMPUS

Objectiu

S’indicarà als usuaris de reduir el màxim l’estada i la

circulació dins l’aparcament, mantenint sempre les

distancies de seguretat i l’ús de la mascareta.

Establir les mesures per l’accés amb vehicle i dels

vianants a l’aparcament del Tecnocampus.

Mesures adoptades

L’entrada i sortida amb vehicle de l’aparcament es

realitzarà pels accessos habilitats, procurant

aparcar en llocs que permetin mantenir distància

prudent  amb els altres vehicles.

En tot moment es mantindran les distancies de

seguretat i, en qualsevol cas es farà l’ús de la

mascareta preceptiva, procurant restar el temps

imprescindible per entrar o sortir de l’aparcament.
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PROTOCOL D'ACCÈS A LES SALES DE REUNIONS DEL TECNOCAMPUS

Objectiu

Protocol d’aplicació a totes les sales de reunions de la planta

1 a 6 del TCM2 i sales de reunions de l’Open Space del

TCM3. Subsidiàriament s’estarà a les normes indicades al

Protocol general .

Mesures adoptades

Sistema de reserva de sales actiu restringit.

Tres torns al dia per sala per garantir neteja.

Limitació d’aforament dels espais per assegurar l’1.5 m

de distància de seguretat.

Accés i mesures de protecció individual necessaris

Per poder fer ús de les sales de reunions s’haurà de gestionar obligatòriament

per mitjà de l’aplicació de reserva de sales de la Intranet. Es farà control dels

accessos i reserves per mitjà dels registres corresponents. Les sales de reunions

de l’Open Space es gestionaran pel sistema actual de reserva interna.

Amb caràcter general es disposarà de l'opció de fer reserva per a tres torns al

dia  per cada sala de reunió, de dilluns a divendres, amb les següents franges:

de 8’00h a 11’00h / de 12’00h a 15’00h / de 16’00h a 20’00h

Cada empresa disposa de l’opció de fer reserva de sala per un torn al dia

màxim.

Desprès de cada torn el Tecnocampus realitzarà la neteja de la sala que s’hagi

utilitzat. Estarà indicat amb un rètol a la porta de cada sala un cop feta la

neteja.

Existeix limitació d’aforament dels espais per assegurar l’1.5 m  de distància de

seguretat.

És limitarà l’aforament per totes les sales a 5 persones màxim (2 en les sales de

l’Open Space). Només es disposarà del nombre de cadires atenent a aquesta

limitació de l’aforament..

Per l’accés i estada de les persones a les sales de reunions cal que vagin

equipades de mascareta, utilitzant gel hidroalcohòlic abans d’entrar a la reunió

i a la sortida. 

En finalitzar la reunió cal recollir i deixar la sala en la mateixa situació en que

s’ha trobat, recollint papers i altres materials que no siguin els propis de la

sala. 

Segons el reglament intern, recordem la prohibició de consumir aliments en

aquests espais així com de moure cadires d’una sala a un altre. 
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PROTOCOL D'ACCÈS ALS MENJADORS DEL TECNOCAMPUS

Objectiu

Establir el protocol d’aplicació als espais de menjador,

offices i sales de vending del TecnoCampus d’us dels

empresaris i treballadors de les empreses allotjades  per

evitar contagis

Mesures adoptades

Espais afectats espai de planta 1, planta 2 i planta 4 del

TCM2 i hall del TCM3.

L'aforament estarà limitat de garantir la distancia

mínima de 1,5 m amb l'equivalent a un espai de

seguretat de 2,5 m per persona.2

Es mantindran oberts els espais de menjador – Office en els horaris i

franges indicades per cada espai i servei:

No es pot  moure ni desplaçar el mobiliari de la sala.

Cal accedir a l’espai de forma individual, respectant l’aforament indicat,

també per realitzar qualsevol altre activitat (recollir alguna cosa de la

nevera, fer una compra a les màquines de vending o omplir recipient

d’aigua a la font)

Per l’accés i estada de les persones a aquests espais cal que vagin

equipades de mascareta (excepte per l’acció de consumir), procurant no

tocar, els elements i mobiliari disponible a l’espai no necessari, rentant-se

les mans amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica a l’entrar i al sortir de

l’espai.

En finalitzar l'activitat cal recollir i deixar la sala en la mateixa situació en

que s’ha trobat.

- Office de planta 1: de 8:00 a 21:00 h. 

- Office de planta 2 i planta 4: de 8:00 a 21:00 h. .

L'aforament estarà limitat per garantir la distancia mínima de 1.5 m amb

l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m  per persona.. La capacitat

vindrà indicada per l’ocupació de les cadires disponibles a l’espai.

2

La porta romandrà oberta en tot moment per facilitar la ventilació  de

l’espai.

El Hall del TCM3 serà zona de pas, sense poder romandre en l’espai

excepte el temps necessari per fer ús del servei de vending.
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