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1. INTRODUCCIÓ: EXPOSICIÓ AL COVID-19 

1.1 Abast del Pla de contingències  

Segons s'estableix en el Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de 

riscos laborals enfront de l'exposició al Sars-Cov-2 elaborat pel Ministeri de Sanitat, 

correspon a les empreses i entitats avaluar el risc d'exposició en què es poden trobar 

les persones en cadascuna de les tasques que realitzen i seguir les recomanacions 

que sobre el particular emeti el servei de prevenció, seguint les pautes i 

recomanacions formulades per les autoritats sanitàries. 

Qualsevol mesura de protecció ha de garantir que protegeixi adequadament al 

personal d'aquells riscos per a la seva salut o la seva seguretat que no puguin evitar-

se o limitar-se prou mitjançant l'adopció de mesures organitzatives, mesures 

tècniques i, en últim lloc, mesures de protecció individual.  

Segons s'estableix en les recomanacions del Consell Laboral de Relacions Laborals 

de Catalunya és imprescindible que s'elabori un pla de contingència o protocol 

general de seguretat i salut. S'haurà de valorar el risc per infecció per SARS-CoV2 i 

establir protocols i procediments addicionals per a controlar el risc de contagi, 

planificant les mesures a implantar i modificant, si fa falta, els procediments de 

treball necessaris, per a aconseguir dur a terme la represa de l'activitat en condicions 

de seguretat.  

En el present Pla de Contingències, que ha estat encarregat per la entitat EPEL 

PARC TECNOCAMPUS MATARO (en endavant EPEL TCM), es detallen les 

mesures proporcionades i exigides per les autoritats sanitàries per tal de reduir al 

màxim el risc de contagi del coronavirus SARS-Cov2.  

Els espais on seran aplicables les mesures detallades en aquest Pla de Contingències 

són els espais comuns (recepció, menjadors, sales de reunions, espais de congressos, 

office menjadors, aparcament, banys i jardins) dels edificis TCM2, TCM3, TCM6 

tercera planta (espais comuns ocupats per F-TCM) i aparcament, els quals són 

gestionats per la FUNDACIÓ TECNOCAMPUS (en endavant F-TCM). 

No s’inclou l’interior dels espais on es troben les empreses i entitats allotjades al 

TecnoCampus, ja que aquestes hauran de disposar del seu propi pla de contingències 

o protocol de seguretat i salut, tal com exigeix la normativa sanitària.   

1.2 Exposició al COVID-19  

El SARS-CoV-2 es un virus molt recent de la família dels coronavirus que afecta a 

las persones. La malaltia que causa la SARS-CoV-2 es diu COVID- 19. El període 

incubació del virus pot anar de 2 a 14 dies. 

Es transmet a través del contacte amb persones infectades, amb les secrecions 

respiratòries que es generen amb la tos o l'esternut d'una persona malalta o amb 

superfícies contaminades. Aquestes secrecions infectarien a una altra persona si 

entren en contacte amb el seu nas, els seus ulls o la boca. En general, es deu al fet 

que alguna persona contagiada al parlar a menys de 1,5 metres, ens esquitxa gotes 
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(gotetes d'Flügge), s'expandeix en forma de con, de manera que si ens apartem 1'5 m 

de front, i ens lateralitzem (sortir de l'àrea de el con), el risc de contagi és molt baix. 

No hi ha evidencies que es transmeti a una distància de més de 2 metres. 

Símptomes més freqüents del coronavirus: 

 Febre 

 Tos i esternuts 

 Sensació de falta d’aire 

 Menys comuns: digestius com diarrea i dolor abdominal 

 

2. NIVELL DE RISC DE L’EMPRESA SEGONS EL COVID-19 

En funció de les activitats realitzades al TecnoCampus i els mecanismes de transmissió 

del nou coronavirus SARS-CoV-2, els treballadors i usuaris de les diferents empreses i 

entitats allotjades del parc, així com els treballadors d’atenció al públic i altres serveis 

(neteja, manteniment, seguretat, etc), en el seu lloc de treball es troben exposats a algun 

dels nivells de risc segons el Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de 

riscos laborals enfront de l'exposició al nou coronavirus (SARS-CoV-2) publicat pel 

Ministeri de Treball i el Ministeri de Sanitat de 30 d’abril de 2020. 

Tots aquests treballadors i usuaris poden fer ús dels espais comuns dins recinte del 

TecnoCampus contemplats en aquest Pla de Contingències. 

El llistat de les empreses i entitats allotjades al Parc, amb el nom de l’empresa,  persona 

responsable, contacte de correu electrònic i telèfon, es troba, així com l’activitat i el 

nombres de treballadors, es troba ubicat al directori “d’Empresa” del parc: S:\2020\1- 

LOCALITZACIO\Recepció 
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El nivell de risc al qual es troben exposats els treballadors de  les empreses i entitats 

amb activitats al TecnoCampus és: 

I. Exposició risc: aquelles situacions laborals en les que es pot produir un contacte 

estret amb un cas sospitós o confirmat d’infecció pel SARS-CoV-2.  

• No hi ha activitats al Parc empresarial, amb llocs de treball amb exposició 

de risc. 

II. Exposició de baix risc: aquelles situacions laborals en les que la relació que es pot 

tenir amb un cas sospitós o confirmat, no inclou contacte estret.  

• Existeixen al Parc empresarial poques activitats amb llocs de treball que es 

podrien trobar incloses en aquesta classificació. Aquestes són:  

- Serveis de recepció i neteja de SIRSA 

- Servei de manteniment de la F-TCM 

- Servei de manteniment de ELECNOR 

- Servei de seguretat de SECURITAS 

- Servei de salut de PERADEJORDI 

III. Baixa probabilitat d’exposició: treballadors que no tenen atenció directa al públic o, 

si la tenen, es produeix a més de dos metres de distància o disposin de mitjans de 

protecció col·lectiva que eviten el contacte (mampara, etc...)  

a. Treballadors que no atenen directament el públic o que ho fan a més de 2 metres 

de distància, o amb mesures de protecció col·lectiva que eviten el contacte 

(barrera col·lectiva, per exemple). 

• Pràcticament tots els llocs de treball es troben en aquest grup (a excepció de 

les comentades al punt anterior). 

 

3. MESURES ORGANITZATIVES I TÈCNIQUES EN FRONT EL 

COVID-19 

3.1 Organització empresarial 

Es tracta d’un Parc tecnològic constituït per diferents edificis que allotgen diverses 

empreses amb diferents activitats d’àmbit científic i tecnològic. Aquest Parc 

Tecnològic és propietat de Entitat Pública Empresarial Parc Tecnocampus Mataró 

(en endavant EPEL), Entitat que delega la gestió en la F-TCM. 

El govern, l’administració i la representació de l’EPEL està a càrrec de: 

- El Consell d’Administració. El Consell d’Administració assumeix el govern, 

l’alta direcció i la determinació de les línies d’actuació de l’entitat. 

- La Presidència. 

- La Vicepresidència. 

- La Direcció General. 
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Entre els objectius de la F-TCM es troba la gestió del Parc Empresarial i 

d'Emprenedoria per tal de ajudar a millorar la competitivitat de les empreses, la 

innovació i la internacionalització, alhora que esdevingui un vincle de relació 

Universitat-Empresa. El Parc inclou també la gestió del Centre de Congressos ubicat 

a la planta soterrani del TCM2 i l’aparcament. 

Degut a que entre els seus objectius també es troba la gestió de l’educació Superior 

universitària, existeix una proximitat física a la Universitat del TecnoCampus i així 

mateix amb els alumnes, professorat i altres serveis que relacionats amb les carreres 

Universitàries. 

El govern, administració i representació de la Fundació correspon als següents 

òrgans de govern, d’acord amb les respectives competències segons el que disposen 

els estatuts de la F-TCM:  

- Patronat, que és l’òrgan suprem de govern, administració, representació i gestió 

de la Fundació, de la qual depenen jeràrquicament els òrgans d’execució, de 

consulta i auxiliars, sigui col·legiats o unipersonals.  

- La Presidència del Patronat. 

- Les Vicepresidències del Patronat. 

- La Direcció General. 

L’òrgan de consulta de la F-TCM és:  

- Senat, que és un òrgan consultiu i d’assessorament format per 20 membres:  

o 6 vocals nomenats entre del personal docent, d’investigació i 

d’administració 

o 4 vocals nomenats entres els alumnes  

o 6 vocals designats entre les empreses i institucions vinculades a la F-

TCM 

o 4 vocals, nomenats com a persones reconegudes del territori   

Les empreses i entitats allotjades al parc, així com les concessionàries de serveis i 

proveïdors de EPEL TCM o F-TCM els serà d’aplicació les mesures de protecció 

contra el risc de COVID-19 establertes en el present document.  

Totes les empreses allotjades al Parc TecnoCampus hauran de dissenyar i 

implementar el seu propi pla de contingència o protocol de seguretat i salut amb les 

normes i procediments d’actuació pels seus espais privatius o bé per a la prestació 

dels seus serveis i hauran de signar un document de declaració responsable 

conforme han avaluat els riscos derivats del COVID-19 i aplicat les mesures de 

prevenció establertes als seus propis plans i al present pla de contingències (veure 

documents d’annexes 4.4. i 4.5 de coordinació d’activitats).  

També les empreses concessionàries i/o que presten serveis al TecnoCampus hauran 
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de presentar els seus plans de contingències o protocols de seguretat i salut respecte 

el COVID-19, i hauran de signar un document de declaració responsable conforme 

han avaluat els riscos derivats del COVID-19 i aplicat les mesures de prevenció 

establertes als seus propis plans i al present pla de contingències, sotmetent-se a les 

directrius establertes en aquest document. 

Organigrama de la F-TCM 

 

 

ESUPT, ESCSET i ESCST pertanyen a l’Àrea d’Acadèmia, no al Parc Empresarial. 

3.2 Organigrama contingències 

El titular de l’activitat d’EPEL TCM és el Sr. David Boté, com a Alcalde de 

l’Ajuntament de Mataró i President de la F-TCM. 

El coordinador del pla de contingències és el Sr. Carles Fillat, que serà l’encarregat 

de la planificació, coordinació i el seguiment del present pla. 

Segons s'estableix en les recomanacions del Consell Laboral de Relacions Laborals 

de Catalunya s’haurà de preveure i planificar com la situació actual pot afectar les 

activitats, per a identificar els processos essencials pel funcionament de l'empresa i 

determinar quin serà l'equip presencial mínim de treballadors per poder atendre els 

serveis mínims imprescindibles del TecnoCampus.  

Els serveis essencials mínims per tal de mantenir el funcionament del Parc 

empresarial TecnoCampus és el següent (inclou el personal imprescindible en 

teletreball): 
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Departament/Servei Empresa/Entitat 
Nombre 

present 

Nombre 

total 
Observacions 

Direcció General F-TCM - 1  

Direcció Serveis i 

infraestructures 
F-TCM - 1  

Departament TIC 

F-TCM - 2 

1 de telecomunicacions i 

1 de sistemes 

d’informació 

ESED - 1 

Serveis de Helpdesk. 

Assistència de primera 

resposta en relació a 

serveis de veu i dades de 

les empreses allotjades 

Manteniment 

F-TCM 2 2 Manteniment general 

ELECNOR 2 4 
Electromecànics (2 matí i 

2 tarda) 

Recepció  SIRSA 1 2  

Control aparcament SIRSA 1 1 6 hores 

Neteja SIRSA 4-5 5 

Dilluns a divendres. En 

total en formen part 14 

netejadores i 5 

especialistes 

Seguretat SECURITAS 1 5 Horari: 24 hores 

 

Aquest seria el mínim per funcionar els serveis i instal·lacions comunitàries 

garantint els serveis del Parca empresarial fins a una solució de nova normalitat i a 

partir de la mateixa.   

Es disposa de diverses sales de reunions que poder ser utilitzades pel Comitè de crisi 

en cas de necessitat per qualsevol incidència de caràcter greu relacionada amb el risc 

de COVID-19. La sala que serà utilitzada de manera prioritària per les reunions del 

Comitè de crisi es troba a la planta baixa del TCM2 (veure ubicació a plànol 4 de 

l’annex 5). 

El TecnoCampus, a través del Comitè de Seguretat i Salut de la F-TCM, establirà, 



 
 

Servei de Prevenció Aliè 

SP – 066 – B 
 

PLA DE CONTINGÈNCIES 

DAVANT COVID-19 

 

Data: 19/06/2020 

Pàgina 10 

 

 

per torns, un sistema de controls interns per garantir un efectiu compliment en el 

temps de les mesures detallades en el present document. 

Es crearà un grup de treball, la Comissió Mixta de seguiment del pla, format per 10 

empreses del parc que donaran suport en el seguiment i en l’aplicació de les normes 

establertes en aquest document, validaran les mesures adoptades pel Comitè de crisi, 

així com informaran sobre les situacions no previstes pel TecnoCampus. Aquesta 

representació estarà formada per empreses de diferent perfil dins el parc: gran 

empresa, petita empresa, per torre d’allotjament, activitat vinculada a sector jurídic, 

sanitari, enginyeries (el llistat es troba a l’annex 1). Aquest grup només té funcions 

informatives i d’assessorament respecte al seguiment del Pla. 

Les mesures indicades en aquest document hauran d’aplicar-se durant la fase de 

desconfinament o recuperació de l’activitat presencial a una nova normalitat al 

TecnoCampus, i actualitzar-se o retirar-se en funció de la situació i les directrius de 

les autoritats. 

L’organigrama a efectes de continuïtat davant situacions de crisi en front del risc de 

COVID-19 és el següent:   

 

A l’annex 1 s’identifiquen els responsables i integrants de l’equip del pla de 

contingències en front al COVID-19, així com les seves funcions.  

Funcions dels integrants de l’equip de contingències: 

 Titular: té la capacitat de disposar els recursos materials i humans a efectes 

d’implantació del present pla de contingències. És el màxim responsable a 

efectes de presa de decisions sobre les mesures a portar a terme al present pla de 

contingències.  
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 Coordinador del pla de contingència: s’encarrega d’implantar i fer el 

seguiment del pla de contingències, així com coordinar les actuacions. Haurà de 

ser avisat si es preveu qualsevol incidència relacionada amb el risc del COVID-

19 (persona afectada, contacte, deficiències d’higiene, incompliments del 

personal…). 

 Responsable Comunicacions / informació: responsable d'efectuar les 

comunicacions tant internes com externes necessàries. 

 Responsable de Logística: gestiona la posada en servei dels recursos humans i 

materials necessaris (espais, neteja...) per a adaptació de l'espai per al 

funcionament de l'activitat en funció dels mitjans necessaris respecte al risc de 

COVID-19.  

 Responsable tècnic: dirigeix la posada en servei dels recursos humans i 

materials necessaris per a adaptació de les instal·lacions i sistema productiu per 

al funcionament i reactivació de l'activitat (instal·lacions, climatització, 

automatització..), i també coordina les actuacions amb la Comissió de seguretat i 

salut, el servei de prevenció de riscos laborals, la Mútua i els serveis sanitaris 

externs en cas de detectar-se qualsevol incidència relacionada amb el risc de 

COVID-19 (contactes, treballadors, sensibles...).  

 Responsable de Recuperació TIC: participen en la posada en servei de les 

tecnologies i instal·lacions de la informació i comunicacions per garantir el 

funcionament de serveis essencials (teletreball, canvis organitzatius de dades...). 

 

3.3 Coordinació empresarial 

Totes les mesures adoptades per evitar el contagi del coronavirus s’hauran de fer 

extensives a:  

- Tots els treballadors i usuaris d’empreses i entitats allotjades al Parc empresarial 

que accedeixin als espais comuns del TecnoCampus 

- Tots els treballadors que realitzen serveis en zones comunes i instal·lacions 

comunitàries, per tal de reduir e risc de contagi quan es desplacin a realitzar la 

seva feina a centres de treball d’empreses o entitats allotjades al Parc 

empresarial. 

- Tots els treballadors de la F-TCM que compleixin funcions en la gestió del Parc.  

A l’annex 4 s’inclouen els Documents de coordinació d’activitats en front del 

COVID-19 i els formularis d’adhesió al pla de contingències. 

A aquest efecte es recomanen mesures de Teletreball i flexibilitat laboral com:  

 Promoure les mesures de flexibilitat i teletreball, en tant les funcions i els 

recursos tècnics ho permetin i durant el temps que la direcció o gestors del 

centre de treball ho permetin.  
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 Establir entrades per torns i flexibilitzat d’horaris. Per a les empreses amb major 

nombre de treballadors es recomana que els  treballadors entrin en franges de 10 

minuts per evitar aglomeracions. 

 Realitzar els ajustos que siguin necessaris a la reorganització de l’activitat 

laboral atenent a les circumstàncies de desplaçament o controls d’accessos, que 

el poden afectar els horaris de treball. 

 Evitar en la mesura del possible les reunions i formació presencial, sent 

substituïdes per mitjans telemàtics. En cas de necessitat i impossibilitat de 

connexió remota es prendran les mesures indicades de distància i neteja exigides 

en aquest document. 

 Prohibir o minimitzar les visites externes no relacionades amb la feina.  

 
 

4. ACTUACIONS PREVENTIVES EN FRONT AL COVID-19 

4.1 Mesures d’Higiene: neteja i desinfecció 

4.1.1 Amb caràcter general 

 El  servei de neteja augmentarà la freqüència de la neteja segons s’indica al 

present pla de contingències als diferents espais, i es portarà un control de les 

neteges efectuades que seran verificades pel coordinador del pla de 

continuïtat i/o el responsable de logística:  

 Es sol·licitarà el Protocol de seguretat i salut o pla de contingències 

de l’empresa i els procediments de neteja  

 Es faran control horaris de les neteges efectuades.  

 Es sol·licitarà el llistat de productes de neteja i virucides utilitzats (a 

l’annex 3.7 s’inclou un llistat de productes virucides autoritzats).  

 Caldrà rentar-se les mans amb aigua i sabó de forma freqüent i sempre abans 

d’accedir i abandonar el lloc de treball.  

 Extremar la higiene personal a lavabos.  

 Es netejaran constantment les manetes i tiradors de les portes. 

 Les empreses hauran de preveure un sistema de tractament de la deixalla de 

mascaretes, guants i altres productes de protecció. 

 Els residus del material de protecció personal (mascaretes, guants, mocadors, 

etc.) hauran d’eliminar-se de forma segura, segons un procediment de 

retirada elaborat per la empresa de neteja. 

 Els residus es col·locaran en contenidors metàl·lics i de pedal per obrir la 

tapa, amb bossa de brossa de plàstic que, un cop plena, es recollirà amb una 
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altra bossa de brossa en contenidors per a aquests tipus de deixalla. El 

material de neteja es tractarà de forma separada amb el mateix procediment. 

 Les zones d’emmagatzematge de residus en contenidors de rebuig es 

trobaran situades a (veure plànol 1 de annex 5): 

 TCM2 a l’espai de serveis d’instal·lacions al costat del pas a 

l’aparcament per la planta soterrani 1. 

 TCM2 a l’espai de distribució al costat del pas a l’aparcament per la 

planta soterrani 1. 

Les deixalles d’aquests contenidors hauran de ser tractats com a residus 

biosanitaris de classe III, ja que podrien estar infectat amb virus del COVID-

19. Aquestes deixalles es porten als contenidors de rebuig (veure plànol 3), al 

costat del restaurant i sala de transformadors de l’avinguda de la Marina. 

4.1.2 Zones comunes: lavabos, menjadors, sales de reunions … 

Les actuacions que s’estableixen mentre es trobi activat el present pla de 

contingències són les següents:  

 El Hall dels edificis TCM2 i TCM3 disposarà d’un punt de presa d’hidrogel 

d’ús obligatori abans de tocar la maneta de les escales, així com els botons 

dels ascensors (veure ubicació a plànol 4 de l’annex 5). 

 Neteja diària dels llocs de treball, en aquells llocs on hi treballi més d’una 

persona. Sempre s’hi realitzarà una neteja en cada canvi de torn. 

 Neteja dels lavabos tres cops al dia. 

 Els espais de menjadors es netejaran i desinfectaran al final de cada torn, i 

restaran tancats fins a l’inici del següent. 

 Les sales de reunions seran netejades de forma periòdica i al final de cada 

torn d’ús, sempre i quan hagin estat utilitzades. 

 Es tancaran i aïllaran espais que no siguin utilitzats per organitzar millor els 

torns de neteja d’altres espais. 

 Els responsables del pla de contingències i/o la Comissió Mixta de 

seguiment del pla informaran de possibles focus de contagi per tal que es 

realitzi una neteja especial immediata. 

4.2 Mesures de control de protecció col·lectiva 

4.2.1 Zones comunes 

General: 

 S’establiran punts d’informació mitjançant panells i cartellera per tal de 

recordar:  
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o Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús i tirar-lo tot seguit a 

un cubell amb tapa d’accionament amb pedal o amb la cara interna del 

colze en el moment d’estossegar o esternudar i rentar-se les mans de 

seguida. 

o Establir sistemes per recordar la necessitat de mantenir la distància de 

seguretat de 2 m (a l’annex 3.5 s’inclou un model de cartell informatiu).  

o Evitar les salutacions amb contacte físic, inclòs el donar la mà. 

o Altres que es puguin considerar com Higiene de les mans, ús de 

mascaretes, control de temperatura (veure exemples de models a annex 

3) 

 L’estada en els diferents espais comuns del TecnoCampus haurà de ser del 

menor temps possible, mantenint sempre les distàncies de seguretat mínima, 

utilitzant mascaretes quan això no sigui possible. És recomanable l’ús de 

guants. 

 En espais comuns i d’atenció al públic, s’instal·larà senyalització al terra  

recordant mantenir la distància de seguretat, així com cartells i, si cal 

tanques, per indicar les distàncies entre usuaris i treballadors d’atenció al 

públic.  

 S’instal·laran panells de protecció en els lloc d’atenció al públic. 

 S'adoptaran mesures per evitar el contacte amb superfícies que puguin estar 

contaminades (per exemple: mantenir les portes obertes per evitar contacte 

amb poms, manetes, etc.). 

 Deixar, quan les condicions d’ús ho permetin, les portes obertes, de forma 

que s’utilitzin les manetes el mínim possible. En cas de les portes de les 

escales, que s’han de mantenir forçosament tancades, els usuaris que utilitzin 

aquestes portes es podran rentar les mans en els banys existents a cada 

planta.  

 S’ha de mantenir suspesa la realització en el recinte d’esdeveniments públics 

fins que el Comitè de crisi, així ho decideixi en funció de les resolucions de 

les autoritats sanitàries, i amb la consulta a la Comissió Mixta. 

 Es garantirà la ventilació adequada dels locals, natural o general forçada. Es 

prioritzarà la ventilació natural sempre que sigui possible, en cas que no es 

pugui realitzar s’utilitzaran els aparells d’aire condicionat.  

 A més d’efectuar el corresponent manteniment dels sistemes de climatització 

i ventilació, caldrà garantir unes adequades condicions de l’aire, mitjançant 

el control i verificació de que existeix una aportació d’aire exterior dels 

locals, mitjançant ventilació natural i/o ventilació forçada integrada en els 

sistemes de climatització, prenent entre d’altres mesures de control (veure 

detall a annex 3.6):  

o Verificació del disseny i adequat funcionament dels sistemes de 
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climatització i ventilació  

o Mesurament dels paràmetres de l’aire 

o Verificació del manteniment dels sistemes de climatització i ventilació en 

funció del risc del COVID-19 

o Verificació dels treballs de desinfecció dels equips de tractament d’aire 

Accessos: 

S’habilitarà un accés únic d’entrada als edificis TCM2 i TCM3, establint un flux 

d’entrada i un de sortida en portes diferents. Els sentits de circulació dels 

accessos als diferents espais objecte del present pla de contingències queden 

identificats als plànols de l’annex 5.  

Per tal de poder accedir al recinte s’hauran de seguir les següents instruccions:  

 Qualsevol persona (empresaris, treballadors, proveïdors, paqueteria, 

visitants,...) que accedeixi al recinte del parc, vagi equipada amb mascareta i 

amb la recomanació de l’ús de guants de protecció. 

 En els accessos al recinte, s’assegurarà que l’entrada de persones s’efectuarà 

de forma ordenada, mantenint les distàncies de seguretat mínima de 2 

metres. 

 Per l’accés al Parc Empresarial (TCM2 i TCM3) hi haurà un únic punt de 

control i presa de temperatura situat al TCM2, tant per accedir al TCM2 com 

al TCM3. 

 Durant l’horari d’obertura del Parc, de 8:00 a 22:00 h, es mantindrà habilitat 

l’accés lateral de la planta baixa del TCM2 per permetre el flux de sortida de 

persones d’aquest edifici. La resta d’accessos laterals restaran inhabilitats i 

només es podran utilitzar fora dels horaris establerts d’obertura en horari no 

laboral o nocturn  (veure plànol 5 de l’annex 5). 

 Fora dels horaris d’obertura del parc (8:00 a 22:00 h), les persones que 

accedeixin al recinte del parc hauran d’aplicar les mesures de control de 

caràcter general. 

 Es col·locaran cartells informatius als punts d’entrada del recinte, amb un 

resum de les mesures adoptades i de com actuar en cas de símptomes. 

 S’instal·larà un sistema de desinfecció mitjançant llum ultraviolada, per tal 

de desinfectar la paqueteria rebuda (veure ubicació a plànols 4 i 5 d’annex 

5).  

Ascensors i escales: 

 Sempre que sigui possible es prioritzarà la utilització de les escales en 

compte dels ascensors.  

 En cas d’utilitzar els ascensors, el seu ús haurà de ser de forma individual. 
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Lavabos: 

 A totes les plantes dels edificis TCM2 i TCM3 estaran operatius els tres 

lavabos de cada planta. 

 Només es permetrà l’ús simultani dels lavabos per una sola persona, per això 

s’habilitarà un tancament de la porta exterior de cadascun dels lavabos:  

o Dones  

o Homes 

o Minusvàlids 

 La porta exterior principal d’accés als lavabos romandrà sempre oberta 

(veure plànols de planta d’annex 5). 

 En cas que el lavabo estigui ocupat, restarà a l’espera a l’exterior, mantenint 

les distàncies de seguretat de 2 metres entre les persones durant les 

operacions d’entrada i sortida. 

 Un cop dins el lavabo, l’usuari tancarà amb passador de la porta principal 

(dones, homes o minusvàlids) per evitar que un altre usuari hi pugui accedir 

en el mateix instant.  

 Hi haurà un sistema de ventilació als lavabos mitjançant ventilació forçada 

durant tot el temps que es trobi en funcionament del Parc empresarial.  

 És obligatori rentar-se les mans amb aigua i sabó abans de sortir del lavabo. 

 Les portes d’entrada als lavabos es deixaran obertes al sortir. 

Menjadors: 

 Es mantindran oberts els espais de menjador-office en els horaris i franges 

indicades per cada espai i servei: 

o Office planta 1 TCM2: de 8:00 a 22:00 h, només servei de vending. 

o Office de planta 2 i planta 4 TCM2: primer torn de 12:30 a 14:00 h i 

segon torn de 15:00 a 16:30 h. La resta del dia romandran tancats. 

 La capacitat dels menjadors estarà limitada de tal forma que es pugui 

mantenir la distància de 2 metres entre els ocupants. La capacitat vindrà 

indicada per l’ocupació de cadires disponibles a l’espai. L’aforament màxim 

serà la indicada als plànols 7 i 9 de l’annex 5. 

 Es posaran rètols informatius de l’aforament màxim a l’accés a cadascun 

dels menjadors. 

 No es podrà moure ni desplaçar mobiliari d’aquests espais. 

 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 
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font).  

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

amb mascareta (excepte per l’acció de consumir) i guants, procurant no 

tocar, sense la deguda protecció, els elements i mobiliari disponible a l’espai, 

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 la 

que s’ha trobat.  

 La porta d’accés 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. 

Sales de reunions: 

 S’aplicaran restriccions en la reserva i utilització de les sales de reunions a 

tres torns per sala i dia, permetent la neteja entre torns. 

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

obligatòriament per mitjà de l’aplicació de reserva de les sales del la Intranet. 

Es farà control dels accessos i reserves per mitjà dels registres corresponents. 

 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:  

o de 8:00 a 11:00h  

o de 12:00 a 15:00 h  

o de 16:00 a 20:00h. 

 Cada empresa podrà fer reserva de sala per un torn i màxim un cop al dia. 

 L’aforament estarà limitat de tal forma que es pugui mantenir la distància de 

2 metres entre els ocupants. Només es disposarà del nombre de cadires 

atenent a aquesta limitació de l’aforament (als plànols de l’annex 5 es pot 

veure l’aforament permès per sala). 

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

equipades de mascareta i guants, procurant no tocar, sense la deguda 

protecció, els elements i mobiliari disponible a l’espai per realitzar la reunió. 

 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 està prohibit consumir aliments en les sales de 

reunions, així com moure cadires d’una sala a una altra. 

Open space: 
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 Són espais compartits per diferents empreses amb ús també compartir de 

sales de reunions. Es troben ubicats a:  

o 4a planta del TCM3: de 6 a 10 empreses. 

o 1a planta del TCM2: 2 empreses.  

 Per poder fer ús de les sales de reunions, també s’aplicaran restriccions en la 

reserva i utilització de les sales de reunions a tres torns per sala i dia, 

permetent la neteja entre torns. S’establirà un google calendar entre les 

empreses allotjades i també podran ser utilitzades en 3 torns.  

 Es disposarà de l'opció de fer la reserva en les següents franges:  

o de 8:00 a 11:00h  

o de 12:00 a 15:00 h  

o de 16:00 a 20:00h. 

 Es limitarà l’aforament per totes les sales al 50% de la seva capacitat, amb 

un màxim de 5 persones. Només es disposarà del nombre de cadires atenent 

a aquesta limitació de l’aforament (als plànols de l’annex 5 es pot veure 

l’aforament permès per sala). 

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

equipades de mascareta i guants, procurant no tocar, sense la deguda 

protecció, els elements i mobiliari disponible a l’espai per realitzar la reunió. 

 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 i s’indicarà mitjançant un rètol que la sala resta pendent de neteja 

abans del següent ús, que es retirarà un cop el servei de neteja hagi realitzat 

l’actuació prevista. 

 Segons el reglament intern està prohibit consumir aliments en les sales de 

reunions, així com moure cadires d’una sala a una altra. 

Aparcament: 

 L’entrada i sortida de vehicles de l’aparcament es realitzarà pels accessos 

habilitats, aparcant en els espais delimitats de manera que permetin mantenir 

distancia prudent amb els altres vehicles. 

 Les entrades i sortides per vianants de l’aparcament es realitzaran 

directament a l’exterior, sense connexió directa per soterrani amb els recintes 

del TCM2 i TCM3. Es poden dur a terme per les dues portes d’accés de 

vehicles o escales de la sortida oest (accés a TCM2 i TCM3) de vianants. 

 Les portes de sortida peatonals es mantindran sempre obertes durant el temps 

de funcionament del Parc empresarial, subjectes pels electroimants que 

només estancaran automàticament en cas d’incendi o en hores de tancament 

del Parc. 
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Auditori i espais congressuals de soterrani sota rasant de TCM2 i TCM3 i sales 

d’actes de planta baixa TCM2: 

 Es podran reservar els espais de l’auditori i les diferents zones del Foyer 

ubicades al soterrani de TCM2 i TCM3 i les sales d’actes presents a la planta 

baixa del TCM2 per a la seva utilització. Es mantindrà en tot moment una 

distància d’1,5 metres entre els usuaris. L’aforament d’aquests espais es pot 

comprovar al plànols 1, 4 i 5 de l’annex 5. 

 Les empreses que vulguin fer ús i gestionar aquests espais hauran de signar 

un document d’assumpció de responsabilitats en el qual es comprometen a: 

o Lliurar assegurança de responsabilitat civil. 

o Complir el present pla de contingència. 

o Lliurar un pla de contingència o protocol de seguretat i salut pel 

compliment de mesures preventives pel Covid-19 pel 

desenvolupament de l’activitat específica que es vagi a realitzar. 

o Nomenar una persona responsable pel control d’accés a les sales 

el qual vetllarà pel compliment de les mesures recollides al pla 

de contingència. 

o Facilitat la planificació de l’activitat a desenvolupar. 

Locals amb accés directe des de l’exterior: 

Aquests locals, disposaran d’accés directe per als seus treballadors si bé, donat 

que comparteixen espais comuns, hauran de prendre les següents mesures:   

 Hauran de disposar d’un pla de contingències o protocol de seguretat i salut, 

i hauran de coordinar-se amb el present pla de contingències. Es signarà un 

document d’adhesió al pla de contingències del Parc Empresarial (veure 

document a annex 4.5). 

 Qualsevol persona (empresaris, treballadors, proveïdors, paqueteria, 

visitants,...) que accedeixi a a una zona comunitària dels edificis TCM2 i 

TCM3, haurà d’anar equipada amb mascareta i amb la recomanació de l’ús 

de guants de protecció. 

 En els accessos al local, s’assegurarà que l’entrada de persones s’efectuarà 

de forma ordenada, mantenint les distàncies de seguretat mínima de 2 

metres. 

 Fora dels horaris d’obertura del parc (8:00 a 22:00 h), les persones que 

accedeixin als locals hauran d’aplicar les mesures de control de caràcter 

general. 

 Es col·locaran cartells informatius als punts d’entrada als locals, amb un 

resum de les mesures adoptades i de com actuar en cas de símptomes. 
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4.3 Mesures de protecció personal d’empreses allotjades 

4.3.1 Amb caràcter general:  

 Les empreses hauran de preveure que els seus treballadors acudeixin a la 

feina amb EPIs, segons s’estableix al present pla de contingències. 

 Totes les empreses hauran de disposar de un pla de contingències o protocol 

de seguretat i salut que indiqui les proteccions dels seus treballadors.  

 Tot el personal treballador d’empreses i entitats allotjades al TecnoCampus 

tindran a la seva disposició solucions hidroalcohòliques. 

 

4.4 Personal empreses proveïdores de serveis  

Tot el personal extern que realitzi tasques de serveis comunitaris al TecnoCampus, 

s’haurà d’identificar i comunicar prèviament a la seva entrada al recinte el lloc de 

treball, l’activitat i l’empresa, minimitzant les oportunitats de contacte amb el 

personal i empreses del recinte. Estaran sotmesos als mateixos controls d’accés de 

forma preventiva i tots passaran pel sistema e-coordina que no es permetrà l’entrada 

si falta algun dels documents sol·licitats. Un cop compleixin els requisits se’ls farà 

entrega d’una tarja identificativa que hauran de portar penjada durat tot el seu 

recorregut pel Parc empresarial.  Entre aquests serveis hi ha vending, manteniment 

ascensors, manteniment correctiu especialitzat, etc. 

Addicionalment les empreses i serveis que treballen habitualment en zones 

comunies o en instal·lacions comunitàries del Parc hauran de complir les mesures de 

seguretat següents:  

Recepció 

 Faran els controls d’accés, amb l’ajuda del personal de seguretat, mantenint 

les distàncies de seguretat establertes, verificant que el personal porta 

mascaretes, prenent les temperatures i sol·licitant el rentat de mans amb 

aigua i sabor o hidrogel 

 Recepcionaran paquets o correus amb guants i els disposaran al lloc habilitat. 

Els paquets els introduiran a un armari per a desinfecció amb llum 

ultraviolada durant aproximadament 7 minuts i, seguidament, ja es podran 

entregar.  

 Si es tracta de correu certificat el recepcionarà en cas de disposar de 

l’autorització, i li donarà el tràmit donarà l’avís al seu destinatari per tal que 

la reculli en un termini de 24 a 48 h. La resta de cartes es gestionaran a la 

corresponent guixeta de correspondència de cada empresa. L’empresa les 

podrà passar a recollir un cop a la setmana. 

 Avisarà a la persona o empresa en qüestió perquè reculli el paquet. Si la 
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persona o contacte no es pot localitzar enviarà un correu a l’empresa o entitat 

i tindrà un termini de 24 a 48 h per recollir-lo a recepció. 

 Protocol XXXX 

 EPIS??? 

Manteniment 

 Protocol XXXX 

 EPIS??? 

Neteja 

 Protocol XXXX 

 Productes que utilitzen 

 EPIS??? 

Seguretat 

 Protocol XXXX 

 EPIS??? 

Personal de correus i/o missatgeria: 

 Estaran sotmesos als controls d’accés, mantenir les distàncies de seguretat 

establertes i sol·licitar el rentat de mans amb aigua i sabor o hidrogel, 

dipositant els paquets en el lloc indicat. 

 S’habilitarà un espai a la zona de recepció del TCM2 de dipòsit de la 

correspondència i paqueteria d’entrada i sortida per evitar moviments 

innecessaris a les oficines per part dels missatgers dins l’edifici. 

 Des del punt de control s’avisarà a la persona en qüestió perquè reculli el 

paquet. 

 Si la persona no hi és s’enviarà un correu a l’empresa i tindrà un termini de 

24 a 48 h per recollir-lo a recepció. 

 En el cas de les cartes certificades, el personal de consergeria les 

recepcionarà, en el cas de disposar de l’autorització. 

 

4.5 Visites 

 Totes les visites que accedeixin al recinte, s’hauran d’identificar i comunicar 

prèviament a la seva entrada al recinte, l’empresa o entitat de visita.  

 Des de Consergeria es donarà l’avís a l’empresa o entitat destinatària de la 

visita. Una persona de l’empresa o entitat l’haurà de venir a recollir i 
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l’acompanyarà per les instal·lacions del recinte, fent-se responsable del 

compliment de les mesures preventives de referència, i aportant si cal el 

material necessari segon s’estableix al pla de contingències (mascareta i 

guants si calgués). 

 També els hauran d’acompanyar un cop finalitzada la visita fins a la sortida.  

 

 

5. CONTROL DE CONTACTES I VULNERABLES 

5.1 Gestió de contactes 

De forma general, els contactes estrets (veure definició a annex 4.2) han de realitzar 

quarantena domiciliària, i extremar les mesures preventives individuals, dins les 

seves possibilitats domèstiques (veure annex 4.2 Procediment d’actuació en cas de 

contactes). 

Es consideren contactes casuals als treballadors que hagin estat en el mateix espai 

tancat amb un cas de COVID-19 mentre era simptomàtic, però que no compleixin els 

criteris per ser considerat contacte estret. No es realitzarà una recerca activa d'aquests 

treballadors. Si s'identifiquessin alguns que puguin trobar-se en aquest grup, se'ls 

recomanarà una vigilància passiva de símptomes respiratoris i podran portar una vida 

normal, realitzant les seves tasques habituals en el treball i en la família. 

Gestió de contactes per a treballadors en general i NO sensibles o vulnerables 

 Treballador amb convivent amb sospita de COVID-19 

o Aïllament domiciliari: Sol·licita la baixa al telèfon habilitat. 

 Treballador amb símptomes (tos, febre, dificultat respiratòria) 

o Aïllament domiciliari: ha de trucar al seu Centre de salut. 

o L'empresa ha de fer un estudi dels contactes. Caldrà confinar en aïllament 

domiciliari a aquells que siguin considerats "Contactes Estrets" i la resta 

podran seguir en els seus llocs de treball i adoptar les mesures preventives 

col·lectives i individuals. 

 Treballador amb company amb símptomes o diagnosticat COVID-19. 

Després estudi de contactes: 

o Si contacte estret: Aïllament domiciliari i vigilar símptomes respiratoris 

seguint els protocols establerts. S'ha de posar en contacte amb el servei de 

salut o telèfons habilitats per avaluar si està considerada la baixa. 

o No hi ha contacte estret: continuar amb vida laboral i adoptar les mesures 

preventives col·lectives i individuals (veure procediment en annex 4.2). 
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5.2 Gestió de treballadors sensibles o vulnerables 

La presència de determinades patologies o altres factors de risc (veure annex 4.2) 

pot posar en situació de major vulnerabilitat a determinades persones. Davant 

d'aquesta situació, què s'ha de fer: 

 El servei de prevenció de riscos laborals de l’empresa o entitat haurà d’avaluar el 

seu lloc de treball. L'objectiu d'aquesta avaluació serà verificar aquests 

patologies o factors de risc i mesurar el nivell de risc al qual es troba exposat el 

treballador, depenent de el tipus de tasques i activitat que realitza. 

 Adaptar el lloc de treball per al que s'hauran d'establir les mesures preventives 

col·lectives i individuals necessàries per reduir l'exposició de risc biològic. 

 Si amb tot l'anterior, el facultatiu mèdic especialista en el treball, veu que es 

troba inclòs dins del grup de vulnerables o sensibles i no pot fer un treball amb 

seguretat en front al risc de COVID-19 ja que hauria de treballar presencialment, 

sol·licitarà a l’ICAM confinament domiciliari durant el  període de 15 dies per 

tal d’adaptar el lloc de treball per la seva condició de vulnerabilitat.  

És important destacar que la pertinença als grups vulnerables per al COVID-19 no 

vol dir de manera automàtica la consideració de treballador especialment sensible, 

sinó que se supedita aquesta condició, a la decisió mèdica que està basada a més en 

les mesures de prevenció, adaptació i protecció de l'empresa i treballador. 

 

 

6. FORMACIÓ I INFORMACIÓ 

La informació i la formació són fonamentals entre els responsables del pla de 

contingències per a poder implantar mesures organitzatives, d'higiene i tècniques per tal 

que quedi informat tot el personal present al recinte.  

També hauran de disposar d’aquesta formació el personal d’empreses proveïdores i 

serveis que puguin desenvolupar tasques en zones comunes (seguretat, recepció, 

manteniment, neteja...) o en les empreses i entitats allotjades com a conseqüència dels 

serveis comunitaris. 

S'ha de garantir que tot el personal present al recinte disposa d’un accés a la informació 

actualitzada sobre les mesures específiques que s'implantin respecte al risc de COVID-

19.  

És important subratllar la importància d'anar adaptant la informació i la formació en 

funció de les mesures que vagi actualitzant el Ministeri de Sanitat, per a això es 

requereix un seguiment continu d'aquestes. Així:  

 Els responsables amb funcions dins el Comitè de Crisi rebran formació específica 

sobre el SARS-CoV-2. 

 Tots els treballadors que treballin de cara al públic o en zones comunes rebran una 

formació específica sobre el SARS-CoV-2, de al menys 2 hores i es guardarà el 
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registre d’aquesta formació. 

 S’entregarà als treballadors que realitzin feines en zones comunes, o en 

instal·lacions comunitàries, una fitxa informativa sobre el COVID-19 (veure fitxes 

de l’annex 3 i 4.1) i es guardarà un registre de l’entrega d’aquesta. 

 Caldrà garantir que el personal treballador conegui els protocols i els nous 

procediments i mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi (elaborar i 

distribuir material, realitzar formació a distància prèvia a la reincorporació, etc.).  

 S’haurà de garantir que la informació descrita al present pla de contingències que 

afecti a les empreses, entitats del Parc i del teixit productiu vinculat (empreses 

adherides) i als seus treballadors, arriba a tot el personal usuari de les instal·lacions 

del TecnoCampus mitjançant:  

o Senyalització i cartellera 

o Canal per a empreses 

o Correu electrònic 

o Butlletins  

o Xarxes socials o altres mitjans que el coordinador del pla consideri més 

adients 

 Es col·locarà als vestíbuls dels edificis TCM2 i TCM3 rètols informatius o roll-ups 

amb les principals recomanacions del pla de contingències (s’inclouen a l’annex 3 

alguns model a mode de exemple). 

 Es farà arribar a les empreses allotjades al recinte unes fitxes informatives respecte 

al present pla de contingències (veure fitxes informatives a l’annex 3).  

 S’informarà a les empreses dels proveïdors per adquirir material EPIs. 

 Independentment de la informació obtinguda, les empreses allotjades hauran de fer 

un pla de formació específic als seus treballadors en relació al COVID-19, segons 

estableixin els seus protocols de seguretat i salut o plans de contingència.  

 El personal que utilitzi equips per mesura de temperatura haurà d’estar format en el 

seu ús. Per a prendre les temperatures de les persones que entrin al recinte, les dades 

no s’utilitzaran per a cap altra finalitat que l’específica de detectar possibles 

persones contagiades i evitar el seu accés al recinte i el seu contacte dins d’ell amb 

altres persones. 

 

 

7. IMPLANTACIÓ I SEGUIMENT DEL PLA DE 

CONTINGÈNCIES 

El coordinador del pa de continuïtat i contingències serà el responsable d’implantació de 

les actuacions previstes per portar a terme al Pla de contingències i de seguiment de les 

mateixes de manera periòdica.  
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El Comitè de crisis, establirà una planificació d’actuacions per a implantació del present 

pla de contingències, així com els procediments interns de coordinació i seguiment de 

les accions d’implantació. El pla haurà de ser objecte de seguiment constant per part del 

Comité de crisis i la Comissió mixta de seguiment.  

També s’haurà de verificar la coordinació d’activitats amb altres empreses, entitats i 

visites que accedeixin habitualment a les instal·lacions del TecnoCampus.  

La verificació de la coordinació d’activitats amb les altres empreses i entitats es 

realitzarà adaptant els documents o procediments ja existents, amb els nous 

procediments en front del COVID-19 elaborats al respecte amb l’aplicació e-coordina. 

Es col·laborarà en tot moment amb les autoritats sanitàries, i amb una periodicitat 

mensual o inferior (segons la vigència dels procediments sanitaris elaborats per 

l’Administració pública), s’actualitzaran els procediment respecte a les instruccions 

sanitàries en cada moment. 

 

Actuacions i mesures correctores per mesos (MX) 
2020 

M1 M2 M3 

 Elaboració pla contingències    

 Senyalització circulació COVID-19    

 Elaboració fitxes informatives per a empreses i entitats    

 Elaboració i instal·lació panells informatius COVID-19 

(aforaments, condicions d’higiene, distanciament...)  
   

  Formació a responsables de l’equip contingències     

 Sessions formatives als proveïdors de serveis comunitaris    

 

 Comunicació mesures pla de contingències a empreses del Parc    

 Instal·lació de de sistemes preventius i de protecció (adaptació 

portes, mampares, automatismes...)  
   

 Adaptació EPIs i gels hidroalcohòlics al diferents espais   
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 Auditoria / verificació projecte sistema climatització    

 Actualització del pla de contingències     

 Revisió i seguiment dels elements de protecció instal·lats     

 Revisió i manteniment equips de climatització     

 Reunions Comissió mixte de seguretat    

 Obertura sales reunions i menjadors    

 Obertura sales de formació    

 Obertura espais congressuals    

 
 
 
 
 

8. FONTS D’INFORMACIÓ CONSULTADES 

A efectes de la elaboració, implantació i seguiment del present pla de contingències 

s’adjunten algunes fonts d’informació considerades:  

 www.peradejordi.com 

 Consell de Relacions Laborals de Catalunya: Recomanacions per a empreses i 

persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin 

produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2. 

 Ministerio de Sanidad: Procedimiento de actuación para los Servicios de prevención 

de riesgos laborales frente a la exposición del SARS-CoV-2. 

 Asociacion de parques científicos y tecnológicos de España (APTE): Medidas para 

un parque seguro - Recomendaciones para protegir los espacios de virus. 

 Web del Ministeri de Sanitat: 
https://www.mscbs.gob.es/ca/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/home.htm 

http://www.peradejordi.com/
https://www.mscbs.gob.es/ca/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/ca/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
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 Web de Protecció Civil de Catalunya: 
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/ 

 Web de l’Organització mundial de la salut: 
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

 Web Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
https://www.insst.es/home 

 

Carles Fillat  

Coordinador del pla de contingències 

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS 

 

 

Pau Gavarró  

Enginyer tècnic industrial   

Tècnic superior en prevenció de riscos laborals  

Tècnic competent en Plans d’autoprotecció 

Servei de prevenció PERADEJORDI 

 

 

Dr. Carlos Martín  

Metge especialista en Medicina del Treball 

Servei de prevenció PERADEJORDI 

 

 

 

Mataró, a 19 de Juny de 2020 

 

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.insst.es/home
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ANNEX 1 

EQUIP DE CONTINGÈNCIES 

ORGANIGRAMA DE CONTINGÈNCIES 

CÀRREC 

OPERATIU 

CÀRREC 

HABITUAL 
NOM I COGNOMS TELÈFON 

Titular de 

l’activitat  
President F-TCM David Boté Xxx 

Suplent Titular 
Direcció General F-

TCM 
Josep Lluís Checa Xxx 

Coordinador del 

Pla de 

contingències 

Coordinador  Parc 

Empresarial 
Carles Fillat 619373928 

Suplent coordinador 

del PC 

Directora Àrea 

Empresa i 

emprenedoria 

Clàudia Danesi 638680256 

Cap d’emergències  
Director 

d’Infraestructures 
Joan Gil 630099256 

Suplent emergències  
Cap oficina de 

manteniment 
Moisés Ortiz 679426136 

Responsable 

comunicació / 

informació  

Cap de Comunicació  Oriol Ribet 678794288 

Substitut Cap de comunicació  Oriol Ribet 678794288 

Responsable 

logística   

Cap oficina de 

manteniment  
Moisés Ortiz 679426136 

Substitut 
Director 

d’Infraestructures 
Joan Gil 630099256 

Responsable tècnic Director de RRHH  Xavier Vives 695522869 

Substitut 

Director 

d’Infraestructures 

  

Joan Gil 630099256 

Responsable 

recuperació TIC  
Cap Oficina SIT Robert Terol 

93 757 47 46 

(10630) 

Substitut 
Director 

d’Infraestructures 
Joan Gil 630099256 
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COMISSIÓ MIXTA DE SEGUIMENT DEL PLA DE CONTINGÈNCIES 

EMPRESA 
CÀRREC 

HABITUAL 
NOM I COGNOMS TELÈFON 

Aproa Experience 

S.L. 
Soci fundador Àlex Espinosa 610405337 

Projectes 

d'Enginyeria 

Solveris SL 

Enginyer Xavier Marsal 937023365 

Advanced 

Engineering 

Management, SL 

Soci - Gerent Albert Garcia  615913609 

ICDQ Instituto de 

Certificación, SL 
Soci - Gerent David Galeote Godàs 933631701 

Multivac 

Packaging 

Sysytems España, 

S.L.U. 

Respb. Riscos 

Laborals 
Otilia Jimenez 935950525 

Forcada&Rodrígue

z Abogados A 

sociados, SLP 

Respb Riscos 

Laborals 
Judit López 630 572 479 

Minoryx 

Therapeutics S.L. 
Respb Riscos Lab Marta Torres 651990809 

Everis  Director oficina Jordi Bertran 669355623 

Bytemaster Soci Gerent Xavier Camps 932520540 

Futurecrhomes. 

S.L. 
Gerent Aurora Conill 667558485 

Tecnocampus 

Directora Area 

empresa i 

EMprenedoria 

Claudia Danessi 638680256 

Tecnocampus 
Director 

Infraestrucures 
Joan Gil 630099256 

Tecnocampus 
Coordinador Parc 

Empresarial 
Carles Fillat  619373928 
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COMISSIÓ DE SEGURETAT I SALUT  

EMPRESA 
CÀRREC 

HABITUAL 
NOM I COGNOMS TELÈFON 
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ANNEX 2 

DIRECTORI TELEFÒNIC 

 

a. Centres de coordinació emergències:  

CENTRES DE COORDINACIÓ I SERVEIS D’EMERGÈNCIA 

SERVEI TELÈFON 
CORREU 

ELECTRÒNIC 

Emergència amb caràcter 

general 
112 - 

Catsalut 061  

CECAT 93 551 72 85 cecat@gencat.cat 

CRA Mataró 93 758 23 33 policia@ajmataro.cat 

 

b. Centres sanitaris: 

SERVEIS SANITARIS 

SERVEI PERSONA DE CONTACTE 
DADES DE 

LOCALITZACIÓ 

Hospital de MATARÓ - 93 741 77 00 

Centre d’Atenció 

Primària CAP Gatassa 
- 93 741 60 73 

Peradejordi, Proyectos e 

informes, SL 
Yolanda Bueno / Judit Sierra 93 790 78 73 
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c. Subministraments i serveis relacionats amb el COVID-19 

Proveïdors de subministres i serveis relacionats amb el COVID-19 * 

Equip / Servei 
Empresa 

proveïdora 

Persona 

de 

contacte 

Dades de Localització 

Mascaretes Hartmann  
Susanne 

Pla 

+34 937 417 100 

Susanne.Pla@hartmann.info 

Pantalles facials 

ATI 

Accesorios 

Textiles e 

Industriales 

Comercial 
+34 938701449 

ventas@suministrosati.es 

Mampares fixes 

(requereix instal·lació) 

Aluminis 

Iluro 

Oscar 

Jimenez 

937963683 

info@vidrespulido.com 

Mampares automontables 
Aluminis 

Iluro 

Oscar 

Jimenez 

937963683 

info@vidrespulido.com 

Senyalització i cartellera 
LA 

FABRIKA 

Jordi 

LLibre 

678690991 

jordi@lafabrika.cat 

Producte de neteja i 

higiene  

ATI 

Accesorios 

Textiles e 

Industriales 

Comercial 
+34 938701449 

ventas@suministrosati.es 

Material sanitari (guants 

d’un sol us, peücs, bates, 

gorros...) 

Hartmann  
Susanne 

Pla 

+34 937 417 100 

Susanne.Pla@hartmann.info 

Neteja: especialització 

COVID 
SIRSA Ana Arjona 

603601758 

aarjonab@sirsa.com 

Sistemes de 

climatització 

i ventilació  

Projecte i 

verificació 

qualitat de 

l’aire i 

superfícies    

ELECNOR 
Albert 

Serrat 

659 49 60 35 

aserrat@elecnor.com 

Manteniment  ELECNOR 
Albert 

Serrat 

659 49 60 35 

aserrat@elecnor.com 
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Automatització 

d’instal·lacions de llum i 

sanitàries 

ELECNOR 
Albert 

Serrat 

659 49 60 35 

aserrat@elecnor.com 

Sistemes de control de 

temperatura 
ELECNOR 

Albert 

Serrat 

659 49 60 35 

aserrat@elecnor.com 

Seguretat SECURITAS XXX XXX 

 

* si tenen dificultat en trobar algun proveïdor Peradejordi els pot informar de 

proveïdors per cadascuna de les possibles necessitats. 
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d. Flota de vehicles: 

FLOTA DE VEHICLES 

MARCA I 

MODEL 
MATRÍCULA 

PROPIETAT / 

RENTING 

TREBALLADOR/A 

ASSIGNAT 
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ANNEX 3 

FITXES INFORMATIVES 

 

  



 

 

3.1.- HIGIENE DE LES MANS 

Com netejar les mans  

 

 

 

 

Quan netejar-se les mans 



 

 

 



 

 

3.2.- ÚS DE MASCARETES 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3.- ÚS DE GUANTS 

 

 

  



 

 

3.4.- MESURES DE DISTANCIAMENT 

Mesures de distància  entre treballadors i amb les persones usuàries amb les 

quals interactuen en els centres de treball 

 

 

  



 

 

ANNEX 4 

 

PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ EN FRONT AL RISC DE COVID-19 

4.1.- Informació als treballadors  

  



 

 

4.2.- Procediment d’actuació en cas de possibles contactes, afectats o 

sensibles 

Contactes amb persones afectades pel COVID-19 

De manera general, els contactes estrets han de contactar amb el Departament de salut del 

seu servei de prevenció i, si és el cas, realitzar quarantena domiciliària, i extremar les 

mesures preventives individuals, dins de les seves possibilitats domèstiques. 

Es consideren contactes casuals als treballadors que hagin estat en el mateix espai tancat 

amb un cas d’infecció per coronavirus mentre era simptomàtic, però que no compleixin els 

criteris per a ser considerat contacte estret. Si s'identifiquessin alguns que puguin trobar-se en 

aquest grup, també haurà de contactar amb el Departament de salut del seu servei de 

prevenció. 

En qualsevol cas l’empresa o el servei de prevenció ho hauran de comunicar al Tecnocampus 

al mail info-coronavirus@tecnocampus.cat 

Situacions de contactes en les quals una empresa es pot trobar. Què fer? 

 Treballador amb convivent amb sospita de COVID-19 

L’empresa haurà de contactar amb el Departament de salut del seu servei de prevenció. 

 Treballador amb símptomes (tos, febre, dificultat respiratòria) 

o Aïllament domiciliari: Ha de trucar al seu Centre de salut o telèfon habilitat (061) per 

a ser avaluat. 

o L’empresa del treballador omple el qüestionari (veure annex 6.3) i l’envia al 

Tecnocampus al mail info-coronavirus@tecnocampus.cat 

o El Tecnocampus i l'empresa hauran de fer un estudi dels contactes. El Tecnocampus i 

l’empresa, en funció de les conclusions, reorganitzen el treball traslladant a aïllament 

domiciliari a aquells que siguin considerats “Contactes Estrets”. Caldrà vigilar 

símptomes respiratoris seguint els protocols establerts. S'ha de posar en contacte amb 

el seu servei de salut o telèfons habilitats (061) per a avaluar si es considerada la 

baixa. 

o La resta (contactes casuals o no contactes) podran seguir en els seus llocs de treball 

seguint els criteris establerts des del Departament de salut dels seus serveis de 

prevenció i adoptant les mesures preventives col·lectives i individuals (punts 4 i 5 del 

present document). 

Per a una millor valoració, sobre que entenem per contacte, casual, estret, probable o 

possible, definirem cada concepte: 

Conceptes 

- Contacte Estret: 

Qualsevol dels següents casos:  

 Qui hagi estat en el mateix lloc que un cas possible, probable o confirmat mentre 

el cas presentava símptomes, a una distància menor de 2 metres (companys de 

treball, visites, etc.) 

 Persones que hagin compartit el mateix espai tancat (despatx, sala, recinte 



 

 

esportiu, espectacle, avió, etc.) amb una persona contagiada, probable o possible 

durant més de 15 minuts seguits mentre el cas presentés símptomes. En el cas 

d'avions també afecta la tripulació. 

 Convivents, familiars i persones que hagin estat en el mateix lloc que un cas 

mentre el cas presentava símptomes a una distància menor de 2 metres durant un 

temps de al menys 15 

- Contacte Probable: 

Contacte amb cas d'infecció respiratòria aguda greu amb criteri clínic i radiològic 

compatible amb un diagnòstic de COVID-19 no confirmat. 

- Contacte Possible: 

Contacte amb cas amb infecció respiratòria aguda lleu a qui no se li ha realitzat prova 

de diagnòstic microbiològic. 

- Contacte Casual: 

La resta de casos. Qualsevol altra persona que hagi estat compartint espai tancat amb 

un cas mentre era simptomàtic, però que no compleixin amb els criteris de ser 

contacte estret ni probable ni possible. 

Gestió de la persona amb símptomes 

L’empresa o entitat haurà d’informar a tots els treballadors sobre els protocols a seguir: 

A) Si els símptomes apareixen al domicili: 

 Per part del treballador, evitar anar al TecnoCampus o al lloc de treball i 

comunicar-ho als responsable de l’empresa o entitat. 

 Es comunicarà al servei de prevenció de l’empresa i s’adoptaran les mesures de 

control de la resta del personal considerades amb contacte estret amb el treballador 

i la neteja dels espais de treball. 

 Dur a terme les actuacions de ventilar la zona, netejar elements de treball i 

superfícies del lloc de treball. 

 Comunicar al coordinador del pla de contingències del TecnoCampus al correu 

info-coronavirus@tecnocampus.cat l’existència del possible contagi, sense 

identificar la persona, en el cas d’empreses allotjades al recinte, instal·lacions d’ús 

comú del parc o oficines, per poder fer la desinfecció oportuna. 

B) Si els símptomes apareixen al lloc de treball: 

 Davant símptomes de febre (37,5 ºC) tos i/o falta d’aire, s’hauria de procedir a 

l’aïllament de la persona sense aixecar alarma. 

 S’haurà de comunicar al coordinador del pla de contingències, al responsable de 

l’empresa o entitat i al servei de prevenció de l’empresa. 

 En cas de que es tracti de que hagi pogut establir contactes estrets s’activarà el 

protocol de salut per tal de identificar i informar les persones amb les quals ha 

estat en contacte, segons s’indica en els casos de contactes estrets. 

 L’afectat contactarà amb el seu centre de salut. 

 Les persones que l’atenguin hauran d’anar protegides amb mascareta i guants, a 

més de mantenir una adequada higiene de mans. 
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 Si es confirma el positiu, es comunicarà al servei de vigilància de la salut del 

servei de prevenció corresponent pel seu control i al coordinador del pla de 

contingències del TecnoCampus al correu info-coronavirus@tecnocampus.cat 

 En general l’empresa o entitat haurà de prendre les mesures de neteja, ventilació de 

l’espai i desinfecció immediata dels espais identificats. 

 

Treballadors especialment sensibles 

Treballador amb sospita de que pot quedar inclòs dins dels treballadors especialment 

sensibles (o grups vulnerables per COVID-19) segons defineix el Ministeri de Sanitat. Es 

considera que els grups de major risc de desenvolupar malaltia greu per COVID són les 

persones amb:  

 Diabetis  

 Malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió  

 Malaltia pulmonar crònica  

 Immunodeficiència  

 Infermetat hepàtica crònica 

 Insuficiència renal crònica 

 Càncer en fase de tractament actiu 

 Obesitat (IMC>30) 

 Embarassades  

 Majors de 60 anys. 

Com actuar:  

1. En cas de tenir coneixement d’un treballador potencialment sensible, la empresa  

informarà al Departament de salut del seu servei de prevenció qui haurà de verificar si es 

considera el treballador com a especialment sensible. 

2. Si es verifica que es tracta d’un treballador especialment sensible s’emet certificat que es 

podrà adreçar al ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques)o al Servei Català de la 

Salut, al seu metge de capçalera, que, en el seu cas i si és procedent, emetrà la baixa 

corresponent. 
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4.3.- Qüestionari de salut als treballadors 

En cas de detectar una persona amb símptomes o una persona que hagi estat en contacte 

estret, amb símptomes o possible de COVID-19, un cop es reincorpori al TCM la persona 

mitjançant l’empresa  o entitat haurà d’omplir un qüestionari de salut d’incorporació elaborat 

pel seu servei de prevenció similar al següent:  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

4.4.- Document de coordinació d’activitats en front del COVID-19 

 

 

 

 



 

 

4.5.- Per empreses que gestionen espais Congressuals 
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