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Introducció

Aquest document contempla les mesures a posar en marxa en el Parc Empresarial del 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.

L’aixecament esglaonat de les condicions de confinament publicats pel Govern d’Espanya en data 29
d’abril i, per tant, la reincorporació, als llocs de treballs, fa necessari plantejar-se els protocols d’accés a
aquests espais comuns i les mesures de prevenció de contagi que adoptarà el TecnoCampus per
minimitzar els riscos de contagi.
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Línies d’actuació

El document s’estructura en diversos apartat on es descriuen les activitats que es posaran en marxa per
l’entitat gestora del parc i del complex de serveis en cada una de les situacions, activitats i espais i que es
complementa amb les que es recomanen realitzar a les entitats que estan ubicades en aquests espais, les
empreses i els professionals.

En la redacció d’aquestes mesures s’han pres en consideració el protocol facilitat per l'Associació Espanyola de
Parcs Tecnològics d’Espanya (APTE) i les 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 del
Consell de relacions Laborals de Catalunya.
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions-empreses-
treballadors-crl.pdf

En qualsevol cas, aquest manual també recull recomanacions sobre les mesures que han de ser adoptades per
les empreses i entitats allotjades al parc i les concessionàries, per a acomplir amb el requisits legals i normativa
vigent.



6

Fases desescalada i fites al Parc Empresarial 
(dates susceptibles de canvi)

FASE 0
De 28/04 al 24/05

Implementació mesures 
accés i bàsics i definició 

protocol post-covid

Restabliment nivell 
servei recepció

Servei de recepció de 8h a 22h

Reunió
Comissió 

Mixta Post-
Covid-19

5/5/20

Comunicació
Mesures  

empreses 
del Parc

7/5/20
15/5Valicació

control 
d’accés

6/5/20

FASE I
Del 25/05 al 07/06

Definició i implementació 
mesures espais comuns

Reunió
Comissió 

Mixta Post-
Covid-19

02/6/20

Comunicació
Mesures  

empreses 
del Parc

04/6/20

Inici: 25 de Maig

FASE II
Del 08/06 al 21/06

FASE III
Del 22/06 al 05/07

Definició i implementació 
mesures espais 
congressuals

Definició i implementació 
mesures sales formacions

Obertura sales 
reunions i menjadors

Obertura espais 
congressuals

Reunió
Comissió 

Mixta Post-
Covid-19

16/6/20

Reunió
Comissió 

Mixta Post-
Covid-19

30/6/20 2/7/20

Comunicació
Mesures  

empreses 
del Parc

Inici: 8 de Juny

Obertura sales 
formacions

Inici: 22 de Juny
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Mesures a adoptar 

Mesures a adoptar per 
part del TecnoCampus

Mesures a adoptar per part
de les empreses allotjades

 Pla de comunicació. 
 Control preventiu d’accessos al recinte i els 

edificis.
 Gestió dels espais comuns.
 Neteja i desinfecció en edificis, instal·lacions 

i zones comunitàries de gestió.
 Verificació del compliment.
 Actualització de les mesures.

 Mesures d’higiene personal en el centre 
de treball.

 Neteja i desinfecció en el centre de treball.
 Actuacions pròpies de l’activitat laboral.
 Gestió de la persona simptomàtica.
 Pla de contingències  o protocols de 

seguretat i salut respecte al COVID-19.



Mesures a implementar al TecnoCampus
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1.- Pla de comunicació

Objectiu 

 Informar totes les persones treballadores de les
empreses allotjades al Parc i qualsevol persona
que accedeixi a les instal·lacions, sobre les
disposicions establertes en aquest pla
d’actuacions.

Creació d’un comissió de seguiment 
del pla

 La comissió serà encarregada de detectar o rebre
les comunicacions de les entitats i empreses del
parc respecte incidències o compliment de les
mesures recomanades i actuar en els casos que
es detecti focus o problemes de contagi.

 Informar en el canal per a empreses sobre el
coronavirus del protocol adoptat.

 Informar via mail i butlletins les empreses del
parc i del teixit productiu vinculat (empreses
adherides).

 Informar via xarxes socials de la posada en marxa
d’aquest protocol.

 Col·locar als vestíbul de TCM2 i TCM3 plafons o
roll ups amb les principals recomanacions del
protocol.

 Fer arribar a les empreses, en versió PDF, el
document amb les accions contemplades en el
protocol.
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1.- Pla de comunicació

 Informar de les mesures i restriccions que ha adoptat el
TecnoCampus.

 Compromís de complir amb les disposicions de les autoritats
sanitàries i dels gestors del TecnoCampus, com les descrites en
aquest manual.

 Coneixement i acceptació del fet de no poder accedir o
romandre a l’empresa quan es donin les condicions de perill de
contagi a l’empresa i al TecnoCampus.

 Recomanacions de quedar-se a casa en casos de febre (> 37,5º) o
altres símptomes, així com seguir les recomanacions de les
autoritats sanitàries en aquest cas.

 Donar compte a les empreses de les opcions per adquirir
material EPI’s .

ELEMENTS 
INFORMATIUS 
RELLEVANTS

Mesures a implementar al TecnoCampus
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Mesures a implementar al TecnoCampus

2.- Control preventiu en els accessos al recinte i edificis del TecnoCampus

Objectiu 

 Establir les mesures i controls
d’accés al perímetre del
TecnoCampus, i dels seus edificis en
particular, per prevenir contagis.

Punts d’accés de control proposats 

 Accés únic d’entrada a TCM2 i TCM3

 S’establirà un flux d’entrada i un de sortida 
en portes diferents.

 Es col·locaran cartells informatius a les entrades del
recinte , amb un resum de les mesures adoptades i de
com actuar en cas de símptomes.

 Com ordenar l’entrada de les persones al recinte,
mantenint les distàncies de seguretat mínima durant
l’accés.

 Serà obligatori mantenir sempre les distancies de
seguretat i l’ús de mascaretes, quan això no sigui possible,
per accedir als seus espais. És recomanable l’ús de guants.

 S’està avaluant el control de presa de temperatura en els
accessos als edificis, doncs la posició de l’AEPD és que és
un dada de caràcter personal i hauria de sol·licitar-se
autorització ad-hoc per part de les autoritats sanitàries.
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Mesures a implementar al TecnoCampus

2.- Control preventiu en els accessos al recinte i edificis del TecnoCampus

PER EMPRESES ALLOTJADES AL PARC, CONCESSIONARIS DE SERVEIS I PROVEÏDORS DEL TECNOCAMPUS

 Els serà d’aplicació les mesures i condicions d’accés al recinte i edificis del TecnoCampus.

 Els és d’aplicació els protocols previstos al document de Protocol d’ús d’espais comuns.

 Les empreses allotjades al parc es sotmeten als protocols definits pel TecnoCampus i han de dissenyar i
implementar el seu propi pla de contingència i normes d’actuació pels seus espais privatius.

 Les empreses allotjades al Parc Empresarial hauran de signar un document de declaració responsable
conforme han avaluat els riscos derivats del Covid-19 i aplicat les mesures de prevenció laboral.

 Les empreses concessionàries i de serveis del TecnoCampus hauran de presentar el seus plans de
contingències o protocols de seguretat i salut respecte el COVID-19,sotmetent-se a les directrius d’aquest
document que s’incorpora al reglament intern del parc.

Pel personal d’empreses del parc, proveïdors i visitants
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Mesures a implementar al TecnoCampus

2.- Control preventiu en els accessos al recinte i edificis del TecnoCampus

 PROCEDIMENTS D’ENTRADA I SORTIDA DE PROVEÏDORS EXTERNS – Caldrà identificar i comunicar
prèviament la seva entrada al recinte , minimitzant les oportunitats de contacte amb el personal i
empreses del recinte. Estaran sotmesos als mateixos controls d’accés de forma preventiva.

 ENTREGA DE CORREU I MISSATGERIA- El 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 i correu en el lloc indicat. S´habilitarà un espai 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 i que des del punt de control s’avisi l’empresa perquè ho reculli.

Pel personal d’empreses de proveïdors i visitants
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Mesures a implementar al TecnoCampus
3.- Gestió dels espais comuns

Espais comuns gestionats pel TecnoCampus

 Es consideren espais comuns: 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.

 Es recomana , el control d’aforament de persones a sales de reunions, banys, o 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 això s'habilitarà un tancament de la
porta exterior.

 Menjadors: només es podrà fer servir en un horari determinat i s'habilitaran dos torn, que ens permeti
realitzar una neteja al final de cada torn. Reduint la capacitat de forma que es mantingui la distància de 2
metres.

 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.

 Aparcament: les entrades i sortides de l’aparcament es realitzaran directament a l’exterior, sense
connexió amb el recintes del TCM2 i TCM3.
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Mesures a implementar al TecnoCampus

3.- Gestió dels espais comuns

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

 Cartells recordant que es mantingui la distància de seguretat.
 Senyal 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.

Espais comuns gestionats pel TecnoCampus
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Mesures a implementar al TecnoCampus
4.- Neteja i desinfecció d’edificis , instal·lacions i zones comunes de gestió

Neteja periòdica
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 la proposta seria:
 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 al final de cada torn i restarà tancat fins 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 torns de neteja d’altres espais.

Neteja extra

La Comissió Mixta de seguiment del pla informarà a TecnoCampus de possibles focus de contagi per que es
realitzi una neteja especial i immediata, amb equipament especial del personal que faci la neteja i gestió dels
residus, considerant-los de Classe III o com residus biosanitaris especials.
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Mesures a implementar al TecnoCampus
4.- Neteja i desinfecció d’edificis , instal·lacions i zones comunes de gestió

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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Mesures a implementar al TecnoCampus
5.- Verificació del compliment

TecnoCampus

 El TecnoCampus, a través dels seus responsables de prevenció, establirà , per torns, un sistema de controls
interns per garantir un efectiu compliment en el temps de les accions detallades en el manual.

 Es proposa la creació d’un grup de treball, la Comissió Mixta de seguiment del pla, format per 10 empreses
del parc, amb qui fer el seguiment en l'aplicació de les normes d’aquest document, validar les mesures
adoptades, així com adaptar les situacions no previstes pel TecnoCampus. Aquesta representació estaria
formada per empreses de diferent perfil dins el parc: gran empresa, petita empresa, per torre d’allotjament,
activitat vinculada a sector jurídic, sanitari, enginyeries.

Comissió Mixta de seguiment del pla  
 Es crea una Comissió Mixta amb les empreses allotjades i gestors del Parc TecnoCampus per a la validació 

i seguiment del compliment de les regles establertes en aquesta document. Aquesta comissió està 
formada per les següents empreses: Aproa Experience, SL ; Projectes d'Enginyeria Solveris S.L.;  Advanced 
Engineering Management, SL; ICDQ Instituto de Certificación, SL; Multivac Packaging Sysytems España, 
SLU;  Forcada&Rodríguez Abogados Asociados, SLP; Minoryx Therapeutics S.L.; PeredeJordi Proyectos e 
informes S.L.;  Everis i 3 representants del Tecnocampus
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Mesures a implementar al TecnoCampus

6.- Actualització de les mesures

Les mesures indicades en aquest manual, haurien d’aplicar-se durant la fase de de
desconfinament o recuperació de l’activitat presencial al TecnoCampus, i actualitzar-se o retirar-
se en funció de l’evolució de la situació i les directrius de les autoritats.



18

1.- Mesures d’higiene personal en els llocs de treball

 Assegurar els mitjans i el
coneixement dels processos a
seguir per una higiene adequada
en el lloc de treball de tot el
personal present al recinte el
TecnoCampus.

Mans

 Primera i principal mesura d’higiene personal. Cal rentar-les
freqüentment amb aigua i sabor o be gels hidroalcohòlics.

 Preveure la disposició de solucions hidroalcohòliques a tots els
treballadors.

 Dotar a tot el personal de guants, si es preceptiu, i mocadors d’un sol
ús.

 Posar rètols explicatius del rentat de mans correcte.

 Mantenir les portes tancades i facilitar l’obertura amb el colze.

 Neteja constant de manetes i tiradors de les portes. 

Hàbits d’etiqueta respiratòria

 Cobrir-se nas i boca amb el mocador o el colze al tossir o esternudar, 
llençant a brossa el  mocador.

 Evitar tocar-se ulls, boca i nas.

Mesures a adoptar per part de les empreses allotjades

Objectiu 
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2.- Mesures de prevenció per al desenvolupament de l’activitat laboral 

 Cal disposar d’un pla de contingència o protocol de seguretat i salut respecte el COVID-19, identificant el
risc de contagi o exposicions al virus en els diferents llocs de treball, adoptant les mesures necessàries en
cada cas d'acord a la normativa aplicable . Aquest pla o protocol cal que sigui concertat amb els
representants del treballadors en el cas que així sigui preceptiu.

 Amb caràcter general, les empreses hauran de preveure que els treballadors acudeixin a la feina amb
EPIs i caldrà mantenir les distàncies de seguretat de dos metres. En cas de no poder mantenir aquesta
distancia, caldrà fer ús de les mascaretes de seguretat o pantalles de protecció en hores de treball.

 Les empreses hauran de fer un pla de formació específic als seus treballadors en relació al Covid-19

 Les empreses hauran de preveure un sistema de tractament de la deixalla de mascaretes , guants i altres
productes de protecció.

 S’ha de mantenir suspesa la realització en el recinte d’esdeveniments públics fins que la comissió de
seguiment i les autoritats sanitàries ho aconsellin.

Pla de contingència propi

Mesures a adoptar per part de les empreses allotjades
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3.-Actuacions pròpies de l’activitat laboral 

 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.

Teletreball

 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. 

Temps efectiu 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 distancia  i neteja exigides en aquest manual. 

Reunions presencials

Mesures a adoptar per part de les empreses allotjades

Recomanacions d’actuacions a adoptar
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4.-Gestió de la persona amb símptomes

 Informar als treballadors sobre el protocol a seguir.
 Per part del treballador, evitar anar al TecnoCampus o

lloc de treball i comunicar-ho als responsables de
l’empresa.

 Es comunicarà al servei de prevenció de l’empresa i
s'adoptaran les mesures de control del resta de
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 superfície del lloc de treball.

 Comunicar al comitè de seguiment del tecnocampus al
correu info-coronavirus@tecnocampus.cat. l'existència
del possible contagi , sense identificar la persona, en el
cas d'empreses allotjades a l'edifici, instal·lacions d'ús
comú del parc o oficines, per poder fer la desinfecció
oportuna.

Si els símptomes apareixen al domicili

 Davant símptomes de febre (37,5º) tos i falta d'aire,
s'hauria de procedir a aïllament de la persona, col·locar-
se mascareta i comunicar-ho al cap immediat, i informar
les persones amb les quals ha estat en contacte.

 Contactar amb el centre de salut de l'afectat.
 Les persones que l’atenguin hauran d'anar protegides

amb mascareta i guants, a més de mantenir una
adequada higiene de mans.

 Si es confirma el positiu , es comunicarà al servei de
vigilància de la salut del servei de prevenció
corresponent pel seu control i al comitè de seguiment del

Tecnocampus al correu info-

coronavirus@tecnocampus.cat

 En general l'empresa haurà de prendre les mesures de
neteja, ventilació de l'espai i desinfecció immediata dels
espais identificats.

Si els símptomes apareixen al lloc de treball

Mesures a adoptar per part de les empreses allotjades


