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1. Objecte 
 
Derivat de la publicació del RD 286/2022 de 19 d’abril es produeix una reunió el dia 
21/04/2022 a on es convoca als/a les Delegats/des de Prevenció de tots els centres de 
treball de Blanquerna i la Comissió Covid (comissió creada durant la pandèmia per a la 
gestió de la seva evolució) amb l’objectiu d’informar, aclarir dubtes i explicar els criteris 
en matèria de Prevenció de Riscos Laborals respecte al nou RD. 
 
Com a resultat d’aquesta reunió (per videoconferència) es conforma el present informe. 
 
 
2. Criteris de valoració 
 
Per valorar les condicions de treball observades s'han tingut en compte les referències 
legals i / o criteris tècnics d'aplicació següents: 
 
-RD 286/2022 de 19 d’abril. 
 
 
3. Criteris tècnics en matèria de Prevenció de Riscos Laborals 
 
En aquest apartat es recullen les recomanacions, criteris tècnics i observacions 
realitzades en matèria de PRL. 

 

 La nostra activitat (ensenyament universitari) no està classificada com a activitat de 
risc. 

 Seguint el que determina el RD, amb caràcter general, la mascareta no és obligatòria 
en els espais interiors. 

 Tanmateix, es recomanarà a través de cartells “Fem un ús responsable de la 
mascareta”.  

 En caràcter general, els edificis de Blanquerna disposen de sistemes de ventilació 
(forçada o natural) amb poques excepcions (per exemple: a la FCRI en sales d’edició i 
locutoris i alguna aula i espais molt concrets de la facultat). En llocs com aquests es 
posarà un cartell que dirà “En aquest espai és obligatori l’ús de la mascareta” o “ús 
de la mascareta en aquest espai”. Aquest últim redactat de cartell especialment per a 
espais d’ús compartit entre persones treballadores i alumnat.  

 Així mateix, l’altra salvetat ha estat la d’aquelles activitats docents 
(pràctiques/simulacions en l’entorn sanitari (FCS-Fisio) i/o CAFE) que comportin un 
contacte estret i pròxim en les accions que es practiquin que no garanteixen una 
distància interpersonal mínima. En aquestes activitats es recomana que el cartell 
indiqui “En aquest espai és obligatori l’ús de la mascareta”. 

 Pel que fa a les següents situacions que es descriuen tot seguit, aplicant el criteri de 
la Prevenció de Riscos Laborals es considera l’obligatorietat de l’ús de la mascareta, 
però tanmateix atentent el criteri de respecte cap a les condicions personals de cada 
treballador, i acordat amb els delegats de prevenció i la direcció de Blanquerna, 
s’adapta a que se’n faci un ús responsable: 

o Per a tota persona treballadora amb símptomes compatibles amb Covid o aquelles 
persones treballadores positives asimptomàtiques. També per a aquella persona 



 

que hagi estat considerada com a contacte estret amb un positiu, durant el 
període que s’estableixi per les autoritats sanitàries. 

o Per a persones vulnerables (més de 60 anys d’edat, immunodeprimits per causa 
intrínseca o extrínseca, embaràs), si estan en una zona compartida on no es pugui 
garantir uns nivells adequats de ventilació i una distància de seguretat 
interpersonal (1,5 m). 

o Als ascensors, quan hagi de ser utilitzat per més d’una persona. 

 

 

Finalment, recordar que és perfectament compatible l’ús de la mascareta per a tota 
persona, que si bé no té l’obligació de portar-la, prefereixi continuar fent-la servir. 

 
 
 
Informe elaborat el dia 25/04/2022 per: 
 

 
José Pérez Albert 
Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals (Seguretat en el Treball, Higiene 
Industrial, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada) 
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