
 
 
 

RESOLUCIÓ DEL VICERECTORAT DE SOSTENIBILITAT, COOPERACIÓ I VIDA SALUDABLE EN 
RELACIÓ AMB L’ÚS DE LA MASCARETA COM A MESURA DE PROTECCIÓ A LES INSTAL·LACIONS 

DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. 

 

És objecte d'aquesta resolució regular la utilització de les mascaretes a les instal·lacions de la 
Universitat de València (UV) com a mesura preventiva per afavorir la protecció adequada i 
homogènia de l’estudiantat i del personal de la UV. 

Correspon al Vicerectorat de Sostenibilitat, Cooperació i Vida saludable, mitjançant el Servei de 
Prevenció i Medi Ambient (SPMA), planificar i fomentar el compliment de les mesures preventives, 
tal i com es recull a l’article desé de la resolució de 4 d’abril de 2022, de la rectora de la Universitat 
de València, per la qual es deleguen determinades competències en els vicerectorats, la Secretaria 
General, la Gerència i altres òrgans d’aquesta universitat (DOGV 11.04.2022) en el qual s’indica 
que es delega “el desenvolupament i el seguiment de plans de prevenció de riscos laborals a través 
d’iniciatives de salut pública i salut en el treball”.  

Per tant, atenent a l’autonomia universitària, constitucionalment reconeguda, desenvolupada per 
la Llei Orgànica de Universitats 4/2007 i pels nostres estatuts, i a l’autonomia d’actuació que 
s’atorga al SPMA per part del Ministeri de Sanitat en el Reial Decret 286/2022 de 19 de abril1, i 
basant-se en la recomanació efectuada per la sectorial CRUE Sostenibilitat (mitjançant el grup de 
treball de prevenció de riscs laborals) de seguir usant la mascareta en espais tancats on no es puga 
garantir una distància interpersonal mínima i s’haja de romandre durant temps perllongats, aquest 
Vicerectorat 

 

RESOL: 

 

Que l’ús de la mascareta, quirúrgica o FFP2, en els espais tancats i compartits propis de la UV, siga 
obligatori fins a la finalització del curs acadèmic 2021-22, el 31 de juliol de 2022, a excepció dels 
supòsits contemplats en l’apartat 2 de l’article únic del Reial Decret 286/2022. 

L’àmbit d’aplicació d’aquesta resolució comprèn les activitats acadèmiques i no acadèmiques de 
l’estudiantat i del personal de la UV (i.e., Personal Docent i Investigador, Personal d'Administració 
i Serveis, Personal Investigador i Personal de Suport a la Investigació). De la mateixa manera, 
comprendrà els treballadors i les treballadores d’empreses externes que realitzen la seua tasca a 
la UV i els usuaris i les usuàries de les activitats organitzades per la UV. 

 

 

 

                                                            
1 Real Decreto 286/2022 de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19. 



 
 
 
Justificació de l’adopció d’aquesta mesura 

Al llarg de la pandèmia, s’han portat a terme diferents estudis científics per contrastar l’efectivitat 
de les mesures de protecció front a la infecció de Sars-CoV2. Són diversos els estudis relacionats 
amb els beneficis de la distància interpersonal per reduir la probabilitat de contagi de les malalties 
infeccioses, en general, i de la COVID-19, en particular. En aquest sentit, Cortellesa i 
col·laboradors2, en un estudi de finals de 2021, conclouen que una distància interpersonal mínima 
de 1,5m garanteix un risc acceptable d’infecció per Sars-coV2 (<0,1%) quan l’exposició és 
mantinguda durant un període aproximat de 15 minuts. 

No obstant això, és molt poc probable que a tots els espais de la UV es puga mantenir la distància 
interpersonal recomanada, en alguns casos per les pròpies dimensions i habitualment per les 
activitats i dinàmiques interpersonals que en ells es porten a terme (e.g., atenció al públic, reunions 
entre companys i companyes, pràctiques, classes participatives, dinàmiques grupals a les classes 
teòriques, etc.).  A més, el temps d’exposició al llarg de la jornada, amb seguretat, és molt superior 
a 15 minuts.  

Per evitar la infecció quan aquesta distància no es pot garantir i el temps d’exposició és superior, 
la mesura de prevenció més efectiva és l’ús de la mascareta quirúrgica o FFP2. Una revisió 
sistemàtica de 2021 sobre estudis epidemiològics que avaluen la seua efectivitat3 indica que la 
utilització de la mascareta redueix no sols la incidència de la malaltia sinó també la de les 
hospitalitzacions i de la mortalitat. 

Si bé és cert que aquestes dues taxes estan baixant considerablement degut a la pauta de 
vacunació, la relaxació de les mesures de prevenció declarades pel Ministeri de Sanitat, podria fer 
que aquestes tornaren a augmentar. Açò posaria en risc a tota la comunitat universitària i 
especialment a aquelles persones més vulnerables que tenen una major probabilitat 
d’hospitalització i mortalitat, és a dir, les persones definides com a vulnerables al Butlletí Oficial de 
l’Estat4  de data 8 d’abril de 2022.  

La UV, a més de vetllar per la salut del seu estudiantat i del seu personal en general, ha de prestar 
especial atenció a aquells col·lectius més vulnerables i ha de posar mesures per protegir-los dels 
possibles efectes deleteris de la infecció.  

En moltes ocasions, dins les aules i també a la resta d’estructures de la UV aquestes vulnerabilitats 
no es manifesten sinó que queden en el més estricte àmbit privat, donat el tractament confidencial 
de les dades de salut al qual la UV està obligada.  Per tant, les mesures que s’adopten han de ser 
generals i no es deuen pautar excepcionalitats en funció de la presència de persones d’aquest 
col·lectiu. 

En este sentit, es mantenen a la UV la resta de mesures preventives de caràcter organitzatiu i 
tècnic, com la ventilació i renovació d’aire, el control de CO2 i les pautes d’higiene personal i de 
neteja d’instal·lacions, previstes a la instrucció de Gerència IUV1/2022 o en posteriors instruccions 
que puguen actualitzar-la o substituir-la. 

                                                            
2 Cortellessa, G., Stabile, L., Arpino, F., Faleiros, D. E., Van Den Bos, W., Morawska, L., & Buonanno, G. (2021). Close proximity risk 
assessment for SARS-CoV-2 infection. Science of The Total Environment, 794, 148749. 
3 Ford, N., Holmer, H. K., Chou, R., Villeneuve, P. J., Baller, A., Van Kerkhove, M., & Allegranzi, B. (2021). Mask use in community 
settings in the context of COVID-19: A systematic review of ecological data. EClinicalMedicine, 38, 101024. 
4https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=359_COVID19_Colectivos_Vulnerables&modo=1  

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=359_COVID19_Colectivos_Vulnerables&modo=1


 
 
 
Sobre la provisió de mascaretes 

El SPMA facilitarà a les estructures de la UV, a través de les unitats de gestió dels campus i les 
unitats de suport als instituts, el subministrament de mascaretes quirúrgiques i de mascaretes 
FFP2. 

Les mascaretes quirúrgiques es distribuiran a tot el personal que ho sol·licite preferentment en les 
consergeries o els accessos dels edificis, amb un consum estimat d’una mascareta per persona al 
dia, sense perjudici d’un consum superior quan siga necessari. 

Alternativament, s’admet l’ús de mascaretes FFP2, que es posaran a disposició del personal de la 
UV quan duga a terme les següents activitats específiques: 

a) L’activitat docent presencial del Personal Docent i Investigador. 

b) L’activitat d’atenció presencial intensa a l'estudiantat i al personal alié a la UV del Personal 
d’Administració i Serveis, com ara l’activitat en el Registre General, els registres auxiliars, 
l’atenció al públic en les biblioteques o en esdeveniments presencials. 

c) L’activitat presencial intensa del Personal d’Administració i Serveis, Personal Investigador 
i Personal de Suport a la Investigació en espais en els quals no siga possible garantir el 
manteniment de la distància interpersonal recomanada, com ara l’activitat en laboratoris 
docents i d'investigació molt concorreguts, la dels serveis tècnics i de manteniment o la de 
les persones conductores i ocupants de vehicles d’ús compartit. 

d) Qualsevol activitat presencial amb concurrència d’altres persones majors de seixanta anys. 

Per a aquestes mascaretes, s’estima una provisió de dues per persona a la setmana sempre 
que exercisca les activitats indicades, sense perjudici d’un consum superior quan siga 
necessari.  

Aquestes es distribuiran d’acord amb les següents directrius: 

- En l’àmbit docent (Facultat o Escola Tècnica Superior), la persona responsable establirà el 
sistema de distribució de les mascaretes FFP2 entre el PDI i el PAS adscrit que millor 
s'adapte a les necessitats del centre i s’encarregarà de sol·licitar nous subministraments a 
la unitat de gestió del campus corresponent. 

- En la resta d’àmbits, com ara els instituts universitaris d’investigació, el Col·legi Major 
Rector Peset, els serveis generals, els serveis centrals administratius i econòmics, etc., la 
distribució de les mascaretes FFP2 es realitzarà en els mateixos punts de recollida que les 
mascaretes quirúrgiques, és a dir, amb caràcter general, en les consergeries i accessos als 
edificis, registrant el nom i estructura d’adscripció de les persones a les quals entreguen 
les mascaretes FFP2, per comprovar periòdicament la seua correcta aplicació. 

 

València a 22 d’abril de 2022 

 
Pilar Serra Añó 

Vicerectora de Sostenibilitat, Cooperació i Vida saludable 
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