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PLA DE CONTROL DE LA REINCORPORACIÓ PRESENCIAL A LES 

INSTAL·LACIONS I DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS  DE 

L'INSTITUT UNIVERSITARI D'INVESTIGACIÓ EN ARQUEOLOGIA I 

PATRIMONI HISTÒRIC DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT 

–INAPH– 

 

 

1. Fonament i naturalesa 

 

En ús de les responsabilitats exigides pel Pla de Prevenció de la UA (BOUA del 3 de 

juliol 2009) i l'obligat compliment de la resolució rectoral, sobre l'adopció de mesures per 

a la reincorporació a l'actividad  presencial (BOUA de 8 de maig de 2020) a la vista de 

l'evolució i perspectives del COVID-19, que inclou el compliment de les instruccions de 

Prevenció de Riscos Laborals (IPRL-26), l’equip de direcció presenta un pla específic per 

a la reincorporació presencial a les dependències de l'INAPH, així com la recomanació 

d'adoptar, de manera individual, diverses mesures de seguretat i higiene en el treball amb 

la finalitat d'evitar la possible transmissió del COVID-19.  

 

 

2. Instal·lacions afectades 

 

El present pla s'aplicarà als espais assignats per la Universitat d'Alacant a l'INAPH, situats 

en l'edifici d'Instituts d'Investigació-Parc Científic, i habilitats per a la realització de 

tasques d'investigació, transferència del coneixement, docència i gestió. També serà 

d'aplicació en altres espais d'ús comú dins de l'edifici Nous Instituts d'Investigació del 

Parc Científic.  

El conjunt dels espais són els següents:  

- 0204PD029. Despatxo d'administració  

- 0204PD188. Despatxo de direcció  

- 0204PD028. Seminari i centre de documentació 

- 0204PD049. Laboratori I 

- 0204PD048. Laboratori II 

- 0204PD050. Sala d'investigadors I 

- 0204PD052. Sala d'investigadors II 

- 0204PD053a. Despatxo PALEODEM 

- 0204PD053b. Laboratori PALEODEM 

- 0204PS013. Magatzem 
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3. Establiment del nombre de llocs de treball per espai 
 

En atenció al compliment de la distància social en el treball recollit en les instruccions 

IPRL-26, i tenint en compte que cada lloc de treball requereix d'un ràdio de 2 m, 

mantenint una superfície d'uns  12,56 m2 lliures, es considera el següent nombre de llocs 

de treball per cadascun dels espais:   

 

- 0204PD029. Despatxo d'administració.  Aquesta sala de forma rectangular, serà 

dedicada a labors d'administració i atenció a investigadors i públic en general. El 

fet de comptar amb 24,24 m2 únicament permet l'habilitació d'un lloc de treball, 

dessignat en aquest cas en exclusiva al gestor d'administració.   

- 0204PD188. Despatxo de direcció.  Serà dedicada, principalment, a labors de 

gestió de l'equip de direcció. Consta d'uns 25,90 m2, el que permet un aforament 

de 2 persones, aunque situant una de les taules de treball en la zona d'accés i l'altra 

al fons del despatx. No obstant això, seria recomanable l’ ús individual.   

-  0204PD028. Seminari i centre de documentació. Es tracta d'una sala de 52,93 m2. 

Aquest espai possibilita 4 llocs de treball simultanis, obligadament els situats en 

cadascuna de les cantonades.  

-  0204PD049. El Laboratori I consta de 48,77 m2 i d'un mobiliari fix de paret i 

taula central a mode de península. Donat les seves característiques i disposició del 

mobiliari, possibilitaria 3 llocs de treball.  

- 0204PD048. El Laboratori II consta de 50,93 m2 i permet un aforament de 4 llocs 

de treball. 

- 0204PD050. La sala d'investigació o d'investigadors I, té una superfície de 49,12 

m2, i dóna capacitat per a 4 investigadors col·locats cadascun d'ells en cadascun 

dels seus extrems.  

- 0204PD052. La sala d'investigació o d'investigadors II, té una superfície de 49,12 

m2, i dóna capacitat per a 4 investigadors col·locats cadascun d'ells en cadascun 

dels seus extrems.  

- 0204PD053a. Despatxo del projecte PALEODEM. Per la seva disposició 

rectangular solament permet un investigador.  

- 0204PD053b. Laboratorio PALEODEM, amb una superfície d'uns 24 m2, 

únicamente permet la presència d'una persona en labors d'investigació.  

- 0204PS013.  Es tracta d'un espai de magatzem de 50,98 m2, situat en el soterrani 

de l'edifici. Donat les seves característiques permetria la presència de no més de 

2 persones, tenint en compte les escasses condicions de ventilació disponibles.  

 

4. Gestió i ús dels espais 

  

1. Cualsevol treballador/a de la UA que vulga reincorporar-se de manera 

presencial a les instalacions de l'INAPH haurà de comunicar-nos mitjançant 

el correu electrònic (inaph@ua.es) la seva intenció, indicant data de 

reincorporació i període, a més d'emplenar el formulari habilitat per la UA 

mailto:inaph@ua.es
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(https://cvnet.cpd.ua.es/uacuestionarios/acceso/preguntas.aspx?idcuestionario=52169&idio

ma=es. ). Aquest requisit té per objecte determinar el nombre de treballadors 

que de manera simultània es poden concentrar en les instal·lacions, intentant, 

d'aquesta manera, evitar aglomeracions o l'incompliment de les normes IPRL-

26, a més de poder seguir la traçabilitat en el cas que es produïsquen contagis. 

Aquest formulari es pot emplenar una sola vegada indicant l'espai a ocupar, 

dia i període d'ocupació. Haurà de ser complementat en el cas que ens 

moguem per altres estades a la indicada. 

2. Aquestes instal·lacions seran utilitzades únicament per persones amb 

contracte en vigor amb la Universitat d'Alacant i amb la intenció de fer les 

tasques pròpies dels membres de l’INAPH, així com per a les activitats 

organitzades per aquests.  

3. Els investigadors que tenen un espai assignat a les sales d'investigadors 

podran fer ús d'aquest, sempre que el nombre de persones no excedisca del 

permès segons es recull al punt 3 i es mantinga la distància de seguretat 

estipulada. En el cas que el nombre d'investigadors siga superior al permès, 

tindran prioritat els investigadors que compten amb equips informàtics fixos 

i després se seguirà l'ordre de les sol·licituds de reincorporació. Per a la resta 

els serà assignat un nou espai, o bé en el seminari, o bé en els laboratoris. Una 

vegada acabat el període d'ús, recomanem que cada investigador/a 

contribuïsca a la desinfecció del seu lloc de treball utilitzant els mitjans que 

estaran disponibles a les sales.  

4. Es podran concedir autoritzacions d'ús dels laboratoris o del seminari a 

qualsevol membre de l'INAPH que ho sol·licite fins al límit de l'aforament 

permés.  

5. En el cas que el nombre de persones sol·licitants siga superior al de llocs de 

treball, s'establiran torns de treball a partir del moment en què l'edifici de Nous 

Instituts amplie l'horari d'obertura a la vesprada, ja que inicialment estarà 

estrictament obert entre les 9 i les 14 h.   

6. Serà competència de l'equip de direcció autoritzar les sol·licituds de 

reincorporació, assignar els espais o llocs de treball, així com de reestructurar 

la distribució i ús dels espais en cas de ser necessari.  

7. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides a tercers. 

L'incompliment d'esta prohibició donarà lloc a la seua anul·lació.  

8. L'equip de direcció podrà inspeccionar l'ús efectuat de les instal·lacions, sent 

obligatori per als usuaris acatar les indicacions que els formulen. 

9. A més del compliment de les Normes d'Ús i Funcionament de l'INAPH 

aprovades en el reglament d'ús del mateix, els investigadors i investigadores 

que es reincorporen de manera presencial hauran de complir i fer complir les 

instruccions de Prevenció de Riscos Laborals (IPRL-26).  

10. L'incompliment de qualsevol d'estes normes podrà ser causa de la suspensió 

de l'activitat sol·licitada si així ho determinara l'equip de direcció.  

 

https://cvnet.cpd.ua.es/uacuestionarios/acceso/preguntas.aspx?idcuestionario=52169&idioma=es
https://cvnet.cpd.ua.es/uacuestionarios/acceso/preguntas.aspx?idcuestionario=52169&idioma=es
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5. Normes i recomanacions  

 

1. L'edifici estarà obert estrictament de 9 a 14 h durant la fase 1. Per a evitar 

aglomeracions a l'entrada se sol·licita que l'arribada i l'eixida del centre es facen 

de forma escalonada, i, en el cas que es produïsquen concentracions de persones, 

guardar la distància requerida.  

2. Diàriament, tots els assistents a l'edifici en el moment del seu ingrés hauran de 

dirigir-se a consergeria. Li'ls proporcionarà una màscara (de diferent tipus segons 

se siga persona de risc o no) i guants. S'haurà de firmar un vaig rebre. En els espais 

amb més d'un lloc de treball, l'ús de la màscara és obligatori. 

3. Hi haurà una porta exclusiva d'ingrés i altra de sortida. 

4. La circulació pels corredors amplis estarà senyalitzada, circulant sempre el més 

pròxim possible a la nostra dreta.  

5. La circulació pel corredor de l'INAPH ha de realitzar-se d'un en u. En el cas 

d'observar que es va a coincidir amb una altra persona, esperar que el corredor 

estiga aclarit. 

6. Les portes dels despatxos romandran obertes i si és possible, cada un cert temps 

haurà de procurar-se la ventilació de l'espai per mitjà de l'obertura dels finestrals.  

7. Els materials de treball habituals en el nostre lloc de treball com a bolígrafs, paper, 

ordinadors, regles, gomes d'esborrar, etc., són d'ús individual, mai compartit.  

8. L'ús dels serveis i ascensors seran sempre de forma individual. Encara que 

s'intensificaran les mesures de neteja, es prega la màxima higiene possible en el 

seu ús. En els serveis només es podrà utilitzar sabó i rotllo de paper d'usar i tirar. 

No es podrà utilitzar l'eixugador de mans.  

9. Els espais comunals, com la zona de cafeteria, estaran habilitades, però s'haurà de 

desdejunar o prendre aliments i/o begudes de forma individual per taules. 

10. A l'entrada de l'edifici existirà un poal per a rebutjar, al final de cada jornada, 

guants i màscares o qualsevol altre rebuig que considereu que puga estar 

contaminat. Es prega no rebutjar-los en els serveis. 

11. La responsabilitat de la prevenció recau en tots nosaltres, sé responsable i complix 

amb les mesures acordades pel bé de tots.     


