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APLICACIÓ A LA UNIVERSITAT DE LES 
MESURES PER CONTENIR ELS BROTS DE COVID-19

www.udg.edu/salutlaboral

MOBILITAT

Es recomana que els desplaçaments fora del
domicili, així com la circulació per les vies d’ús
públic, es limitin en la mesura del que sigui
possible, respectant les mesures de protecció
individual i col·lectiva establertes per les
autoritats competents.

Es recomana que s’adopti una estratègia de
desplaçaments basada en la bombolla de
convivència.

JA NO ÉS NECESSARI EL CERTIFICAT DE 
DESPLAÇAMENT

REUNIONS I SORTIDES 
DEL DOMICILI

Es recomanen reunions de màxim 10
persones en les trobades familiars i de
caràcter social, tant a l’àmbit públic com
privat.

ELS TREBALLS EN GRUP I LES 
REUNIONS DE FEINA ES RECOMANA 
QUE ES FACIN VIRTUALMENT, TOT I 

QUE ES PODEN REALITZAR DE 
MANERA PRESENCIAL

TREBALL

Teletreball, reincorporació progressiva de la
presencialitat als llocs de treball i foment de
l’ús del teletreball quan per la naturalesa de
l’activitat laboral sigui possible.

A LA UNIVERSITAT S'APLIQUEN 
LES MESURES VIGENTS PEL FOMENT DEL 
TELETREBALL I LA FLEXIBILITAT HORÀRIA

Noves mesures: a partir del 30 setembre

En les reunions que suposin la concentració
de persones en espais públics, no s’hi permet
el consum ni d’aliments ni de begudes. Congressos, convencions, fires i activitats

assimilables 70% d’aforament.

A partir del 6/09 el personal d’administració i 
serveis treballa en modalitat presencial un 

mínim de 3 dies a la setmana en jornada completa

S’autoritza la celebració presencial dels
actes de graduació i acadèmics
protocol·laris de la Universitat de Girona.

Limitació d’accés per franja horària per alguns
espais / activitats de 00:30h a 6:00 h.

Recomanació de portar la mascareta sempre,
tant en interiors com exteriors, sobretot quan
no estiguem amb el nostre grup bombolla.

Curs 2021-22

http://www.udg.edu/salutlaboral
https://lameva.udg.edu/ca-es/Personal/Certificat-desplacament
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Servei de reprografia a partir del 13 de 
setembre:

LA COPISTERIA DE LA FACULTAT 
D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA ESTARÀ 

OBERTA DE 8:30h. a 17:30h.

LA COPISTERIA DE MONTILIVI ESTÀ 
OBERTA DE 8:30h. A 19:00h. (ELS 

DIVENDRES FINS LES 18:00h.). 

RESTAURACIÓ

A partir del 13 de setembre: 

F. CIÈNCIES: de 8:00h a 20:00h.

F, INFERMERIA I MEDICINA: de 8:00 a 18h.

F. TURISME I LLETRES: de 8:00h a 16:00h. 

CAFETERIA DELS MÒDULS DE MONTILIVI: de 
08:00h a 13:00h.

EDUCACIÓ I 
JUVENTUT

Universitats: presencialitat simultània fins a un 
màxim del 70% de l’aforament autoritzat.

Permesos desplaçaments i sortides del centre 
escolar amb pernoctació.

CADA CENTRE DETERMINA I INFORMA DE 
LA SEVA ADAPTACIÓ TEORICO-PRÀCTICA.

Es podrà considerar la presencialitat simultània
de l’estudiantat fins a un 70% de l’aforament

autoritzat dels espais on es duguin a terme les 
activitats docents, sempre que la normativa 
vigent ho permet. (27/7/21: RESOLUCIÓ DEL 

RECTOR)

COMERÇ I EMPRESES 
DE SERVEIS

NOVETAT: Horari de 06:00h a 01:00h. 
Aforament del 100% a l’exterior i del 50% a 
l’interior.

NOVETAT: Taules de màxim 10 persones 
tant a l’interior com a terrasses exteriors. 
Separació de 2m entre taules a l’interior; a 
l’exterior 1,5m.

Noves mesures: a partir del 30 setembre

Petit comerç, establiments i centres comercials i 
mercats no sedentaris, 70% d’aforament.

Permeses activitats extraescolars, esportives i de 
lleure des de cicle infantil fins a batxillerat i cicles 
formatius que es realitzin dins o fora dels centres 
educatius.

Oberts de 06:00h fins a 00:30h: botigues de 
conveniència i establiments comercials annexos 
a gasolineres.

No es permet ballar en hosteleria ni 
restauració.

Curs 2021-22

NOVETAT: Obre l’oci nocturn a l’exterior fins 
a les 03:00 h.

http://www.udg.edu/salutlaboral
https://seu.udg.edu/ca-es/serveis-dinformacio/boudg/ebou/disposicio/2298
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ALTRES 
LIMITACIONS

PODEU CONSULTAR ELS HORARIS DE LA 
BIBLIOTECA DELS 3 CAMPUS A

https://biblioteca.udg.edu/ca/horaris

Represa de les activitats presencials a les 
biblioteques de la Universitat, amb l’aforament i 

mesures preventives indicades per Salut.

ACTIVITATS
ESPORTIVES

Instal·lacions esportives a l’aire lliure, 
espais tancats i piscines al 70% de 
l’aforament. 

Ús de mascareta quan calgui i control 
d’accés.

Competicions: permeses les categories 
internacionals, professionals i estatals, i les 
competicions que hi donen accés, a més de les 
lligues regulars de qualsevol edat. 

SERVEI D’ESPORTS: INSTAL·LACIONS 
EXTERIORS OBERTES AMB LES MESURES I 

AFORAMENTS QUE MARCA SALUT.
INTERIOR I VESTIDORS TANCATS.

OBERT DE DILLUNS A DIVENDRES DE 08h. 
a 14h. I DE 15h a 22:00h I CAPS DE 

SETMANA DE 09h. a 14h. I DE 16h. a 21:00h.

PODEU CONSULTAR LES CONDICIONS A 
https://www.udg.edu/ca/esports/

Biblioteques: obertes i ofereixen tots els 
serveis amb aforament limitat del 70%.

MOBILITAT 
INTERNACIONAL

Exigència de prova diagnòstica 
negativa d’infecció activa per SARS-
CoV-2 per entrar al país.

ELS DESPLAÇAMENTS LABORALS 
SEMPRE AMB AUTORITZACIÓ PRÈVIA.

Noves mesures: a partir del 30 setembre

Cinemes, teatres, circs auditoris i sales de 
concerts, amb un aforament del 70%.
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Es recomana demanar el certificat 
COVID digital de la UE. Més informació 
aquí. 

http://www.udg.edu/salutlaboral
https://biblioteca.udg.edu/ca/horaris
https://www.udg.edu/ca/esports/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/certificat-covid-digital-ue/
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