PLA DE DESCONFINAMENT, DE REINCORPORACIÓ
LABORAL I D’OBERTURA DEL MUSEU DE LLEDIA.
MESURES A APLICAR
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Introducció
Tal com marca el Pla de desconfinament del sector cultural. Museus elaborat pel
Departament de Cultura de la Generalitat, document provisional que haurà de ser
aprovat pel PROCICAT i posteriorment aprovat per acord de Govern de la Generalitat,
cada museu ha d’elaborar el seu propi pla de de contingència, de desconfinament i de
reobertura de les instal·lacions a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19 que va
generar el tancament de tots els museus, inclòs el Museu de Lleida, en conseqüència el
pla del Museu ha de preveure les mesures específiques d’adequació de les instal·lacions
i de preparació de l’equip a la situació que prescriguin les diferents fases de desescalada.
Durant els preparatius i període de desconfinament es tindran en compte el document
genèric sobre la reincorporació progressiva de la Direcció General del Patrimoni
Cultural-Servei de Museus, així com els decrets i ordres que emetin la Generalitat de
Catalunya, el Departament de Salut i la resta d’organismes oficials competents per
regular la transició a una possible normalitat, des de que el 14 de març el museu es va
veure obligat a tancar les seves instal·lacions per la greu crisi sanitària ocasionada per
l’expansió de la COVID-19. Durant aquest procés de desconfinament es faran les
adaptacions oportunes en aquest document. Les mesures contingudes en el pla que a
continuació es detalla, són directament aplicables des de la seva aprovació, sempre i
quan no contradiguin les que pugui establir el Govern espanyol, les quals seran d’obligat
compliment.
Tanmateix, els treballadors dels museus de titularitat o amb participació majoritària de
la Generalitat de Catalunya han de complir amb les disposicions de la Secretaria General
d’Administració i Funció Pública, segons la Instrucció 4/2020, de 7 de maig, sobre
mesures de prevenció i seguretat que s’han d’aplicar al personal al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2,
en previsió a la futura reincorporació presencial al lloc de treball. El Museu de Lleida es
troba afectat per aquesta mesura i com a entitat autònoma, segons els Estatuts del
Consorci del Museu de Lleida, aprovats per l’ACORD GOV/20/2020, d'11 de febrer, haurà
de ser aprovat per direcció d’acord a l’article 12.a i 12.c del esmentats Estatus, abans de
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ser aplicat i distribuït entre tots els membres de l’equip humà del Museu de Lleida. Al
mateix temps, es donarà compte del present pla a la propera reunió presencial de la
Comissió Executiva del Consorci del Museu de Lleida.
El desconfinament al Museu de Lleida constarà de tres punts, el primer serà previ a la
reincorporació dels treballadors, aquestes qüestions queden detallades a l’apartat 1
d’aquest document; el segon punt parla del retorn al treball presencial que pot passar
per combinar el treball presencial i el teletreball. La reincorporació al treball serà gradual
i progressiva, prioritzant la protecció dels grups vulnerables (detectats a partir d’un
qüestionari tecnicosanitari en base als paràmetres establerts pel Ministeri de Sanitat i
d’acord amb la normativa de prevenció), la conciliació i la modalitat no presencial. El
tercer punt parla de l’obertura del Museu al públic, la qual s’efectuarà tant aviat estigui
habilitat per garantir les màximes garanties de salubritat i un cop les autoritats sanitàries
ho permetin, sempre complint amb l’aforament màxim i els protocols que estableixin
les autoritats competents per regular la transició fins a una hipotètica normalitat.
La desescalada del confinament es realitzarà de forma gradual i es poden destacar 4
trams:
➢ Preparació de la desescalada, amb la incorporació de personal considerat
essencial pel pla de contingència del Departament de Cultura, de les instruccions
de Funció Pública i del Consorci del Museu de Lleida. Aquí s’avaluaran tots els
punts considerats prioritaris, com són el tractament dels temes sobre la salut i
protecció de l’equip humà del Museu de Lleida fins l’obertura del Museu al públic
i dels treballadors externs que provenen d’empreses contractades; en segon
terme es tractaran les qüestions relatives a la seguretat i conservació dels béns
que s’hi custodien.
➢ Reincorporació gradual de la resta de l’equip i preparacions definitives per la
possible apertura al públic.
➢ Obertura del museu al públic, amb limitacions d’aforament i seguint de manera
molt rígida les pautes sanitàries i governamentals per evitar el contagi del SARS‐
CoV‐2.
➢ Recuperació gradual de l’activitat ordinària (visites guiades, grups, didàctica,
lloguer d’espais, etc.)

4

1.- Salut i protecció de tot l’equip humà que treballa pel Museu de Lleida.
1.1.- Tasques prèvies generals:
o Realitzar una neteja de l’espai d’oficina 14 dies abans de la incorporació del
personal del Museu. Els productes bàsics testats i recomanats oficialment per
a eliminar el covid-19 en espais de treball (mai en béns patrimonials) són:
alcohol 70º, sabó, llegiu 1:50, els dos últims barrejats amb aigua calenta.
S’acordarà amb l’empresa de neteja la incorporació de productes nous
específics per eliminar el SARS‐CoV‐2 segons les llistes oficials que s’aniran
publicant per part del Ministerio de Sanidad i els organismes competents en
la matèria de la Generalitat de Catalunya. Durant el període de
desconfinament s’haurà de reforçar la neteja dels espais comuns (escales,
passadissos, poms, ascensors i muntacàrregues que s’utilitzaran només en
cas de necessitat).
o Filtres de l’aire condicionat. L’empresa contractada pel seu manteniment,
avaluarà l’estat dels filtres i la necessitat de realitzar un canvi de tots ells.
Aquestes actuacions van encarades a evitar la propagació del COVID-19 per
mitjà de l’aire condicionat.
o Reforçar la ventilació dels filtres d’aire, augmentar la ventilació dels
sistemes de climatització al 100%. També cal reforçar la ventilació dels espais
d’oficines, passadissos, serveis, etc. A tots els espais comunitaris es
prioritzarà la ventilació naturals en la mesura que es pugui.
o Adequar la gestió dels residus.

1.2.- Preparatius per l’accés al treball per part dels treballadors del Museu:
o Circulació entre espais. Es marcarà un únic recorregut per l’accés i sortida del
Museu, escales de pujada i de baixada; és recomanarà suprimir al màxim l'ús
dels ascensors/muntacàrregues. El personal del Museu sempre accedirà a la
Cafeteria Restaurant del Museu per l’exterior de l’edifici.
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o Les casuístiques del punt anterior es marcaran als plànols del Museu (veure
plànols annexos).
o El Museu garantirà els EPI’s necessaris a cada un dels treballadors per
incorporar-se a la feina (mascareta, guants i protectors facials, si s’escau). Es
determinarà quins tipus de guants, mascaretes i protectors són els més
adequats per a cada lloc de treball. Es prioritzaran els sistemes més ecològics.
o Es posarà a disposició de tothom que treballa o visita el museu aigua calenta
(si és possible), sabó i tovalloles de paper als serveis/WC i gel desinfectant
hidroalcohòlic i papereres amb tapa en les zones comunes i banys.
o Atès que el sistema de fitxatge amb contacte físic no és recomanable, es
substituirà el sistema per un altre que s’adapti a les recomanacions
sanitàries. Mentre duri aquest impàs, serà necessari un registre manual en
un full de càlcul.
o Cal retolar les instruccions fonamentals en diferents llocs de la feina per
recordar processos: l’ús de mascareta, mantenir la distància de 2 metres,
sobre la higiene, etc. Es recomana els símbols adhesius per afavorir la lectura
d'aquests processos.
o Adaptació dels espais: sala de reunions, menjador, etc. S’adaptaran els
actuals i es buscaran espais alternatius.
o Tancament i prohibició d’accés al Cafè del Museu des de l’interior del museu
per part del seu personal i del personal de les empreses que presten el seu
servei al Museu de Lleida.

2.- Qüestions relatives a la reincorporació de l’equip humà del Museu de
Lleida.
2.1.- Relatiu als treballadors/res en plantilla del Museu, personal autònom que presti
serveis a la Xarxa territorial de museus i possibles becaris.
o Es realitzarà un calendari/horari per programar la incorporació del personal
del Museu, tipus de feina presencial/teletreball, torns, etc.
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o Reincorporació progressiva, s’haurà de poder cobrir les necessitats del servei
tenint en compte les diferents casuístiques envers: les malalties cròniques,
l’edat i situacions de familiars en què els treballadors s’hagin de fer càrrec
fills/es menors de 12 anys fins que els sistema escolar, de casals i altres
activitats infantils es regularitzin.
o La incorporació de les persones als seus llocs de treball es planificaran de
manera esglaonada. Les primeres setmanes és pot contemplar la possibilitat
de combinar el teletreball i el presencial dividint el personal amb dos dies i
migs fent diferents torns per no coincidir tota la plantilla. Sempre buscant la
cobertura del servei. Les casuístiques de proximitat dels llocs que ho
requereixin es poden solucionar en el primer moment de desconfinament
treballant en torns diferents, augmentant l’espai entre taules i/o posant
mampares.
o Que fem si algun treballador té simptomatologia relacionada amb la COVID19? Cada treballador serà responsable de controlar‐se la temperatura i l’estat
de salut en general abans d’incorporar-se a la feina. Si es presenta qualsevol
patologia associada (tos, febre, dificultat per respirar, etc.) i/o s’ha tingut
contacte estret amb una persona amb infecció diagnosticada, no haurà
d’anar a la feina i ha de seguir els protocols que estableixen les autoritats
sanitàries.
o Els treballadors disposaran a l’entrada al Museu de mascareta i guants i/o
protectors facials, si s’escau. La mascareta serà obligatòria per a tot el
personal del museu (personal laboral, personal vinculat a les empreses de
serveis i autònoms) , i es mantindrà la distància de seguretat recomanada
(actualment 2 metres), quan s’estigui fora del propi espai de treball i sobretot
quan la treballadora/or hagi d’anar als espais compartits i/o relacionar-se
amb altres persones.
o Segons la tipologia dels EPI’s seleccionats s’establirà el protocol per tenir cura
d’aquest material així com de tot el procés, des del moment en què ens
donen el material fins quan s’ha de llançar a la brossa.
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o El personal ha de disposar a dins de les oficines d’aigua calenta (en els llocs
on hi ha termos instal·lats) i sabó al WC, i una ampolla de gel desinfectant a
la taula o zona propera al lloc de treball.
o Tothom haurà d’actuar segons les recomanacions generals emeses pel
sistema de salut públic sobre dur la mascareta, guardar distàncies i higiene.
o S’evitarà al màxim possible la compartició de material (grapadores, regles,
bolígrafs, tisores, etc.). En el cas d’equips d’accés comú, com fotocopiadores,
escàners, guillotines, microones, dispensadors d’aigua potable i similars,
cada persona desinfectarà les zones de contacte després de cada ús.
o En el cas que el personal del museu tingui la necessitat de dinar al Museu,
s’habilitarà la sala de reunions de la planta d’oficines on també hi ha les
màquines microones, cafetera i dispensador d’aigua. El menjador solament
es podrà utilitzar de manera individual: s’establiran horaris d’ús i cada
persona tindrà l’obligació de netejar tota la dependència i totes les màquines
utilitzades per al servei de menjador.
o Es limita l’aforament a la sala de reunions de la planta d’oficines a 2 persones.
S’habilitarà la sala de juntes per les reunions d’equip i/o la sala d’audiovisuals
per les reunions que requereixin més cabuda.
o Tot el personal tindrà cura del seu lloc de treball. La norma general és deixar
la taula recollida per facilitar la neteja i la desinfecció dels espais per part del
servei de neteja.
o Per seguretat individual, haurà de complementar la neteja general del seu
espai de treball i material (taula, teclat, ratolí i altres perifèrics manipulables
com ara telèfons, interruptors, etc.).
o Seguir les vies marcades com a preferents quan es desplaci pels espais
comuns, evitar les zones de coincidència massiva i en tot cas l’ús dels
ascensors.
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2.2.- Relatiu als treballadors de les empreses externes que treballen pel Museu de
Lleida: Neteja, Saufer, Jorfe i Phoenix, principalment.

o Serà obligatòria la mascareta per treballar a les instal·lacions del museu, així
com mantenir les distancies recomanades per relacionar-se.
o A l’igual que la resta de treballadors no podran accedir al Museu amb
simptomatologia.
o Disposaran dels EPI’s necessaris facilitats de manera obligatòria per la pròpia
empresa.
o Seguiran les mesures de distanciament i d’higiene.
o Potenciaran la ventilació en la mesura del possible.
o Deixaran els espais endreçats per facilitar les tasques de neteja, i si és
possible, desinfectats.
o No podran accedir al Cafè del Museu des de l’interior de l’edifici museu.
Totes les empreses que hagin d’accedir al museu, adaptaran els protocols a la situació
que correspongui en funció de la fase del confinament.

2.3.- La reincorporació de la plantilla a les instal·lacions del Museu:
Amb el Museu tancat al públic es realitzaran els preparatius pel desconfinament
fins a arribar a la normalitat. Aquesta proposta s’adaptarà a les casuístiques
personals i de salut de les treballadores/treballadors i les necessitats del servei,
sempre prioritzant el teletreball. Per aquest motiu es considerarà durant les
primeres setmanes la possibilitat de organitzar el treball per torns presencials i
de teletreball, sempre que es pugui, i també la flexibilitat horària per als
treballadors amb infants menors de 12 anys o persones dependents sempre que
sigui possible i les necessitats del servei ho permetin.
Quadre d’incorporació al treball presencial dels treballadors.
Es continuarà treballant amb horari reduït a 7h diàries fins l’1 d’octubre (sinó hi
ha noves previsions vinculades a la pandèmia), es prioritzarà teletreball i els torns
rotatoris.
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•

Treballadors essencials amb jornada complerta de dilluns a divendres de
matí.

Josep Giralt, director
Xavier Larroya, administrador
Núria Gilart, conservadora-restauradora . Jornada amb horari flexible adaptantse a una jornada presencial i de teletreball. Es prioritzaran les necessitats del
servei.
•

Treballadors amb jornades de dilluns a divendres, sempre horari matí, i amb
la possibilitat de torns rotatius i alternança treball presencial i teletreball

Marga del Campo, responsable de comunicació
Carmen Berlabé, conservadora
Meritxell Cano, conservadora
Esther Balasch, conservadora
•

Treballadors amb jornades de dilluns a divendres, amb torns rotatius que
poden ser de matí i/o de tarda, i alternança de treball presencial i teletreball

Miquel Sabaté, educador, amb horaris alterns de tarda i matí, setmanals, i horari
flexible amb adaptació jornada de teletreball i presencial. Combinació de 5 + 2
hores
Mariona Huguet, auxiliar d’educació i atenció a públic. Prioritat horari jornada
complerta matí. Caldrà revisar el seu horari a partir del moment de l’obertura del
museu al públic.
•

Treballadors amb jornades de torns complerts presencials i/o de teletreball.
Torns combinats entre ells

Gemma Greoles, auxiliar d’administració/direcció
Isabel Mateus, auxiliar d’administració/direcció
•

Treballadors amb jornada complerta presencial o de teletreball, i adaptada
a partir del moment de l’obertura del museu al públic

Marta Rodríguez, atenció al públic i auxiliar d’administració/direcció
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3.- La reobertura del Museu de Lleida al públic.
3.1.- Tasques prèvies a la incorporació del públic al Museu de Lleida
o Augmentar la neteja de les zones comunes, banys, baranes, agafadors amb
productes biocides homologats per eliminar el SARS‐CoV‐2 (veure llistes
oficials).
o Incorporar en les zones comunes i més visibles rètols amb les obligacions
sanitàries pel visitants:
•

L’ús de la mascareta (evita, si és el cas, infectar els béns patrimonials
i les superfícies de les sales expositives i espais comuns, en
conseqüència, reduïm el cost del seu manteniment)

•

Respectar la distància de 2 metres (aquesta distància s’ha acordat a
nivell internacional com a distància que trenca la cadena de contagi)

•

Desinfectar-se les mans (a l’igual que les altres dues evita la
propagació del contagi)

Els rètols s’ubicaran en els punts clau i visibles de l’edifici, en la pàgina web
del Museu i a través de les xarxes socials.
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019ncov/material-divulgatiu/cartells-centres-sanitaris.pdf.
o Instal·lar mampares de seguretat en els espais de recepció. Impulsar la venda
online i adequar el pagament amb targeta de crèdit, evitant al màxim el
contacte amb el visitant.
o Posar a l’entrada del Museu papereres amb obertura de pedal per deixar els
EPI’s que van a la brossa.
o Adequar els banys amb dispensadors de paper i també amb papereres amb
tapa accionada per pedal.
o Retirar audio-guies, pantalles de satisfacció del visitant, material compartit
pels visitants i s’anul·larà qualsevol accés a dispositius interactius, com
ratolins, pantalles, track points, etc.
o S’adequaran les zones de descans per millorar la seva desinfecció i es
senyalitzaran les que no permetin una nova distribució.
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o Botiga del Museu: serà obligat l’ús del guants per a totes les persones que
vulguin manipular o consultar els productes de venda de la botiga. El museu
posarà a disposició dels visitants guants compostables. El pagament es
realitzarà amb targeta de crèdit de manera prioritària (s’informarà al web).
o Es tancaran els vestidors, les taquilles, i es subministrarà bosses reciclables
protectores de paraigües quan sigui necessari. Es prohibiran l’entrada de
motxilles de més de 5 quilos.
o S’aniran obrin espais del Museu de Lleida a mesura que la normalització
sanitària ho permeti. Primer lavabos i àrea educativa, posteriorment sales
d’exposició temporal i passadissos de comunicació interna.
El Museu obrirà al públic primer per accions puntuals i després en general seguint
normativa sanitària i les limitacions d’aforament i d’actuació que marquin les diferents
fases de desescalada establertes per les autoritats competents.

Sense perjudici a l’establert en el text anterior s’aplicarà el que preveu la “Orden
SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de
ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de
la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad”, més el que deroguin o
estableixin les ordres que es vagin dictant per regular aquesta transició cap a la
normalitat.

3.2.- Relatiu a la FASE 1
o El Museu obrirà les seves instal·lacions al públic permetent les visites a la
col·lecció i a les exposicions temporals, però reduint a un terç l'aforament previst
de les seves sales i espais segons la normativa vigent.
o El Museu establirà l'alteració de recorreguts, l'ordenació d'entrades i sortides, o
l'exclusió de sales que no permetin mantenir la distància mínima de seguretat
segons les circumstàncies de cada moment.
o Només estaran permeses les visites, excloent la realització de visites guiades i
propostes educatives en grups familiars o escolars. Només es realitzaran visites
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guiades a l’exterior del museu adaptades a la normativa de les diferents fases de
la desescalada i l’aula didàctica es mantindrà tancada.
o Les visites seran individuals, entenent com a tals tant la visita d'una persona com
la d'una unitat familiar o unitat de convivència anàloga.
o El límit d'aforament que preveu l'apartat primer serà objecte de control tant en
la venda a taquilla com en la venda en línia d'entrades.
o

Tot el públic, inclòs el que espera per accedir al Museu, haurà de guardar una
distància de seguretat interpersonal de dos metres, a aquests efectes, es
col·locaran a terra vinils o altres elements per a marcar aquesta distància en
zones d'accés i espera.

o El personal d'atenció al públic recordarà als visitants la necessitat de complir
aquestes pautes en els moments que no es respectin.
o El servei de consigna no estarà disponible.
En cada moment es realitzaran les adaptacions corresponents a les fases següents 2 i 3.

3.3.- Mesures preventives higienicosanitàries per al públic visitant.
o Es durà a terme una neteja i desinfecció periòdica dels espais comuns del Museu.
o A l’entrada del Museu i en zones visibles de la primera planta, s'ubicaran
dispensadors de gels hidroalcohòlics per facilitar la neteja de mans als visitants.
o Els visitants trobaran la senyalització necessària dels canvis i adaptacions en el
propi museu, pàgina web i xarxes socials de les mesures de sanitat i higiene
d'obligat compliment i de les recomanacions durant les visites.
o L’ascensor i el muntacàrregues. El seu ús es limitarà al mínim imprescindible i
s'utilitzaran preferentment les escales. Quan sigui necessari utilitzar-los,
l'ocupació màxima dels mateixos serà d'una persona, llevat que sigui possible
garantir la separació de dos metres entre elles, o en aquells casos de persones
que puguin necessitar assistència, en aquest cas també es permetrà la utilització
per la seva acompanyant.
o En aquesta primera fase estaran habilitats un límit de banys i la seva ocupació
màxima serà d'una persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguin
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necessitar assistència. La freqüència de la neteja i desinfecció dels esmentats
lavabos, s’adaptarà a l’ús que se’n faci.
o Els visitants del Museu disposaran de papereres amb tapa i pedal, en els quals
podran dipositar mocadors i qualsevol altre material d'un sol ús. Aquestes
papereres es netejaran freqüentment.

4.- Sobre la seguretat i conservació dels béns que es custodien al Museu
de Lleida
Es seguiran les recomanacions exposades en el document “Procediments de neteja i
desinfecció sobre el patrimoni cultural moble i immoble”. Recomanacions de la Direcció
General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.
4.1.- Primeres tasques presencials durant la fase de desconfinament.
o Realitzar una revisió general de les sales d’exposició i sales de reserva.
o Continuar amb les tasques de conservació preventiva habituals.
o Limitar la manipulació dels objectes.
o S’establiran espais de quarantena per als dipòsits de materials arqueològics,
donacions, dipòsits temporal, obres en préstecs, etc.
o S’establiran els protocols necessaris per a la consulta del fons del Museu i
s’assignaran espais concrets per aquestes consultes.
4.2.- Assignació d’espais per l’adaptació de les tasques del Museu a la nova realitat.
o Espai de quarantena pel fons que ingressa al Museu: dipòsit i donació. El material
arqueològic, segons el volum, realitzarà la quarantena al moll del SAM i la resta
de materials ho farà en la Reserva1-sala 2.
o Espai per a consultes del fons. Les consultes de material arqueològic es
continuaran realitzant a l’avantsala del SAM i, les consultes de la resta de fons
dependrà del tipus de consulta i de l’obra a consultar (segons el volum/pes i la
seva ubicació actual, el lloc de consulta es decidirà en cada cas).
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Documents relacionats i consultats:
•

Document realitzar per la mútua del Museu SP ACTIVA -PLARETORN_20200505

•

Guia de actuación y aspectos importantes para el abordaje del retorno al centro
de trabajo por Coronavirus Covid-19. CCOO

•

Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de
alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad.

•

Document sobre Coronavirus SARS-Cov-2. Neteja i desinfecció en establiments
i locals de concurrència humana. Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya.

•

Recomanacions sobre seguretat als Museus, del Servei de Museus i Protecció
del Patrimoni Moble de la Generalitat de Catalunya.

•

Procediments de neteja i desinfecció sobre el patrimoni cultural moble i
immoble. Recomanacions de la Direcció General del Patrimoni Cultural.
Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.

•

Instrucción de la secretaría general de función pública sobre medidas y líneas
de actuación en materia de prevención de riesgos laborales frente al COVID-19
de cara a la reincorporación presencial del personal, Ministerio de Política
Territorial y Función Pública, 22 d’abril de 2020.

•

Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de
alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad.

Lleida, 18 de maig de 2020
Dia Internacional dels Museus
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