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 Pla de desconfinament 

1.1. Àmbits d’actuació 

Des del passat dia 14 de març l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural ha tancat al públic tots 
els seus equipaments, d’acord amb la Instrucció 3/2020, de 13 de març, sobre mesures 
preventives, de protecció i organitzatives d'aplicació al personal al servei de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.  

L’Agència té adscrits 38 monuments i els equipaments culturals següents: 

• El Museu d’Arqueologia de Catalunya i les seves seus: 
o MAC-Barcelona 
o MAC-Olèrdola 
o MAC-Girona (Pedret) 
o MAC-CASC 
o MAC-Empúries 
o MAC-Ullastret 

• El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona 
• El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i les seves seus: 

o Colònia Sedó 
o Museu del Ciment Asland 
o Farga Palau 

• El Museu d’Història de Catalunya 
• El Museu d’Art de Girona 
• El Centre de Restauració de Béns Mobles 

Per tal de poder obrir els centres es proposa el següent pla de desconfinament de l’Agència 
Catalana del Patrimoni Cultural (d’ara endavant ACdPC) dividit en 4 àmbits: 

1. Treballadore/s     
2. Col·leccions  
3. Edificis/infraestructures 
4. Públics (visitants) 

El pla de desconfinament de Col·leccions/Elements patrimonials i el d’Edificis/Infraestructures 
s’enmarca a través de les directrius proposades pel CRBMC anomenat “INSTRUCCIONS EN 
CONSERVACIÓ DE BÉNS CULTURALS AMB MOTIU DE LA REOBERTURA DE CENTRES DE 
L’AGENCIA CATALANA DE PATRIMONI CULTURAL EN LA CRISI PER LA COVID 19” i 
coordinats amb els plans de contingència i/o plans de desconfinament de cada empresa 
contractada que hagi d’actuar en els nostres centres (neteja, vigilància, manteniment, jardineria, 
visites guiades, restaurant, cafeteria, etc.) amb el suport de la Guia de recomanacions 
preventives en la qualitat de l’aire interior per a edificis de pública concurrència davant el 
Coronavirus (SARS-COV-2) de la FEDECAI (Federació Espanyola De Empreses de Control 
Ambiental en el Interior dels edificis). 

Aquest pla es pot modificar i/o actualitzar en funció de l’evolució de la pandèmia, les 
investigacions i les instruccions que se’n derivin, i de la implementació de les diferents fases de 
desconfinament. 

El pla de desconfinament de treballadores i treballadors i de públics es detalla a continuació i 
segueix el referenciat a la: 

• Instrucció 4/2020 de 7 de maig de la Secretaria d’Administració i Funció Pública 
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• “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” 

• “Orden SND/414/2020, de 16 de mayo,... en aplicación de la fase 2“ i 
• Instrucció 5/2020, de 24 de maig, sobre reincorporació progressiva als centres de treball, 

teletreball i altres mesures organitzatives d’aplicació al personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2  

1.2. Per què un pla de desconfinament pels centres adscrits a l’ACdPC 

La protecció front la COVID-19 en els centres de cultura és particularment important. Són 
necessàries precaucions per prevenir la potencial difusió de la infecció, protegir els nostres 
treballadors minimitzant el risc de contagi i als futurs visitants, al mateix temps que es recupera 
el flux de visitants i poder disfrutar de les oportunitats que proporciona el nostre extraordinari 
patrimoni cultural. 

Els centres dedicats a la cultura com els museus, els monuments o els jaciments arqueològics, 
han de continuar essent espais/institucions acollidores i de benestar per a tothom, tot i que amb 
un reajustament de les seves funcions que tingui en compte el nou context d’emergència 
sanitària. 

Un pla de desconfinament de públics amb recomanacions organitzatives i de comportament 
representa un instrument necessari per a la seguretat dels professionals de la cultura que 
treballen en contacte amb el públic, però també per als visitants i per als que gaudeixen dels 
béns i dels equipaments culturals. 

Per tant, aquest pla proporciona coneixements de fàcil accés, missatges de direcció i 
consideracions útils per participar en la promoció de la salut, a administradors de 
museus/monuments/jaciments, guies culturals i de personal, visitants joves, adults, grans i 
persones amb discapacitat. 

 

1.3. Introducció COVID-19 

Què és la COVID-19 
• La COVID-19 és una malaltia causada per un nou cep de coronavirus. El virus 

responsable de la COVID-19 és un nou virus que pertany a la mateixa família que el 
SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome” i a la d’alguns tipus de refredat comú. 

Quins són els símptomes de la COVID-19 
• Els símptomes poden incloure febre, estossecs i dificultat per respirar. En els casos més 

greus, la infecció pot causar pneumònia o dificultats respiratòries. Rarament, la malaltia 
pot ser fatal. Els símptomes són semblants a la grip o al refredat comú, que són molt 
més comunes que el COVID-19. 
 

Com s’escampa la COVID-19 
• El virus es transmet directament amb les expectoracions respiratòries d’una persona 

infectada (generalment a través de la tos i dels esternuts), tot i que també, indirectament, 
a través del contacte de les mans amb les superfícies contaminades i de les mans a la 
cara (els ulls, el nas i la boca). El virus de la COVID-19 pot sobreviure en les superfícies 
per algun temps, però pot ser eliminat fàcilment amb desinfectants. 
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Qui és en risc 
• En tractar-se d’un virus nou, s’estudia intensament com la COVID-19 ataca les persones. 

Les persones d’edea avançada i les persones amb condicions mèdiques cròniques, com 
la diabetis i les malalties cardíaques, semblen tenir un risc més gran de desenvolupar 
simptomatologia greu. Encara recollim els efectes sobre els infants, que com les 
persones de qualsevol altra edat, també poden ser infectats pel virus. Tanmateix, són 
pocs els casos que es coneixen amb conseqüències.  

Quin és el tractament pla COVID-19 
• Fins ara no hi ha disponible una vacuna per a la prevenció o curació de la COVID-19. 

Molts dels símptomes poden esser tractats pels metges, i una assistència sanitària 
precoç pot prevenir una possible evolució negativa de la malaltia. Actualment es 
desenvolupen nombrosos estudis clínics que avaluen teràpies potencials contra la 
COVID-19 

1.4. Mesures per prevenir la propagació de la COVID-19 

Com qualsevol altra infecció respiratòria, com la grip o el refredat comú, les mesures de salut 
pública són fonamentals per alentir la difusió de la malaltia. 

Les mesures de salut de pública comprenen accions preventives quotidianes que inclouen: 
• Quedar-se a casa en cas de malaltia. 
• Tapar-se la boca i el nas amb un mocador (o amb la part interior del colze) en tossir o 

esternudar i després eliminar el mocador usat immediatament. Evitar de tocar-se els ulls, 
el nas, la boca, i en general la cara, amb les mans. 

• Utilitzar una mascareta facial en els llocs on sigui recomanat. 
• Rentar-se les mans sovint amb aigua i sabó o fer servir solucions hidroalcohòliques o 

desinfectants. 
• Netejar amb detergents desinfectants les superfícies i els objectes que es toquen amb 

freqüència. 

En la prestació de serveis al públic en els centres culturals els aspectes esmentats han 
d’involucrar el personal responsable de proveir serveis al públic, visitants i usuaris de serveis 
culturals. 

1.5. Etapes d’aplicació del pla 

Les etapes d’aplicació del pla s’adeqüen al Pla Sectorial de Patrimoni Cultural en procés 
d’aprovació pel PROCICAT, les enumerem a continuació i les detallem: 

Etapa 0. Planificació de la reobertura i treball intern 
Etapa 1. Obertura interna 
Etapa 2. Obertura externa, visita individual/unitat de convivència 
Etapa 3. Obertura externa amb activitats en grup 

La reincorporació progressiva del personal, es realitzarà d’acord amb la Instrucció 5/2020 de 24 
de maig, de la Secretaria d’Administració i Funció Pública, sobre reincorporació progressiva als 
centres de treball, teletreball i altres mesures organitzatives d’aplicació al personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, i tenint 
especial consideració les particularitats de les persones treballadores, en relació a la 
vulnerabilitat i la situació sociofamiliar, especialment si es tenen menors o gent gran a càrrec. 
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 Etapa 0. Planificació de la reobertura i treball intern 

L’objectiu d’aquesta etapa és tenir previst tot el què cal fer per adaptar cada centre a la nova 
situació. En primer lloc es prepararan les condicions pel retorn progressiu dels treballadors de 
l’etapa d’obertura interna, però també es duran a terme les tasques de les altres etapes que 
suposen un temps prolongat d’execució, com pot ser la contractació externa de certes 
adquisicions o serveis.  

1.5.1.1 Planificació prèvia 
En aquesta etapa hi treballa tot l’equip del centre, el personal considerat essencial (bàsic o 
estratègic) que pot accedir a les instal·lacions i tot aquell que pot realitzar teletreball. També les 
persones d’empreses externes amb contracte vigent. 

• Conèixer la normativa i les recomanacions sobre la pandèmia a aplicar al centre. 
• Avaluar l’estat del centre: instal·lacions, col·leccions, espais interns, espais de visita i 

espais d’activitat. 
• Cada centre, si s’escau, podrà ampliar aquest pla i realitzar el seu propi pla de 

desconfinament del centre. Definir les pròpies fases de desplegament, segons les 
característiques de l’equipament, respectant les mesures previstes per les autoritats 
sanitàries i d’aquest propi pla. 

• Definir i programar les tasques d’adaptació i distribuir les càrregues entre l’equip del 
centre. 

• L’ACdPC actualitzarà els plans de contingència i de seguretat. Adaptarà els protocols de 
treball en matèria de salut i prevenció de riscos, per l’òrgan pertinent de l’ACdPC. 

• Al final del pla es fa seguiment de la despesa associada a l’adaptació d’instal·lacions i 
de mesures sobre les persones, i s’anirà actualitzant el pressupost a cada canvi de 
situació. 

• Gestionar les inversions d’adaptació de les instal·lacions, de compres de material per a 
la protecció de les persones i la dels béns del centre. 

• Actualitzar els contractes de serveis externs de prestacions de serveis, que requereixin 
modificacions, com els de vigilància i seguretat, atenció al públic o neteja. 

• Gestionar la nova contractació associada a la situació. 
• Comunicar als grups d’interès i als públics sobre el pla de desconfinament i la data 

d’obertura. 

1.5.1.2 Adaptació de l’edifici i de les instal·lacions 
El personal identificat com essencial (bàsic i estratègic) i el que les seves funcions siguin 
necessàriament de prestació presencial, en l’inici del confinament seran els primers d’incorporar-
se al centre de treball. Es tracta del personal que ha d’efectuar les gestions per adequar i garantir 
les instal·lacions. 

El personal d’empreses externes contactades per fer serveis essencials, com serveis de 
vigilància, neteja i manteniment, restauradors, també s’incorporaran durant l’etapa 0. Hauran de 
complir les mesures d’higiene bàsiques i essencials establertes pel Departament de Salut i els 
serveis de prevenció i riscos laborals de l’ACdPC. 

• Proveir el centre del material sanitari i de prevenció. 
• Realitzar una neteja de tots els espais d’ús del personal. 
• Adequar les instal·lacions per garantir la protecció tant dels treballadors com dels 

usuaris. 
• Designar un responsable (Director/a o Coordinador/a del centre) per donar compliment 

al protocol de seguretat, higiene, distanciament i concentració de persones, i que faci 
seguiment del compliment. 

• Posar la senyalització necessària en edificis i instal·lacions per garantir la distància social 
en el treball diari de l’equip. 
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• Adaptar les instal·lacions elèctriques, xarxes informàtiques i similars. 

 Etapa 1. Obertura interna 

L’objectiu d’aquesta etapa és el retorn de l’equip en les màximes condicions de seguretat. Una 
part del mateix es dedicarà a reiniciar les tasques pròpies del centre que requereixen treball 
presencial. L’altra part de l’equip es dedicarà a l’edifici i instal·lacions per l’etapa 2, d’obertura 
externa.  

Les persones presents a les instal·lacions seran el personal de plantilla, el personal d’empreses 
externes. Caldrà fer una avaluació prèvia de totes aquestes persones, d’acord amb la disposició 
de empleats públics especialment sensibles de la instrucció 5/2020.  

Tot el personal, intern i extern haurà de complir sempre les mesures d’higiene essencials 
establertes per les autoritats sanitàries i els serveis de prevenció i riscos laborals de l’ACdPC. 

 Etapa 2. Obertura externa, visita individual/unitat de convivència 

L’objectiu d’aquesta fase és obrir el centre a la visita pública, amb les màximes garanties de 
seguretat i la plena recuperació de la gestió interna, tant dels actius patrimonials -conservació, 
registre, documentació, restauració...- com dels serveis generals -manteniment, gestió 
administrativa...-. També es treballarà per preparar les activitats i adaptar els espais per a la 
següent etapa, d’inici de les activitats en grup i celebració d’actes culturals. 

• L’activitat pública del centre serà la visita individual, considerant com a individual la visita 
d’una persona o la d’una unitat familiar o unitat anàloga/convivència, sempre que es 
mantingui la distància de seguretat interpersonal de dos metres. 

Pel que fa al centre, les característiques físiques del quals siguin les pròpies de casa-museu o 
equipaments similars, poden obrir durant aquesta etapa. Malgrat això, i donades les dificultats 
que es poden produir per garantir les mesures de seguretat als visitants, especialment les 
relatives al distanciament social, es recomana que facin l’obertura al públic en el moment que es 
permeti l’obertura dels monuments, jaciments i equipaments patrimonials. 

L’equip del centre present a les instal·lacions serà el de l’etapa 1 més el personal intern que no 
s’hi havia incorporat. També hi haurà el personal extern d’atenció al públic, de vigilància i de 
neteja. 

 Etapa 3. Obertura externa amb activitats en grup 

L’objectiu d’aquesta etapa és l’inici de les activitats en grup, ja siguin relacionades amb la visita 
(visites guiades, dramatitzacions, tallers) o activitats culturals (conferències, espectacles, 
concerts) en espais dels centres: auditoris, aules, tallers. L’obertura es farà d’acord amb les 
restriccions establertes per la normativa aplicable per la desescalada i retorn a la nova normalitat. 

 

1.6. Calendari de desconfinament 

A continuació s’adjunta el calendari de desconfinament centre a centre: 

 Calendari obertura centre per centre: 

A continuació es detalla centre per centre la data d’obertura interna a partir de la que el personal 
comença a reincorporar-se (Etapa 1) i la data d’obertura externa, visita individual/unitat de 
convivència al públic (Etapa 2):  
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*Condicionat al pas a Fase 2 
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 Pla desconfinament Treballadores i Treballadors 

2.1. Reincorporació del personal adscrit a la prestació de serveis als centres 

Abans de la reincorporació és important identificar els factors de risc dels treballadors, que serà 
avaluat pel servei de prevenció de l’Agència de forma individualitzada, valorant el risc d’una 
possible exposició al SARS-CoV-2, per tal d’adequar els llocs de treball a la nova situació. 

Seguir alguns principis bàsics pot ajudar a mantenir segur el personal i els visitants i evitar la 
difusió de la malaltia. En referència als treballadors dels museus, monuments i jaciments s’han 
de seguir els següents punts: 

a) Les treballadores i treballadors dels centres, que mostrin símptomes compatibles amb al 
COVID hauran de quedar-se a casa, han d’avisar als companys i superiors, extremeu les 
precaucions tant de distanciament social com d’higiene i contacteu immediatament amb el 
vostre metge d’atenció primària. 

b) Les treballadores i treballadors, s’asseguraran de rentar-se sovint les mans amb aigua i sabó 
o amb solucions hidroalcohòliques o amb desinfectants de mans. 

c) Hi haurà dispensadors de solucions hidroalcohòliques o altres desinfectants en les diverses 
zones de treball i a l’entrada i a la sortida 

d) Es respectarà la distància social de com a mínim 2 m. 
e) Les treballadores i treballadors, evitaran compartir equips, dispositius o altres objectes de 

treball comuns i, cas que sigui necessari, s’haurà de netejar en cada ús.  
f) S'identificarà el nombre màxim de llocs de treball que es poden ocupar a cada espai del 

centre, establint una distància mínima de 2 m.  
g) S’adoptaran mesures de protecció per als treballadors (EPI) i productes de desinfecció (gel 

hidroalcohòlic, mascaretes, guants, ulleres, etc) segons l’avaluació de riscos: 
Les mascaretes facials s’utilitzaran per minimitzar la secreció de partícules respiratòries, 
sumades a les altres mesures preventives recomanades (distància social, higiene de les 
mans, etc.). Tipus de mascaretes: 

• Personal d’atenció al públic: macareta tipus FFP2 que no han de portar vàlvula. En 
el cas que tinguem barreres de protecció (mampares o elements de protecció) pot 
ser mascareta quirúrgica. 

• Administració i tècnic: mascareta quirúrgica o FFP2. 
• Treballadors d’àmbit de restauració i/o en contacte amb productes químics: 

mascaretes tipus FFP2 ó FFP3 segons necessitat especificades pel servei de 
prevenció. 

La mascareta quirúrgica és d’un sol ús i la seva durada no ha d’excedir la d’una jornada 
laboral si s’utilitza durant tota la jornada. 

Els guants no estarien indicats per a tot el personal, sempre que es respectin 
escrupolosament les normes d’higiene de mans i de neteja i desinfecció d’espais i estris de 
treball. Estarien indicats en l’atenció al públic i en el contacte amb objectes, estris i superfícies 
que no garanteixin la seva desinfecció. Els guants han de ser d’un sol ús. L’ús de guants no 
exclou les mesures de rentat de mans que haurà de ser abans de posar-se’ls i 
immediatament després de treure-se’ls.  
El gel hidroalcohòlic s’ha de situar a l’entrada dels centres de treball i cal assegurar que 
tothom, personal i públic, l’utilitzi obligatòriament en accedir-hi. També ha d’estar a disposició 
del personal prop dels llocs de treball per garantir una higiene addicional al rentat de mans 
en cas de no poder garantir la freqüència de rentat recomanada o després del contacte amb 
objectes o superfícies sense garanties de desinfecció. 

h) Per a l’atenció al públic de persones amb discapacitat auditiva que tinguin dificultats en la 
comunicació quan els empleats utilitzen mascaretes, cal preveure que en els punts d’atenció 
al públic facilitin la comunicació (disposar de la informació per escrit o visualitzada en pantalla 
i/o mascaretes transparents). 

i) S’instal·laran elements de separació entre el personal d’atenció al públic i els usuaris 
(mampares o elements de protecció).  



 
Agència Catalana del 

Patrimoni Cultural 
 

Pla de contingència per al desconfinament ACdPC Pàg. 11 

j) Els espais se sotmetran a una intensificació de la neteja i desinfecció quotidiana general i en 
particular les superfícies que estiguin sotmeses a un elevat nivell de contacte (passamans, 
manetes de porta, polsadors, teclats, taules, mostradors, mampares, botoneres dels 
ascensors, de les impressores, etc.) seguint el protocol de neteja i desinfecció establert 
(neteja diària). 

k) Augmentarà la freqüència de buidatge dels contenidors de deixalles. 
l) Augmentarà la freqüència de neteja i desinfecció de lavabos: 

• En el Museus s’augmentarà fins a un mínim de 6 cops al dia. 
• En els Monuments es reforçarà per garantitzar sempre l’estat de salubritat i higiene 

dels mateixos. 
m) El número màxim de persones admeses en cada espai de treball es respectarà per tal que 

es pugui mantenir la distància interpersonal de 2 metres, útil per minimitzar el risc de 
contagis. 

n) Cal evitar utilitzar els ascensors i, quan sigui imprescindible fer-ho, utilitzar mascareta. Es 
fomentarà l’ús de les escales/rampes. En les escales que no garanteixin la distància de 
seguretat, s’ha d’utilitzar la mascareta. 

o) Els espais es ventilaran (natural o general forçada) tot i preservant els microclimes 
necessaris per a la conservació de les col·leccions/elements patrimonials. 

• Ventilació dels espais (mínim dos cops al dia). 
• Actuació específica en filtres d’aire condicionat. 
• Cal aconseguir una ventilació general forçada, que proporcioni una renovació d’aire 

del 100%, sense recirculació. 
• Sempre que sigui possible, s’haurà de garantir la humidificació dels espais. 

p) Empresa externa de vigilància (si n’hi ha): Quan es faci el relleu del servei, aquest no tocarà 
cap element ni aparell i farà ús de la seva pròpia cadira i equips personals de protecció i en 
el cas que comparteixen s’hauran de netejar prèviament. 

q) Empreses externes: Hauran de complir amb les mesures de seguretat establertes en el seus  
plans de contingència i de desconfinament d’acord amb la normativa de salut i mínim serà 
amb mascareta en espai interior i fer servir guants quan hagi de tenir contacte amb 
objectes/persones. 

r) Mesures organitzatives: 
• Es limitaran les reunions presencials. Cas que sigui imprescindible s’organitzarà l’espai 

de manera que es pugui mantenir la distància interpersonal mínima de 2 metres i es 
disposarà de solució hidroalcohòlica. 

• S’evitaran desplaçaments innecessaris i programar les reunions, les sessions formatives, 
les jornades, els seminaris i d’altres activitats de manera telemàtica. 

• Es prohibeixen les visites externes no relacionades amb la feina. 
• Es prioritzaran el sistemes de teletreball sempre que les funcions assignades ho permetin  
• Sempre que sigui possible, s’establiran sistemes d’organització de torns i flexibilització 

d’horaris per reduir el nombre de treballadors presents de forma simultània en els 
diferents entorns de treball per facilitar les mesures de distanciament interpersonal. 

• S’organitza l’activitat essencial en equips de treball separats per evitar que una possible 
afectació del virus provoqui l’aïllament de tot el personal essencial per ser considerat 
contacte. 

s) Mesures aplicables a zones comunes i instal·lacions: 
• Limitar l’ús del menjador sempre que sigui possible, limitant la manipulació i consum 

d’aliments al centre de treball atenent les característiques de cada espai. Després de 
cada ús la treballadora o treballador haurà de deixar l’espai nèt.      

• Es minimitza l’ús dels espais comuns (limitació ocupació màxima).  
t) S’informarà al personal de la normativa sobre les mesures de seguretat en el ús del transport 

públic. 
u) Es proposa adquirir l’hàbit de la política de taules netes de manera que al final de la jornada 

de treball resti a les taules únicament l’equipament informàtic i telefònic. 



 
Agència Catalana del 

Patrimoni Cultural 
 

Pla de contingència per al desconfinament ACdPC Pàg. 12 

2.2. Estudi de llocs de treball 

La prioritat de l’ACdPC és, en primer lloc, garantir la prestació dels serveis públics orientats a la 
salvaguarda de l’interès general i, en aquests moments, revertir el més aviat possible la situació 
devastadora que l’impacte de la pandèmia està deixant en els sectors culturals. S’haurà de fer 
vetllant d’una manera emfàtica per la seguretat dels nostres treballadors, especialment de les 
persones que formen part dels grups de risc i d’aquells treballadors que es trobin en alguna 
situació sociofamiliar complexa. Afortunadament, bona part de la plantilla s’ha exercitat en el 
teletreball que, necessàriament, esdevindrà un recurs molt útil per al conjunt de la nostra 
organització. En la primera fase haurem de ser especialment curosos amb tots els condicionants 
establerts i és per això que es fa un treball exhaustiu per determinar, un a un, els llocs que 
requeririen la presència efectiva en el seu lloc de treball per exercir les funcions que tenen 
atribuïdes. Addicionalment, es preveu també el retorn al seu lloc de treball de les persones 
considerades no essencials i és en aquest escenari que caldrà establir la gradualitat en funció 
de les circumstàncies personals i organitzatives existents (de vulnerabilitat, sociofamiliars, de 
disponibilitat tecnològica, de distància a la feina, etc.).  

S’analitza l’ús dels edificis des de diferents vessants funcionals i organitzatives i la distribució 
d’espais per assegurar el correcte manteniment de les distàncies de seguretat i la implementació 
de totes les mesures físiques que es determinin per limitar el contacte entre persones. 

Per tal de poder homogeneïtzar la informació es vehicula a través de 3 documents que ara 
expliquem:  

1.-Plànol de la planta de cada centre  

- El que s’indica en aquest plànol són taules de treball que existeixen actualment que no 
necessàriament estan totes ocupades. 

- S’han marcat amb cercles verds el nombre de llocs màxim a ocupar en la primera fase de 
desconfinament. Els llocs de treball marcats són una possible distribució dels llocs de treball que 
compleixen amb la condició de mantenir una separació de 2m o més entre treballadors en tot 
moment de la jornada laboral.  

- Aquesta proposta considera tant l’ocupació del lloc de treball de manera estàtica (amb la 
persona asseguda a la taula) com dinàmica (amb els desplaçaments que pot fer en tots sentits 
des de la seva taula). És, per tant, l’opció d’ocupació màxima més restrictiva i garantista respecte 
el manteniment de la distància de 2 metres establerta per les autoritats sanitàries. 

- La distribució del mobiliari i de les taules en particular és l’actual, tot i que poden existir petits 
canvis ubicació/orientació en alguna d’elles. Per tal de simplificar la implantació de les mesures 
de desconfinament, el plantejament inicial hauria de ser evitar cap moviment de mobiliari ni canvi 
d’ubicacions de llocs de treball. Ara bé, si acabés essent necessari, caldria canalitzar-ho, ateses 
les múltiples implicacions que se’n deriven i que afecten a diverses unitats que s’hi adscriuen. 

- Es numeren correlativament tots els punts de treball existents a la planta amb una doble finalitat, 
relacionades amb l’execució del Pla:  

• S’identifiquen les persones que ocupen actualment cadascun dels llocs de treball. 
• S’analitzen els canvis d’ubicació de la persona treballadora des del seu punt de treball 

actual al seu nou punt de treball, en el cas que com a conseqüència de les mesures que 
s’implantaran, sigui necessari aquest moviment mentre duri l’aplicació del Pla de 
desconfinament gradual. 

- S’han afegit possibles nous espais de treball en les sales de reunions (assenyalats amb cercles 
de color blau en el plànol) en la hipòtesi que si durant el període de desconfinament gradual hi 
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ha una necessitat puntual per acabar d’encaixar les necessitats de les unitats directives, les sales 
poden acollir llocs de treball, en el benentès que la majoria de reunions es continuaran fent de 
manera no presencial. 

- Es marquen, també, els sentits d’ús i circulació de les escales i passadissos de la planta amb 
l’objectiu de reduir al mínim la possibilitat de creuament de persones en els àmbits de circulació 
i nuclis de comunicació verticals. En color verd s’indiquen els sentits de circulació correctes i en 
vermell els espais on hi ha interferències entre els dos sentits de la marxa per manca d’amplada 
del passadís/porta (en aquests punts, s’instal·laran les corresponents senyalitzacions i caldrà 
que els treballadors actuïn amb responsabilitat, cedint el pas quan sigui necessari per respectar 
les distàncies recomanades). 

2.-Quadre excel d’edificis 

- Detalla els diferents espais/centres que existeixen (diferenciant per plantes si s’escau). 

- Recull en cada unitat el nombre de punts de treball disponibles actualment. 

- En vermell s’indiquen el nombre màxim de llocs de treball de cada unitat per garantir el 
manteniment de la distància de 2 metres en tot moment. 

- En aquest excel, s’indica el nombre de persones que de manera imprescindible hauria de fer 
treball presencial (marcats en color groc = atenció al públic, manteniment...) i quants podrien fer 
teletreball des d’una perspectiva estrictament d’anàlisi funcional. 

3.-Quadre excel de persones 

- Hi trobareu els següents camps emplenats: nom i cognoms de les persones adscrites a la unitat, 
situació actual (servei essencial, teletreball, permís i/o rondes) i si disposa o no de portàtil 
corporatiu (especificant si és genèric quan no és l’assignat de forma permanent). 

- Hi trobareu altres 3 camps: 
• Situació sociofamiliar, és a dir, si té a càrrec nens o gent gran. 
• Situació de vulnerabilitat: el Servei de PRL determinarà les persones amb vulnerabilitat 

especial d’acord amb les indicacions de les actuacions sanitàries, sense necessitat 
d’indicar, òbviament, el supòsit particular de la vulnerabilitat. 

• Ubicació de cadascun dels treballadors, d’acord amb la numeració de les taules del 
plànol. 
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 Pla desconfinament Públics (visitants) 

3.1. Mesures de seguretat per als visitants dels museus, monuments i 
jaciments 

En una situació de represa de la normalitat en la sortida de l’epidèmia, és important seguir 
algunes recomanacions bàsiques per evitar la difusió de la malaltia. En referència a la visita als 
museus, monuments i jaciments es recomana: 

a) Documentar-se oportunament sobre les recomanacions que cal seguir en l’accés al recinte 
cultural o museístic per fonts fiables. 

• Fer servir la pàgina web i les xarxes socials de cada centre on es troba aquest pla de 
desconfinament de les mesures de seguretat i higiene d’obligat compliment durant la visita. 

• Es recomana fer l’adquisició de les entrades online en els centres que sigui possible (veure 
Annex 1). 

b) Informar que s’ha limitat l’accés als aparcaments per tal de reduir l’ocupació del centre a 1/3 
c) Limitar l’ocupació a 1/3 i protegir-se i protegir als altres mantenint distància social mínima de 

seguretat de 2 metres. 
• Es limita l’ocupació a 1/3 de totes les sales, auditoris, espais destinats a lloguer. 
• El límit del aforament previst serà objecte de control tant en la venda en taquillas como en 

la venda online d’entrades. 
d) Les activitats, visites guiades i visites escolars estan temporalment suspeses. Quan el Pla 

Sectorial ho permeti s’especificarà les condicions d’aquestes visites. 
e) Establir zones d’entrada i sortida diferenciades per evitar l’aglomeració de visitants i garantir 

les distàncies de seguretat. 
f) El personal d’atenció al públic donarà suport al públic visitant facilitant les instruccions de 

prevenció i seguretat. 
g) El servei de consigna no estarà disponible. 
h) Facilitar els accessos als espais, si pot ser amb sistemes mecànics o deixant quan sigui 

possible les portes obertes, de forma que s’utilitzin les manetes el mínim possible. 
i) Es posarà a disposició dels visitants gel hidroalcohòlic per facilitar la neteja de les mans (a 

l’entrada com a mínim). 
j) Establir un únic sentit de circulació per a la visita de l’exposició/museu/monument/jaciment, 

sempre que sigui possible i sempre mantenint l’accessibilitat del propi centre. 
k) S’establiran sistemes de senyalització (vinils a terra, zones d’espera en fila, etc.) específica 

per recordar la necessitat de mantenir la distància de seguretat i dels recorreguts disposats, 
apel.lant a la responsabilitat del visitant 

• Les informacions sobre la COVID-19 sobre les mesures de prevenció del contagi en els 
centres estaran indicades en llocs visibles i transmeses als visitants en el moment en què 
hi accedeixin, i repetides durant el temps de la visita. 

• S’establiran els protocols de venda al públic amb seguretat (pagament amb targeta de crèdit 
preferentment sense contacte, etc.). 

• En l’Annex 6 podeu trobar pautes gràfiques per a la Senyalització de prevenció i seguretat. 
l) Dur la mascareta posada durant la visita del espais de tot el centre. 
• Els centres disposaran de mascaretes i/o guants en el cas que el visitant no en tingui.   

m) L’ús d’eines tàctils, elements museogràfics tàctils, fulletons, audioguies, tauletes, etc., no es 
podran posar a disposició del públic i quedaran inhabilitades.    

n) Disposar cubells amb tapa d’accionament amb pedal com a paperera per llençar tovalloles 
i/o mocadors d’un sol ús. 

o) Limitar a les mínimes indispensables les necessitats de contacte amb les superfícies comuns 
(taules, passamans, manetes de portes, etc.) i evitar el contacte amb els objectes que 
s’exposen. 
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3.2. Estudi de públics 

A continuació s’adjunta les bases d’un estudi bàsic de públics per tal de garantir l’obertura de 
cada centre amb seguretat davant la COVID. 

Dades de visitants: 

Es fan servir les dades de públics del any 2019 durant els mesos de juny, juliol i agost dels 
visitants de Catalunya i resta d’Espanya (no es computen els estrangers). La font d’informació es 
basa en les dades reportades pel software Euromus per a la gestió de Museus i Centres culturals, 
que reporta dades sobre visitants i la seva tipologia (venda d’entrades, reserves, vendes i 
ingressos). A aquestes dades se’ls hi resten les dades de grups escolars, de visites guiades i 
d’activitats les quals estan suspeses. 
Les dades obtingudes del període analitzat són: 

• Pic màxim de visitants per hora 
• Mitjana de visitants per hora 
• Visitants totals  

A partir d’aquestes dades de visitants s’analitza la capacitat de cada centre: 

A.-Capacitat d’absorbir el pic màxim de visitants per hora pel centre en l’accés: 

Per poder garantir que cada centre podrà absorbir el pic màxim de visitants per hora s’analitza la 
capacitat de cada centre per tal de canalitzar aquest flux de visitants fins al centre. Els llocs per 
absorbir aquest accés dels visitants són el vestíbul, espais exteriors propis i en algun cas 
específic part de l’espai públic. 

El criteri de càlcul és: la unitat mitjana (unitat familiar o de convivència anàloga) de visitant és 
d’un grup de 3 persones el qual ocupa 6m2 i necessita 2,5ml de fila (La màxima fila mesurada 
és calcula amb un coeficient de seguretat de 1,5 equivalent a un grup de 2 persones de mitjana). 

Amb aquesta dada es pot analitzar si l’espai que cada centre té garanteix la seguretat o s’ha de 
reforçar. 

Alhora aquesta dada ens permet saber la fila màxima que es tindrà en el pic màxim de visitants. 

B.-Capacitat d’atendre als visitants per part d’atenció al públic durant el pic màxim: 

S’analitza si el dimensionament d’atenció al públic és suficient per atendre el pic màxim de 
visitants per hora. 

El criteri de càlcul és: 1 persona d’Atenció al públic pot atendre a 80 visitants cada hora. 

D’aquesta manera obtenim el nombre de personal al públic que hi haurà d’haver els dies de major 
afluència prevista. 

C.-Capacitat de canalitzar el visitant al llarg del centre durant el pic màxim: 

En base a la capacitat màxima de visitants que té cada centre s’analitza si el pic màxim de 
visitants que visitaran el centre durant 1h és inferior a 1/3 part de l’ocupació. 

Amb aquests tres paràmetres de capacitat (accés, atenció al públic i canalització) ens permeten 
garantir una obertura amb totes les mesures de seguretat pel que fa a distancia i ocupació. 
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 Pla específic de cada centre: 

4.1. Implementacions específiques a cada centre (treballadors i visitants): 

S’han avaluat les necessitats de cada centre de forma individualitzada d’acord amb les seves 
característiques i organització dels diferents espais i les casuístiques específiques de cadascun 
dels centres de l’ACdPC i les detallem a continuació de manera específica: 

 MNAT 

Es diferencien les implementacions específiques segons si afecten a treballadors o a visitants: 

4.1.1.1 Treballadors 

4.1.1.1.1 Estudi de llocs de treball 
S’identifiquen les persones que ocupen actualment cadascun dels llocs de treball. 

S’habilita al lloc d’atenció al públic, noves eines informàtiques per evitar compartir i s’instalaran 
mampares de seguretat a les recepcions (1 als Munts, 1 a la Necròpolis i 2 al Tinglado T4). Es 
limita l’ús de l’espai de recepció a una persona. 

A la botiga es seguiran les instruccions específiques de seguretat en les condicions d’obertura 
botigues. 

S’adjunta: 

• Plànol amb identificació dels llocs de treball de l’edifici de Serveis Centrals i 
Tinglado 4. 

CoV PMJ ACdPC 
Planols v8 - MNAT.pd

 < Doble-click sobre icone pdf per obrir plànol amb informació addicional. 

• Document excel on s’unifiquen tots els edificis de l’ACdPC es troba al Annex 5. 
• Document excel on s’identifiquen les persones que ocupen actualment cadascun 

dels llocs de treball, i es detallen les persones treballadores que tenen assignades 
funcions que es desenvolupen necessàriament de manera presencial. 

 
*Dades confidencials de personal   
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4.1.1.2 Visitants 
S’instal·len mampares de separació a atenció al públic a la T4, Els Munts i Necròpolis; es fan 
torns i es marca distància de seguretat en atenció al públic. 

4.1.1.2.1 Estudi de públics 
Es realitza l’estudi de públics en base als criteris especificats en l’apartat 3.2 amb l’objectiu de 
garantitzar que el centre podrà obrir al públic garantint en tots els casos la distància de seguretat 
de 2 metres i aforament previst. 

Les conclusions específiques del mateix són les següents: 

El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (Tinglado 4) té una superfície de 438 m2 (Espai 
exterior públic) que garanteix la capacitat d’absorbir el pic màxim de visitants per hora pel centre 
en l’accés, considerant un pic màxim de 73 visitants en 1 hora. Per a que això sigui possible, la 
fila màx. prevista serà de 61 metres lineals. (la capacitat mesurada que té el centre és de: 91 ml, 
veure imatge adjunta). Aquest càlcul es fa tenint en compte que hi ha una persona d'atenció al 
públic per distribuir l’entrada als visitants durant el pic màxim. I per finalitzar, s'informa que durant 
el pic màxim de visitants per hora, l'ocupació prevista del centre serà d'un 15% i pertant no supera 
el 33% d'ocupació. 

L'ocupació màxima del centre és de 500 visitants i 1/3 equival a 167 visitants màxims durant el 
desconfinament. Però per tal de garantir que es pugui respectar els 2 m de distància en tots els 
espais, la capacitat màxima es mantindrà en 100 persones. 
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La Necròpolis Paleocristiana té una superfície de 288 m2 (Espai exterior) que garanteix la 
capacitat d’absorbir el pic màxim de visitants per hora pel centre en l’accés, considerant un pic 
màxim de 48 visitants en 1 hora. Per a que això sigui possible, la fila màx. prevista serà de 40 
metres lineals. (la capacitat mesurada que té el centre és de: 60 ml, veure imatge adjunta). 
Aquest càlcul es fa tenint en compte que hi ha una persona d'atenció al públic per distribuir 
l’entrada als visitants durant el pic màxim. I per finalitzar, s'informa que durant el pic màxim de 
visitants per hora, l'ocupació prevista del centre serà d'un 10% i pertant no supera el 33% 
d'ocupació. L'ocupació màxima del centre és de 500 visitants i 1/3 equival a 167 visitants màxims 
durant el desconfinament. 

A la Necròpolis cal diferenciar dos espais: el Centre d’Interpreatació, que acull la recepció i la 
zona expositiva, i el jaciment. 

Al Centre d’interpretació només poden coincidir fins a 4 grups familiars o unitats de visita. En cas 
que s’arribi a aquest aforament caldrà recomanar els visitants de procedir la visita al jaciment. Es 
fixa l’aforament en 15 persones. 

Per tal d’evitar la coincidència de visitants, es manté el recorregut d’entrada i s’habilita al rampa 
de vehicles com a recorregut de sortida. 

En aquest punt, el més sensible és la Cripta. Davant la dificultat de gestionar l’accés controlat a 
l’espai, es procedirà a tancar-lo. 
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El conjunt monumental de  Centcelles té una superfície de 120 m2 (Espai interior) que garanteix 
la capacitat d’absorbir el pic màxim de visitants per hora pel centre en l’accés, considerant un pic 
màxim de 20 visitants en 1 hora. Per a que això sigui possible, la fila màx. prevista serà de 17 
metres lineals. (la capacitat mesurada que té el centre és de: 25 ml, veure imatge adjunta). 
Aquest càlcul es fa tenint en compte que hi ha una persona d'atenció al públic per distribuir 
l’entrada als visitants durant el pic màxim. I per finalitzar, s'informa que durant el pic màxim de 
visitants per hora, l'ocupació prevista del centre serà d'un 4% i pertant no supera el 33% 
d'ocupació. 

L'ocupació màxima del centre és de 500 visitants i 1/3 equival a 167 visitants màxims durant el 
desconfinament.  

Al conjunt monumental de Centcelles cal diferenciar dos espais: l’edifici, que acull la recepció i 
els tres àmbits de visita, i l’exterior. 

A l’edifici només poden coincidir fins a 4 grups familiars o unitats de visita repartits entre les tres 
sales. En cas que s’arribi a aquest aforament caldrà recomanar els visitants de procedir la visita 
a l’exterior. Així mateix, en cas d’una major presencia de públic, es pot ordenar un circuit de visita 
amb entrada per la porta habitual de recepció i sortida per la sala de cúpula. L’aforament màxim 
es fixa en 15 persones. 

 

El Teatre Romà actualment està tancat al públic. 

La Torre dels Escipions està en un espai obert al públic sense atenció de visitants. 
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La Vil·la romana dels Munts té una superfície de 210 m2 (Centre de recepció de visitants) que 
garanteix la capacitat d’absorbir el pic màxim de visitants per hora pel centre en l’accés, 
considerant un pic màxim de 35 visitants en 1 hora. Per a que això sigui possible, la fila màx. 
prevista serà de 29 metres lineals. (la capacitat mesurada que té el centre és de: 44 ml, veure 
imatge adjunta). Aquest càlcul es fa tenint en compte que hi ha una persona d'atenció al públic 
per distribuir l’entrada als visitants durant el pic màxim. I per finalitzar, s'informa que durant el pic 
màxim de visitants per hora, l'ocupació prevista del centre serà d'un 7% i pertant no supera el 
33% d'ocupació. 

L'ocupació màxima del centre és de 500 visitants i 1/3 equival a 167 visitants màxims durant el 
desconfinament. 

A la vil·la romana dels Munts cal diferenciar dos espais: el Centre d’Interpreatació, que acull la 
recepció a la planta baixa i la zona expositiva al pis superior; i el jaciment. 

Al Centre d’interpretació només pot haver un grup familiar o unitat de visita a la planta baixa i dos 
a la zona d’exposició del primer pis. L’aforament màxim es fixa en 15 persones. En cas que 
s’arribi a aquest aforament caldrà recomanar els visitants de procedir la visita al jaciment. I donat 
que el recorregut de connexió coincideix amb l’espai expostiu, s’estableix el recorregut de sortida 
per la rampa exterior. 

 

En l’annex 2 es poden veure els valors de cada centre. 
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 Annex 1: Venda online i pàgines web dels centres 

Aduntem taula amb els centres que disposen de sistema de venda online: 
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 Annex 2: Estudi de Públics 

A continuació adjuntem l’estudi detallat centre per centre: 
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 Annex 3: Limitació ocupació (aforament) 

S’adjunta taula de reducció de l’ocupació per cada centre: 
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I la taula de reducció dels espais destinats a lloguer: 
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 Annex 6: Senyalització de prevenció i seguretat 

S’han publicat al web d’identitat corporativa les pautes gràfiques per a la Senyalització de 
prevenció i seguretat COVID-19 a les oficines d'atenció ciutadana i també als punts de recepció 
dels edificis de la Generalitat, d'acord amb la Instrucció 4/2020 de 7 de maig. 

Podreu trobar dos models de cartell (un amb el pictograma de control de temperatura i un altre 
sense) i tots els pictogrames de forma individual per si heu de confeccionar un tipus de cartell 
amb un contingut determinat (per exemple per a sales de reunions, espais de menjador, etc.) 

S'hi pot accedir des de la pàgina d'inici, a novetats: http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/inici/  

L'enllaç directe és: http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/senyalitzacio-de-
prevencio-i-seguretat-covid-19/  

Els arxius del link són els següents: 

 

cartell_COVID19_tip
us1.pdf

 

cartell_COVID19_tip
us2.pdf

 

senyalitzacio_COVI
D_OAC.pdf

 

PictogramesCOVID19.zip
 

  

http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/inici/
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/senyalitzacio-de-prevencio-i-seguretat-covid-19/
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/senyalitzacio-de-prevencio-i-seguretat-covid-19/
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Exemple: 
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 Normativa i Documents de referència 

9.1. Normativa 

1. Instrucció 4/2020 de 7 de maig de la Secretaria d’Administració i Funció Pública: 

Instruccio 
4_2020_mesures pre       

 < Doble-click sobre icone pdf per obrir arxiu. 

2. 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. 

BOE-A-2020-4911 
Obertura Museus.pd

 < Doble-click sobre icone pdf per obrir arxiu. 

3. Instrucció 5/2020, de 24 de maig, sobre reincorporació progressiva als centres de treball, 
teletreball i altres mesures organitzatives d’aplicació al personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2. 

Instruccio 
5_2020_mesures_rein

 < Doble-click sobre icone pdf per obrir arxiu. 

9.2. Documents 

1. INSTRUCCIONS EN CONSERVACIÓ DE BÉNS CULTURALS AMB MOTIU DE LA 
REOBERTURA DE CENTRES DE L’AGENCIA CATALANA DE PATRIMONI 
CULTURAL EN LA CRISI PER LA COVID 19. Doc elaborat pel CRBMC. 

2020-05-5_ 
INSTRUCCIÓ CRBMC

 < Doble-click sobre icone pdf per obrir arxiu. 

2. Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a 
les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2.  Del 
Concsell de Relacions Laborals de Catalunya. Document consensuat el 12/4/2020 
d’acord amb la informació disponible en aquella data per:  

Recomanacions-em
preses-treballadors-

 < Doble-click sobre icone pdf per obrir arxiu. 

 

http://politiquesdigitals.gencat.cat/web/.content/funcio_publica/documents/normativa/circulars_i_instruccions/Instruccio-4_2020.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/09/snd399/dof/spa/pdf
https://espai.cultura.gencat.cat/Comunicacio/Avisos/Documents/Instruccio%205_2020_mesures_reincorporacio%CC%81_progressiva.pdf
http://politiquesdigitals.gencat.cat/web/.content/funcio_publica/documents/normativa/circulars_i_instruccions/Instruccio-4_2020.pdf�
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/09/snd399/dof/spa/pdf�
https://espai.cultura.gencat.cat/Comunicacio/Avisos/Documents/Instruccio 5_2020_mesures_reincorporacio%CC%81_progressiva.pdf�
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3. Pla de transició del confinament, desconfinament gradual i nova normalitat /Salut. 
Aprovat pel Comitè de Direcció PROCICAT, 25 d’abril de 2020 

Pla_Estrategic_Canv
i_Fase_2020_04_25_v

 < Doble-click sobre icone pdf per obrir arxiu. 

4. Recomendaciones sobre procedimientos de desinfección en bienes culturales con 
motivo de la crisis por COVID 19 del Ministerio de Cultura y Deporte, Instituto del 
Patrimonio Cultural de España, del 12 de abril de 2020: 

Recomendaciones 
IPCE patrimonio_cov   

 < Doble-click sobre icone pdf per obrir arxiu. 

5. GUÍA DE RECOMENDACIONES PREVENTIVAS EN CALIDAD DEL AIRE INTERIOR, 
PARA EDIFICIOS DE PÚBLICA CONCURRENCIA FRENTE AL CORONAVIRUS 
(SARS-COV-2) de la FEDECAI (Federació Española De Empresas de Control Ambiental 
en el Interior de los edificios) del abril de 2020: 

GUIA_DE_EDIFICIOS
_DE_PUBLICA_CONC

 < Doble-click sobre icone pdf per obrir arxiu. 

6. Recomanacions de la enginyeria JG (subministradora del software de manteniment de 
l’ACdPC) per a l’ús d’edificis administratius/oficines: 

INF 7 BACK to 
WORK en edificios d  

  < Doble-click sobre icone pdf per obrir arxiu. 
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 Recursos materials  

  

10.1. Compra via CCS: 

1. Compra de mascaretes, guants i gel hidroalcohòlic fins a final d’any: 
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10.2. Compra específica: 

Adjuntem taula amb les compres específiques: 

Id
 

Producte Caracteristiques 
Ctrl Unitats 
Seguiment 

Unit 
        
1 Gel hidroalcohòlic 0,5l x rondes 16 
4 Gel hidroalcohòlic 0,5l x rondes 24 
6 Guants Nitril x rondes 2000 
7 Mascaretes Quirúrgica > 95% BFE 2500 

10 Mascaretes FFP2 URG 1000 
21 Suport dispensador   20 
22 Dispensador Purell LTX12  20 
23 Recar. de Gel H Adv 2x1,2l   20 
26 Mampara metracrilat  900x600mm 50 
28 Vinil distancia seguretat Format 100 x 10 cm - Plastificat 500 
30 Suport de peu per gel   33 
32 Virucida ecològic Lactic 500ml 50 
33 Balletes Packs de 12 75 
34 Mocadors de paper Caixes de 100 1000 
35 Bosses de brossa paquet de 1250 uts 25 
 36 Aturar eixugamans elèctrics i posar un de paper   En comanda 
 37 Dispensadors de gel de paret   En comanda 
 38 Dispensador sabó automàtic   En comanda 
43 Papereres amb tapa i pedal blanques de 25l 50 
44 Guants Nitril Talla M i L  Caixes de 100 5000 
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