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PLA DE CONTINGÈNCIA I SEGURETAT DELS MUSEUS DE 
BANYOLES I DELS MONUMENTS, JACIMENTS I EQUIPAMENTS 

PATRIMONIALS QUE EN DEPENEN (FASE DE REPRESA) 
 

AJUNTAMENT DE BANYOLES 

Aquest pla de represa de l’activitat dels Museus de Banyoles i dels monuments, 
jaciments i equipaments patrimonials que en depenen, preveu el que actualment 
determina la Generalitat de Catalunya. Així, per tal de donar compliment a la 
Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, i d’acord amb el Pla de transició del 
confinament, ratificat pel Govern el 25 d’abril de 2020, s’han elaborat un seguit de 
mesures de contenció de la pandèmia en diferents sectors. En concret, el Pla de 
Represa del sector cultural – de Museus i el de Monuments, jaciments i equipaments 
patrimonials aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT en data 3 de juliol de 2020.  

Tot i que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de cultura, 
els municipis poden executar les competències pròpies en matèria de cultura, d’acord 
amb el que preveu l’article 66.3 n del Text refós de la Llei Municipal i de règim Local 
de Catalunya (DL 2/2003, de 28 d’abril). Per això, l’Ajuntament de Banyoles vol 
ajustar-se i donar compliment a les mesures previstes al sector per a la contenció de 
la infecció per SARS-CoV-2. En aquest sentit, el document que tot seguit es presenta 
és una adaptació d’aquestes mesures a la realitat cultural banyolina, pel que fa als 
seus equipaments museístics. No obstant això, qualsevol de les mesures o protocols 
que s’estableixin en aquest Pla pot modificar-se segons el que determinin les 
autoritats supramunicipals competents en matèria de sanitat. 

1. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 

a. Museus de Banyoles: Museu Darder i Museu Arqueològic  
b. Monuments, jaciments i equipaments patrimonials que depenen dels 

museus: Parc Neolític de la Draga, Vil·la Romana de Vilauba, Monestir de 
Sant Esteve i Llotja del Tint.  

c. Les activitats de cessió a tercers que es desenvolupen als museus i 
monuments, jaciments i equipaments.  
 
 

2. EL PERSONAL  

2.1. PERSONAL TÈCNIC: 

 Treballadors/es dels equipaments dels museus i monuments, jaciments i 

equipaments que en depenen. 

 Treballadors/es de les empreses proveïdores/contractistes 
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MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I COL·LECTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIGIENE FREQÜENT DE LES 
MANS 
 
HIGIENE DE SÍMPTOMES 
RESPIRATORIS (evitar tossir 
directament a l’aire i/o tapar-
se la boca amb la cara interna 
de l’avantbraç, evitar tocar-se 
la cara, nas i ulls). 
 

MANTENIMENT DELS 
GRUPS DE CONVIVÈNCIA 
HABITUAL el més estables 
possible – minimitzar els 
contactes socials diaris per 
evitar la multiplicació de 
possibles cadenes de 
transmissió. 
 

DISTÀNCIA DE 
SEGURETAT: 

1’5 m 
 
ÚS DE LA MASCARETA 
O DELS EQUIPS DE 
PROTECCIÓ 
ADEQUATS PEL 
NIVELL DE RISC 

VENTILACIÓ ESPAIS 
TANCATS 

 
- 10 minuts a l’obertura 

del museu 
 

DESINFECCIÓ 
ESPAIS I MATERIAL 

UTILITZAT 
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GESTIÓ DE LA 
SIMPTOMATOLOGIA 

ASSOCIADA A LA 
MALALTIA DE LA COVID-19 

 
 No acudir al lloc de treball 

si s’ha estat en contacte 
estret amb una persona 
amb COVID els 14 dies 
anteriors a la prestació del 
servei laboral. 

 
1. Si mostra símptomes 

mentre estigui treballant, 
haurà d’assegurar-se la 
col·locació de la mascareta 
quirúrgica, la higiene de 
mans i la derivació als 
serveis sanitaris. 

2. La resta de treballadors/es 
poden continuar exercint el 
seu treball a l’espera de 
conèixer els resultats. 
 

 
3. Si mostra símptomes 

abans d’anar a treballar, 
n’haurà d’informar a 
l’empresa. 

4. Quedar-se a casa 
 

5. Consultar el CAP o al 061 
i seguir les actuacions 
que li recomanin. 
 

6. En cas que es tracti 
d’un cas positiu, Salut 
Públic és l’encarregada 
de la identificació, 
aïllament i seguiment 
dels contactes estrets. 

EN TOT MOMENT: 
 

- Punts de rentat de 
mans amb aigua i 
sabó, o amb gel 
hidroalcohòlic 

- Productes de 
desinfecció de les 
superfícies als llocs 
de treball compartits  

- Equips de protecció 
individual adequats 

PERSONAL 
D’ATENCIÓ AL 

PÚBLIC 

 DISTÀNCIA DE 
SEGURETAT AMB 
ELEMENTS DE 

PROTECCIÓ: 1 m 
 

 DISTÀNCIA DE 
SEGURETAT SENSE 
ELEMENTS DE 

PROTECCIÓ: 2 m 
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3. ELS ESPAIS PÚBLICS DELS MUSEUS, JACIMENTS, 
MONUMENTS I EQUIPAMENTS CULURALS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En les tasques de neteja i desinfecció dels espais es prestarà especial atenció 
a les zones d'ús comú i a les superfícies de contacte més freqüents, d'acord 
amb les següents pautes:  

o S'utilitzaran desinfectants com dilucions de lleixiu (1.50) acabada de 
preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat viricida que es 
troben al mercat i que han estat autoritzats i registrats pel Ministeri de 
Sanitat. En l'ús d'aquest producte es respectaran les indicacions de 

EN TOT MOMENT: 
 

- Punts de rentat de 
mans amb aigua i 
sabó, o amb gel 
hidroalcohòlic 

- Productes de 
desinfecció de les 
superfícies 

- Mascaretes, si 
s’escau, per al públic 
 

NETEJA I DESINFECCIÓ 
DE SALES TANCADES I 

RECINTES A L’AIRE 
LLIURE 

 
- Sempre abans de 

l’obertura. 
- Quan acabi la jornada i 

després de la neteja, 
desinfecció i ventilació, els 
espais quedaran tancats 
per motius d’higiene fins a 
la següent jornada. 

NETEJA I 
DESINFECCIÓ DE 

LAVABOS 
 

- Sempre abans de 
l’obertura. 

- Ventilació constant. 
- Lavabos portàtils: 

garantir que el proveïdor 
efectuï la higienització 
necessària. Millor 
restringir-ne l’ús. 

SENYALITZACIÓ 
LAVABOS 

 
- Senyalitzar l’aforament 

permès a l’entrada. 
- Senyalitzar el terra amb 

les distàncies de 
seguretat per  a la cua. 

- Disposició constant de 
dosificadors de sabó, 
hidrogel i tovalloletes 
d’un sol ús. 
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l'etiqueta. Les mesures de neteja i desinfecció hauran de contemplar 
les especificitats dels espais en què es desenvolupa l’activitat:  

o Les cadires es netejaran abans de cada ús amb solucions desinfectants 
adients a les característiques dels materials que les componen.  

o Després de cada neteja i desinfecció, els materials emprats i els equips 
de protecció utilitzats es rebutjaran de forma segura, procedint-se 
posteriorment al rentat de mans.  

o Les mesures de neteja, desinfecció i ventilació s'estendran també a 
zones privades dels treballadors, com ara vestuaris, taquilles, lavabos, 
cuines i àrees de descans. Es suggereix complementar les normes de 
neteja i desinfecció d’acord a l’establert pel Departament de Salut 
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019- 
ncov/administracio-local/ 

 
4. EL PÚBLIC. 

 

4.1.- MESURES EN LA INFORMACIÓ AL PÚBLIC 
 
 
Informació: 
 

1. Indicació de l’AFORAMENT màxim permès a cada equipament. 
2. Informació sobre les mesures de protecció, higiene i desinfecció a l’entrada 

de cada equipament (informació genèrica). 
3. Senyalització distàncies de seguretat (terra), quan sigui necessari. 
4. Senyalització accessos: entrades i sortides diferenciades, si és possible. 
5. Senyalització lavabos. 
6. Informació abans de cada activitat sobre les mesures sanitàries que s’han de 

seguir i pautes a l’hora d’entrar i sortir. 
7. Infografies en llocs concrets. 

 
Respecte a les zones comunes on s'hi troba públic, s'han de complir els següents 
requisits:  
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4.2.- CONDICIONS D’AFORAMENT  
 

En els espais a l’aire lliure, el nombre màxim d’assistents o 
participants permesos s’ajusta als paràmetres d’ocupació següents:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  

DISTÀNCIA 
interpersonal de 

SEGURETAT: 

1,5 m (= 2,5m2 

superfície de 
seguretat) 

 

ÚS DE LA 
MASCARETA A 

PARTIR DE 6 ANYS, 
llevat dels casos 

permesos. 
 
 

REDUCCIÓ DE LA DISTÀNCIA interpersonal de 
SEGURETAT:  

 
En cas que es compleixin TOTES LES CONDICIONS 
SEGÜENTS: 

- Ús obligatori mascareta 
- Registre dels assistents. 
- Previsió de mesures de circulació dels assistents per 

evitar aglomeracions en els creuaments o punts de més 
afluència.  
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En els espais tancats, el nombre màxim d’assistents o participants 
permesos s’ajusta als paràmetres d’ocupació següents:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

DISTÀNCIA 
interpersonal de 

SEGURETAT: 

1,5 m (= 2,5m2 

superfície de 
seguretat) 

 
LLEVAT dels grups de 
persones de contacte 
habitual 

ÚS DE LA 
MASCARETA A 

PARTIR DE 6 ANYS, 
llevat dels casos 

permesos  
 

(malalties respiratòries, 
discapacitat funcional o 

dependència). 
 
 

REDUCCIÓ DE LA DISTÀNCIA interpersonal de 

SEGURETAT: MAI INFERIOR A 1 m (=1 m2 
superfície) 

En cas que es compleixin TOTES LES CONDICIONS 
SEGÜENTS: 

- Ús obligatori mascareta 
- Registre dels assistents. 
- Previsió de mesures de circulació dels assistents per 

evitar aglomeracions en els creuaments o punts de més 
afluència.  
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4.3.- CONDICIONS PER ACCESSOS I SORTIDES  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S’han d’establir espais sectoritzats – control de fluxos accés i 
sortida independents (màxim 1.000 persones i fins a 2.000 
persones en seients preassignats). 

 

IDENTIFICAR LES 
VIES D’ACCÉS I DE 

SORTIDA AMB 
CLAREDAT 

 
HAN D’ESTAR 

DIFERENCIATS 
 

 
 

CONTROL DELS 
ACCESSOS: 

 
- Gel 

hidroalcohòlic 
- Control de 

mascaretes, 
d’acord amb la 
normativa. 

 
 La mobilitat interna prioritzarà els circuits en sentit únic per evitar 

els creuaments. Caldrà senyalitzar-los convenientment i 
proporcionar-los amplada suficient.  
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4.4.- AFORAMENTS DELS EQUIPAMENTS  
 
El nombre de l’aforament indicat per cada establiment, ha estat resultant del càlcul 
segons la del Codi Tècnic de l’edificació DB-SI, en l’apartat 3 d’evacuació segons 
l’autoritzat, segons l’informe de l’enginyer municipal (5/6/2020). 
 
L’aplicació de qualsevol eventual reducció de l’aforament calculat queda subjecta a 
la normativa i/o recomanacions/mesures que es dictin des de l’administració 
competent, i d’acord amb el que determinin els tècnics municipals. 
 
 
Museu Darder 
Aforament màxim en condicions normals: 300 persones 
Aforament màxim permès en Fase de Represa: 150 persones 

 Planta soterrània:  20 persones 
 Planta Baixa:  61 persones 

o Sala d’actes: 21 persones (17 +4) 
o Sala Polivalent: 23 persones (aquest espai variarà en funció de la seva ocupació 

per activitats expositives) 
 Planta Pis:   57 persones 

 
 
Museu Arqueològic 
Aforament màxim en condicions normals: 200 persones 

 Pati claustre:  14 persones 
 
Aforament màxim permès en Fase de Represa: 100 persones  

 Planta Baixa:  66 persones 
 Planta Pis:   45 persones 
 Pati claustre   7 persones 

 
 
Parc Neolític de la Draga 
Aforament màxim en condicions normals: 500 p (a l’exterior) 
Aforament màxim permès en Fase de Represa: 500 p (a l’exterior) En llocs exterior es consideren 
5 m2 per persona 

 Interior graner:   Aforament normal: 13 persones    
    Aforament Fase de Represa: 6 persones 

 Interior cabana rectangular:      Aforament normal: 16 persones    
    Aforament Fase de Represa: 8 persones 

 Interior cabana palafítica:       Aforament normal: 16 persones    
    Aforament Fase de Represa: 8 persones 

 Interior bungalow:                       Aforament normal: 18 persones    
    Aforament Fase de Represa: 10 persones   

 
Vil·la Romana de Vilauba 
Aforament màxim en condicions normals: 500 p (a l’exterior) 
Aforament màxim permès en Fase de Represa: 500 p (a l’exterior) En llocs exterior es consideren 
5 m2 per persona 
 
El Tint 
Aforament màxim en condicions normals:  
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 Planta Baixa:  45 persones 
 Planta Pis:  40 persones 
 Total 85 persones 

 
Aforament màxim permès en Fase de Represa:  

 Planta Baixa:  30 persones 
 Planta Pis:  25 persones 
 Total 55 persones 

 
Monestir de Sant Esteve 
Aforament màxim en condicions normals:  

 Nau església:                   300 persones 
 Galeries claustre:            100 persones (aquest aforament és degut a què solament hi ha 

una sortida d’evacuació a espai exterior segur i inferior als 25 m) 
 Pati claustre:                    100 persones (aquest aforament és degut a què solament hi ha 

una sortida d’evacuació a espai exterior segur i inferior als 25 m) 
Nota: les 100 persones, solament podran estar en el claustre o al pati del claustre. 

 Sala arqueta:                   25 persones 
 
Aforament màxim permès en Fase de Represa:  

 Nau església:                   200 persones 
 Galeries claustre:            100 persones (aquest aforament és degut a què solament hi ha 

una sortida d’evacuació a espai exterior segur i inferior als 25 m) 
 Pati claustre:                    100 persones (aquest aforament és degut a què solament hi ha 

una sortida d’evacuació a espai exterior segur i inferior als 25 m) 
Nota: les 100 persones, solament podran estar en el claustre o al pati del claustre. 

 Sala arqueta:                   10 persones 
 
 
 
 
Més informació: 
Pla de Represa Sector Cultural - Museus 
Pla de Represa Sector Cultural – Monuments, jaciments i equipaments patrimonials 
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5. PROTOCOL GENERAL DE MESURES EXIGIBLES EN RELACIÓ 
AMB LES VISITES ESCOLARS ALS MUSEUS DE BANYOLES I 
DELS MONUMENTS, JACIMENTS I EQUIPAMENTS 
PATRIMONIALS QUE EN DEPENEN. 

 
 
- No coincidiran més d’una escola en un mateix espai. 
- Es mantindran els grups de convivència estables de les escoles i, es necessita 

treballar amb grups més reduïts, els subdividirem. 
- Es respectarà l’aforament dels espais permès en cada moment. Els aforaments 

es calculen sobre l’aforament total del Museu.  
- El material no es compartirà entre diversos grups estables. 
- El funcionament de les activitats i els tallers s’adaptaran a les noves condicions 

d’higiene i seguretat i a la normativa que es vagi marcant en cada moment. 
- Neteja i desinfecció de material diaris.   
- Neteja i desinfecció i ventilació dels espais de treball i dels lavabos diàriament.  
-   Enviament als centres d’una Declaració responsable que constarà de 3 punts:  

1. No podran participar de l’activitat aquelles persones que presentin 
símptomes compatibles amb la Covid19. 

2. L’escola s’ha de responsabilitzar del rentat de mans dels participants abans 
d’entrar al recinte on es durà a terme l’activitat. 

3. Cal que el centre contacti amb nosaltres en cas que es produeixi el 
confinament d’un grup que hagi participat alguna activitat als Museus de 
Banyoles durant els 15 dies anteriors.  

 
 

6. PROTOCOL GENERAL DE MESURES EXIGIBLES EN  RELACIÓ 
AMB LA CESSIÓ A TERCERS DELS MUSEUS I EQUIPAMENTS 
QUE EN DEPENEN. 

 
1. Per tal de garantir l’anàlisi de cada sol·licitud i/o necessitat en relació amb la 

cessió a tercers dels equipaments dels Museus de Banyoles, es tindran en 
compte les recomanacions que s’exigeixen en el Pla de represa dels Museus i 
dels monuments, jaciments i equipaments patrimonials que en depenen – 
Ajuntament de Banyoles, així com el Reglament d’ús i gestió del Museu 
Darder-Espai d’Interpretació de l’Estany, en el cas específic del Museu Darder 
de Banyoles. 

2. En tot cas, s’exigirà el contacte previ amb els responsables de l’equipament 
per tal de valorar la viabilitat de la proposta, així com l’acompliment d’un mes 
d’antelació a l’activitat prevista, ampliant-se el termini en condicions normals 
de 15 dies d’antelació. 

3. En cas de presentar la sol·licitud s’haurà d’acompanyar de la documentació 
necessària per valorar l’activitat proposada, així com la declaració de 
responsable per a les sol·licituds d’accés als equipaments municipals i la còpia 
del rebut actualitzat de la pòlissa de responsabilitat civil. (SEU ELECTRÒNICA 
DE L’AJUNTAMENT + MODELS NORMALITZATS) 

4. Serà requisit imprescindible de qualsevol autorització, l’acompliment de les 
mesures exigides en el Pla de represa del sector cultural i el que s’estableix 
en aquest Pla de represa dels museus de Banyoles i les seves extensions 
aprovat per l’Ajuntament de Banyoles. En el cas del Museu Darder prevaldrà 
també el reglament d’ús i gestió d’aquest equipament. 

5. A més, es compliran aquests requisits: 
a. Caldrà inscripció prèvia dels assistents a l’activitat. 
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i. El registre d’inscrits es farà des de la recepció del Museu 
Darder. 

ii. L’entitat sol·licitant s’ha de comprometre a destacar en els seus 
elements de promoció la necessitat d’aquesta inscripció prèvia. 

b. El control d’accés i aforament el realitzarà personal del Museu, que 
serà estricte en el seu compliment. 

c. Abans, durant i després de l’activitat s’hauran de respectar les normes 
d’higiene, seguretat i salut específiques del Museu Darder. 

 
6. Mentre duri aquest pla de represa dels museus de Banyoles i les seves 

extensions, no es permetrà la cessió a tercers dels espais que en depenen. 
Només es realitzaran aquells actes i activitats propis dels museus de Banyoles 
i de l’Ajuntament de Banyoles i/o coordinats conjuntament pels mateixos. 

 
 
 
 
 


