
 
 

RESOLUCIÓ per la qual es modifica la Resolució de 9 de setembre de 2020, per la qual 
s’aproven les Instruccions que regulen el Pla de contingència del Museu Nacional d'Art de 
Catalunya davant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en la fase de 
normalització de l’activitat. 

 

Mitjançant Resolució de l’Administrador de 9 de setembre de 2020 s’aproven les Instruccions que 
regulen el Pla de contingència del Museu Nacional d'Art de Catalunya davant la situació de crisi 
sanitària ocasionada per la COVID-19, en la fase de normalització de l’activitat. 

Les darreres mesures adoptades per les autoritats governamentals i sanitàries de Catalunya i de 
l’Estat espanyol per fer front el rebrot de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya fan necessari 
modificar les Instruccions que regulen el Pla de contingència del Museu Nacional d'Art de Catalunya 
davant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en la fase de normalització de 
l’activitat aprovades en data 9 de setembre de 2020; 

Fent ús de les funcions que em són atorgades per l’article 18 dels Estatuts del Museu Nacional d'Art 
de Catalunya, aprovats mitjançant Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 14 de març 
de 2006 (DOGC 4625, de 3.5.2006) i modificats per Acord del Govern GOV 151/2016, de 22 de 
novembre (DOGC núm. 7254, de 24 de novembre),  

RESOLC 

Primer.- Modificar els punts que es detallen a continuació de l’apartat VIII.- Mesures d’adaptació 
dels espais d’ús públic per a la seguretat dels visitants i per al restabliment de serveis al 
públic de les Instruccions que regulen el Pla de contingència del Museu Nacional d'Art de Catalunya 
davant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en la fase de normalització de 
l’activitat aprovades en data 9 de setembre de 2020: 

“. Clausurar els espais de descans, i el guarda-roba, d’acord amb les instruccions de les autoritats 
sanitàries competents  
. Eliminació de qualsevol material de fulleteria” 

Aquests punts queden redactats de la forma següent: 
 
“. Habilitar els espais de descans, i el guarda-roba, d’acord amb les instruccions de les autoritats 
sanitàries competents 
. Es potenciarà l´ús de mitjans digitals per a la difusió de les activitats del Museu, i, puntualment, 
es podran lliurar elements de fulleteria si així ho aconsella l’activitat” 
 
Segon.- Publicar a la pàgina web del Museu Nacional d'Art de Catalunya la present resolució. 
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