
 

 
ANNEX 
 
PLA DE CONTINGÈNCIA DEL MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA SOBRE 
MESURES PREVENTIVES, DE PROTECCIÓ I ORGANITZATIVES D’APLICACIÓ AL 
PERSONAL AL SEU SERVEI AMB MOTIU DEL CORONAVIRUS SARS-CoV-2 
 
 
I. Objecte 
 
L’objecte d’aquest Pla de contingència és la determinació dels serveis essencials i 
estratègics del Museu Nacional d’Art de Catalunya que garanteixin la continuïtat de 
l’activitat del Museu i preservin al màxim la salut del seu personal davant el coronavirus 
SARS-CoV-2. 
 
 
II. Àmbit d’aplicació 
 
Aquest pla és aplicable al personal laboral i funcionari del Museu Nacional.  
 
 
III. Serveis essencials  i estratègics 
 
Es consideren serveis essencials o de caràcter estratègic aquells necessaris per garantir 
la continuïtat de l’activitat del Museu, que són d’obligat compliment i inajornables, 
l’incompliment dels quals pot provocar perjudicis greus o irreparables a tercers o a 
l’organització. En l’àmbit del Museu, els serveis essencials o de caràcter estratègic 
necessaris per garantir la continuïtat de la prestació del servei públic són els següents:  
 

• Direcció i Gerència 
• Incidències de personal i gestió de nòmines  
• Incidències riscos laborals i salut laboral  
• Facturació i gestió de la contractació  
• Pagament a proveïdors 
• Manteniment i neteja d’equipaments i edifici  
• Gestió peticions accés informació i transparència  
• Restauració i conservació preventiva  
• Vigilància i seguretat  
• Difusió on-line de les seves col·leccions  

 
Els serveis de caràcter essencial o estratègic es prestaran mitjançant la modalitat de 
teletreball, d’acord amb la proposta del cap de la unitat afectada i dels mitjans tècnics 
disponibles. 
 
 
IV. Serveis no essencials o de caràcter no estratègic  
 
Els serveis no esmentats com a tal expressament, no tindran la consideració de serveis 
essencials i estratègics. En aquest sentit, de conformitat 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, el personal del Museu no adscrit a les unitats afectades pels serveis 
essencials o estratègics, per expressa disposició de l’autoritat sanitària, se`ls concedeix 
permisos per deures inexcusables de caràcter públic a l’empara de l’article 96.1.d) del 
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels 
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, 
i normativa laboral concordant. 
 
No obstant això, i en funció de com evolucioni l’epidèmia i per necessitats del servei, i 
sempre amb el consentiment del personal afectat, es pot interrompre temporalment el 
permís per deures inexcusables amb la finalitat de prestar serveis de manera ocasional 
en la modalitat de teletreball en funció de les tasques a realitzar i dels mitjans tècnics 
disponibles.  
 
 
V. Comissió de seguiment  
  
Es constitueix una comissió que farà el seguiment i avaluació de les mesures d’aquest 
pla i de la situació actual d’excepcionalitat. Aquesta comissió es reunirà habitualment 
per via telemàtica i estarà formada per:  
 

• El director  
• L’administrador  
• El cap de l’àrea de Gestió 

 
Podran participar a les reunions d’aquesta comissió caps d’àrea, de departament o 
d’unitats del Museu per a assessorar sobre qüestions determinades 
 
 
VI. Criteris aplicables quan es prestin serveis en la modalitat de teletreball  
 
El règim de prestació de serveis en la modalitat de teletreball és voluntari, i sempre serà 
a proposta del cap de la unitat afectada. El cap serà també la figura encarregada 
d’exercir la supervisió  del teletreball. 
 
S’hauran d’aplicar les normes de ciberseguretat per a la prestació de serveis en la 
modalitat de teletreball de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya. 
 
 
VII. Suplències i signatura  
 
Caldrà preveure un sistema de suplències i de signatura dels caps de les unitats. En 
aquest sentit, en cada unitat, la persona responsable haurà de comunicar a la comissió 
de seguiment la persona o persones en les quals delegarà les seves funcions en cas de 
no poder exercir-les. 
 
 
VIII. Vigència  
 
El Pla de Contingència s’haurà d’adequar a l’evolució de l’epidèmia i s’atendrà, en 
qualsevol cas, a les instruccions i directrius de les autoritats sanitàries i de l’evolució del 
pla d’emergències PROCICAT, per emergències associades a malalties transmissibles 
emergents amb potencial alt risc, i a les dictades per l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya. 


