GUIA PER AL PLA DE DESESCALADA
EN MUSEUS I BÉNS CULTURALS. COVID-19
ANNEX FASE 2. MONUMENTS I EQUIPAMENTS CULTURALS
Mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, es declara l’Estat d’Alarma en
tot el territori nacional amb la finalitat d’afrontar la crisi sanitària. Aquest estat es
prorroga en cinc ocasions, l’última fins al dia 7 de juny de 2020.
Entre les activitats afectades per la vigència de l’Estat d’Alarma es troba la suspensió de l’obertura al públic dels monuments i equipaments culturals.
Davant la millora en la crisi sanitària de les últimes setmanes, el Consell de Ministres, mitjançant Acord de 28 d’abril de 2020, aprova el Pla per a la Desescalada de
les mesures extraordinàries adoptades per a fer front a la pandèmia de COVID-19.
Aquesta desescalada s’efectua en diferents fases.
L’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, del Ministeri de Sanitat, per a la flexibilització
de determinades restriccions d’àmbit nacional establides després de la declaració de
l’estat d’alarma, en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova
normalitat (BOE núm. 130, 9-5-2020), regula la realització d’activitats i la prestació
de serveis en els museus de qualsevol titularitat i gestió per a permetre les visites
a la col·lecció i a les exposicions temporals.
La Direcció General de Cultura i Patrimoni elabora la GUIA PER AL PLA DE DESESCALADA EN MUSEUS I BÉNS CULTURALS. COVID-19 seguint els criteris dels Ministeris
de Cultura i Esport i de Sanitat, de les Conselleries d’Educació, Cultura i Esport i de
Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana, i les recomanacions
dels professionals dels museus i del patrimoni cultural de la Generalitat Valenciana.
Tot el territori de la Comunitat Valenciana entra en la Fase 1 del Pla de Desescalada
el 18 de maig, Dia Internacional dels Museus. Coincidint amb aquesta commemoració, els museus gestionats per la Generalitat Valenciana obrin les seues portes
al públic, adaptant les visites del públic a les mesures de protecció i aforament
establits.
L’Ordre SND/414, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions
d’àmbit nacional establides després de la declaració de l’estat d’alarma, en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, d’aplicació en
les unitats territorials que passen a la Fase 2, flexibilitza les mesures per a l’accés
i estableix les condicions en què ha de desenvolupar-se la visita als monuments i
equipaments culturals.
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La Direcció General de Cultura i Patrimoni incorpora a la GUIA PER AL PLA DE DESESCALADA EN MUSEUS I BÉNS CULTURALS. COVID-19 l’annex de la Fase 2 quan
concerneix monuments i equipaments culturals.
Com en la Fase 1, l’objectiu de l’Ordre és el compliment de normes tendents a la
protecció dels treballadors, del públic i dels béns mobles i immobles enfront del
contagi i l’expansió de la COVID-19:
●
●
●
●

Mantindre la distància entre persones: 2 metres.
Planificar i adquirir proteccions individuals i estructurals.
Desinfecció i higiene personal i d’espais.
Limitació d’aforament en espais públics.

L’Ordre cita monuments i equipaments culturals, i inclou esglésies, col·legiates,
palaus, habitatges residencials i jardins històrics. En general, afecta els béns immobles que estan oberts per a la visita de públic i que recullen les lleis de Patrimoni
Històric Espanyol i del Patrimoni Cultural Valencià: Monuments, Jardins, Conjunts i
Llocs Històrics, Zones Arqueològiques, Espais Etnològics, Zones Paleontològiques i
Parcs Culturals.
Les diferents tipologies, les característiques pròpies dels béns immobles històrics i
la dificultat d’accessibilitat universal que comporten alguns d’ells plantegen normes
per a la visita de públic més restrictives que les dels museus. Podem trobar-nos
en aquests espais amb la convivència de treballs de manteniment amb la visita de
públic, la inadaptabilitat d’alguns espais a la normativa d’accessibilitat, la impossibilitat d’abalisament en sòls de terra, grans superfícies a l’aire lliure difícils de vigilar
i, per tant, de fer complir la distància social, etc.
L’Ordre assenyala que els responsables dels immobles podran adoptar quantes mesures addicionals consideren necessàries en funció de les seues característiques específiques i de les seues condicions de visita pública per a complir amb les mesures
de prevenció i higiene establides per les autoritats sanitàries.
Són aplicables les mesures de protecció tant personals com estructurals dels treballadors, de públic i dels béns culturals, així com la informació als usuaris de les
normes de visita i modificació o supressió de serveis que es recullen en la GUIA PER
AL PLA DE DESESCALADA EN MUSEUS I BÉNS CULTURALS. COVID-19 per a l’obertura de museus en la Fase 1. Quant a les normes específiques per a la reobertura al
públic de monuments i equipaments culturals, s’incorporen les següents mesures:
Aforament
● Les visites no poden superar un terç de l’aforament autoritzat. La reducció a un
terç de l’aforament es calcularà respecte de l’aforament previst en el corresponent
Pla d’Autoprotecció de l’immoble o recinte per als seus espais tancats i lliures.
● L’aforament serà objecte de control, tant en la venda en taquilles com en la venda
on-line d’entrades, en el cas que es cobre entrada. En aquest cas, es posarà a la
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disposició del públic un nombre màxim d’entrades per trams horaris.
● Quan les característiques de l’immoble impliquen que la restricció de l’aforament
a un terç no permeta complir amb la distància recomanable, prevaldrà l’aplicació de
la distància de seguretat interpersonal com a criteri per a determinar l’aforament
màxim permés.
● En cap cas poden desenvolupar-se en ells altres activitats culturals diferents de
les visites.
Accés
● En els accessos i llocs de control, informació i atenció al públic s’instal·laran elements i barreres físiques de protecció per al personal de control i vigilància.
● En tots els accessos als immobles es col·locaran cartells amb normes i recomanacions específiques per al públic, recordant la necessitat de mantindre la distància
interpersonal de dos metres i l’obligatorietat de l’ús de màscares.
● Es procedirà a la instal·lació d’elements de senyalització amb indicacions sobre la
distància de seguretat per a evitar que es formen cues o aglomeracions en l’entrada i/o eixida dels immobles. Si per les característiques dels immobles no es poden
habilitar portes d’eixida, es procedirà a diferenciar, mitjançant pals separadors, els
accessos d’entrada i eixida.
Visita
● Donades les dimensions i les dificultats que comporta la visita d’alguns béns immobles oberts al públic, es realitzarà una anàlisi i diagnòstic de les condicions particulars dels centres, els recorreguts dels visitants i els elements amb possibilitat de
convertir-se en focus de contagi.
● Es valorarà la necessitat de modificar la prestació dels serveis d’atenció al públic
tenint en compte les exigències de control de l’aforament i una possible obertura
rotativa d’espais.
● Els llocs on no es puga garantir la seguretat dels visitants per les seues condicions
especials o per impossibilitat de fer les tasques de desinfecció necessàries seran
exclosos de la visita pública.
● Per a evitar la confluència de personal treballador, investigador, resident o usuari dels immobles amb els visitants d’aquests equipaments culturals, els espais on
puga haver-hi interferència de circulacions entre tots dos seran objecte de senyalització i, si és possible, abalisament per a assegurar el manteniment de la distància
interpersonal.
● En els recintes religiosos amb culte, com esglésies, col·legiates o catedrals, o els
ocupats per comunitats religioses, com monestirs, abadies o convents, s’establiran
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recorreguts obligatoris per a separar circulacions, procurant el manteniment en tot
moment de la distància interpersonal de dos metres recomanada per part de les
autoritats sanitàries.
● En el cas d’arquitectura residencial, com palaus, habitatges col·lectius o residències privades, s’organitzaran els horaris per a evitar interferències entre els residents
i les activitats de visita.
● En el cas de jardins històrics, les zones on es desenvolupen treballs de manteniment seran fitades per a evitar interferències amb les activitats de visita.
● L’assenyalament de recorreguts obligatoris i independents per als residents, treballadors dels immobles i els seus visitants es realitzarà tenint en compte el compliment de les condicions d’evacuació exigibles en la normativa aplicable.
Restriccions en la visita
● Els responsables dels immobles permetran únicament les visites individuals o de
convivents, evitant la realització d’activitats paral·leles o complementàries alienes
a la visita en si.
● No es podrà prestar el servei de guarda-roba ni el de consigna, reservant-se els
gestors el dret d’admissió quan els visitants porten objectes com bosses, motxilles
o similars que comporten perill per a la seguretat de les persones o els béns custodiats.
● L’ús dels elements exposats dissenyats per a un ús tàctil pel visitant estarà inhabilitat. Tampoc estaran disponibles per als visitants les audioguies, fullets en sala o
un altre material anàleg.
Desinfecció i tractaments de béns
● Els tractaments de desinfecció i higiene dels immobles, tant de les zones de visita
de públic com els espais d’exposició on es troben emmagatzemats béns culturals,
atendran les normes recomanades per la Guia per al Pla de Desescalada en museus
i béns culturals. COVID-19 i les de l’Institut del Patrimoni Cultural d’Espanya (IPCE)
per a aquesta mena de béns en funció de la seua naturalesa i característiques.
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