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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
AGÈNCIA CATALANA DE PATRIMONI CULTURAL 

 
Us resumim, tot seguit els temes tractats a la reunió del Comitè de Seguretat i Salut de 
l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural que es va celebrar ahir 26 de maig. 
 
Ens Informen de les mesures de seguretat i l'adaptació del Pla de Desconfinament que 
s'estan duent a terme als Museus, Monuments i Jaciments, per poder fer l'obertura al 
públic, Que està previstes per al dia 2 de juny.  
 
No sabem quants/es treballadors/es han estat considerades vulnerables i s'està treballant 
per donar resposta a aquest col·lectiu en funció dels informes de valoració medica. Aquest 
personal es reincorporarà al seu lloc de treball amb les mesures específiques indicades 
pels serveis de prevenció. En cas que els llocs de treball no es puguin adaptar, 
s'informarà el sistema públic de la salut per tal que passin a la situació d'incapacitat 
temporal, que serà considerada com a assimilada a accident de treball als efectes de la 
prestació econòmica d'incapacitat temporal, o la que correspongui d'acord amb la 
normativa de Seguretat Social.  
 
S’està implementant el Pla de contingència i reincorporació progressiva personal que 
especifica la Instrucció 5/2020 de Funció Pública i  ben aviat ens faran arribar els 
protocols dels centres amb les mesures i actuacions de neteja, ventilació i sistemes d'aire 
condicionat, i les mesures generals d'atenció als/a les usuaris/àries i visitants. Cal 
esmentar que, com a personal treballador, trobem a faltar un suport més directe i 
participatiu dels serveis de prevenció. 
 
La reincorporació del personal de manera presencial als centres de treball s'ha de realitzar 
de forma progressiva, però tenim algun centre on no hi ha prou consens amb l'ACdPC 
amb la incorporació del personal que pot fer teletreball i s'acullen a què la modalitat de 
teletreball serà inicialment l'instrument organitzatiu per evitar la difusió de la malaltia, en 
els entorns de museus, monuments i jaciments.  
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