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RESOLUCIO 2983/2020 DEL 21 de novembre de 2020 per la qual es prorroguen i es modifiquen les 
mesures en matèria de salut pública per a al contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al 
territori de Catalunya 

 

 

Condicions del servei de biblioteca pública 

Condicions 
generals 
d’aforament 

i. Accés lliure a les sales de lectura i consulta, espais  amb limitació d’aforament al 
50%  de la capacitat autoritzada en condicions de normalitat.  

ii. L’ús de la mascareta és obligatori. 

iii. És obligatori rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic per entrar a l’edifici. 

iv. Cal garantir la distància física interpersonal de seguretat d’1,5 m, o el seu 
equivalent d’una superfície de 2,5 m2 per persona.  

 

* Condicions 
per a la 
reducció de la 
distància 
interpersonal 
de seguretat 

i. Els grups de contacte habitual no hauran de mantenir la distància física 
interpersonal de seguretat. 

ii. Cal preveure mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en 
els creuaments o punts de més afluència. 

Condicions en 
accessos i 
sortides 

i. Cal identificar amb claredat les vies d’accés i de sortida. Els circuits d’accés i 
sortida estaran diferenciats sempre que sigui possible. 

ii. Es recomana garantir el control en els accessos i les sortides de l’edifici. 

iii. S’hi instal·laran dispensadors de gel hidroalcohòlic. 

iv. La mobilitat interna prioritzarà els circuits en sentit únic per evitar els creuaments. 
Caldrà senyalitzar-los convenientment i proporcionar-los amplada suficient. Si es fan 
servir separacions cal que siguin lleugeres de manera que facin possible el seu 
desmantellament en cas d’emergència o evacuació. 

Altres 
condicions 

i. Es duen a terme els serveis habituals de la biblioteca, sempre i quan el titular de la 
biblioteca pugui garantir les mesures d’higiene i seguretat requerides: préstec i retorn 
de documents, informació bibliogràfica, préstec a domicili i a entitats i centres 
educatius, préstec de dispositius, serveis digitals i telemàtics, etc. Els usuaris poden 
accedir lliurement a les sales i a les col·leccions, mantenint les condicions de 
seguretat. 

ii.  No es podran realitzar activitats culturals amb assistència de públic (sí activitats 
virtuals). Excepcionalment, sí que es poden dur a terme activitats educatives 
programades per als centres educatius i adreçades als grups de convivència escolar i 
les activitats d'intervenció socioeducativa per a l'atenció i formació a infants i joves 
amb discapacitats, necessitats especials o situació de vulnerabilitat (serveis 
d'intervenció socioeducativa i centres oberts) d'acord amb els corresponents plans 
sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT i la 
normativa relacionada, aplicant rigorosament les mesures de prevenció i protecció de 
la salut.  
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ii. Es manté el préstec interbibliotecari. 

iii. Es manté el servei de sala d’estudi i treball. 

iv. Es manté el servei d’ús dels ordinadors d’accés públic. Es recomana una neteja 
freqüent dels dispositius. 

v. Es pot accedir als terminals d’autopréstec, màquines de reprografia, màquines 
dispensadores, etc. Es recomana el rentat de mans amb gel hidroalcohòlic abans de 
cada ús. 

vi. Als documents retornats de préstec, i als que provinguin de l’exterior per adquisició 
o donació, i als que s’hagin consultat en sala, se’ls aplicarà una quarantena de 48 
hores abans de ser retornats als prestatges o incorporats a la col·lecció.  

vii. Els bibliobusos prestaran els serveis en les mateixes condicions de seguretat que 
les biblioteques. 

 

  

 

 

  
 


