
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE SALUT

RESOLUCIÓ SLT/1131/2022, de 21 d'abril, per la qual es modifica l'obligatorietat de l'ús de la mascareta
com a mesura en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-
19 al territori de Catalunya.

Un dels pilars fonamentals de l'estratègia de lluita contra la COVID-19 en un context de transmissió
comunitària ha estat l'adopció de mesures poblacionals preventives i de control amb l'objectiu de protegir la
salut de la ciutadania, garantir el control dels brots epidèmics i contenir la propagació de la malaltia, així com
evitar el col·lapse del sistema sanitari, dictades a l'empara de la Llei orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de
mesures especials en matèria de salut pública, de la resta de legislació sanitària i de salut pública, de la
legislació de protecció civil i, específicament, del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei
18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de
COVID-19.

Tanmateix, l'impacte clínic més baix de la variant òmicron de la COVID-19 i l'elevada cobertura vacunal de la
població han permès canviar el paradigma del maneig de la situació pandèmica i, un cop iniciat l'any 2022,
consolidar un procés de desescalada mitjançant les distintes resolucions de mesures adoptades a l'empara del
marc normatiu esmentat i, especialment, a partir de la Resolució SLT/915/2022, de 31 de març, fer una revisió
global de l'aplicació de les distintes mesures no farmacològiques que han estat determinants en l'estratègia de
control del SARS-CoV-2.

Entre les mesures de control no farmacològiques que han tingut més repercussió en l'evolució de l'epidèmia
destaquen les de protecció personal i, en particular, l'ús de mascaretes en diversos àmbits, les recomanacions
d'ús i obligatorietat de les quals s'han anat adaptant al coneixement de la malaltia i, sobretot, a l'evolució de
l'epidèmia i les necessitats de control de la transmissió. Aquesta mesura ha permès suavitzar-ne d'altres amb
impacte socioeconòmic i mantenir una interacció social més gran.

El context epidemiològic i d'immunitat actual, d'acord amb l'evidència científica sobre la transmissió del virus i
amb el posicionament dels experts, permet abordar la revisió de l'obligatorietat de l'ús de les mascaretes en
espais interiors.

Així, a partir de l'avaluació de risc realitzada per la Ponència d'Alertes, Plans de Preparació i Resposta del
Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut i de les recomanacions específiques efectuades d'ús de la
mascareta per a diferents àmbits i persones, mitjançant el Reial decret 286/2022, de 19 d'abril, pel qual es
modifica l'obligatorietat de l'ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19,
dictat a l'empara de l'apartat 2 de la disposició final setena de la Llei 2/2021, de 29 de març, de 29 de març,
de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la
COVID-19, es modifiquen els supòsits d'obligatorietat de l'ús de la mascareta.

En aquest Reial decret s'estableix que la mascareta ha de continuar sent obligatòria en els espais i per a les
persones següents: en els centres, serveis i establiments sanitaris, per part de les persones que hi treballen,
dels visitants i dels pacients a excepció de les persones ingressades quan romanguin a la seva habitació; en els
centres sociosanitaris, per part de les persones que hi treballen i els visitants quan estiguin en zones
compartides; en els mitjans de transport aeri, per ferrocarril o per cable i als autobusos, així com en els
transports públics de viatgers, i en els espais tancats de vaixells i embarcacions en els quals no sigui possible
mantenir la distància d'1,5 metres, tret de les cabines, quan siguin compartides per nuclis de convivents.

No obstant això, el Reial decret recomana per a totes les persones amb una vulnerabilitat més gran davant de
la infecció per COVID-19 que es mantingui l'ús de la mascareta en qualsevol situació en què es tingui contacte
prolongat amb persones a una distància inferior a 1,5 metres. Per això, es recomana fer un ús responsable de
la mascareta en diversos entorns: en els espais tancats d'ús públic en els quals les persones transiten o
romanen un temps prolongat; en els esdeveniments multitudinaris, i en l'entorn familiar i en reunions o
celebracions privades, en funció de la vulnerabilitat dels participants. En l'entorn laboral, amb caràcter general,
no resulta preceptiu l'ús de la mascareta. No obstant això, es preveu que les persones que tinguin
responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals, d'acord amb la corresponent avaluació de riscos del
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lloc de treball, podran indicar les mesures preventives adequades que s'hagin d'implantar en el lloc de treball o
en determinats espais dels centres de treball, inclòs el possible ús de la mascareta si així es derivés d'aquesta
avaluació.

Escau, per tant, d'acord amb el Reial decret esmentat, revisar les previsions concernents a l'ús de la mascareta
contingudes en la Resolució SLT/915/2022, de 31 de març, així com en la Resolució SLT/1064/2022, de 14
d'abril, per la qual s'adapten les mesures del Pla d'actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el
marc de la pandèmia en relació amb l'ús de la mascareta, i en la resta de plans sectorials vigents.

Per tot això, en aplicació de la Llei orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de mesures especials en matèria de salut
pública; de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat; de la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, general de
salut pública; de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, i de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de
protecció civil de Catalunya,

Resolem:

-1 Es deixen sense efecte les previsions sobre l'ús obligatori de la mascareta previstes en els apartats següents
de la Resolució SLT/915/2022, de 31 de març:

a) Apartats 2.3 (Ús de mascareta)

b) Apartat 3.4.2 d) (Centres de treball)

c) Apartats 3.7.1, 3.7.2 i 3.7.3 (Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives)

d) Apartat 3.9 (Activitats d'hostaleria i restauració)

e) Apartat 3.13.2 (Mercats no sedentaris i fires mercat)

f) Apartat 3.15 (Activitats recreatives musicals)

-2 Es deixen sense efecte també la Resolució SLT/1064/2022, de 14 d'abril, per la qual s'adapten les mesures
del Pla d'actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia en relació amb l'ús
de la mascareta, així com les previsions sobre l'ús obligatori de la mascareta contingudes en els plans sectorials
vigents que contravinguin el contingut del Reial decret 286/2022, de 19 d'abril, pel qual es modifica
l'obligatorietat de l'ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

-3 Aquesta Resolució entra en vigor el dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició
davant els consellers de Salut i d'Interior, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, de
conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de
l'endemà de la publicació, d'acord amb el que estableixen els articles 10.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 21 d'abril de 2022

Josep Maria Argimon Pallàs

Conseller de Salut
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Joan Ignasi Elena i Garcia

Conseller d'Interior

(22.111.115)
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