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Fitxa sindical núm.  16/2020 

Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i 
coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 
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Objecte 

Prevenir possibles rebrots, amb vista a la 
superació de la fase III del Pla per a la Transició 
cap a una Nova Normalitat i l'expiració de la 
vigència de l'estat d'alarma.     

 

Àmbit d'aplicació 

Tot el territori nacional, seran aplicable en 
aquelles províncies, illes o unitats 
territorials que hagin superat la fase III del 
Pla per a la Transició cap a una Nova 
Normalitat, i en les quals hagin quedat 
sense efecte totes les mesures de l'estat 
d'alarma conforme al que es disposa en 
l'article 5 del Reial decret, 555/2020, de 5 
de juny. 

Una vegada finalitzada la pròrroga de l'estat 
d'alarma seran aplicable en tot el territori 
nacional fins que el Govern declari de 
manera motivada i d'acord amb l'evidència 
científica la finalització de la situació de crisi 
sanitària ocasionada pel COVID-19. 

Òrgans competents 

Correspondrà als òrgans competents de 
l'Administració General de l'Estat, de les 
Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals, 
en l'àmbit de les seves respectives 
competències, les funcions de vigilància, 
inspecció i control del correcte compliment de 
les mesures establertes. 

 

Mesures de prevenció i higiene. 

Ús obligatori de màscaretes 

Les persones de sis anys d'ara endavant queden 
obligades:  

 En la via pública, en espais a l'aire lliure i 
en qualsevol espai tancat d'ús públic 
sempre que no resulti possible garantir el 
manteniment d'una distància de seguretat 
interpersonal de, almenys, 1,5 metres. 

 En els mitjans de transport aeri, marítim, 
amb autobús, o per ferrocarril, així com en 
els transports públics i privats 
complementaris de viatgers en vehicles 
de fins a nou places, inclòs el conductor, 
si els ocupants dels vehicles de turisme 
no conviuen en el mateix domicili.  

 No serà exigible per a les persones que 
presentin algun tipus de malaltia o 
dificultat respiratòria que pugui veure's 
agreujada per l'ús de la màscara. 

 Tampoc serà exigible en el cas d'exercici 
d'esport individual a l'aire lliure. 

 

Centres, serveis i establiments 
sanitaris 

Garantirà que s'adopten les mesures 
organitzatives, de prevenció i higiene per a 
assegurar el benestar dels treballadors i els 
pacients. Així mateix, garantirà la 
disponibilitat dels materials de protecció 
necessaris en les ubicacions pertinents, la 
neteja i desinfecció de les àrees utilitzades 
i l'eliminació de residus, així com el 
manteniment adequat dels equips i 
instal·lacions. 
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Mesures de prevenció i higiene. 

Centres de treball 

El director dels centres i entitats, haurà de: 

 Adoptar mesures de ventilació, neteja i 
desinfecció adequades a les 
característiques i intensitat d'ús dels 
centres de treball. 

 Disposició dels treballadors aigua i sabó, 
o gels hidroalcohòlics o desinfectants 
amb activitat virucida. 

 Adaptar les condicions de treball, inclosa 
l'ordenació dels llocs de treball i 
l'organització dels torns, així com l'ús dels 
llocs comuns de manera que es garanteixi 
el manteniment d'una distància de 
seguretat interpersonal mínima de 1,5 
metres entre els treballadors. Quan això 
no sigui possible, haurà de proporcionar-
se als treballadors equips de protecció 
adequats al nivell de risc. 

 Mesures per a evitar la coincidència 
massiva de persones, tant treballadors 
com clients o usuaris, en els centres de 
treball. 

 Adoptar mesures per a la reincorporació 
progressiva i la potenciació de l'ús del 
teletreball. 

Si un treballador comencés a tenir símptomes 
compatibles amb la malaltia, es contactarà 
immediatament amb el telèfon habilitat per a això 
per la comunitat autònoma o centre de salut 
corresponent, i, en el seu cas, amb els 
corresponents serveis de prevenció de riscos 
laborals. 

 

Centres docents 

Les administracions educatives hauran 
d'assegurar les normes de desinfecció, 
prevenció i condicionament dels citats 
centres que aquelles estableixin. 

Adopció de les mesures organitzatives que 
resultin necessàries per a evitar 
aglomeracions i garantir que es mantingui 
una distància de seguretat de, almenys, 1,5 
metres. Quan no sigui possible mantenir 
aquesta distància de seguretat, 
s'observaran les mesures d'higiene 
adequades per a prevenir els riscos de 
contagi. 

 

S'estableixen pautes similars per a les 
següents activitats: Establiments 
comercials, Hotels i allotjaments turístics, 
Activitats d'hostaleria i restauració, 
Equipaments culturals, espectacles públics i 
altres activitats recreatives, Instal·lacions per 
a les activitats i competicions esportives, 
Altres sectors d'activitat. 

Les administracions competents hauran 
d'assegurar el compliment pels titulars dels 
establiments de les normes d'aforament, 
desinfecció, prevenció dels mateixos  així 
com el condicionament i l'adopció de les 
mesures organitzatives que resultin 
necessàries per a evitar aglomeracions i 
garantir que clients i treballadors mantinguin 
una distància de seguretat de, almenys, 1,5 
metres. Quan no sigui possible mantenir 
aquesta distància de seguretat, s'observaran 
les mesures d'higiene adequades per a 
prevenir els riscos de contagi. 
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Serveis socials 

Les administracions competents hauran d'assegurar el 
compliment pels titulars de centres de serveis socials de caràcter 
residencial i centres de dia de les normes de desinfecció, 
prevenció i condicionament de les instal·lacions. 

Així com,garantir la coordinació dels centres residencials de 
persones amb discapacitat, de persones majors i dels centres 
d'emergència, acolliment i pisos tutelats per a víctimes de 
violència de gènere i altres formes de violència contra les dones, 
amb els recursos sanitaris del sistema de salut de la comunitat 
autònoma. 

Els centres han de disposar de plans de contingència per 
COVID-19 orientats a la identificació precoç de possibles casos 
entre residents i treballadors i els seus contactes, activant si 
escau els procediments de coordinació amb l'estructura del 
servei de salut. 

 
Mesures en matèria de transports 

Transport públic de viatgers 

En els serveis de transport públic de viatgers de 
competència estatal ferroviari i per carretera que 
estiguin subjectes a un contracte públic o a 
obligacions de servei públic, els operadors hauran 
d'ajustar els nivells d'oferta a l'evolució de la 
recuperació de la demanda, a fi de garantir 
l'adequada prestació del servei, facilitant als 
ciutadans l'accés als seus llocs de treball i als 
serveis bàsics, i ateses les mesures sanitàries que 
puguin acordar-se per a evitar el risc de contagi del 
COVID-19. En qualsevol cas, hauran d'evitar-se les 
aglomeracions, així com respectar-se les mesures 
adoptades pels òrgans competents sobre el volum 
d'ocupació de vehicles i trens. 

Els operadors de transport aeri i terrestre 
interprovincials amb número de seient preassignat 
hauran de recaptar informació per a contacte de tots 
els passatgers i conservar els llistats un mínim de 
quatre setmanes amb posterioritat al viatge. 

Mesures en matèria de 
transports 

Transport marítim 

Donaran compliment a les mesures 
preventives i de control que 
s'estableixin per les autoritats 
competents. 

Els operadors amb número de 
seient preassignat hauran de 
recaptar informació per a contacte 
de tots els passatgers i conservar 
els llistats un mínim de quatre 
setmanes amb posterioritat al 
viatge. 
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Mesures relatives a medicaments, productes sanitaris i productes 
necessaris per a la protecció de la salut. 

 
Mesures en matèria de medicaments 

Els fabricants i els titulars d'autoritzacions de 
comercialització d'aquells medicaments 
considerats essencials en la gestió de la crisi 
sanitària ocasionada pel COVID-19, hauran 
de comunicar a l'Agència Espanyola de 
Medicaments i Productes Sanitaris, l'estoc 
disponible, la quantitat subministrada en 
l'última setmana i la previsió d'alliberament i 
recepció de lots, incloent les dates i 
quantitats estimades. 

El Ministre de Sanitat podrà ordenar la 
priorització de la fabricació dels 
medicaments referits anteriorment. 

 

Atorgament de llicències prèvies de 
funcionament d'instal·lacions i posada en 
funcionament de determinats productes 
sanitaris sense marcatge CE 

L'Agència Espanyola de Medicaments i 
Productes Sanitaris podrà atorgar, prèvia 
sol·licitud de l'interessat una llicència 
excepcional prèvia de funcionament 
d'instal·lacions o una modificació temporal 
de funcionament d'instal·lacions existent, per 
a la fabricació de màscares quirúrgiques i 
bates quirúrgiques en la situació de crisi 
sanitària ocasionada pel COVID-19. 

Detecció precoç, control de fonts d'infecció i 
vigilància epidemiològica. 

 
Comunicació de dades 
pels laboratoris 

Hauran de remetre 
diàriament al Ministeri de 
Sanitat i a l'autoritat 
sanitària de la comunitat 
autònoma en la qual es 
trobin les dades de totes les 
proves realitzades a través 
del Sistema d'Informació 
establert per l'administració 
respectiva. 

 

Provisió d'informació 
essencial per a la 
traçabilitat de contactes 

Els establiments, mitjans de 
transport o qualsevol altre 
lloc, centre o entitat pública 
o privada en els quals les 
autoritats sanitàries 
identifiquin la necessitat de 
realitzar traçabilitat de 
contactes, tindran l'obligació 
de facilitar a les autoritats 
sanitàries la informació de la 
qual disposin o que els sigui 
sol·licitada relativa a la 
identificació i dades de 
contacte de les persones 
potencialment afectades. 

 

Declaració obligatòria de COVID-19 

Malaltia de declaració obligatòria urgent. 

Obligació de facilitar a salut pública les dades necessàries per al seguiment i la vigilància 
epidemiològica. 

Serà aplicable a tots els centres, serveis i establiments sanitaris i serveis socials, tant del sector 
públic com del privat, així com als professionals sanitaris que treballen en ells. 

En l'atenció primària de salut, a tot cas sospitós  se li realitzarà una prova diagnòstica per PCR. 

 

Protecció de dades de caràcter personal 

La informació de caràcter personal que es realitzi es farà 
d'acord amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d'aquestes dades. El tractament tindrà per finalitat el 
seguiment i vigilància epidemiològica del COVID-19. 
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Mesures per a garantir les capacitats del sistema sanitari. 

Recursos humans 

Les administracions competents vetllaran per garantir la suficient 
disponibilitat de professionals sanitaris amb capacitat de reorganització 
dels mateixos d'acord amb les prioritats a cada moment. 

Les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes han de tenir plans 
de contingència que garanteixin la capacitat de resposta i la coordinació 
entre els serveis de Salut Pública, atenció primària i atenció hospitalària. 
Així mateix, els centres d'atenció primària i hospitalaris, de titularitat 
pública o privada, han de comptar amb plans interns per a fer front a la 
gestió de situacions d'emergència. 

 Règim sancionador. 

Infraccions i sancions 

La vigilància, inspecció i control del compliment d'aquestes 
mesures, així com la instrucció i resolució dels procediments 
sancionadors que procedeixin, correspondrà als òrgans 
competents de l'Estat, de les comunitats autònomes i de les 
entitats locals en l'àmbit de les seves respectives competències. 

L'incompliment de l'obligació d'ús de màscaretes serà considerat 
infracció lleu, i sancionat amb multa de fins a cent euros. 

 

Controls sanitaris i operatius en 
aeroports gestionats per Aena. 

Posarà a la disposició dels serveis centrals 
i perifèrics de Sanitat Exterior de manera 
temporal els recursos humans, sanitaris i 
de suport, necessaris amb la finalitat de 
garantir el control sanitari de l'entrada de 
passatgers de vols internacionals en els 
aeroports gestionats per Aena. 

Aena tindrà dret a recuperar els costos en 
els quals incorri a conseqüència de la 
col·laboració amb les autoritats sanitàries 
prevista a aquest article. 

 

Sanitat exterior en ports d'interès 
general. 

Les Autoritats Portuàries, com a gestores dels 
ports d'interès general, posaran a la disposició 
dels serveis centrals i perifèrics de Sanitat 
Exterior els recursos necessaris amb la finalitat 
de garantir la valoració sanitària i epidemiològica 
a l'entrada de passatgers internacionals en els 
ports d'interès general. 

En cas que l'exercici del control sanitari de 
passatgers en règim de passatge internacional, 
no fossin sufragats per fons procedents de la Unió 
Europea per a compensar les despeses 
derivades de la crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19, els costos es repercutiran en la taxa 
corresponent al passatge.     

 


