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20.20 Nota informativa 

 

NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL REIAL DECRET-LLEI 21/2020, DE 9 DE JUNY, DE 

MESURES URGENTS DE PREVENCIÓ, CONTENCIÓ I COORDINACIÓ I COORDINACIÓ PER 

FER FRONT A LA CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PER LA COVID-19.   

 

En data 9 de juny de 2020 s’ha publicat al BOE núm. 163 el Reial Decret-llei 21/2020, de 9 de juny, de 

mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació i coordinació per fer front a la crisi 

sanitària ocasionada per la COVID -19 

 

Aquesta Reial Decret-llei té per objecte establir les mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació 

necessàries per fer front a la crisi sanitària, així com prevenir possibles rebrots, amb vista a la superació 

de la fase III del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. Les mesures dels capítols II, III, IV, V, 

VI i VII així com les establertes a la Disposició addicional 6a només seran d’aplicació als territoris que 

hagin superat la fase III i en les quals hagin quedat sense efecte totes les mesures de l’estat d’alarma.  

 

Com a deure general, s’estableix un deure de cautela i protecció a tots els ciutadans i a qualsevol titular 

de les activitats regulades al RDL, que hauran d’adoptar les mesures necessàries per a evitar la generació 

de riscos de propagació de la malaltia, així com la pròpia exposició a aquests riscos. 

 

CAPÍTOL II 

 

Ús de mascaretes 

- És obligatori l’ús de mascaretes  en els supòsits estipulats al RDL 

- No serà obligatori l’ús de mascareta per a persones que presentin alguna malaltia o dificultat 

respiratòria que es pugui agreujar pel seu ús, o que per la seva situació de discapacitat o 

dependència no disposin d’autonomia per treure’s la mascareta o presentin alteracions de 

conducta que facin inviable el seu ús. Tampoc quan es faci esport individual a l’aire lliure, supòsits 

de força major o situació de necessitat o quan per la naturalesa de l’activitat l’ús de mascareta 

sigui incompatible.  

 

Centres de treball 

- Necessitat d’adopció de mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a l’activitat del 

lloc de treball.  

- Posada a disposició d’aigua i sabó o gels hidroalcohòlics o desinfectants virucides, autoritzats i 

registrats.  

- Adaptació de les condicions de treball i organització de torns, així com garantir la distància d’1,5 

metres entre treballadors o entrega d’equips de protecció si no és possible.  

- Presa de mesures per evitar la coincidència massiva de persones al centre.  

- Adopció de mesures d’incorporació progressiva i potenciació del teletreball.  
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- Les persones que presentin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari per prevenció no 

hauran d’acudir al centre de treball. Si un treballador comença a tenir símptomes, s’haurà de 

contactar amb les autoritats pertinents i es seguiran les condicions establertes a l’apartat 3 de 

l’article 7 del RDL.  

 

Centres, serveis i establiments sanitaris 

- L’administració sanitària competent haurà de garantir l’adopció de mesures organitzatives, de 

prevenció i higiene per assegurar el benestar de treballadors i pacients i garantir la disponibilitat 

de materials de protecció adients, neteja i desinfecció i eliminació de residus, així com el 

manteniment dels equips i instal·lacions.  

 

Serveis socials 

- Les administracions competents han d’assegurar el compliment pels titulars dels serveis socials 

residencials i centres de dia de les normes de desinfecció, prevenció i condicionament de les 

instal·lacions i vetllaran per la normal activitat dels centres sempre amb mesures de prevenció 

de riscos de contagi.  

- Les autoritats hauran de garantir la coordinació de centres residencials de persones amb 

discapacitat i de persones grans, entre d’altres, amb els recursos sanitaris del sistema de salut 

de la CCAA.  

- Els titulars dels centres han de disposar de plans de contingència per COVID-19 orientats a la 

detecció precoç enter residents i treballadors i els seus contactes. S’adoptaran mesures 

organitzatives, de prevenció i higiene en relació amb treballadors, usuaris i visitants i garantiran 

la posada a disposició de material de protecció adequat.  

- La resta de prestacions de serveis recollits al Catàleg de Referència de Serveis Socials s’hauria 

de realitzar assegurant que s’adopten les mesures pertinents.  

 

Altres mesures  

 

- Centres docents 

- Establiments comercials 

- 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 que es duguin a terme a centre, lloc, establiment, local o entitat hauran 

de donar compliment si es pot apreciar el risc de transmissió comunitària, en relació amb les 

normes d’aforament, desinfecció, prevenció, condicionament, etc.  

 

 

CAPÍTOL III 

Mesures en matèria de transport públic de viatgers, i transport marítim. 
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CAPÍTOL IV 

 

Mesures relatives a medicaments, productes sanitaris i productes necessaris per la protecció de la salut 

 

- Els fabricants i titulars d’autoritzacions de comercialització de medicaments considerats 

essencials en la gestió de la crisi hauran de comunicar a l’Agència Espanyola del Medicaments 

i Productes Sanitaris (AEMPS) les provisions disponibles i les quantitats subministrades i la 

previsió d’alliberació i recepció de lots, així com establir mesures i protocols per garantir 

l’abastiment als centres i serveis sanitaris, també durant les vacances i caps de setmana.  

- L’AEMPS podrà atorgar abans de finalitzar juliol de 2020 una llicència excepcional prèvia de 

funcionament d’instal·lacions per a la fabricació de mascaretes i bates quirúrgiques, segons les 

condicions establertes al RDL.  

- S’autoritza l’ús de bioetanol per a la producció de gels i solucions hidroalcohòliques de 

desinfecció de mans.  

- Es podrà autoritzar l’ús de fabricació de desinfectants de pell sana que continguin compostos 

adquirits de diferents proveïdors als estipulats a la normativa europea.  

 

CAPÍTOL V 

 

Detecció precoç, control de fonts d’infecció i vigilància epidemiològica 

 

- El COVID-19 és una malaltia de declaració obligatòria urgent.  

- S’ha d’informar a l’autoritat de salut pública competent per al seguiment i vigilància 

epidemiològica del COVID-19 que siguin requerits. La obligació és generalitzada i en particular, 

és d’aplicació a tots els centres, serveis i establiments sanitaris i serveis socials, tant del sector 

públic com del privat i als professionals que hi treballen en ells. 

- Les autoritats han de garantir la realització de proves PCR a tots els casos sospitosos tan aviat 

com sigui possible.  

- S’apliquen obligatòriament els protocols de vigilància aprovats pel Consell Interterritorial del 

Sistema Nacional de Salut.  

- Els laboratoris públics i privats que realitzin proves PCR o altres proves diagnòstiques de 

detecció de SARS-CoV-2 hauran de remetre diàriament al Ministeri de Sanitat i a l’autoritat de la 

CCAA les dades de les proves realitzades pel mitjà establert per l’administració.  

- Els establiments, mitjans de transport o altres centres, llocs o entitats on les autoritats identifiquin 

la necessitat de realitzar la traçabilitat de contactes hauran de facilitar a les autoritats la 

informació de la qual disposin o sigui sol·licitada.  

- El tractament de dades es realitzarà d’acord amb la normativa vigent.  

 

CAPÍTOL VI 

 

Mesures per garantir les capacitats del sistema sanitari 

- Les administracions competents vetllaran per la suficient disponibilitat de professionals sanitaris, 

en concret, per a la prevenció i control de la malaltia, diagnòstic precoç, atenció de casos i 

vigilància epidemiològica.  
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- Les autoritats de les CCAA han de tenir plans de continència que garanteixin la resposta i 

coordinació de tots els nivells dels serveis de Salut Pública i els CAPs i centres hospitalaris han 

de tenir plans interns per a la gestió de situacions d’emergència en relació amb la COVID-19 en 

les condicions establertes al RDL.  

- Les CCAA han d’informar al Ministeri de Sanitat la informació sobre capacitat assistencial i 

necessitat de recursos humans i materials.  

 

CAPÍTOL VII 

 

- S’estableix un règim sancionador per la inobservança de les obligacions establertes al RDL 

21/2020 de 9 de juny.  

 

Mesures contingudes a les disposicions addicionals 

 

DA 1a.- Controls sanitaris i operatius en aeroports gestionats per Aena. 

DA 2a.- Sanitat exterior en ports d’interès general. 

DA 3a.- Autorització per l’atorgament d’avals a les operacions de finançament que realitzi el Banc Europeu 

d’Inversions a través del Fons Panaeuropeu de Garanties en resposta a la crisi del COVID-19. 

DA 4a.- Amb efectes des del 10 de juny de 2020, s’aixeca la suspensió de terminis de caducitat dels 

assentaments registrals susceptibles de cancel·lació pel transcurs del temps, reprenent-se el seu còmput 

des d’aquesta data.  

DA 5a.- Forces Armades 

DA 6a.- Gestió de la prestació farmacèutica: fins a la declaració de la crisi sanitària ocasionada 

pel COVID-19, la custòdia, conservació i dispensació de medicaments d’ús humà també 

correspondrà als serveis de farmàcia d’assistència social, dels centres psiquiàtrics i de les 

institucions penitenciàries per a la seva aplicació en aquestes institucions. Es podran establir 

mesures de dispensació no presencial  per a l’entrega a centres sanitaris, o en el cas 

d’establiments autoritzats, l’entrega a domicili, en les condicions establertes al RDL.  

 

 

Barcelona, 10 de juny de 2020 


