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Circular 21/159 – 23 de desembre de 2021 

 

Coronavirus: Ús obligatori de la mascareta a l’aire lliure 

 

Benvolguts i benvolgudes,  

 

Us informem que s’ha publicat al BOE el Reial Decret-llei 30/2021, de 23 de 

desembre, segons el qual s’adopten mesures urgents de prevenció i contenció per 

fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.  

 

L’article 1 modifica la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, 

contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 

En concret es modificat l’article 6, que queda redactat de la següent manera:  

 

Article 6. Ús obligatori de mascaretes  

1.Les persones a partir de sis anys queden obligades a l'ús de mascaretes en els 

següents supòsits: 

 

a) En qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic. 

b) En qualsevol espai a l'aire lliure d’ús públic o que es trobi obert al públic.  

c) En els mitjans de transport aeri, marítim, amb autobús, o per 

ferrocarril, incloent les andanes i estacions de viatgers, o en telefèric, 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. En el cas dels passatgers de vaixells 

i embarcacions, no serà necessari l'ús de mascaretes quan es trobin dins de la 

seva cabina. 
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2. L'obligació continguda en l'apartat anterior no serà exigible en els següents 

supòsits: 

a) A les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat 

respiratòria que pugui veure's agreujada per l'ús de la mascareta o que, per 

la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per a 

llevar-se la mascareta, o bé presentin alteracions de conducta que facin 

inviable la seva utilització. 

 

b) En el cas que, per la pròpia naturalesa de les activitats, l'ús de la mascareta 

resulti incompatible, conformement a les indicacions de les autoritats 

sanitàries 

 

c) En aquells llocs o espais tancats d’ús públic que formin part del lloc de 

residència dels col·lectius que allà es reuneixin, com les institucions per a 

l’atenció a persones grans o amb discapacitat, les dependències destinades a 

residència col·lectiva de treballadors essencials o altres col·lectius amb 

característiques similars, sempre que aquests col·lectius i els treballadors que 

exerceixen allà les seves funcions, tinguin cobertures de vacunació superiors 

al 80% amb pauta completa i de les dosis de record, acreditat per l’autoritat 

sanitària competent.  

 

Aquesta última excepció no serà aplicable als visitants externs, ni als 

treballadors dels centres residencials de persones grans o amb diversitat 

funcional, ja que en aquest cas sí és obligatori l’ús de la mascareta.  

 

d) A l’exterior, durant la pràctica d’esport individual, així com durant la 

realització d’activitats de caràcter no esportiu que es realitzin a espais 

naturals i mantenint, en tot cas, la distància mínima d’1,5 metres amb altres 

persones no convivents.  
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3. L’ús de mascaretes a centres penitenciaris en els que hi hagi mobilitat dels interns, 

tant a exteriors com a espais tancats, es regirà per les normes establertes per 

l’autoritat penitenciària competent.  

 

4. La venda unitària de mascaretes quirúrgiques que no estiguin empaquetades 

individualment només es podrà realitzar a les oficines de farmàcia garantint unes 

condicions d’higiene adequades que guardin la qualitat del producte.  

 

Aquest Reial Decret-llei entra en vigor el divendres 24 de desembre de 2021.  

 

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte.  

 

Rebeu una cordial salutació,  
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