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Circular 22/65 – 20 d’abril de 2022 

 

Obligatorietat en l’ús de les mascaretes 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

Pel vostre interès, us informem que avui s’ha publicat al BOE, 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 per la COVID-19. S’adjunta la disposició.  

 

En aquest sentit, us transcrivim la nota informativa de Tourism & Law, assessor legal 

de la CEHAT amb el resum de la normativa: 

 

L’article 6 de 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, 

estableix els supòsits d’ús obligatori de la mascareta per a les persones majors de 6 

anys, així com les excepcions a aquesta obligació.  

 

L’evolució de l’epidèmia de la COVID-19, afavorida per les cobertures de vacunació 

que s’han assolit a l’Estat Espanyol i per l’aplicació de les mesures no farmacològiques 

de control de la transmissió del SARS-CoV-2 per part de la població fins al març de 

2022, permet plantejar modificacions a les estratègies de control de l’epidèmia.  

 

D’aquesta forma, en aquest reial decret s’estableixen els àmbits on la mascareta 

continuarà essent obligatòria. No obstant, es recomana per a totes les persones amb 

una major vulnerabilitat davant de la infecció per COVID-19 que es mantingui l’ús de 

la mascareta en qualsevol situació en la qual es tingui contacte prolongat amb 

persones de distància menor d’1,5 metres.  

 

Així, l’obligació de l’ús de mascaretes, queda establerta de la següent forma:  
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1. Les persones majors de sis anys estan obligades a l’ús de mascaretes en els 

següents supòsits: 

 

a. En els centres, serveis i establiments sanitaris, per part de les persones 

treballadores, dels visitants i dels pacients en excepció de les persones 

ingressades quan romanguin a la seva habitació.  

b. En els centres sociosanitaris (residències de persones grans) els 

treballadors i visitants quan estiguin en zones compartides.  

c. En els mitjans de transport aeri, per ferrocarrils o per cable i als 

autobusos, així com als transports públics de viatgers. Als espais tancats 

de bucs i embarcacions en els quals no sigui possible mantenir la 

distància d’1,5 metres, excepte a les cabines, quan siguin compartides 

per nuclis de convivents.  

 

2. Aquesta obligació no s’exigirà 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 mascareta o que, 

per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin 

d’autonomia per treure’s la mascareta o bé presentin alteracions de 

conducta que facin inviable el seu ús.  

b. En el cas que, per la pròpia naturalesa de les activitats, l’ús de la 

mascareta resulti incompatible, d’acord amb les indicacions de les 

autoritats sanitàries.  

 

Per aquest motiu, es recomana un ús responsable de la mascareta en els espais 

tancats d’ús públic on les persones transiten o romanen un temps prolongat.  

 

També, es recomana l’ús responsable de la mascareta en els esdeveniments 

multitudinaris.  
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A l’entorn familiar i a les reunions o celebracions privades, es recomana un ús 

responsable en funció de la vulnerabilitat dels participants.  

 

A l’entorn laboral, amb caràcter general, no resultarà preceptiu l’ús de les 

mascaretes. No obstant, els responsables en matèria de prevenció de riscos 

laborals, d’acord amb la corresponent avaluació de riscos del lloc de treball, podran 

determinar les mesures preventives adequades que hagin d’implantar-se al lloc de 

treball o en determinats espais dels centres de treball, inclòs el possible ús de 

mascaretes, si així es derivés de la referida avaluació.  

 

El reial decret ha entrat en vigor avui mateix, dia de la seva publicació al BOE.  

  

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

 

Rebeu una cordial salutació,  


