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Nota informativa del REIAL DECRET LLEI 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció 
i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE núm. 163, 10-06-2020) 

 

En el moment actual, en el qual tot el territori nacional ha aconseguit almenys la fase II del Pla, el vigent RD 
555/2020, de 5 de juny disposa que l'autoritat competent delegada per a l'adopció, supressió, modulació i 
execució de mesures corresponents a la fase III del Pla de desescalada serà, en exercici de les seves 
competències, exclusivament qui ostenti la Presidència de la comunitat autònoma, excepte per a les mesures 
vinculades a la llibertat de circulació que excedeixin l'àmbit de la unitat territorial determinada per a cada 
comunitat autònoma. A més, es preveu que seran les CCAA les que puguin decidir, conforme a criteris sanitaris 
i epidemiològics, la superació de la fase III en les diferents províncies, illes o unitats territorials de la seva 
comunitat i que, en conseqüència, quedin sense efecte les mesures derivades de la declaració de l'estat 
d'alarma en els seus respectius territoris. En aquest estat de situació del procés de desescalada i en el marc 
d'aquestes previsions, durant la vigència d'aquesta última pròrroga es pretén culminar aquest procés amb el 
gradual aixecament i definitiva pèrdua d'eficàcia de les mesures en tots els territoris si, com és previsible, tots 
ells superen totes les fases del procés de desescalada. Però l'actual evolució favorable en la contenció de la 
pandèmia no eximeix als poders públics del seu deure de «organitzar i tutelar la salut pública a través de 
mesures preventives i de les prestacions i serveis necessaris» (art. 43.2 de la CE) per a garantir el dret a la 
protecció de la salut. Per això, encara que els efectes de la pandèmia han estat notablement controlats, la 
seva naturalesa i evolució imprevisible, així com «l'estat actual de la recerca científica, els avanços de la qual 
són canviants» i la «incertesa tan accentuada i difícil de calibrar des de paràmetres jurídics» als quals al·ludeix 
el Tribunal Constitucional en el seu Acte de 30 d'abril de 2020 (FJ 4), en relació amb les formes de contagi i 
amb la propagació del virus, aconsellen l'adopció d'una sèrie de mesures urgents de prevenció, contenció i 
coordinació, que permetin continuar fent front i controlant la pandèmia, una vegada expiri la vigència de 
l'estat de l'alarma i decaiguin les mesures derivades de la seva adopció. 

En aquest sentit, és essencial distingir entre l'expiració de les mesures limitatives de contenció adoptades 
durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues successives per a fer front a la situació 
d'emergència sanitària ocasionada per laCOVID-19, i la crisi sanitària pròpiament dita, provocada per la 
pandèmia, la qual subsisteix, encara que notablement atenuada al nostre país, i la superació del qual encara 
no ha estat oficialment declarada ni en l'àmbit nacional, ni en l'internacional, pels organismes i autoritats 
competents. Per això, davant els possibles riscos que poguessin derivar-se de la pèrdua de vigència automàtica 
d'aquestes mesures per a la favorable evolució en l'assoliment dels objectius de contenció de la pandèmia, 
per l'aparició de nous brots epidemiològics i noves cadenes de transmissió no identificades que 
comprometessin la garantia de la integritat física i la salut de les persones i que situessin de nou sota una 
enorme pressió assistencial els recursos sanitaris disponibles, es fa urgent i necessària l'adopció de mesures 
preventives, mentre no sigui declarada oficialment la finalització de la situació de crisi sanitària. I, a aquesta fi 
respon el present RDLL amb l'establiment d'un deure general de cautela i protecció, i amb l'adopció d'una 
sèrie de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació, dirigides a garantir el dret a la vida i a la 
protecció de salut mentre perduri la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, una vegada expirada la vigència 
de l'estat d'alarma i de les mesures extraordinàries de contenció, incloses les limitatives de la llibertat de 
circulació, establertes a l'empara d'aquell. 

Addicionalment, l'amplitud i gravetat d'aquesta crisi sanitària han posat de manifest determinades mancances 
en la regulació continguda en la nostra legislació ordinària per a fer front a crisis sanitàries d'aquesta o similar 
naturalesa. Per això també es considera necessari escometre una sèrie de modificacions puntuals de la 
legislació sanitària de manera que es garanteixi a futur l'articulació d'una resposta eficaç i coordinada de les 
autoritats sanitàries davant aquesta mena de crisi. 

Segons la DF 8a, el RDLL entrarà en vigor l’11-06-2020, sense perjudici del que es disposa en l’art. 2 respecte 
de l'àmbit d'aplicació. 

El RDLL s'estructura en set capítols, 31 articles, sis disposicions addicionals, una disposició derogatòria, vuit 
disposicions finals i un annex. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5895.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5895&p=20200610&tn=1#df-8
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5895&p=20200610&tn=1#a2
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 El capítol I (arts. 1 a 5), recull les disposicions generals, això és, l'objecte i l'àmbit d'aplicació del reial 
decret llei, els òrgans competents, així com les mesures que s'han d'adoptar per a evitar la generació de 
riscos de propagació de la malaltia COVID-19. Així mateix, es preveu l'adopció de plans i estratègies 
d'actuació per a afrontar emergències sanitàries, mitjançant actuacions coordinades en salut pública, per 
al desenvolupament de les diferents activitats que es contemplen en els capítols següents. 

 El capítol II (arts. 6 a 16) i recull el manteniment de determinades mesures de prevenció i higiene, com 
són l'ús obligatori de màscares en la via pública, en espais a l'aire lliure i en espais tancats d'ús públic o 
que es trobin oberts al públic, així com en els transports. També es contempla la possibilitat que les 
màscares puguin ser adquirides de manera unitària en les oficines de farmàcia, la qual cosa facilita el seu 
accés a la població. Igualment, en aquest capítol es contempla l'adopció de determinades mesures de 
prevenció a l'entorn de treball, com ara l'ordenació dels llocs de treball o l'organització dels torns per a 
evitar aglomeracions, així com el manteniment de mesures de prevenció i higiene bàsiques en els 
establiments comercials, en els centres residencials de caràcter social, als hotels i allotjaments turístics o 
en les activitats d'hostaleria i restauració, entre altres. En l'àmbit esportiu, es reconeix la competència del 
Consell Superior d'Esports per a aplicar aquestes mesures en determinades competicions professionals, 
una vegada sentit l'organitzador, el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes; i en funció de les 
circumstàncies concurrents i la necessària protecció d'esportistes i públic. 

 El capítol III (art. 17 i 18), recull diverses disposicions que habiliten per a regular l'oferta de places i el 
volum d'ocupació en els serveis de transport de viatgers per via marítima, per ferrocarril i per carretera, 
tots ells de competència estatal. Els operadors de transport amb número de seient preassignats hauran 
de conservar, a la disposició de les autoritats de salut pública, la informació de contacte dels passatgers 
durant un mínim de quatre setmanes, amb la finalitat de realitzar la traçabilitat dels contactes. Així 
mateix, s'habilita al titular de la Direcció General de la Marina Mercant per a ordenar, a proposta del 
Ministeri de Sanitat, l'adopció de mesures sanitàries per al control de vaixells, inclosos els de tipus creuer, 
que realitzin viatges internacionals i naveguin per aigües de la mar territorial a fi d'entrar en ports 
espanyols. 

 El capítol IV (arts. 19 a 21), conté mesures relatives a medicaments, productes sanitaris i productes 
necessaris per a la protecció de la salut. Entre altres aspectes, cal assenyalar, en matèria de medicaments, 
la necessitat de donar continuïtat a les mesures de subministrament d'informació, proveïment i fabricació 
d'aquells considerats essencials per a la gestió sanitària de la COVID-19. Igualment, per a protegir la salut 
pública, s'ha de garantir el seu proveïment en centres i serveis sanitaris, i això requereix una distribució 
capaç de cobrir el consum amb l'agilitat necessària. Pel que respecta als productes sanitaris i als biocides, 
s'incorporen les mesures imprescindibles per a garantir la fabricació i posada a la disposició de màscares 
quirúrgiques, bates quirúrgiques, solucions i gels hidroalcohòlics per a la desinfecció de mans i antisèptics 
de pell sana a un ritme adequat per a atendre el considerable volum de demanda existent. 

 El capítol V (arts. 22 a 27), preveu mesures per a la detecció precoç de la malaltia i el control de les fonts 
d'infecció i vigilància epidemiològica. D'aquesta manera, s'assenyala de manera específica que la COVID-
19, és una malaltia de declaració obligatòria urgent, qualificació que en la pràctica ja tenia per ser un 
subtipus de la família SARS (Síndrome Respiratòria Aguda Greu), i estar prevista en els annexos I. 48 i II.1.B 
del RD 2210/1995, de 28 de desembre, pel qual es crea la xarxa nacional de vigilància epidemiològica. Així 
mateix, es dóna continuïtat a una sèrie d'obligacions de recollida, tractament i remissió d'informació, de 
les dades de rellevància epidemiològica i sanitària que siguin pertinents, sempre salvaguardant els drets 
de protecció de dades personals, així com al sistema establert amb els laboratoris per a la recollida i 
remissió d'informació amb el resultat de proves diagnòstiques per PCR (Reacció en Cadena de la 
Polimerasa) a Espanya com a complement al sistema de vigilància individualitzada dels casos de la COVID-
19. 

 El capítol VI (arts. 28 a 30), disposa una sèrie de mesures per a garantir les capacitats del sistema sanitari 
en matèria de recursos humans, plans de contingència i obligacions d'informació. 

 El capítol VII, (art. 31) regula el règim sancionador aplicable a l'incompliment de les mesures de prevenció 
i de les obligacions establertes en aquest reial decret llei. 
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 La DA 1a conté previsions específiques en relació amb els controls sanitaris i operatius en aeroports 
gestionats per AENA. 

 La DA 2a incorpora les previsions en matèria de sanitat exterior en ports d'interès general. 

 La DA 3a recull l'autorització a l’AGE per a atorgar avals per import màxim de 2.817.500.000 euros l'any 
2020 per a cobrir els costos i les pèrdues en les operacions de finançament que realitzi el Grup Banc 
Europeu d'Inversions a través del Fons Paneuropeu de Garanties en reposada a la crisi de la COVID-19. 

 La DA 4a aixeca la suspensió dels terminis de caducitat dels seients registrals establerts mitjançant l’art. 
42 del RDLL 8/2020, de 17 permetent compassar l'aixecament dels terminis de caducitat dels seients 
registrals amb el dels terminis administratius i el dels terminis judicials, la suspensió dels quals s'ha 
aixecat, respectivament, l'1 i el 4 de juny, mitjançant el RD 537/2020, de 22 de maig. 

 La DA 5a estableix que en l'àmbit de les Forces Armades serà la Inspecció General de Sanitat de la Defensa, 
qui realitzi les accions necessàries per al compliment de les disposicions previstes en el RDLL donant 
compte de les mateixes al Ministeri de Sanitat. 

 La DA 6a estableix de manera conjuntural, i davant la situació de crisi sanitària, la possibilitat d'incorporar 
al procés de dispensació l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació per a garantir una 
atenció i seguiment farmacoterapèutic òptim i acostar la medicació al pacient quan situacions com les 
que s'han produït en aquesta crisi de salut pública o bé en el cas de persones especialment situació de 
vulnerabilitat, persones majors, malaltes i dependents, l'aconsellin. 

 La disposició derogatòria única deroga les disposicions d'igual o inferior rang s'oposin al que es disposa 
RDLL. 

 La DF 1a modifica la Llei 48/1960, de 21 de juliol, sobre Navegació Aèria, introduint una nova DA 6a, que 
habilita al Director de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, en el marc de les seves competències i sota 
certes condicions, per a concedir, en els àmbits de l'aviació civil subjectes a normativa nacional, 
exempcions específiques, equivalents a les previstes en la normativa d'aviació civil de la Unió Europea, en 
els àmbits no regulats per aquesta, quan es produeixin circumstàncies urgents imprevistes o necessitats 
operatives urgents. D'aquesta manera, es permet mantenir i prolongar les mesures de flexibilitat 
aprovades per al manteniment d'aquests títols, habilitacions o autoritzacions adoptades durant l'estat 
d'alarma, i graduar-les en tant es recupera la normalitat, i permetre l'establiment de les quals siguin 
precises per a una recuperació escalonada que eviti el col·lapse i permeti la recuperació de la normalitat 
en el sector. 

 La DF 2a modifica la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut. En 
primer lloc, es modifica la figura de les «actuacions coordinades en salut pública», prevista en l’art. 65, 
permetent que a través d'aquest instrument es puguin elaborar o activar plans i estratègies d'actuació. I, 
en segon lloc, s'introdueix un nou art. 65 bis un deure de subministrament d'informació per part de les 
CCAA en situacions d'emergència per a la salut pública, a fi de garantir l'adequada coordinació entre les 
autoritats sanitàries i reforçar el funcionament del conjunt del Sistema Nacional de Salut. 

 La DF 3a modifica l’art. 94.3 del text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes 
sanitaris. Aquesta reforma ve a completar la ja realitzada de l'apartat 2 d'aquest mateix article durant la 
vigència de l'estat d'alarma a fi de poder fixar el preu d'aquells productes necessaris per a la protecció de 
la salut poblacional. Així, es reserva a la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments l'adopció 
del procediment a seguir per a la fixació d'aquest preu. 

 La DF 4a modifica l’art. 40 del RDLL 8/2020, de 17 de març, amb la finalitat d'estendre fins al 31-12-2020, 
la possibilitat que, encara que els estatuts no ho haguessin previst, les sessions dels òrgans de govern i 
d'administració de les associacions, de les societats civils i mercantils, del consell rector de les societats 
cooperatives i del patronat de les fundacions, puguin celebrar-se per videoconferència o per conferència 
telefònica múltiple i així també que els seus acords puguin celebrar-se per escrit i sense sessió sempre 
que ho decideixi el president o quan el sol·licitin, almenys, dos dels membres de l'òrgan. Així mateix, es 
deroga l’art. 42 del RDLL 8/2020, de 17 de març, relatiu a la suspensió dels terminis de caducitat dels 
seients registrals, per coherència amb el que es disposa en la DA 4a del RDLL. 
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 La DF 5a modifica l’at. 36 del RDLL 11/2020 relatiu al dret de resolució de determinats contractes sense 
penalització per part dels consumidors i usuaris, amb la finalitat d'estendre l'aplicació de l'article a aquells 
contractes que puguin resultar d'impossible execució com a conseqüència de les mesures imposades per 
les diferents administracions durant les fases de desescalada o nova normalitat, una vegada que hagi 
deixat d'estar vigent l'estat d'alarma. Així mateix també es modifica l'apartat 4 de l’art. 36 en un doble 
sentit: en primer lloc, per a circumscriure la possibilitat d'emissió dels bons a l'acceptació voluntària amb 
caràcter previ per part del passatger o viatger, i, en segon lloc, per a establir el termini automàtic de 14 
dies per al reemborsament de l'import del bo a la finalització del seu període de validesa, si aquest no ha 
estat canviat. Així mateix, es deroga l’art. 37 del citat RDLL 11/2020 per coherència amb la major 
flexibilització en matèria de joc establerta durant les fases II i III del Pla per a la Transició cap a una nova 
normalitat. 

 La DF 6a relaciona els títols competencials que emparen a l'Estat per a dictar el reial decret llei, i la DF 7a 
introdueix una habilitació per al seu desenvolupament reglamentari, a favor dels Ministres de Sanitat i de 
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, en l'àmbit de les seves respectives competències. 

 

A continuació detallem a aquells aspectes del RDLL que poden resultar de més interès pel món local: 

Disposicions generals (Cap. I) 

 Objecte (art. 1): El RDLL té per objecte establir les mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació 
necessàries per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, 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 per part 
d'algunes províncies, illes i unitats territorials i, eventualment, l'expiració de la vigència de l'estat d'alarma 
declarat pel RD 463/2020, de 14 de març, i les seves pròrrogues. 

 Àmbit d'aplicació (art. 2): el RDLL serà aplicable en tot el territori nacional.  

 Únicament 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, les mesures contemplades en els capítols II, III, IV, V, VI i VII i en la 
DA 6a amb excepció de l’art. 15.2 (instal·lacions per les activitats i competicions esportives), que serà 
aplicable des del moment de l'entrada en vigor del RDLL en tot el territori nacional, l’11-06-2020. 

 Una cop finalitzada la pròrroga de l'estat d'alarma establerta pel RD 555/2020, de 5 de juny (00:00 
hores del dia 21-06-2020) les mesures contingudes en els capítols II, III, IV, V, VI i VII i en la DA 6a 
seran aplicable en tot el territori nacional fins que el Govern declari de manera motivada i d'acord 
amb l'evidència científica disponible, previ informe del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències 
Sanitàries, la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 

 Òrgans competents (art. 3): amb caràcter excepcional i quan així ho requereixin motius d'extraordinària 
gravetat o urgència, l’AGE promourà, coordinarà o adoptarà d'acord amb les seves competències quantes 
mesures siguin necessàries per a assegurar el compliment del que es disposa en aquest RDLL, amb la 
col·laboració de les CCAA. Correspondrà als òrgans competents de l’AGE, de les CCAA 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 en aquest reial decret llei. 

 Deure de cautela i protecció (art. 4): Tots els ciutadans hauran d'adoptar les mesures necessàries per a 
evitar la generació de riscos de propagació de la malaltia COVID-19, així com la pròpia exposició a aquests 
riscos, conformement al que s'estableix en aquest RDLL. Aquest deure de cautela i protecció serà 
igualment exigible als titulars de qualsevol activitat regulada en aquest RDLL. 

 Plans i estratègies d'actuació per a afrontar emergències sanitàries (art. 5): es procedirà a l'adopció de 
plans i estratègies d'actuació per a afrontar emergències sanitàries, mitjançant actuacions coordinades 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/planDesescalada.htm
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5895&p=20200610&tn=1#a1-7
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5767&p=20200606&tn=1#a2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5895&p=20200610&tn=1#da-6
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en salut pública, atesos els diferents nivells de risc d'exposició i de transmissió comunitària de la malaltia 
COVID-19 per al desenvolupament de les diferents activitats contemplades en aquest RDLL. 

Mesures de prevenció i higiene (Cap. II) 

 

 Ús obligatori de mascaretes (art. 6): Les persones de 6 anys d'ara endavant queden obligades a l'ús de 
màscares en els següents supòsits: 

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

b) 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. En el cas dels passatgers de 
vaixells i embarcacions, no serà necessari l'ús de mascaretes quan es trobin dins de la seva cabina o 
en les seves cobertes o espais exteriors quan resulti possible garantir el manteniment d'una distància 
de seguretat interpersonal de, almenys, 1,5 metres. 

Aquesta obligació 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 o que,  

 per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per a llevar-se la 
màscara, o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.  

 en el cas d'exercici d'esport individual a l'aire lliure,  

 en els supòsits de força major o situació de necessitat 

 per la pròpia naturalesa de les activitats, l'ús de la màscara resulti incompatible, segons a les 
indicacions de les autoritats sanitàries. 

La venda unitària de màscares quirúrgiques que no estiguin empaquetades individualment només es 
podrà realitzar en les oficines de farmàcia garantint unes condicions d'higiene adequades que 
salvaguardin la qualitat del producte. 

 Centres de treball (art. 7): sens perjudici de la LRPRL i de la resta de la normativa laboral que resulti 
d'aplicació, el titular de l'activitat econòmica o, en el seu cas, el director dels centres i entitats, haurà de: 

a) Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d'ús 
dels centres de treball, conformement als protocols que s'estableixin en cada cas. 

b) Posar a la disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat 
virucida, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans. 

c) 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. 

d) Adoptar mesures per a evitar la coincidència massiva de persones, tant treballadors com clients o 
usuaris, en els centres de treball durant les franges horàries de previsible major afluència. 

e) Adoptar mesures per a la reincorporació progressiva de manera presencial als llocs de treball i la 
potenciació de l'ús del teletreball quan per la naturalesa de l'activitat laboral sigui possible. 

Les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 o estiguin en aïllament domiciliari 
a causa d'un diagnòstic per la COVID-19 o que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver 
tingut contacte estret amb alguna persona amb la COVID-19 no hauran d'acudir al seu centre de treball. 

Si un treballador comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà immediatament 
amb el telèfon habilitat per a això per la CA o centre de salut corresponent, i, en el seu cas, amb els 
corresponents serveis de prevenció de riscos laborals. De manera immediata, el treballador es col·locarà 
una màscara i seguirà les recomanacions que se li indiquin, fins que la seva situació mèdica sigui valorada 
per un professional sanitari. 
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 Centres, serveis i establiments sanitaris (art. 8): L'administració sanitària competent 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. 

 Centres docents (art. 9): Les administracions educatives hauran d'assegurar el compliment pels titulars 
dels centres docents, públics o privats de les normes de desinfecció, prevenció i condicionament dels 
citats centres que aquelles estableixin. En qualsevol cas, haurà d'assegurar-se l'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. 

 Serveis socials (art. 10): 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, que aquelles estableixin. En particular, vetllaran perquè 
la seva normal activitat es desenvolupi en condicions que permetin en tot moment prevenir els riscos de 
contagi. Les autoritats competents hauran de 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 CA que correspongui. 

Els titulars dels centres han de disposar de plans de contingència per la 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 que correspongui. Adoptaran les 
mesures organitzatives, de prevenció i higiene en relació amb els treballadors, usuaris i visitants, 
adequades per a prevenir els riscos de contagi. Així mateix, garantiran la posada a la disposició de 
materials de protecció adequats al risc. La informació a què es refereix aquest apartat estarà disponible 
quan el requereixi l'autoritat de salut pública. 

La prestació de la resta de serveis recollits en el Catàleg de Referència de Serveis Socials, i en l’art. 3.1 del 
RDLL 12/2020, de 31 de març, s’hauran de realitzar assegurant que s'adopten les mesures d'higiene 
adequades per a prevenir els riscos de contagi. 

 Establiments comercials (art. 13): les administracions competents hauran d'assegurar el compliment 
pels titulars dels establiments comercials de venda minorista o majorista de qualsevol classe d'articles de 
les normes d'aforament, desinfecció, prevenció i condicionament que aquelles determinin. En qualsevol 
cas, haurà d'assegurar-se 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. Les administracions competents prestaran 
especial atenció a les particularitats dels centres i parcs comercials i dels mercats que desenvolupen la 
seva activitat en la via pública a l'aire lliure o de venda no sedentària (mercats ambulants). 

 Hotels i allotjaments turístics (art. 12): Les administracions competents hauran d'assegurar el 
compliment pels titulars d'hotels i allotjaments similars, allotjaments turístics, residències universitàries i 
similars, i altres allotjaments de curta estada, càmpings, aparcaments de caravanes i altres establiments 
similars, de les normes d'aforament, desinfecció, prevenció i condicionament que aquelles determinin. 
En particular, s'assegurarà que en les zones comunes d'aquests establiments s'adopten les mesures 
organitzatives oportunes per a evitar aglomeracions i garantir que clients i treballadors mantinguin una 
distància de seguretat interpersonal mínima de 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. 

 Activitats d'hostaleria i restauració (art. 13): Les administracions competents hauran d'assegurar el 
compliment pels titulars de bars, restaurants i altres establiments d'hostaleria i restauració de les normes 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4209&p=20200401&tn=1#a3
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4209&p=20200401&tn=1#a3
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d'aforament, desinfecció, prevenció i condicionament que es determinin. En qualsevol cas, haurà 
d'assegurar-se l'adopció de les mesures organitzatives que resultin necessàries per a evitar aglomeracions 
tant dins de l'establiment com en els espais de terrasses autoritzats 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. 

 Equipaments culturals, espectacles públics i altres activitats recreatives (art. 14): Les administracions 
competents hauran d'assegurar el compliment pels titulars d'equipaments culturals, com ara museus, 
biblioteques, arxius o monuments, així com pels titulars d'establiments d'espectacles públics i d'altres 
activitats recreatives, o pels seus organitzadors, de les normes d'aforament, desinfecció, prevenció i 
condicionament que aquelles determinin. En tot cas, s'haurà d'assegurar que s'adopten les mesures 
necessàries per a garantir una distància interpersonal mínima de 1,5 metres, així com el degut control per 
a evitar les aglomeracions. Quan no sigui possible mantenir aquesta distància de seguretat, s'observaran 
les mesures d'higiene adequades per a prevenir els riscos de contagi. 

 Instal·lacions per a les activitats i competicions esportives (art. 15): Les administracions competents 
hauran d'assegurar el compliment pels titulars de les instal·lacions en les quals es desenvolupin activitats 
i competicions esportives, de pràctica individual o col·lectiva, de les normes d'aforament, desinfecció, 
prevenció i condicionament que aquelles estableixin. En tot cas, s'haurà d'assegurar que s'adopten les 
mesures necessàries per a garantir una distància interpersonal mínima de 1,5 metres, així com el degut 
control per a evitar les aglomeracions. Quan no sigui possible mantenir aquesta distància de seguretat, 
s'observaran les mesures d'higiene adequades per a prevenir els riscos de contagi. 

 Altres sectors d'activitat (art. 16): Les administracions competents hauran d'assegurar el compliment 
pels titulars de qualsevol altre centre, lloc, establiment, local o entitat que desenvolupi la seva activitat 
en un sector diferent dels esmentats en els articles anteriors, o pels responsables o organitzadors 
d'aquesta, quan pugui apreciar-se risc de transmissió comunitària de la COVID-19 conformement al que 
s'estableix en l’art. 5, de les normes d'aforament, desinfecció, prevenció i condicionament que aquelles 
estableixin. En tot cas, s'haurà d'assegurar que s'adopten les mesures necessàries per a garantir una 
distància interpersonal mínima de, almenys, 1,5 metres, així com el degut control per a evitar les 
aglomeracions. Quan no sigui possible mantenir aquesta distància de seguretat, s'observaran les mesures 
d'higiene adequades per a prevenir els riscos de contagi. 

Mesures en matèria de transports (Cap. III) 

 Transport públic de viatgers (art. 17): (transport públic de viatgers de competència estatal ferroviari i per 
carretera)  

 Transport marítim (art. 18) 

Mesures relatives a medicaments, productes sanitaris i productes necessaris per la protecció de la salut 
(Cap. IV) 

 Mesures en matèria de medicaments (art. 19): els fabricants i els titulars d'autoritzacions de 
comercialització d'aquells medicaments considerats essencials en la gestió de la crisi sanitària ocasionada 
per la COVID-19 hauran de comunicar a l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, en els 
termes que aquesta estableixi, 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. També hauran 
d'establir les mesures necessàries i habilitar els protocols que permetin garantir el proveïment dels 
medicaments que determini el titular de la Direcció de l'Agència als centres i serveis sanitaris d'acord amb 
les seves necessitats. Així mateix, aquestes mesures hauran d'assegurar el proveïment suficient durant 
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períodes vacacionals i caps de setmana. El Ministre de Sanitat podrà ordenar la priorització de la fabricació 
dels medicaments. 

 Atorgament de llicències prèvies de funcionament d'instal·lacions i posada en funcionament de 
determinats productes sanitaris sense marcatge CE (art. 20) 

 Mesures en matèria de biocides (art. 21) ( Veure també l’Annex relatiu les “Especificacions del bioetanol 
per al seu ús en solucions i gels hidroalcohòlics de desinfecció de mans”) 

Detecció precoç, control de fonts d'infecció i vigilància epidemiològica (Cap. V) 

 Declaració obligatòria de la COVID-19 (art. 18): La COVID-19 és una malaltia de declaració obligatòria 
urgent, a l'efecte del que es preveu en el RD 2210/1995, de 28 de desembre, pel qual es crea la xarxa 
nacional de vigilància epidemiològica. 

 Obligació d'informació (art. 23): s'estableix l'obligació de facilitar a l'autoritat de salut pública competent 
totes les dades necessàries per al seguiment i la vigilància epidemiològica de la COVID-19 que li siguin 
requerits per aquesta, en el format adequat i de manera diligent, inclosos, en el seu cas, les dades 
necessàries per a la identificació personal. Aquesta obligació és aplicable al conjunt de les administracions 
públiques, així com a qualsevol centre, òrgan o agència dependent d'aquestes i a qualsevol altra entitat 
pública o privada l'activitat de la qual tingui implicacions en la identificació, diagnòstic, seguiment o 
maneig dels casos de la COVID-19. En particular, 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. 

 Detecció i notificació (art. 24): Els serveis de salut de les CCAA i de les ciutats de Ceuta i Melilla garantiran 
que, en tots els nivells de l'assistència, i de manera especial en l'atenció primària de salut, a tot cas 
sospitós de la COVID-19 se li realitzarà una prova diagnòstica per PCR (Reacció en Cadena de la 
Polimerasa) o una altra tècnica de diagnòstic molecular, tan aviat com sigui possible des del coneixement 
dels símptomes, i que tota la informació derivada es transmeti dintre del termini i en la forma escaient 
segons s'estableixi per l'autoritat sanitària competent. Les autoritats sanitàries de les CCAA i de les ciutats 
de Ceuta i Melilla comunicaran al Ministeri de Sanitat la informació de casos i brots segons s'estableixi en 
els protocols aprovats en el si del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. 

Els protocols de vigilància aprovats en el si del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut seran 
d'aplicació obligatòria en tot el territori nacional, sense perjudici que les comunitats autònomes i les 
ciutats de Ceuta i Melilla puguin adaptar-los a les seves respectives situacions, mantenint sempre els 
objectius mínims acordats. En els protocols s'inclouran les definicions necessàries per a garantir 
l'homogeneïtat de la vigilància, les fonts d'informació, les variables epidemiològiques d'interès, el circuit 
d'informació, la forma i periodicitat de captació de dades, la consolidació i l'anàlisi de la informació. 

 Comunicació de dades pels laboratoris (art. 25): Els laboratoris, públics i privats, autoritzats a Espanya 
per a la realització de proves diagnòstiques per a la detecció de SARS-CoV-2 mitjançant PCR o altres proves 
moleculars 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 (art. 26): 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. 

 Protecció de dades de caràcter personal (art. 27): El tractament de la informació de caràcter personal 
que es realitzi com a conseqüència del desenvolupament i aplicació del RDLL es farà d'acord amb 
LOPDPGDG i en el que arts. 8 i 23 de Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat. El tractament tindrà 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5895&p=20200610&tn=1#an
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1502
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1502
https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3/con
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10499&p=20181206&tn=1#aocho
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10499&p=20181206&tn=1#aveintitres
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per finalitat el seguiment i vigilància epidemiològica de la COVID-19 per a prevenir i evitar situacions 
excepcionals d'especial gravetat, atenent raons d'interès públic essencial en l'àmbit específic de la salut 
pública, i per a la protecció d'interessos vitals dels afectats i d'altres persones físiques. 

 

Els responsables del tractament seran les CCAA, les ciutats de Ceuta i Melilla i el Ministeri de Sanitat, en 
l'àmbit de les seves respectives competències, que garantiran l'aplicació de les mesures de seguretat 
preceptives que resultin de la corresponent anàlisi de riscos, tenint en compte que els tractaments 
afecten categories especials de dades i que aquests tractaments seran realitzats per administracions 
públiques obligades al compliment de l'Esquema Nacional de Seguretat. 

Mesures per a garantir les capacitats del sistema sanitari (Cap VI) 

 Recursos humans (art. 28): 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. En particular, garantiran un nombre suficient de professionals 
involucrats en la prevenció i control de la malaltia, el seu diagnòstic primerenc, l'atenció als casos i la 
vigilància epidemiològica. 

 Plans de contingència davant la COVID-19 (art. 19): Les autoritats sanitàries de les CCAA 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 relacionades amb la COVID-19. Aquests plans hauran de garantir 
la capacitat per a respondre davant increments importants i ràpids de la transmissió i el consegüent 
augment en el nombre de casos. Per a això, s'ha de disposar, o tenir accés o capacitat d'instal·lar en 
el termini precís els recursos necessaris per a respondre a increments ràpids de casos sobre la base 
de les necessitats observades durant la fase epidèmica de la malaltia. Aquests plans hauran d'incloure 
també les actuacions específiques per a la tornada a la normalitat. 

 Obligacions d'informació (art. 30): les CCAA hauran de remetre al Ministeri de Sanitat la informació 
sobre la situació de la capacitat assistencial i de necessitats de recursos humans i materials, en els 
termes que s'estableixin pel titular de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació del 
Ministeri de Sanitat, prèvia consulta a les comunitats autònomes. 

Règim sancionador (Cap. VII) 

 Infraccions i sancions (art. 31) 

 L'incompliment de les mesures de prevenció i de les obligacions establertes quan constitueixin 
infraccions administratives en salut pública, serà sancionat en els termes previstos en el títol VI 
de la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública. 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 CCAA 
autònomes i de les entitats locals en l'àmbit de les seves respectives competències. 

 L'incompliment de l'obligació d'ús de màscares considerat infracció lleu a l'efecte del que es 
preveu en l’art. 57 de la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, i sancionat amb multa de fins a 100 euros. 

 L'incompliment de les mesures previstes en els arts 17.2 i 18.1, quan constitueixin infraccions 
administratives en l'àmbit del transport, serà sancionat conformement al que es disposa en les 
lleis sectorials corresponents. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-15623&p=20140328&tn=1#tvi
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-15623&p=20140328&tn=1#tvi
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-15623&p=20140328&tn=1#a57
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5895&p=20200610&tn=1#a1-9
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5895&p=20200610&tn=1#a1-10
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Controls sanitaris i operatius en aeroports gestionats per Aena (DA 1a) 
Sanitat exterior en ports d'interès general.(DA 2a) 
Autorització per a l'atorgament d'avals a les operacions de finançament que realitzi el Banc Europeu 
d'Inversions a través del Fons Paneuropeu de Garanties en resposta a la crisi de la COVID-19 (DA 3a) 

Terminis de caducitat dels seients registrals suspesos en virtut del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març 
(DA 4a) 

 Amb efectes de 10-06-2020 s'alça la suspensió dels terminis de caducitat dels seients registrals 
susceptibles de cancel·lació pel transcurs del temps, reprenent-se el seu còmput en aquesta mateixa data. 

 

Forces Armades (DA 5a) 

Gestió de la prestació farmacèutica (DA 6a) 

 Fins que el Govern declari la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, la 
custòdia, conservació i dispensació de medicaments d'ús humà correspondrà, a més dels subjectes 
previstos en l’art. 3.6 del text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes 
sanitaris, als serveis de farmàcia dels centres d'assistència social, dels centres psiquiàtrics i de les 
institucions penitenciàries, per a la seva aplicació dins d'aquestes institucions. 

 També, i fins al moment que es declari la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la 
COVID-19,, quan existeixi una situació excepcional sanitària, amb la finalitat de protegir la salut pública, 
o bé quan la situació clínica, de dependència, vulnerabilitat, risc o de distància física del pacient als centres 
indicats en els paràgrafs b) i c) de l’art.3.6 del text refós de la Llei de garanties i ús racional dels 
medicaments i productes sanitaris, així ho requereixi, les CCAA podran establir les mesures oportunes per 
a la dispensació de medicaments en modalitat no presencial, garantint l'òptima atenció amb el lliurament, 
si escau, dels medicaments en centres sanitaris o, en establiments sanitaris autoritzats per a la 
dispensació de medicaments pròxims al domicili del pacient, o en el seu propi domicili. El 
subministrament dels medicaments fins al lloc de destinació, així com el seguiment farmacoterapèutic 
serà responsabilitat del servei de farmàcia dispensador. El transport i lliurament del medicament haurà 
de realitzar-se de manera que s'asseguri que no sofreix cap alteració ni minva de la seva qualitat. 

Derogació normativa (disposició derogatòria única) 
Modificació de la Llei 48/1960, de 21 de juliol, sobre Navegació Aèria (DF 1a) 

 

Modificació de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut (DF 2a) 

 L’art. 65 queda redactat en els següents termes: 

 

Art. 65. Actuacions coordinades en salut pública i en seguretat alimentària 

REDACCIO ANTERIOR REDACCIÓ ACTUAL 

1. La declaració d'actuacions coordinades en salut pública 
correspondrà al Ministeri de Sanitat i Consum, previ acord 
del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, 
amb audiència de les comunitats directament afectades, 
excepte en situacions d'urgent necessitat, i en aquest cas 
es prendran les mesures que siguin estrictament 
necessàries i se l'informarà de manera immediata de les 
mesures adoptades. 

1. La declaració d'actuacions coordinades en salut pública 
correspondrà al Ministeri de Sanitat, previ acord del 
Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, amb 
audiència de les comunitats directament afectades, 
excepte en situacions d'urgent necessitat, i en aquest cas 
es prendran les mesures que siguin estrictament 
necessàries i se l'informarà de manera urgent de les 
mesures adoptades. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8343&p=20200610&tn=1#a3
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8343&p=20200610&tn=1#a3
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2. La declaració d'actuacions coordinades obliga a totes 
les parts incloses en ella i hauran d'enquadrar-se en algun 
dels supòsits següents: 
 
1r Respondre a situacions d'especial risc o alarma per a la 
salut pública. 
2n Donar compliment a acords internacionals, així com a 
programes derivats de les exigències de la normativa 
emanada de la Unió Europea, quan el seu compliment i 
desenvolupament hagi de ser homogeni en tot l'Estat. 
Per a la realització de les actuacions coordinades podrà 
acudir-se, entre altres, als següents mecanismes: 
a) Utilització comuna d'instruments tècnics. 
b) Configuració d'una Xarxa de Laboratoris de Salut 
Pública. 
c) Definició d'estàndards mínims en l'anàlisi i intervenció 
sobre problemes de salut. 
d) Coordinació de sistemes d'informació epidemiològica i 
de programes de promoció, protecció de la salut, 
prevenció i control de les malalties més prevalents, quan 
els seus efectes transcendeixin l'àmbit autonòmic. 
3. La declaració d'actuacions coordinades en matèria de 
seguretat alimentària correspondrà a l'Agència Espanyola 
de Seguretat Alimentària, d'acord amb el que s'estableix 
en la Llei 11/2001, de 5 de juliol. 

2. La declaració d'actuacions coordinades obliga a totes 
les parts incloses en ella i hauran d'enquadrar-se en algun 
dels supòsits següents: 
1r Respondre a situacions d'especial risc o alarma per a la 
salut pública. 
2n Donar compliment a acords internacionals, així com a 
programes derivats de les exigències de la normativa 
emanada de la Unió Europea, quan el seu compliment i 
desenvolupament hagi de ser homogeni en tot l'Estat. 
Per a la realització de les actuacions coordinades podrà 
acudir-se, entre altres, als següents mecanismes: 
a) Utilització comuna d'instruments tècnics. 
b) Coordinació i reforç de la Xarxa de Laboratoris de Salut 
Pública. 
c) Definició d'estàndards mínims per a l'anàlisi i 
intervenció sobre problemes de salut. 
d) Reforç dels sistemes d'informació epidemiològica per 
a la presa de decisions i dels corresponents programes 
de promoció, prevenció i control de malalties, quan els 
seus efectes transcendeixin l'àmbit autonòmic. 
e) Activació o disseny de plans i estratègies d'actuació 
per a afrontar emergències sanitàries. 
3. La declaració d'actuacions coordinades en matèria de 
seguretat alimentària correspondrà a l'Agència Espanyola 
de Seguretat Alimentària i Nutrició, d'acord amb el que 
s'estableix en la Llei 11/2001, de 5 de juliol. 

 

 S'afegeix un nou art. 65 bis, que queda redactat de la manera següent: 

 

«Article 65 bis. Aportació d'informació al Ministeri de Sanitat en situacions d'emergència per a la salut pública. 

Els òrgans competents en matèria de salut pública de les comunitats autònomes deuran, en el cas d'una situació 
d'emergència per a la salut pública i sense perjudici del que s'estableix en l'article 65 d'aquesta llei, aportar amb 
caràcter immediat al Ministeri de Sanitat la informació epidemiològica i la relativa a la capacitat assistencial que 
es requereixi i la identificació de les persones responsables d'aquesta, així com les mesures de prevenció, control 
i contenció adoptades per les comunitats autònomes i les entitats locals compreses en el seu àmbit territorial, en 
els termes que s'estableixin pel Ministeri de Sanitat. Quan es tracti de les entitats locals, aquesta informació serà 
recaptada per l'òrgan competent en matèria de salut pública de la corresponent comunitat autònoma, que haurà 
de transmetre-la al Ministeri de Sanitat. 

En tot cas, el Ministeri de Sanitat convocarà amb caràcter urgent el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salut per a informar de l'actuat.» 

Modificació del text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 1/2015, de 24 de juliol (DF 3a) 

 Es modifica l'apartat 3 de l'article 94, que queda redactat en els següents termes: 

 

Art. 94. Fixació de preus 

REDACCIO ANTERIOR REDACCIÓ ACTUAL 

3. El Govern podrà regular el mecanisme de fixació dels 
preus dels medicaments i productes sanitaris no subjectes 
a prescripció mèdica, així com d'altres productes 
necessaris per a la protecció de la salut poblacional que es 

3. El Govern podrà regular el mecanisme de fixació dels 
preus dels medicaments i productes sanitaris no subjectes 
a prescripció mèdica, així com d'altres productes 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8343&p=20200610&tn=1#a94
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dispensin en el territori espanyol, seguint un règim 
general objectiu i transparent. 
Quan existeixi una situació excepcional sanitària, amb la 
finalitat de protegir la salut pública, la Comissió 
Interministerial de Preus dels Medicaments podrà fixar 
l'import màxim de venda al públic dels medicaments i 
productes a què es refereix el paràgraf anterior pel temps 
que duri aquesta situació excepcional. 

necessaris per a la protecció de la salut poblacional que es 
dispensin en el territori espanyol, seguint un règim 
general objectiu i transparent. 

Quan existeixi una situació excepcional sanitària, amb la 
finalitat de protegir la salut pública, la Comissió 
Interministerial de Preus dels Medicaments podrà fixar 
l'import màxim de venda al públic dels medicaments i 
productes a què es refereix el paràgraf anterior pel temps 
que duri aquesta situació excepcional. El procediment per 
a la fixació de l'import màxim de venda al públic serà 
acordat en el si de la citada Comissió. 

Modificació del RDLL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte 
econòmic i social de la COVID-19 (DF 4a) 

 Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’art. 40, que queden redactats en els següents termes: 

Art. 40. Mesures extraordinàries aplicables a les persones jurídiques de Dret privat. 

REDACCIO ANTERIOR REDACCIÓ ACTUAL 

1. Encara que els estatuts no ho haguessin previst, durant 
el període d'alarma, les sessions dels òrgans de govern i 
d’administració́ de les associacions, de les societats civils i 
mercantils, del consell rector de les societats cooperatives 
i del patronat de les fundacions podran celebrar-se per 
videoconferència o per conferència telefònica múltiple, 
sempre que tots els membres de l'òrgan disposin dels 
mitjans necessaris, el secretari de l'òrgan reconegui la 
seva identitat, i així ho expressi en l'acta, que remetrà 
immediatament a les adreces de correu electrònic de 
cadascun dels concurrents. La mateixa regla serà 
d’aplicació́ a les comissions delegades i a les demés 
comissions obligatòries o voluntàries que tingués 
constituïdes. La sessió́ s’entendarà́ celebrada en el 
domicili de la persona jurídica. 
Encara que els estatuts no ho haguessin previst, durant el 
període d'alarma, les juntes o assemblees d'associats o de 
socis podran celebrar-se per vídeo o per conferència 
telefònica múltiple sempre que totes les persones que 
tinguessin dret d'assistència o els qui els representin 
disposin dels mitjans necessaris, el secretari de l'òrgan 
reconegui la seva identitat, i així ho expressi en l'acta, que 
remetrà immediatament a les adreces de correu 
electrònic. 
2. Encara que els estatuts no ho haguessin previst, durant 
el període d'alarma, els acords dels òrgans de govern i 
d'administració de les associacions, de les societats civils i 
mercantils, del consell rector de les societats cooperatives 
i del patronat de les fundacions podran adoptar-se 
mitjançant votació per escrit i sense sessió sempre que ho 
decideixi el president i hauran d'adoptar-se així quan el 
sol·liciti, almenys, dos dels membres de l'òrgan. La 
mateixa regla serà aplicable a les comissions delegades i a 
les altres comissions obligatòries o voluntàries que 
tingués constituïdes. La sessió s'entendrà celebrada en el 
domicili social. Serà aplicable a totes aquests acords el que 

1. Encara que els estatuts no ho haguessin previst, durant 
el període d'alarma i, una vegada finalitzat el mateix, fins 
al 31 de desembre de 2020, les sessions dels òrgans de 
govern i d'administració de les associacions, de les 
societats civils i mercantils, del consell rector de les 
societats cooperatives i del patronat de les fundacions 
podran celebrar-se per videoconferència o per 
conferència telefònica múltiple, sempre que tots els 
membres de l'òrgan disposin dels mitjans necessaris, el 
secretari de l'òrgan reconegui la seva identitat, i així ho 
expressi en l'acta, que remetrà immediatament a les 
adreces de correu electrònic de cadascun dels 
concurrents. La mateixa regla serà aplicable a les 
comissions delegades i a les altres comissions obligatòries 
o voluntàries que tingués constituïdes. La sessió 
s'entendrà celebrada en el domicili de la persona jurídica. 

Encara que els estatuts no ho haguessin previst, durant el 
període d'alarma i, una vegada finalitzat el mateix, fins al 
31 de desembre de 2020, les juntes o assemblees 
d'associats o de socis podran celebrar-se per vídeo o per 
conferència telefònica múltiple sempre que totes les 
persones que tinguessin dret d'assistència o els qui els 
representin disposin dels mitjans necessaris, el secretari 
de l'òrgan reconegui la seva identitat, i així ho expressi en 
l'acta, que remetrà immediatament a les adreces de 
correu electrònic. 

2. Encara que els estatuts no ho haguessin previst, durant 
el període d'alarma i una vegada finalitzat el mateix, fins 
al 31 de desembre de 2020, els acords dels òrgans de 
govern i d'administració de les associacions, de les 
societats civils i mercantils, del consell rector de les 
societats cooperatives i del patronat de les fundacions 
podran adoptar-se mitjançant votació per escrit i sense 
sessió sempre que ho decideixi el president i hauran 
d'adoptar-se així quan el sol·liciti, almenys, dos dels 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824&p=20200610&tn=1#a4-2
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s'estableix en l'article 100 del Reial decret 1784/1996, de 
19 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Registre 
Mercantil, encara que no es tracti de societats mercantils. 

membres de l'òrgan. La mateixa regla serà aplicable a les 
comissions delegades i a les altres comissions obligatòries 
o voluntàries que tingués constituïdes. La sessió 
s'entendrà celebrada en el domicili social. Serà aplicable a 
tots aquests acords el que s'estableix en l'article 100 del 
Reial decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel qual s'aprova 
el Reglament del Registre Mercantil, encara que no es 
tracti de societats mercantils. 

 

 Es deroga l'article 42 (cal tenir present que, amb efectes del 10-06- 2020, s'ha alçat la suspensió dels 
terminis de caducitat dels seients registrals susceptibles de cancel·lació pel transcurs del temps, 
reprenent-se el seu còmput en aquesta mateixa data, segons estableix la DA 4a del RDLL 21/2020):  

Art. 42. Suspensió del termini de caducitat dels seients del registre durant la vigència del reial decret de declaració de 
l'estat d'alarma.  

REDACCIO ANTERIOR REDACCIÓ ACTUAL 

Durant la vigència de l'estat d'alarma i, en el seu cas, les 
pròrrogues del mateix que poguessin acordar-se, 
s'adoptaran les següents mesures: 
Primera. Se suspèn el termini de caducitat dels seients de 
presentació, de les anotacions preventives, dels esments, 
de les notes marginals i de qualssevol altres seients 
registrals susceptibles de cancel·lació pel transcurs del 
temps. 
Segona. El còmput dels terminis es reprendrà l'endemà de 
la finalització de l'estat d'alarma o de la seva pròrroga en 
el seu cas. 

-derogat- 

Modificació del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents 
complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19 (DF 5a) 

 Es modifiquen els apartats 1 i 4 de l’art. 36, que queden redactats com segueix: 

 

Art. 36. Dret de resolució de determinats contractes sense penalització per part dels consumidors i usuaris. 

REDACCIO ANTERIOR REDACCIÓ ACTUAL 

1. Si com a conseqüència de les mesures adoptades 
durant la vigència de l'estat d'alarma els contractes 
subscrits pels consumidors i usuaris, ja siguin de 
compravenda de béns o de prestació de serveis, inclosos 
els de tracte successiu, resultessin d'impossible 
compliment, el consumidor i usuari tindrà dret a resoldre 
el contracte durant un termini de 14 dies des de la 
impossible execució d'aquest. La pretensió de resolució 
només podrà ser estimada quan no calgui obtenir de la 
proposta o propostes de revisió ofertes per cadascuna de 
les parts, sobre la base de la bona fe, una solució que 
restauri la reciprocitat d'interessos del contracte. Les 
propostes de revisió podran abastar, entre altres, 
l'oferiment de bons o vals substitutoris al 
reemborsament. A aquest efecte, s'entendrà que no cal 
obtenir proposta de revisió que restauri la reciprocitat 
d'interessos del contracte quan hagi transcorregut un 

1. Si com a conseqüència de les mesures adoptades per 
les autoritats competents durant la vigència de l'estat 
d'alarma o durant les fases de desescalada o nova 
normalitat, els contractes subscrits pels consumidors i 
usuaris, ja siguin de compravenda de béns o de prestació 
de serveis, inclosos els de tracte successiu, resultessin 
d'impossible compliment, el consumidor i usuari tindrà 
dret a resoldre el contracte durant un termini de 14 dies 
des de la impossible execució del mateix sempre que es 
mantingui la vigència de les mesures adoptades que 
hagin motivat la impossibilitat del seu compliment. La 
pretensió de resolució només podrà ser estimada quan no 
calgui obtenir de la proposta o propostes de revisió 
ofertes per cadascuna de les parts, sobre la base de la 
bona fe, una solució que restauri la reciprocitat 
d'interessos del contracte. Les propostes de revisió 
podran abastar, entre altres, l'oferiment de bons o vals 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824&p=20200610&tn=1#a4-4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824&p=20200610&tn=1#a4-4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208&p=20200610&tn=1#a3-8
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període de 60 dies des de la sol·licitud de resolució 
contractual per part del consumidor o usuari sense que hi 
hagi acord entre les parts sobre la proposta de revisió. 
(...) 
 
 
 
 
 
4. En el cas que es tracti de contractes de viatge combinat, 
que hagin estat cancel·lats amb motiu del COVID19, 
l'organitzador o, en el seu cas el detallista, podran lliurar 
al consumidor o usuari un bo per a ser utilitzat dins d'un 
any des de la finalització de la vigència de l'estat d'alarma 
i les seves pròrrogues, per una quantia igual al 
reemborsament que hagués correspost. Transcorregut el 
període de validesa del bo sense haver estat utilitzat, el 
consumidor podrà sol·licitar el reemborsament complet 
de qualsevol pagament realitzat. En qualsevol cas, 
l'eventual oferiment d'un bo substitutori temporal haurà 
de comptar amb el suficient suport financer que 
garanteixi la seva execució. 
No obstant l'anterior, l'organitzador, o si escau el 
detallista, hauran de procedir a efectuar el 
reemborsament als consumidors i usuaris en el cas que 
aquests sol·licitessin la resolució del contracte, de 
conformitat amb el que es preveu en l'apartat 2 de l'article 
160 del text refós de la Llei General per a la Defensa dels 
Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, 
sempre que els proveïdors de serveis inclosos en el 
contracte de viatge combinat haguessin procedit a la 
devolució total de l'import corresponent als seus serveis. 
Si només alguns dels proveïdors de serveis del viatge 
combinat efectuessin la devolució a l'organitzador o, en el 
seu cas, al minorista, o la quantia retornada per cadascun 
d'ells fos parcial, el consumidor o usuari tindrà dret al 
reemborsament parcial corresponent a les devolucions 
efectuades, sent descomptat de l'import del bo lliurat per 
la resolució del contracte. 
L'organitzador o, si escau, el detallista, procediran a 
efectuar els reemborsaments citats anteriorment en un 
termini no superior a 60 dies des de la data de la resolució 
del contracte o des d'aquella en què els proveïdors de 
serveis haguessin procedit a la seva devolució. 

substitutoris al reemborsament, que en tot cas quedaran 
sotmesos a l'acceptació per part del consumidor o 
usuari. A aquest efecte, s'entendrà que no cal obtenir 
proposta de revisió que restauri la reciprocitat 
d'interessos del contracte quan hagi transcorregut un 
període de 60 dies des de la sol·licitud de resolució 
contractual per part del consumidor o usuari sense que hi 
hagi acord entre les parts sobre la proposta de revisió. 
(...) 
4. En el cas que es tracti de contractes de viatge combinat, 
que hagin estat cancel·lats amb motiu del COVID19, 
l'organitzador o, en el seu cas el detallista, podran lliurar 
al consumidor o usuari, prèvia acceptació per part 
d'aquest, un bo per a ser utilitzat dins d'un any des de la 
finalització de la vigència de l'estat d'alarma i les seves 
pròrrogues, per una quantia igual al reemborsament que 
hagués correspost. Transcorregut el període de validesa 
del bo sense haver estat utilitzat, el consumidor podrà 
sol·licitar el reemborsament complet de qualsevol 
pagament realitzat que haurà d'abonar-se, a tot tardar, 
en 14 dies. En qualsevol cas, l'eventual oferiment d'un bo 
substitutori temporal haurà de comptar amb el suficient 
suport financer que garanteixi la seva execució. 

 

 Es deroga l’art. 37.  

 

Art. 37. Mesures de restricció a les comunicacions comercials de les entitats que realitzin una activitat de joc regulada 
en la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc. 

REDACCIO ANTERIOR REDACCIÓ ACTUAL 

1. Les mesures previstes en aquest article s'apliquen a 
totes les entitats que desenvolupin una activitat de joc 
inclosa en l'àmbit d'aplicació de la Llei 13/2011, de 27 de 
maig, de regulació del joc. 

 
 

-derogat- 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208&p=20200610&tn=1#a3-9
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208&p=20200610&tn=1#a3-9
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2. A l'efecte del que es preveu en aquest article, s'entén 
per comunicacions comercials qualsevol forma d'activitat 
publicitària difosa per qualsevol mitjà o suport, destinada 
a promocionar, de manera directa o indirecta, les 
activitats de joc definides en l'àmbit d'aplicació de la Llei 
13/2011, de 27 de maig, o les entitats que les realitzen. 
3. Es prohibeixen les comunicacions comercials que, de 
manera implícita o expressa, facin referència a la situació 
d'excepcionalitat que deriva de la malaltia *COVID-19 o 
interpel·lin al consum d'activitats de joc en aquest 
context. 
4. Durant el temps de vigència de la declaració de l'estat 
d'alarma realitzada pel Reial decret 463/2020, de 14 de 
març, les entitats referides en l'apartat 1 no podran 
realitzar les següents actuacions: 
a) Activitats de promoció dirigides a la captació de nous 
clients o de fidelització de clients existents que recullin 
quanties econòmiques, bons, bonificacions, descomptes, 
regals d'apostes o partides, multiplicadors de quotes o 
premis o qualsevol altre mecanisme similar. 
b) Emissió de comunicacions comercials en els serveis de 
comunicació audiovisual referits en l'article 2.2 de la Llei 
7/2010, de 31 de març, General de la Comunicació 
Audiovisual, inclosos els serveis a petició quan aquelles 
siguin distingibles i separables, excepte en la franja 
horària compresa entre la 1 i les 5 del matí. 
c) Emissió de comunicacions comercials que es 
comercialitzin, venguin o organitzin per prestadors de 
serveis d'intercanvi de vídeos a través de plataformes 
definits com a tals en la Directiva (UE) 2018/1808 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 14 de novembre de 
2018, per la qual es modifica la Directiva 2010/13/UE 
sobre la coordinació de determinades disposicions legals, 
reglamentàries i administratives dels Estats membres 
relatives a la prestació de serveis de comunicació 
audiovisual, excepte en la franja horària compresa entre 
la 1 i les 5 del matí. 
d) Emissió de comunicacions comercials en serveis de la 
societat de la informació (incloses comunicacions 
individualitzades en correus electrònics o mitjans 
equivalents i xarxes socials).» 
5. L'incompliment de qualsevol de les obligacions 
establertes en aquest article tindrà la consideració 
d'infracció greu a l'efecte del que es disposa la Llei 
13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc. 

 

 

Barcelona, 10 de juny de 2020. 


