
 

Fitxa informativa sobre el Reial Decret Llei 21/2020, de 9 de juny que estableix les  

mesures a aplicar una vegada superat l’estat d’alarma (“Nova Normalitat”) 

 

1. Introducció 

 

Objecte 

El present Reial decret llei té per objecte establir les mesures urgents de prevenció, contenció i 

coordinació necessàries amb vistes a la superació de la fase III de l' Pla per a la Transició cap a 

una Nova Normalitat i eventualment, l'expiració de la vigència de l'estat d'alarma declarat pel 

Reial Decret 463/2020, de 14 de març. 

Àmbit d'aplicació. 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 què hagin quedat sense efecte totes les 

mesures de l'estat d'alarma. 

Òrgans competents 

Correspon 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 de l'correcte compliment de les mesures que estableix aquest 

Reial decret llei. 

 

2. Mesures de prevenció i higiene 

 

Ús obligatori de màscares. 

 Les persones de sis anys en endavant queden obligades a l'ús de mascaretes 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 a el públic, sempre que no resulti possible garantir el manteniment d'una 

distància de seguretat interpersonal de, al menys, 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.  

 L'obligació continguda en l'apartat anterior no és exigible per a les persones que 

presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada. 



 

  Tampoc serà exigible en el cas d'exercici d'esport individual a l'aire lliure, o quan, per la 

pròpia naturalesa de les activitats, l'ús de la màscara resulti incompatible, d'acord amb 

les indicacions de les autoritats sanitàries.  

 

Centres, serveis i establiments sanitaris.  

 L'administració sanitària competent ha de garantir que s'adopten les mesures de 

prevenció i higiene per assegurar el benestar dels treballadors i els pacients.  

 

 Així mateix, ha de garantir la disponibilitat dels materials de protecció necessaris, la 

neteja i desinfecció de les àrees utilitzades així com el manteniment adequat dels equips 

i instal·lacions. 

Centres docents 

 Les administracions educatives han d'assegurar el compliment pels titulars dels centres 

docents, públics o privats de les normes de desinfecció, prevenció i condicionament dels 

esmentats centres que aquelles estableixin.  

 

 S’haurà d'assegurar l'adopció de les mesures organitzatives que siguin necessàries per 

evitar aglomeracions i garantir que es mantingui una distància de seguretat de, al 

menys, 1,5 metres.  

 

 Quan no sigui possible mantenir aquesta distància de seguretat, s'han d'observar les 

mesures d'higiene adequades per prevenir els riscos de contagi. 

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 mateix, garantiran la posada a disposició de materials de protecció adequats a el 

risc.  

 

Activitat comercial i venta a l’aire lliure no sedentària (mercadets) 

 Les administracions competents han d'assegurar l'adopció de les mesures que siguin 

necessàries per evitar aglomeracions i garantir que clients i treballadors mantinguin una 

distància de seguretat de, al menys, 1,5 metres.  

 

 Quan no sigui possible mantenir aquesta distància de seguretat, s'han d'observar les 

mesures d'higiene adequades per prevenir els riscos de contagi.  

 

 Les administracions competents han de prestar especial atenció a als mercats que 

desenvolupen la seva activitat a la via pública a l'aire lliure o de venda no sedentària, 

comunament denominats “mercadets”. 



Equipaments culturals, espectacles públics i altres activitats recreatives 

 Les administracions competents han 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 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 evitar les 

aglomeracions.  

 

 Quan no sigui possible mantenir aquesta distància de seguretat, s'han d'observar les 

mesures d'higiene adequades per prevenir els riscos de contagi. 

 

Instal·lacions per a les activitats i competicions esportives 

 

 Les administracions competents hauran d'assegurar el compliment pels titulars de les 

instal·lacions en què es desenvolupin activitats i competicions esportives, de pràctica 

individual o col·lectiva, de les normes d'aforament, desinfecció i prevenció. 

 

 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 evitar les 

aglomeracions.  

 

 Quan no sigui possible mantenir aquesta distància de seguretat, s'han d'observar les 

mesures d'higiene adequades per prevenir els riscos de contagi. 
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