
 
 

Pineda de Mar, 08 d’ Abril de 2021 

 

CIRCULAR INFORMATIVA 8/2021 

 

NOVETATS EN MATÈRIA LEGAL 

LLEI 2/2021 DE 29 DE MARÇ, DE MESURES URGENTS DE 

PREVENCIÓ, CONTENCIÓ I COORDINAIÓ PER FER FRONT A LA 

CRISIS SANITARIA OCASIONADA PER EL COVID 19 

 

Al BOE de 30 de Març de 2021 s'ha publicat la Llei  2/2021, de 29 de 
març (BOE de 30 de març), amb una sèrie de novetats legislatives 

entre les quals es poden destacar les següents: 

La Llei adopta un conjunt de mesures de prevenció, contenció i 

coordinació, amb l'objecte de seguir fent front i controlant la crisi 

sanitària per COVID-19 un cop expiri la vigència de l'estat d'alarma i 

decaiguin les mesures derivades de la seva adopció. 

Les mesures, que es resumeixen a continuació, seran d'aplicació en tot 

el territori nacional un cop finalitzada la pròrroga de l'estat d'alarma 

(cal recordar que expira a les 00:00 hores del pròxim 9 de maig) i fins 

que el Govern declari la finalització de la situació de crisi sanitària, si 

bé ha de tenir-se en compte que les contemplades en el seu articulat 

(art. 6 a 31, excepció feta de les previsions contingudes en l'art. 15.2 

per a la Lliga de Futbol Professional i la Lliga ACB de bàsquet ) i en la 

disposició addicional 5a (dispensació de medicaments en modalitat no 

presencial) únicament són aplicables a les províncies, illes o unitats 

territorials que hagin superat la fase III del Pla de desescalada, i en 

que hagin quedat sense efecte totes les mesures de l'estat d'alarma. 

Addicionalment, també s'introdueixen 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 aquest tipus de crisi. 

• Mesures de prevenció i higiene 

• Mesures en matèria de transports 

• Mesures relatives a medicaments, productes sanitaris i productes 

necessaris per a la protecció de la salut 

• Mesures per a la detecció precoç de la malaltia i el control de les 

fonts d'infecció i vigilància epidemiològica 



 
• Mesures per garantir les capacitats de sistema sanitari 

• Règim sancionador 

• Mesures recollides a la part final de la llei 

• Mesures de prevenció i higiene (arts. 6 a 16) 

 

RESUM A DESTACAR D’AQUESTES MESURES: 

 

Ús obligatori de màscares (art. 6) a la via pública, en espais a 

l'aire lliure i en espais tancats d'ús públic o que es trobin oberts 

a el públic, així com en els transports. Així mateix, es contempla 

la possibilitat que les màscares puguin ser adquirides de manera 

unitària a les oficines de farmàcia, el que facilita el seu accés a la 

població. Aquesta mesura, juntament amb la modificació establerta en 

la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris 

(nova redacció de l'art. 94.3 per la disp. Final 3a), persegueix que 

l'accés a les mascaretes pugui realitzar-se en condicions 

econòmiques no abusives. 

Obligació de qui sigui titular de l'activitat econòmica o, si 

s'escau, de director / a dels centres de treball (art. 7), sense 

perjudici de l'acompliment de la normativa de prevenció de riscos 

laborals i de la resta de la normativa laboral que sigui aplicable, de: 

• Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a 

les característiques i intensitat d'ús dels centres de treball, 

d'acord amb els protocols que s'estableixin en cada cas. 

• Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o 

gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat vermicida, 

autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de 

mans. 

• 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 les persones 

treballadores. Quan no sigui possible, s'han de proporcionar 

equips de protecció adequats a el nivell de risc. 

• Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones 

(treballadors / es, clientela o usuaris / es) en els centres de 

treball durant les franges horàries de previsible major afluència. 

• Adoptar mesures per a la reincorporació progressiva de forma 

presencial als llocs de treball i la potenciació de l'ús del teletreball 

quan per la naturalesa de l'activitat laboral sigui possible. 

Es manté l'obligació de no acudir a centre de treball quan es presentin 

símptomes compatibles amb COVID-19, s'estigui en aïllament 



 
domiciliari a causa d'un diagnòstic per aquesta malaltia o en 

quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna 

persona amb COVID-19. 

Així mateix, continua sent aplicable el procedir a l'actuació d'una 

persona treballadora que comencés a tenir símptomes compatibles 

amb la malaltia: contactar immediatament amb el telèfon habilitat per 

a això per la comunitat autònoma o centre de salut corresponent, i, si 

s'escau, amb els corresponents serveis de prevenció de riscos laborals; 

col·locació immediata de mascareta i seguiment de les recomanacions 

que se li indiquin, fins que la seva situació mèdica sigui valorada per 

un professional sanitari. 

Manteniment de mesures de prevenció i higiene bàsiques en els centres 

sanitaris (art. 8), docents (art. 9), residencials de caràcter social (art. 

10), en els establiments comercials (art. 11), en els hotels i 

allotjaments turístics (art. 12), en les activitats d'hostaleria i 

restauració (art. 13), en els museus, biblioteques, arxius o 

monuments, en establiments d'espectacles públics i d'altres activitats 

recreatives (art. 14) i a les instal·lacions en les que es desenvolupin 

activitats i competicions esportives (art. 15). En aquest últim àmbit es 

reconeix la competència de el Consell Superior d'Esports per aplicar 

aquestes mesures en les competicions de la Lliga de Futbol Professional 

i la Lliga ACB de bàsquet, un cop escoltat 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. 

Mesures en matèria de transports (arts. 17 i 18) 

Es recullen diverses disposicions que habiliten per a regular l'oferta de 

places i el volum d'ocupació en els serveis de transport de viatgers de 

competència estatal per via marítima, per ferrocarril i per carretera. 

S'estableix que els operadors de transport amb número d'assentament 

preassignat han de conservar, a disposició de les autoritats de salut 

pública, la informació de contacte dels passatgers durant un mínim de 

4 setmanes, amb la finalitat de realitzar la traçabilitat dels contactes. 

S'habilita el titular de la Direcció General de la Marina Mercant per 

ordenar, a proposta de el 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. 

Mesures relatives a medicaments, productes sanitaris i productes 

necessaris per a la protecció de la salut (arts. 19 a 21) 



 
En matèria de medicaments considerats essencials per a la gestió 

sanitària de l'COVID-19, continua l'obligació dels fabricants i els titulars 

d'autoritzacions de comercialització tant d'informar sobre 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, com d'establir les mesures necessàries i habilitar els 

protocols que permetin garantir l'abastament als centres i serveis 

sanitaris. 

Pel que fa als productes sanitaris i als biocides, s'incorporen les 

mesures imprescindibles per a garantir la fabricació i posada a 

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 atendre el considerable volum de 

demanda existent. 

Mesures per a la detecció precoç de la malaltia i el control de les fonts 

d'infecció i vigilància epidemiològica (arts. 22 a 27) 

S'assenyala expressament (encara que en la pràctica ja tenia aquesta 

consideració) que la COVID-19, malaltia produïda per la infecció pel 

virus SARS-CoV-2, és una malaltia de declaració obligatòria urgent. 

Es dona continuïtat a una sèrie d'obligacions de recollida, tractament i 

remissió d'informació de les dades de rellevància epidemiològica i 

sanitària que siguin pertinents, salvaguardant els drets de protecció de 

dades personals, així com a el sistema establert per a la recollida i 

tramesa d'informació amb el resultat de proves diagnòstiques COVID-

19 mitjançant PCR o altres proves de diagnòstic de COVID-19 

realitzades pels laboratoris, públics i privats, així com pels centres, 

serveis i establiments sanitaris que realitzin aquestes proves a 

Espanya, com a complement a sistema de vigilància individualitzada 

dels casos d'COVID-19. 

Mesures per garantir les capacitats de sistema sanitari (arts. 28 a 30) 

En matèria de recursos humans, les administracions competents han 

de vetllar garantir que es disposa de suficients professionals sanitaris 

amb capacitat de reorganitzar d'acord amb les prioritats en cada 

moment. En particular, han de garantir un nombre suficient de 

professionals involucrats en la prevenció i control de la malaltia, el seu 

diagnòstic d'hora, l'atenció als casos i la vigilància epidemiològica. 

S'estableix l'obligació que les autoritats sanitàries de les comunitats 

autònomes que comptin amb plans de contingència que garanteixin la 

capacitat de resposta i la coordinació entre els serveis de salut pública, 

atenció primària i atenció hospitalària. També que els centres d'atenció 



 
primària i hospitalaris, públics o privats, compten amb plans interns 

que garanteixin la capacitat per 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 dels recursos necessaris per respondre 

a increments ràpids de casos en base a les necessitats observades 

durant la fase epidèmica de la malaltia. Aquests plans han d'incloure 

també les actuacions específiques per a la tornada a la normalitat. 

Es manté l'obligació de les comunitats autònomes de remetre al 

Ministeri de Sanitat la informació sobre la situació de la capacitat 

assistencial i de necessitats de recursos humans i materials. 

Règim sancionador (art. 31) 

S'habilita els funcionaris de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 

integrants del Cos Superior d'Inspectors de Treball i Seguretat Social, 

i de el Cos de Subinspectors Laborals, escala de Seguretat i Salut 

Laboral per vigilar i requerir, i si és el cas, estendre actes d'infracció, 

en relació amb el compliment per part de la persona ocupadora de les 

mesures de salut pública establertes per als centres de treball (excepte 

la relativa a adoptar mesures per a la reincorporació progressiva de 

forma presencial als llocs de treball i la potenciació de l'ús del 

teletreball) quan afectin les persones treballadores. 

Aquesta habilitació s'estén als funcionaris habilitats per les comunitats 

autònomes per a realitzar funcions tècniques de comprovació, als quals 

es refereix l'article 9.2 de la Llei de prevenció de riscos laborals. 

L'incompliment per la persona ocupadora de les obligacions a què es 

refereix el punt anterior constituirà infracció greu, que serà sancionable 

en els termes, pels òrgans i amb el procediment establerts per a les 

infraccions greus en matèria de prevenció de riscos laborals per la Llei 

sobre infraccions i sancions en l'ordre social (multa, en el grau mínim, 

de 2046-8195 euros; en el grau mitjà, de 8.196-20.490 euros, i en el 

seu grau màxim, de 20.491-40.985 euros -art. 40.2 LISOS- ) 

En el cas d'incompliments de les administracions públiques, es 

procedirà d'acord amb el procediment especial previst en el Reial 

Decret 707/2002, de 19 de juliol, o en la normativa autonòmica 

d'aplicació. El règim que preveuen els dos punts anteriors es podrà 

adaptar en el que les comunitats autònomes determinin dins del seu 

àmbit de competències. 

L'incompliment de l'obligació d'ús de mascaretes establert serà 

considerat infracció lleu, i sancionat amb multa de fins a 100 euros. 



 
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 

General de Salut Pública. 

Finalment, l'incompliment de les mesures sobre transport (arts. 17.2 i 

18.1), quan constitueixin infraccions administratives en aquest àmbit, 

serà sancionat d'acord amb el que disposen les lleis sectorials 

corresponents. 

Mesures recollides a la part final de la llei 

Es contenen previsions específiques en relació amb els controls 

sanitaris i operatius en aeroports gestionats per AENA (disp. Adic. 1a) 

i en matèria de sanitat exterior en ports d'interès general (disp. Adic. 

2ª). 

En la Disposició addicional tercera : S'autoritza a l'Administració 

General de l'Estat per a atorgar avals per import màxim de 

2.817.500.000 euros l'any 2020 per cobrir els costos i les pèrdues en 

les operacions de finançament que realitzi el Banc Europeu d'Inversions 

a través del Fons paneuropeu de Garanties, en resposta a la crisi de 

l'COVID-19 (disp. adic. 3a). 

S'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 aquesta Llei donant 

compte de les mateixes al Ministeri de Sanitat (disp. Adic. 4a) . 

Es contempla (disp. Adic. 5a), de manera conjuntural i davant la 

situació de crisi sanitària, la possibilitat de 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 

propers a el 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, havent de realitzar el transport i lliurament de 

el medicament de manera que s'asseguri que no pateix cap alteració 

ni minva de la seva qualitat. 

S'autoritza la pròrroga, per un període màxim de 5 mesos, de la 

vigència dels contractes de treball subscrits amb càrrec a finançament 

de convocatòries públiques de recursos humans en l'àmbit de la 

investigació ia la integració de personal contractat en el Sistema 

Nacional de Salut , que tinguin prevista la seva finalització entre el 2 

d'abril de 2021 i l'1 d'abril de 2023. 



 
La durada total del contracte de treball i de la seva eventual pròrroga 

podrà excedir els límits temporals màxims previstos a la Llei 14/2011, 

d'1 de juny, però la pròrroga no convertirà en fixos els corresponents 

contractes laborals. 

També per als contractats predoctorals, el temps de permanència en 

el programa de doctorat podrà excedir els límits que preveu l'article 3 

de Reial Decret 99/2011, de 28 de gener. 

Queden exclosos d'aquesta mesura, i per tant no podran beneficiar-se 

d'una segona pròrroga, els contractes de treball de durada 

determinada que hagin prorrogat la seva vigència d'acord amb el que 

assenyala la disposició addicional 13a de el Reial decret llei 11/2020, 

de 31 de març. 

Se suspèn el visat d'inspecció mèdica per a l'accés a la triple teràpia 

en la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) evitar l'exposició 

d'aquests pacients al contagi de SARS-CoV-2, i, així mateix, per acord 

de Consell de Ministres, estendre aquesta suspensió del visat 

d'inspecció mèdica en relació amb altres patologies (disp. adic. 7a). 

S'afegeix una nova disposició final 6a a la Llei 48/1960, de 21 de juliol, 

que habilita el director de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, en el 

marc de les seves competències i sota certes condicions, per concedir, 

en els àmbits de la aviació civil subjectes a normativa nacional, 

exempcions específiques, equivalents a les previstes a 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 en tant es recupera la normalitat, i permetre 

l'establiment de les que siguin necessàries per a una recuperació 

esglaonada que eviti el col·lapse i permeti la recuperació de la 

normalitat en el sector. 

Es modifica (disp. Final 2a) la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió 

i qualitat de el Sistema Nacional de Salut, donant nova redacció a 

l'article 65 per permetre que a través de la figura de les «actuacions 

coordinades en salut pública »es puguin elaborar o activar plans i 

estratègies d'actuació i afegint, a través del nou article 65 bis, un deure 

de subministrament d'informació per part de les comunitats autònomes 

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. 



 
Es reforma el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març (disp. Final 4a), 

per estendre fins al 31 de desembre de 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, de l'consell rector de les societats cooperatives i de 

l'patronat de les fundacions, puguin celebrar-se per videoconferència o 

per conferència telefònica múltiple i també que els seus acords puguin 

celebrar-se per escrit i sense sessió sempre que ho decideixi el 

president o quan ho sol·licitin, al menys, dos dels membres de l'òrgan. 

Finalment, la disposició final 5a de la llei reforma els apartats 1 i 4 de 

l'article 36, i deroga el 37, de el Reial decret llei 11/2020, de 31 de 

març, relatiu a el dret de resolució de determinats contractes sense 

penalització per part dels consumidors i usuaris, establint, per 

exemple, el seu dret a resoldre el contracte durant un termini de 14 

dies des de la impossible execució de la mateixa sempre que es 

mantingui la vigència de les mesures adoptades que hagin motivat 

aquesta impossibilitat de compliment. 

 


