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ALTRES DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE SALUT
RESOLUCIÓ SLT/1064/2022, de 14 d'abril, per la qual s'adapten les mesures del Pla d'actuació per al curs
2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia en relació amb l'ús de la mascareta.
El Pla d'actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, aprovat el 21 de
setembre de 2021 pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT per a les emergències associades a
malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc -actualment denominat Pla especial d'emergències
per pandèmies a Catalunya-, estableix les mesures organitzatives perquè l'aprenentatge en els centres
educatius es pugui dur a terme amb la màxima normalitat, tot garantint les màximes salvaguardes pel que fa a
la protecció de la salut de les persones i la gestió correcta de la pandèmia. A aquests efectes, el mateix Pla
preveu que les mesures que s'hi determinen es poden adaptar en el marc de l'evolució del context
epidemiològic i dels avenços en la cobertura vacunal i la immunitat de grup.
Entre les mesures que s'han aplicat, adaptades al coneixement de la malaltia i, sobretot, a l'evolució de
l'epidèmia, l'ús obligatori de la mascareta per a totes les persones a partir dels 6 anys en els centres educatius
ha estat una mesura de prevenció personal eficaç per reduir el risc de la transmissió del SARS-CoV-2.
Tanmateix, actualment, l'impacte clínic més baix de la variant òmicron de la COVID-19 i l'elevada cobertura
vacunal de la població han permès canviar el paradigma del maneig de la situació pandèmica, la qual cosa ha
comportat una revisió de l'aplicació de les distintes mesures no farmacològiques que han estat determinants en
l'estratègia de control del SARS-CoV-2, entre les quals hi ha l'ús de la mascareta.
Així, en el context actual de la pandèmia, un cop aprovada la retirada de la mascareta en exteriors i també al
pati dels centres educatius, tenint en compte que la resposta de la població infantil enfront del virus al llarg de
la pandèmia facilita la relaxació de les mesures de contenció en els entorns escolars, escau revisar l'ús de la
mascareta en espais interiors.
Es valora específicament, d'una banda, l'impacte que l'ús de la mascareta ha tingut en la població infantil cicles d'educació primària i secundària- quant a condicions d'aprenentatge, interacció social i desenvolupament
personal; i, d'altra banda, que l'efecte directe d'un increment de la transmissió associat a la retirada de la
mascareta és reduït en termes de morbimortalitat i que, per tant, la seva supressió comporta un benefici en el
benestar d'aquesta població que supera el risc de transmissió.
Per tot això, escau adaptar la mesura del Pla d'actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el
marc de la pandèmia pel que fa a l'ús de la mascareta, de manera que la tornada a les aules després de les
vacances de Setmana Santa es pugui fer sense mascareta per a l'alumnat dels grups escolars esmentats.
De conformitat amb tot l'exposat, en aplicació de la Llei orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de mesures especials
en matèria de salut pública; de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat; de la Llei 33/2011, de 4
d'octubre, general de salut pública; de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, i de la Llei 4/1997,
de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya,

Resolc:

-1 Adaptar la mesura del Pla d'actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la
pandèmia sobre l'ús de la mascareta (apartat 4.2.3) en el sentit de suprimir-ne la indicació d'obligatorietat dins
el centre per als alumnes dels cicles d'educació primària i d'educació secundària.

-2 Entrada en vigor
Aquesta Resolució entra en vigor el dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició
davant el conseller de Salut, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, de conformitat
amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de
l'endemà de la publicació, d'acord amb el que estableixen els articles 10.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 14 d'abril de 2022

Josep Maria Argimon Pallàs
Conseller de Salut

(22.104.032)
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