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El govern espanyol endureix l'ús
obligatori de la mascareta a l'aire
lliure
S'ha de portar mascareta en qualsevol situació a tot l'Estat, com ja es fa a
Catalunya

Terrasses a Vic | Josep M. Montaner

El govern espanyol ha endurit la normativa de mínims que regula l'ús de mascareta a nivell
estatal i que cada comunitat autònoma ha d'aplicar i, si ho decideix, pot enfortir. Així, l'executiu de
Pedro Sánchez ha establert l'obligatorietat de dur-la encara que es mantinguin les distàncies a
l'aire lliure -cosa que a Catalunya ja es feia-, amb multes de 100 euros en cas de no fer-ho.
"Les persones de sis anys en endavant queden obligades a l'ús de mascaretes 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", diu una llei publicada aquest dimarts al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE)
(https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4908.pdf) , sense mencionar
explícitament les platges i les piscines.
L'anterior normativa de mínims permetia no portar-la si es podia mantenir la distància de seguretat
de més d'un metre i mig. Tanmateix, Catalunya va desenvolupar la norma i ja era obligatori dur
mascareta encara que es pogués mantenir la distància.
La llei estatal que actualitza els mínims exigits a tot l'Estat estableix que cal dur-la sempre, amb
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algunes excepcions: per motius mèdics, en cas d'exercici individual a l'aire lliure, en supòsits de
força major o quan per la naturalesa de les activitats resulti incompatible.
L'estiu passat, amb la mascareta ja obligatòria en qualsevol cas a Catalunya, es va permetre no
portar-la a la sorra de la platja i, evidentment, a l'aigua, justificant que era incompatible amb la
naturalesa de l'activitat. Així, caldrà veure si amb l'enduriment de la normativa Catalunya té marge
per mantenir les condicions de l'any passat.
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