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CIRCULAR 7/2020 D’INTERPRETACIÓ DE L’OBLIGATORIETAT D’ÚS DE LA
MASCARETA PER PART DEL PERSONAL DE CONDUCCIÓ DEL SERVEI PÚBLIC
DE TRANSPORT
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 8 de juliol del 2020 ha publicat la
Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves mesures en l'ús
de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.
En el seu article 1 estableix: “Les persones de sis anys en endavant estan obligades a
l'ús de mascareta a la via pública, als espais a l'aire lliure i a qualsevol espai tancat d'ús
públic o que es trobi obert al públic, amb independència del manteniment de la distància
física interpersonal de seguretat.
Aquesta previsió s'estableix sens perjudici del manteniment de la regulació de l'ús de la
mascareta als mitjans de transport en tot allò que no s'hi oposi.
Es mantenen les exempcions, per raons personals i de la naturalesa de l'activitat, de
l'obligatorietat de l'ús de mascareta establertes a l'apartat 2.2.2 de la Resolució
SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i
organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per
SARS-CoV-2, i a l'apartat 3.2.4 de la Resolució SLT/1608/2020, de 4 de juliol, per la
qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a la comarca del Segrià.”
Tenint en compte l’anterior marc normatiu i les implicacions que pot tenir en l’àmbit dels
professionals del transport públic, cal procedir, doncs, a determinar la interpretació de
l’esmentada obligatorietat a fi i efecte d’una major claredat, transparència i seguretat
jurídica de les administracions i operadors prestataris del serveu de transport públic dins
de l’àmbit competencial d’aquest consorci.
Per tal de donar compliment a aquest propòsit, s’emet la present circular:
1.- Àmbit subjectiu i objectiu d’aplicació
L’obligatorietat d’ús de mascareta per part del personal de conducció del servei públic
de transport resultarà d’aplicació al llarg de la seva jornada laboral a tot el personal al
servei dels operadors de transport públic col·lectiu, ja siguin del servei ferroviari,
tramvia, metro, funicular, així com del servei de transport terrestre, autobusos i vehicles
de més de 9 places.
2.- Exempcions
L’obligatorietat de l’ús de mascareta per part del personal de conducció del servei públic
de transport indicada en l’apartat anterior no resultarà d’aplicació exclusivament durant
el període de conducció, sempre i quan el personal de conducció estigui sol en els
habitacles destinats a tal fi que hauran d’estar convenientment protegits d’acord amb les
instruccions tècniques que resultin d’aplicació durant la pandèmia de COVID-19 i
sempre que també disposin de cabina de conducció que separi a conductors o
conductores del passatge, o bé mampares de separació instal·lades d’acord amb les
instruccions tècniques que resultin d’aplicació durant la pandèmia de COVID-19.
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3.- Altres supòsits d’aplicació
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a) Quan es produeixin canvis de torns per part del personal de conducció del servei
públic de transport, tant qui entra como qui surt de l’habitacle, hauran de respectar l’ús
de mascareta i el rentat de mans amb gel hidroalcohòlic
b) Quan es realitzi venda en efectiu en algunes línies d’autobusos o altres vehicles de
transport col·lectiu per part del personal de conducció del servei públic de transport,
aquest haurà de procedir al rentat de mans amb gel hidroalcohòlic quan es toquin bitllets
o monedes o altres objectes, però no serà necessari l’ús de mascareta si hi ha mampara
de protecció instal·lada d’acord amb les instruccions tècniques que resultin d’aplicació
durant la pandèmia de COVID-19.
c) Quan es realitzi l’inici de torn per part del personal de conducció del servei públic de
transport, aquest haurà de procedir a accedir al vehicle amb mascareta i haurà de
realitzar una neteja dels elements de l’habitacle que són accessibles pel personal de
conducció fent ús dels productes sanitaris necessaris i que prèviament hauran de restar
a disposició del personal en el vehicle o en el punt d’accés al vehicle.
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