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PIMEC demana concertar urgentment entre Govern i agents 
socials els criteris sobre l’ús de la mascareta als centres de 

treball 
 
La patronal veu “situació injusta” el fet que la nova utilització subsidiària de la mascareta 
als centres de treball passi a ser una responsabilitat de les empreses quan es tracta 
d’una qüestió de salut pública i no d’un risc laboral. 
 
També qüestiona que entri en vigor de forma immediata sense que s’hagi adaptat la 
Resolució de les mesures de salut pública per part de la Generalitat de Catalunya, i 
exigeix que es revisi el marc d’obligacions per a les empreses que s’hi estableix. 

Barcelona, 20 d’abril del 2022. En relació a la retirada de la mascareta als espais 
interiors i la seva aplicació en l’àmbit laboral, normativa publicada avui al Boletín Oficial 
del Estado (BOE), PIMEC ha demanat poder concertar urgentment entre el Govern 
de la Generalitat de Catalunya i agents socials els criteris sobre l’ús de la 
mascareta als centres de treball. L’entitat lamenta que aquesta l’obligatorietat d’ús 
passi a ser una mesura subsidiària, i una nova responsabilitat dels empresaris i 
empresàries, quan es tracta d’una qüestió de salut pública i no d’un risc laboral i, 
per tant, considera que és una situació injusta.  

A més, ha explicat que les empreses hauran de justificar l’ús obligatori de la mascareta, 
quan la resta de mesures per minimitzar els contagis i de caràcter col·lectiu -ventilació i 
distància- no es puguin aplicar. En aquest sentit, la patronal ha recomanat a les pimes 
aplicar el principi de prudència i el sentit comú, tot revisant en primer lloc les 
seves avaluacions de riscos laborals per mitjà de tècnics especialitzats, i la 
possibilitat de garantir la distància d’1,5 metres o la ventilació, i davant del dubte fer 
obligatori l’ús de la mascareta, tot comunicant justificadament aquesta decisió a les 
persones treballadores.  

D’altra banda, PIMEC ha recordat que encara està pendent la revisió de la Resolució 
del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, ja que segueix vigent la 
versió publicada al març, i creu que cal que es revisi el marc d’obligacions per les 
empreses que s’hi conté. 

Finalment, la patronal ha seguit exigint al Govern de l’Estat que no situï el marc de 
responsabilitats compartides i d’utilització responsable de les recomanacions per la 
reducció del risc de contagi al terreny de les obligacions de les empreses, ja que s’està 
fent assumir responsabilitats a diferents nivells quan som davant d’un problema 
de salut pública i convivència ciutadana, no laboral. 
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