
Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i 
Benestar  

Servei de Suport a les Polítiques de 
Consum 

Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 

Passeig de la Vall d’Hebron, 171 · 08035 Barcelona 
Tel. 934 022 143 · Fax 934 049 193 
s.suportpolc@diba.cat · www.diba.cat 

 

1/8 

 

Aquest document, elaborat per tècnics i tècniques integrants dels ens locals que formen part de la Xarxa 

Local de Consum, pretén resumir les característiques més importants de les normes publicades en relació a 

l’accés de la població a l’us dels productes recomanats com a mesures higièniques per a la prevenció de 

contagis per la COVID 19. A més, de forma complementària, s’aporten dades que poden ajudar a 

aprofundir en la matèria presentada des d’un punt més tècnic. 

Aquesta informació no substitueix la publicada en els diaris oficials, únics instruments que donen fe de la 

seva autenticitat. 

 

Orden SND/354/2020, 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para garantizar el 

acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la 

prevención de contagios por el COVID-19 

 

El 14 de març de 2020 amb el RD 463/2020, es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi 

sanitària ocasionada per la COVID-19. A l’art.4 d’aquest RD es designa al Ministre de Sanitat autoritat 

competent delegada a la seva àrea de responsabilitat i en aquelles àrees en què la responsabilitat no 

recaigui en els ministres de Defensa, Interior i Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Aquest fet, l’habilita 

per a dictar tots els actes i disposicions necessaris per a garantir la prestació de tots els serveis, ordinaris i 

extraordinaris, en relació a la protecció de les persones, béns i llocs, mitjançant l’adopció de qualsevol de 

les mesures previstes a l’art. 11 de LO 4/1981, d’1 de juny, dels estats d’alarma, excepció i setge. 

A tall d’exemple, algunes de les mesures han estat el distanciament interpersonal entre uns dos metres o 

en el seu defecte l’ús de mascaretes, higiene de mans amb sabó, neteja i desinfecció dels objectes d’ús 

personal com ulleres, mòbils, teclats, etc., ventilació suficient a domicilis i zones comunes.  

En aquest context, es creu necessari establir garanties suficients a fi que els ciutadans puguin accedir, de 

manera informada i amb condicions econòmiques no abusives, a determinats productes de protecció en 

front al contagi de la COVID-19 de manera que disposin de la suficient informació per a distingir l’adequació 

de cadascun d’ells.  

Pel que es refereix al preu de venda al públic, aquest el determinarà la “Comisión Interministerial de 

Precios de los Medicamentos” que fixarà  un preu màxim  de venda al públic mentre duri la situació 

excepcional. L’import de cada producte serà publicat al BOE. 

L’objecte d’aquesta Ordre és:  

• Fixació del preu màxim de venda al públic dels productes sanitaris. 

• Establir quins són els productes necessaris per a la protecció de la salut de la  població en front a la 

COVID-19. 
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• Determinar quina és la informació que ha de figurar a l’etiquetatge de mascaretes higièniques. 

• Definir les condicions on es pot fer la venda unitària al públic de les mascaretes quirúrgiques que 

no estiguin empaquetades de manera individual.  

 

 

Productes necessaris:  

a. Productes sanitaris com:  

- mascaretes quirúrgiques 

- guants de nitril 

b. Productes necessaris per a la protecció de la salut de la població: 

- Mascaretes higièniques (d’un sol ús i reutilitzables). 

- Antisèptics de pell sana autoritzats per l’Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios. 

- Gels i solucions hidroalcohòliques per a mans, de naturalesa cosmètica autoritzats per 

l’Agencia. 

- Altres productes que es considerin imprescindibles per a minimitzar el risc de propagació de la 

COVID-19 entre les persones (els haurà de determinar mitjançant Resolució la persona titular 

de la Secretaría General de Sanidad. 

 

Obligacions d’informació al consumidor en l’etiquetatge de les mascaretes higièniques objecte d’aquesta 

norma: 

Dades mínimes:  

- Dades de l’empresa (nom, raó social i domicili). 

- Denominació usual del producte. 

- Contingut a l’envàs (unitats contingudes). 

- Composició. 

- Període recomanat d’ús. 

- Característiques essencials del producte (talla, d’un sol ús, reutilitzable) 

- Advertència: “Aquest producte no és un equip de protecció individual ni un producte sanitari”. 

- Lot de fabricació (quan aquesta es faci en sèries identificables). 

- Instruccions d’ús (col·locació, ús, manteniment, manipulació i eliminació) 

- Lloc de procedència/origen, en el cas que la seva omissió pogués induir a error al consumidor 

- Si compleix les especificacions tècniques UNE 0064:-1:2020, UNE 0064-2:2020 o UNE 0065:2020, 

que estableixen els requisits mínims que han de complir les mascaretes higièniques, no 
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reutilitzables i reutilitzables segons el material emprat per al seu disseny, elaboració, confecció, 

marcat, ús o qualsevol norma equivalent.  

- Dades eficàcia filtració bacteriana (BFE) i de respirabilitat (pressió diferencial), (Pa/cm2) si s’han 

testat s’ha d’incloure el núm. d’assaig i laboratori. 

Aquests assaigs han d’estar certificats per un laboratori en base a les especificacions tècniques 

UNE-EN 14683:2019+ AC:2019, o equivalent. No ha d’haver-hi cap característica que pugui induir a 

interpretar que el producte té propietats que no s’han verificat com “protecció al virus” o similar.  

Si no han estat verificades no  ho podran indicar a l’etiquetatge.   

- Indicar número de rentats màxims i mètode de rentat o higienització en cas de tractar-se d’una 

mascareta higiènica reutilitzable.  

Si la mascareta es pot rentar, haurà de tenir una composició de teixit/s que es puguin rentar en 

relació a les instruccions facilitades sense que el producte es malmeti.  

Si hagués un número màxim de rentats, aquest fet s’hauria de fonamentar. 

- Si hi ha un període màxim d’ús o d’ús continuat ha d’estar fonamentat. 

- Preu final complet amb impostos inclosos (conforme art.20c RDL 1/2007, 16 de novembre) 

Per raons justificades d’espai, aquestes dades podran acompanyar el producte en documents o fulls 

annexos. 

Aquestes dades no podran induir a error o engany mitjançant inscripcions, signes, anagrames o dibuixos ni 

confondre en relació a la veritable naturalesa del producte.  

L’etiquetatge es col·locarà de manera clara i duradora en el seu envàs, recomanant que aquest sigui el més 

petit disponible comercialment o sobre el producte sempre que sigui visible de manera perfecte pel 

consumidor a través del seu embalatge. A més, si la venda es fa per internet, aquesta informació s’ha de 

mostrar en la pàgina web.  

Els productes que es lliurin al consumidor sense envasar han d’incorporar la informació obligatòria (en una 

etiqueta sobre el propi producte o en un fulletó o document que s’ha de lliurar al comprador).  

 

Altres actuacions de control sobre les mascaretes higièniques objecte d’aquesta norma: 

• En mascaretes destinades a la població infantil s’ha de tenir en compte les especificacions 

tècniques UNE-EN 14682:2015. Seguretat de la roba infantil: cordons i cordes ajustables a roba 

infantil, en relació a què l’arnès que serveix per ajustar la mascareta higiènica al cap del nen no ha 

de generar nusos, extrems lliures o elements tridimensionals. A més, es recomana posar una 

advertència perquè la mascareta s’utilitzi sota la supervisió d’un adult.  

• De tractar-se d’una mascareta higiènica reutilitzable el fabricant ha d’assegurar-se que manté les 

seves propietats després del rentat o higienització (per això s’hauria d’haver verificat i contrastat 

amb assaigs conforme al número màxim de rentats que indiqui l’etiquetat). 
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Productes no autoritzats per l’Agencia 

Els antisèptics de pell sana i els gels i solucions hidroalcohòliques per a mans, de naturalesa cosmètica, que 

no hagin estat autoritzats per l’Agencia no podran al·legar en l’etiquetatge característiques que puguin 

induir a interpretar que el producte té propietats que no han estat verificades com “protecció/desinfecció 

davant el virus” o similar.  

 

Venda unitària de mascaretes quirúrgiques 

La venda unitària de mascaretes quirúrgiques que no estiguin embalades individualment només es podrà 

fer a les farmàcies, amb la garantia de condicions d’higièniques que preservin la qualitat del producte.  

 

Efectes i vigència de l’Ordre 

Efectes des del dia de la seva publicació al BOE i vigència fins que ho determini la persona titular del 

Ministeri de Sanitat mitjançant una ordre.  
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Resolució de 22 d’abril de 2020, que estableix els imports màxims de venda al públic en aplicació al 

previst a l’Ordre SND/354/2020. 

 
En el BOE de 23/04/2020 es publica la Resolució de 22 d’abril de la Dirección General de Cartera Común de 

Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia per la qual es  fa públic el Acuerdo de la Comisión 

Interministerial de Precios de los Medicamentos de 21 d’abril segons allò previst a l’Ordre SND/354/2020, 

de 19 d’abril. 

 
1.- Mascaretes quirúrgiques un sol ús: 0,96 euros/unitat (IVA inclòs). 

Cal recordar que segons l’Ordre SND/354/2020, de 19 d’abril, la venda unitària de mascaretes 

quirúrgiques que no estiguin embalades individualment només es podrà fer en les farmàcies amb la 

garantia de condicions d’higièniques que preservin la qualitat del producte. 

  

2.- Mascaretes higièniques: queda pendent per a una altre reunió de la Comisión.  

 

3.- Antisèptics de pell sana autoritzats per l'AEMPS: queda pendent per a una altre reunió de la 

Comisión. 

 

4.- Gels i solucions hidroalcohòliques autoritzats temporalment per l'AEMPS, que es troben 

especificats a la normativa públicada: 

 

Fins a 150 ml. 0,021 €/ml 

De 150 ml i fins a 300 ml 0,018 €/ml 

De 300 ml i fins a 1000 ml.  0,015 €/ml 

 
Aquets preus màxims són unitaris i amb l’IVA inclòs 
 

Aquets preus màxims podran tenir revisions 

Resolució SLT/877/2020, de 17 d'abril, per la qual s'aprova la campanya de salut pública Mascareta Salut 

A Catalunya a més, disposem d’un programa autonòmic anomenat campanya Mascareta Salut pel qual es 

poden adquirir mascaretes quirúrgiques d’un sol us en les següents condicions: 

- Durant la vigència de la campanya, la primera mascareta dispensada als ciutadans que presentin la 

tarja sanitària, CIP del Servei Català de Salut, o codi SNS, es lliurarà gratuïtament. Les successives 

dispensacions tindran un cost de 0,76€/unitat amb l’IVA inclòs. 
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Informació complementària de caràcter tècnic relacionada amb dades d’interès específiques sobre Equips 
de Protecció Individual (EPI) i Productes Sanitaris (PS)  
 

 
Els equips de protecció individual (EPI) han de portar marcat CE conforme al reglament (UE) 2016/425 de 
Parlament Europeu i del Consell, relatiu als equipaments de protecció individual. Segons el risc a protegir 
pel qual estan dissenyats, de menor a major, poden ser de Categoria I, II o III. 

Els productes sanitaris (PS), com les mascaretes quirúrgiques, les bates o els guants sanitaris, han de dur 
marcat CE conforme a la Directiva 93/42/CEE del Consell, relativa a productes sanitaris. 

Altres productes, com les mascaretes higièniques, han de complir amb el que està establert en: 

- El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias;  

- El Real Decreto 1468/1988, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, 

presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los 

consumidores y usuarios; 

- Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos.  

- En caso de ser un producto textil, el Reglamento (UE) nº 1007/2011 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de septiembre de 2011, relativo a las denominaciones de las fibras textiles Página 4 y al 

etiquetado y marcado de la composición en fibras de los productos textiles, así como el Real Decreto 

1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos. 
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Documentació tècnica relativa a les normes per a la fabricació d’Equips de Protecció Individual (EPI) i 
Productes Sanitaris (PS) 

 
- Nota informativa sobre les normes tècniques que han de complir els equips de protecció individual 

(EPI) i productes sanitaris (PS) per procedir al seu marcat CE: En el següent enllaç podeu trobar tota la 

informació relacionada amb aquesta qüestió. 

https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-
19/GuiaFabricacionEPIs/Generalidades/4_listado_normas_sobre_EPI_y_PRODUCTOS_SANITARIOS_v.3.4.p
df 

 

- Normes UNE d’interès relacionades específicament amb equips de respiració: 

 

• UNE-EN 149:2001+A1:2010 Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de 
protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado. Otras normas de equipos de protección 
respiratoria: 

• UNE-EN 136/AC:2004 Equipos de protección respiratoria. Máscaras completas. Requisitos, ensayos, 
marcado. 

• UNE-EN 136:1998 Equipos de protección respiratoria. Máscaras completas. Requisitos, ensayos, 
marcado.  

• UNE-EN 137:2007 Equipos de protección respiratoria. Equipos de respiración autónomos de circuito 
abierto de aire comprimido con máscara completa. Requisitos, ensayos, marcado.  

• UNE-EN 140/AC:2000 Equipos de protección respiratoria. Medias máscaras y cuartos de máscara. 
Requisitos, ensayos, marcado.  

• UNE-EN 140:1999 Equipos de protección respiratoria. Medias máscaras y cuartos de máscara. 
Requisitos, ensayos, marcado. 

• UNE-EN 142:2002 Equipos de protección respiratoria. Conjuntos de boquillas. Requisitos, ensayos, 
marcado.  

• UNE-EN 143/AC:2002 Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, 
ensayos, marcado. 

• UNE-EN 143:2001 Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, 
marcado.  

• UNE-EN 143:2001/AC:2005 Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, 
ensayos, marcado. 

• UNE-EN 143:2001/A1:2006 Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, 
ensayos, marcado.  

https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Generalidades/4_listado_normas_sobre_EPI_y_PRODUCTOS_SANITARIOS_v.3.4.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Generalidades/4_listado_normas_sobre_EPI_y_PRODUCTOS_SANITARIOS_v.3.4.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Generalidades/4_listado_normas_sobre_EPI_y_PRODUCTOS_SANITARIOS_v.3.4.pdf
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• UNE-EN 145/A1:2001 Equipos de protección respiratoria. Equipos de protección respiratoria 
autónomos de circuito cerrado de oxígeno comprimido o de oxígenonitrógeno comprimido. Requisitos, 
ensayos, marcado. 

• UNE-EN 145:1998 Equipos de protección respiratoria. Equipos de protección respiratoria autónomos 
de circuito cerrado de oxígeno comprimido o de oxígenonitrógeno comprimido. Requisitos, ensayos, 
marcado. 

 

 


