
 
 

 

Recomendación dirixida á Consellería de Sanidade e Consellería de Política Social debido á 
falta de protocolos que establezan a obrigatoriedade do uso da máscara polas persoas 
usuarias e familiares dos servizos municipais de axuda no fogar a 
 
 

 
 

 

Santiago de Compostela, 14 xaneiro de 2021 

 
Sr. conselleiro: 
 
Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia dun escrito referente á 
falta de protocolos que establezan a obrigatoriedade do uso da máscara polas persoas 
usuarias e familiares dos servizos municipais de axuda no fogar. 
 
      ANTECEDENTES 

1. A reclamante sinala que “as auxiliares a domicilio usamos mascarilla e desinfección 
necesaria sempre, e usuari@s (salvo casos de excepción) e os seus familiares non o fan... 
Poñéndonos tamén en risco nos e as nosas familias, porque eles non poñen ningún medio, 
nin mascarillas cando estamos nos seus domicilios”. 

2. Ante iso requirimos ao concello titular do servizo, que respondeu que repartira unha 
carta, a entregar polo persoal do servizo de axuda no fogar nos domicilios das persoas 
usuarias, na que se indicaba que a Consellería de Sanidade recomendara (resolución de 17 
de xullo de 2020 da súa Secretaría Xeral) que nos espazos privados, abertos ou pechados, se 
use máscara no caso de reunións ou posible confluencia de persoas non convivintes, aínda 
que se poda garantir o mantemento a distancia de seguridade interpersoal. 

3. A reclamante sinalou que lle constaba o envío da carta, pero que, dado o seu enfoque 
(voluntario), a maioría das persoas non cumprían e negábanse a poñer a máscara. 

4. Ante iso requirimos informe ás consellerías de Sanidade e de Política Social, que 
responderon da seguinte forma: 

-Consellería de Sanidade: 

Expediente: G.6.Q/3770/20 



 
 

 

“En relación coa solicitude de informe relacionado cun expediente de queixa pola non 
utilización de máscara no servizo de axuda no fogar, é preciso salientar que os criterios da 
autoridade sanitaria para a prevención e control da transmisión da Covid-19 atópanse 
recollidos en diferentes normas publicadas e nos distintos procedementos e protocolos 
aprobados no seo do Consello lnterterritorial do SNS e publicados na web do Ministerio de 
Sanidade 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/. 

 
Ditas normas e protocolos axústanse á mellor evidencia científica dispoñible en cada 
momento e os seus procesos de elaboración e aprobación responden ó marco xurídico e 
competencial vixente. A este respecto, en relación con persoal traballador, corresponde ó 
servizo de prevención de riscos laborais de cada empresa avaliar o risco que supoña o 
traballo realizado e os posibles escenarios de probabilidade de exposición, determinar as 
medidas preventivas e realizar a vixilancia da saúde dos traballadores en función dos ditos 
escenarios. 
 
A estes efectos, sendo conscientes que a intervención dos servizos de prevención fronte á 
exposición ó SARS-COV-2 no ámbito das empresas é crucial, adaptando a súa actividade con 
recomendacións actualizadas e de cumprimento das medidas de prevención, foi aprobado 
un protocolo específico para as actuacións de ditos servizos: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ 
documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf. 
 
En dito protocolo, en función da natureza das actividades e os mecanismos de transmisión 
do coronavirus SARSCoV-2, establécense diferentes escenarios de exposición nos que se 
poden atopar os traballadores co fin de establecer as medidas preventivas requiridas.  
 
Neste senso, entendemos por: 
 
• Exposición de risco: aquelas situacións laborais nas que se pode producir un contacto 
estreito cun caso sospeitoso ou confirmado de infección polo SARS- CoV-2. Por exemplo 
persoal sanitario asistencial e non asistencial que atende a un caso sospeitoso ou 
confirmado de COVID-19. Técnicos de transporte sanitario, se hai contacto directo cun caso 
sospeitoso ou confirmado de COVID-19 trasladado. Situacións nas que non se pode evitar 
un contacto estreito no traballo cun caso sospeitoso ou confirmado de COVID-19. 
 
• Exposición de baixo risco: aquelas situacións laborais nas que a relación que se poida ter 
cun caso sospeitoso ou confirmado, non inclúe contacto estreito. Trataríase de persoal cuxa 
actividade laboral non inclúe contacto estreito cun caso sospeitoso ou confirmado de 
COVID-19, por exemplo: persoal sanitario acompañantes para traslado, traballadores de 
limpeza, persoal de laboratorio responsable das probas de diagnóstico virolóxico, persoal 



 
 

 

non sanitario que teña contacto con  material sanitario, fómites ou refugallos posiblemente 
contaminados, axuda a domicilio de contactos asintomáticos. 
 
• Baixa probabilidade de exposición: traballadores que non teñen atención directa ao 
público ou, se a teñen, prodúcese a máis de 1,5 metros de distancia, ou dispoñen de 
medidas de protección colectiva que evitan o contacto (biombo de cristal, separación de 
cabina de ambulancia, etc.). Traballadores sen atención directa ao público ou a máis de 1,5 
metros de distancia, ou con medidas de protección colectiva que evitan o contacto. Por 
exemplo: persoal administrativo, técnicos de transporte sanitario con barreira colectiva e 
sen contacto directo ca paciente, condutores de transportes públicos con barreira colectiva, 
persoal de seguridade. 
 
Polo que respecta ás medidas preventivas individuais, establécense os seguintes 
requirimentos con carácter xenérico: 
 
• Para escenarios de exposicións de risco: en función da avaliación específica de cada caso 
(pasto de traballo), compoñentes de EPI de protección biolóxica e, en certas circunstancias, 
de protección fronte a aerosois e fronte a salpicaduras 
 
• Para escenarios de exposicións de baixo risco: en función da avaliación específica do risco 
de cada caso, compoñentes de EPI de protección biolóxica. 
 
• Para escenarios de baixa probabilidade de exposición: non é necesario  uso de EPI; agora 
ben, en certas situacións (falta de cooperación dunha persoa sintomática) protección 
respiratoria, luvas de protección. 
 
Na "Nota interpretativa da aplicación destes escenarios de risco de exposición" explícase 
como debe utilizarse esta táboa, posto que unha profesión pode ser clasificada en varios 
escenarios de risco en función das tarefas que realice en momentos determinados 
 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ 
documentos/NOTA_INTERPRETATIVA_TABLA_l_PROCEDIMIENTO_SPRL.pdf. 

 
Non obstante, é imprescindible recordar que calquera toma de decisión sobre as medidas 
preventivas a adoptar en cada empresa e cada posto de traballo, deberá basearse en 
información obtida mediante a avaliación de risco de exposición específica do dito posto de 
traballo, a cal debe ser levada a cabo polo persoal do Servizo de Prevención de Riscos 
Laborais. 

 
Asemade, no marco de ditas procedementos ou protocolos, compre salientar que tamén 
existe un documento específico para o persoal traballador de axuda no fogar, 



 
 

 

"DOCUMENTO TÉCNICO DE RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN DESDE LOS SERVICIOS 
SOCIALES DE ATENCIÓN DOMICILIARIA ANTE LA CRISIS POR COVID-19 
 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ 
documentos/Recomendaciones_GESTORES_SAD_COVID-19_Ver_2.pdf. 

 
Cómpre lembrar que os criterios establecidos nos distintos protocolos están en constante 
actualización para adaptarse ás novas circunstancias, polo que é moi recomendable estar 
pendentes da información da web da Consellería de Sanidade 
https://coronavirus.sergas.es/. 

 
Por outra banda, a Resolución do 12 de xuño de 2020, da Secretaría xeral técnica da 
Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta, do 12 
de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria 
ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara unha 
nova normalidade e as súas posteriores modificacións, establecen as seguintes obrigas en 
relación co uso de máscara: 
 
• Para as persoas de seis ou máis anos será obrigatorio o uso da máscara en todo 
momento, tanto cando se estea na vía pública e en espazos ao aire libre como cando se 
estea en espazos pechados de uso público ou que se encontren abertos ao público, aínda 
que se poida garantir a distancia de seguridade interpersoal de 1,5 metros. 
 
• Así mesmo, de conformidade co artigo 6.1.b) do Real decreto lei 21/2020, do 9 de xuño, 
de medidas urxentes de prevención, contención e coordinación para facer fronte á crise 
sanitaria ocasionada polo COVID-19, para as persoas de seis ou máis anos será obrigatorio 
o uso de máscara nos medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús ou por ferrocarril, 
así como nos transportes públicos e privados complementarios de viaxeiros en vehículos de 
ata nove prazas, incluído o condutor. 
 
• Na realización de adestramentos e na celebración de competicións dentro da actividade 
deportiva federada de competencia autonómica, aplicarase, respecto ao uso da máscara, o 
recollido especificamente no protocolo das federacións deportivas respectivas. 
 
• No caso de colectivos artísticos que desenvolvan actos e espectáculos culturais, 
aplicaranse as regras específicas do número 2.9 e, respecto da produción e rodaxe de obras 
audiovisuais, aplicaranse as medidas previstas no número 2.10. 
 
• No caso dos coros e agrupacións vocais de canto, das orquestras, bandas e outras 
agrupacións musicais, da celebración de congresos, encontros, reunións de negocio, 
conferencias, eventos e actos similares e da actividade formativa en conservatorios, escalas 



 
 

 

de música e danza, observarase o indicado especificamente nas medidas recollidas nos 
números 2.11, 2.12, 3.33 e 3.41, respectivamente. 
 
• Nos centros docentes observarase, respecto ao uso da máscara, o recollido 
especificamente no correspondente protocolo. 

 
Ademais, dita norma establece as seguintes excepcións: 

• Cando se trate de persoas que presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade 
respiratoria que se poida ver agravada polo uso da máscara ou que, pola súa situación de 
discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para quitar a máscara, ou ben 
presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización. 
 
• Nos vehículos de turismo, cando todas as persoas ocupantes convivan no mesmo 
domicilio. 
 
• Nas praias e piscinas, durante o baño e mentres se permaneza nun espazo determinado, 
sen desprazarse, e sempre que se poida garantir o respecto da distancia de seguridade 
interpersoal entre todas as persoas usuarias non conviventes. En calquera caso, será 
obrigatorio o uso de máscara para os accesos, desprazamentos e paseos nas praias e 
piscinas. 

 
• Nos establecementos de hostalaría e restauración, por parte dos clientes do 
establecemento exclusivamente no momento específico do consumo. 
 
• No interior dos cuartos de establecementos de aloxamento turístico e outros espazos 
similares, cando unicamente se atopen neles persoas que se aloxen no cuarto. 
 
• Nos buques e embarcacións de transporte de competencia autonómica, no interior dos 
camarotes, cando unicamente se atopen neles persoas que se aloxen no camarote. 
 
• No caso de exercicio de deporte individual ao aire libre, exclusivamente durante a 
realización da práctica deportiva e sempre que, tendo en conta a posible concorrencia de 
persoas e as dimensións do lugar, poida garantirse o mantemento da distancia de dous 
metros con outras persoas non conviventes. 
 
• No caso de actividade física e deportiva en instalacións cubertas, o uso da máscara só 
quedará exceptuado para a realización de deportes que requiran a utilización de pistas 
específicas, tales como tenis, pádel, squash ou pistas polideportivas, exclusivamente 
durante a realización das devanditas actividades específicas e sempre que a ocupación 
máxima da pista axústese ás regras do xogo ou actividade deportiva e tendo en conta os 
protocolos aprobados para a devandita instalación». 



 
 

 

 
• En supostos de forza maior ou situación de necesidade ou cando, pola propia natureza 
das actividades, o uso da máscara resulte incompatible, conforme as indicacións das 
autoridades sanitarias. 
 
• No caso particular de consumo de tabaco ou de cigarros electrónicos na vía pública ou en 
espazos ao aire libre, incluídas as terrazas, só se poderá exceptuar a abriga de uso de 
máscara, e exclusivamente durante o indicado consumo, sempre que, tendo en conta a 
posible concorrencia de persoas e as dimensións do  lugar, poida garantirse o mantemento, 
en todo momento, da distancia de dous metros con outras persoas. 

 
Tanto nas obrigas establecidas con carácter xeral ou específico, como nas excepcións 
permitidas, a norma non fai referencia a situacións acaecidas en relación á prestación de 
servizos no fogar das persoas. Non obstante, si que establece unha recomendación para 
que nos espazos de uso privado, abertos ou pechados, se faga uso de máscara no caso de 
reunións ou de posible confluencia de persoas non conviventes, ademais do mantemento da 
distancia de seguridade interpersoal e a aplicación de medidas de hixiene.” 
 
-Consellería de Política Social: 
 
“… A función de vixilancia e control sobre o uso da máscara, tanto por parte de 
traballadores/as como polas persoas usuarias, debe ser exercida polas entidades titulares 
do servizo. Non obstante, esta Inspección ten coñecemento da preocupación, posta de 
manifesto polos distintos concellos e empresas, pola falta de emprego das máscaras por 
parte de persoas usuarias e familias nos domicilios nos que se presta o servizo. 
 
De conformidade co establecido nos apartados 1.1 e 1.2 do anexo da Resolución do 12 de 
xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá 
publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre 
medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo 
COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova 
normalidade: 
 
Todos os cidadáns deberán adoptar as medidas necesarias para evitar a xeración de riscos 
de propagación da enfermidade COVID-19, así como a propia exposición aos ditas riscos. 
Este deber de cautela e protección será igualmente exixible aos titulares de calquera 
actividade. 
 
Deberá cumprirse a medida de mantemento da distancia de seguridade interpersoal de, 
polo menos, 1,5 metros ou, na súa falta, medidas alternativas de protección física con uso 
de máscara, salvo nos casos regulados expresamente. 



 
 

 

 
Así mesmo, no apartado da 2 Orde do 15 de agosto de 2020 pola que se modifican 
determinadas medidas previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño 
de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria 
ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a 
unha nova normalidade, en relación coas recomendacións sobre reunións de grupos de 
persoas en espazos privados sinala que: 
 
Nos espazos privados, abertos ou pechados, de uso privado, recoméndase o uso de 
máscara, no caso de reunións ou de posible confluencia de persoas non conviventes, así 
como o mantemento da distancia de seguridade interpersoal e a aplicación de medidas de 
hixiene. 
 
Tendo en conta o anterior, desde esta Inspección, dado que non existe ningunha instrución 
concreta, específica respecto das máscaras, para o servizo de axuda no fogar, entendemos 
que son de aplicación as obrigas xerais establecidas na normativa citada. 
 
Neste senso, nas consultas realizadas polos concellos e empresas infórmaselles de que se 
debe facer uso da máscara na prestación do servizo e instáselles ao seu uso durante o seu 
desenvolvemento, tanto polo persoal auxiliar como polas persoas usuarias e familiares. 

Moitos concellos e empresas están a informar neste sentido, se ben nesta inspección, 
tamén se están a recibir consultas e queixas relativas á dita cuestión, polo que semella 
que a medida non é efectiva en moitos dos casos, xerando conflitos nos domicilios das 
persoas usuarias. 

En base ao anterior, por parte desta inspección, e dado que se trata dunha cuestión ligada 
á pandemia ocasionada polo COVID-19, considérase conveniente que nas resolucións que 
promove a Consellería de Sanidade, a través do Comité Clínico, se inclúa expresamente a 
obrigatoriedade da medida, coas excepcións que se consideren convenientes desde o 
punto de vista sanitario, por ser un servizo amplamente estendido entre a poboación e 
que atende a persoas en situación de gran vulnerabilidade.” 

     ANÁLISE 

1. Na institución coñecemos queixas que mostraron a preocupación do persoal dos servizos 
municipais de axuda no fogar (SAF) pola súa saúde laboral e polo risco para as persoas 
usuarias debido as carencias que apreciaban. A meirande destas contan cunha saúde 
precaria e por tanto son moi vulnerables ao COVID-19.  



 
 

 

2. Unha das preocupacións é o obxecto da presente queixa; refírese á actitude dalgunhas 
persoas usuarias e as súas familias, que non se poñen a máscara durante o servizo, co que 
poñen en perigo ás persoas traballadoras, as demais usuarias e a si mesmas. 

3. Debe terse en conta que na realización de gran parte das tarefas dos diferentes SAFs non 
é posible manter a distancia de seguridade interpersoal, polo que parece lóxico que as 
medidas de prevención deberan ser as habituais nos lugares de concorrencia. 

4. Como sinala a Consellería de Sanidade, a avaliación individual dos riscos e por tanto 
tamén das medidas debe facerse por parte dos servizos de prevención das empresas, posto 
que son variables en razón das circunstancias. 

Porén, como sinalamos, na maior parte dos casos as tarefas das persoas que prestan os seus 
servizos como auxiliares nos servizos SAFs non permiten manter a distancia de seguridade, 
polo que a necesidade de uso da máscara debera ser a norma xeral. 

5. Nese senso debe entenderse o expresado pola Consellería de Política Social, que en 
primeiro termo sinala que, dado que non existe ningunha instrución concreta respecto das 
máscaras na prestación do servizo de axuda no fogar, “entendemos que son de aplicación 
as obrigas xerais establecidas na normativa citada”. E engade que nas consultas dos 
concellos e empresas informa de que se debe facer uso da máscara tanto polo persoal 
auxiliar como polas persoas usuarias e familiares. Así, se informa nese sentido, pero 
“semella que a medida non é efectiva en moitos dos casos, xerando conflitos nos domicilios 
das persoas usuarias”. 
 
Por esa razón a consellería, a través da súa inspección, considera conveniente que, nas 
resolucións que promove a Consellería de Sanidade a través do Comité Clínico, “se inclúa 
expresamente a obrigatoriedade da medida, coas excepcións que se consideren 
convenientes desde o punto de vista sanitario, por ser un servizo amplamente estendido 
entre a poboación e que atende a persoas en situación de gran vulnerabilidade”. 

6. A iniciativa non só persigue a preservación da saúde laboral das persoas traballadoras dos 
SAFs, senón tamén a de todas as persoas usuarias, que son persoas con dependencia 
declarada e por tanto especialmente vulnerables. Como sinala a Consellería de Política 
Social, o servizo se atopa amplamente estendido entre a poboación e “atende a persoas en 
situación de gran vulnerabilidade”. 

    CONCLUSIÓNS  



 
 

 

Por todo o sinalado ata agora considerase necesario, en aplicación do disposto no artigo 
32.1 da Lei 6/1984, da Valedora do Pobo, facer chegar as seguinte recomendacións: 

Consellería de Sanidade: que con urxencia avalíe a conveniencia de establecer como medida 
de obrigado cumprimento o uso da máscara por parte das persoas usuarias dos servizos 
municipais de axuda no fogar e dos convivintes que estean en contacto caos persoas 
traballadoras do servizo, coas excepcións que procedan. 

Consellería de Política Social: que se traslade á Consellería de Sanidade a suxestión que por 
medio da inspección dirixiu a esta institución no seu informe. 

Agradecendo de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución da Valedora do Pobo, 
recordámoslle a necesidade de que no prazo dun mes de conta a esta institución da 
aceptación da recomendación formulada, no seu caso, e das medidas adoptadas para darlle 
efectividade, tamén no seu caso. 

Ademais, en aplicación do principio de transparencia, a partir da semana seguinte a data na 
que ditou esta resolución incluirase na páxina web da institución. 

Saúdao atentamente. 

 

María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
 (asinado dixitalmente) 
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