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29.20 Nota informativa
NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL DECRET LLEI 27/2020, DE 13 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ
DE LA LLEI 18/2009, DE 22 D'OCTUBRE, DE SALUT PÚBLICA, I D'ADOPCIÓ DE MESURES
URGENTS PER FER FRONT AL RISC DE BROTS DE LA COVID-19.
En data 14 de juliol de 2020 s’ha publicat al DOGC núm. 8176 el DECRET LLEI 27/2020, de 13 de juliol, de
modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer
front al risc de brots de la COVID-19. En atenció a text, aquest nou decret llei pretén donar resposta als brots
sorgits al territori de Catalunya i establir mesures d’urgència per contenir-los, i contenir-ne de nous. En aquesta
línia, es modifica la Llei 18/2009, de 22 d’octubre esmentada, en els següents punts:

1)

S’afegeix la lletra k) a l’article 55:
S’estableix que en situacions de pandèmia o epidèmia declarades les autoritats podran adoptar
mesures de limitació a l’activitat, el desplaçament de les persones i la prestació de serveis
en determinats àmbits territorials, segons es disposa a l’article 55 bis que també s’afegeix amb
aquesta modificació i d’acord amb les mesures establertes l’annex 3 del Decret llei (mesures de
salut pública, identificació de contactes, proves diagnòstiques, aïllament i quarantena, mesures
sobre desplaçaments territorials, transport de mercaderies, reunions, obertura d’espais públics,
serveis de salut, sociosanitaris i socials, llocs de feina i comerç minorista, educació i casals de
vacances, restauració i hostaleria i obertura d’espais esportius). Per a l’adopció de les mesures
es tindran en compte els indicadors de situació epidemiològica i salut pública que s’estableixen al
Decret llei.

2)

S’afegeix l’article 55 bis:
-

L’adopció de mesures en els àmbits esmentats tenen l’objectiu de controlar els contagis i
protegir la salut dels ciutadans.

-

Per adoptar les mesures s’emetrà un informe pel director/a de l’Agència de Salut Pública en
els aspectes assistencials i epidemiològics i de salut pública per acreditar la situació actual
de risc de contagi, de control de la pandèmia, la suficiència de les mesures i en podrà
proposar de noves.

-

La resolució sobre adopció de mesures formularà recomanacions quan sigui necessari i
advertirà de la seva obligatorietat, si ho són, així com haurà d’indicar l’existència o no de
serveis essencials de l’annex 2.

-

La resolució també haurà d’indicar la durada de les mesures (generalment, màxim 15 dies,
excepte pròrrogues justificades). S’emetran informes periòdics i un informe final en acabar
les mesures.

-

Les mesures es prendran tenint en compte la menor afectació possible als drets de les
persones.

-

En funció dels indicadors, les resolucions podran graduar l’aplicació de les mesures.

Aquest Decret llei i les modificacions que realitza entren en vigor el mateix dia 14 de juliol de 2020.
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