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32.20 Nota informativa
NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LA RESOLUCIÓ DE 30 DE SETEMBRE DE 2020, DE LA
SECRETARIA D’ESTAT DE SANITAT, PER LA QUAL ES DÓNA PUBLICITAT A L’ACORD DEL
CONSELL INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUT SOBRE LA DECLARACIÓ
D’ACTUACIONS COORDINADES EN SALUT PÚBLICA PER RESPONDRE DAVANT DE SITUACIONS
D’ESPECIAL RISC PER TRANSMISSIÓ NO CONTROLADA D’INFECCIONS CAUSADES PEL SARSCOV-2, DE DATA 30 DE SETEMBRE DE 2020.
En data 1 d’octubre de 2020 s’ha publicat al BOE núm. 260 la Resolució de 30 de setembre de 2020, de la
Secretaria d’Estat de Sanitat, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell Interterritorial del
Sistema Nacional de Salut sobre la Declaració d’Actuacions Coordinades en Salut pública per respondre
davant de situacions d’especial risc per transmissió no controlada d’infeccions causades pel sars-cov2, de data 30 de setembre de 2020.

L’objecte d’aquesta Resolució és obligar a les CCAA a adoptar, com a mínim, les mesures previstes en municipis
de més de 100.000 habitants que formin part del seu territori, quan concorrin tres circumstàncies, amb les
especificitats que s’hi estipulen:

a)

El municipi presenti una incidència de 500 casos o més per cada 100.000 habitants en 14 dies.

b)

El municipi presenti un percentatge de positivitat en els resultats de les proves diagnòstiques d’infecció
activa per COVID-19 realitzades en les dues setmanes prèvies superior al 10%.

c)

La CA a la qual pertanyi el municipi presenti una ocupació de llits per pacients COVID-19 en unitats de
cures intensives superior al 35% de la dotació habitual (època pre-COVID-19) de llits de crítics als
centres hospitalaris existents a la data d’adopció d’aquest acord.

S’estableixen, en cas de donar-se aquests tres requisits, mesures d’obligat compliment que afecten els següents
àmbits:
-

Contacte social

-

Aforament màxim, distància i horari

-

Capacitats (modificació de les capacitats de les CCAA amb municipis afectats segons aquests criteris
per detecció precoç i control de la malaltia, així com en l’àmbit de l’atenció sanitària.

A més, s’haurà de realitzar una recomanació explícita d’evitar tot moviment o desplaçament innecessari en els
municipis afectats i es recomana a les CCAA que aprovin plans d’actuació pel control de l’expansió de contagis
a municipis de menys de 100.000 habitants.
També estableix la resolució que en cas de necessitar-se l’adopció d’alguna disposició normativa a nivell
autonòmic per establir les mesures acordades, ho hauran de fer en un termini màxim de 48 hores des de que
tenen coneixement que un municipi compleix els requisits.

Barcelona, 1 d’octubre de 2020

