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Serveis Territorials d’Educació a Tarragona

Comarca: Baix Penedès
Col·legi d’educació infantil i primària a Ca-

lafell, amb codi de centre 43010098, situat al c.
de les Garrigues, s/n, de Segur de Calafell (Ca-
lafell).

Col·legi d’educació infantil i primària a Ca-
lafell, amb codi de centre 43009898, situat al c.
Cosme Maine, s/n, de Calafell.
Serveis Territorials d’Educació al Vallès Occi-
dental

Comarca: Vallès Occidental
Col·legi d’educació infantil i primària a Po-

linyà, amb codi de centre 08061543, situat a l’av.
Lluís Companys, s/n, de Polinyà.

Col·legi d’educació infantil i primària a Sant
Cugat del Vallès, amb codi de centre 08062641,
situat al Turó de Can Mates, de Sant Cugat del
Vallès.

(04.327.043)
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DEPARTAMENT
DE SALUT

DECRET

445/2004, de 30 de novembre, pel qual es modi-
fica el Decret 395/1996, de 12 de desembre, pel
qual s’estableixen els procediments de notifica-
ció de les malalties de declaració obligatòria i
brots epidèmics al Departament de Salut.

El Decret 395/1996, de 12 de desembre, pel
qual s’estableixen els procediments de notifica-
ció de les malalties de declaració obligatòria i
brots epidèmics al Departament de Salut (DOGC
núm. 2294, de 18.12.1996), va definir el circuit
de notificació de les malalties de declaració obli-
gatòria, a partir de l’estructura organitzativa del
sistema sanitari públic definida per la Llei 15/
1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de
Catalunya i els disposicions que la despleguen,
amb la finalitat de garantir que les administra-
cions sanitàries puguin disposar de tota la infor-
mació epidemiològica.

Tanmateix, l’evolució epidemiològica expe-
rimentada per determinades malalties van acon-
sellar introduir diverses modificacions en la
relació de malalties i brots epidèmics objecte de
notificació d’acord amb el Decret esmentat, els
quals es van plasmar en els decrets 316/1998, de
15 de desembre, pel qual es modifica el proce-
diment de notificació de determinades malalties
de declaració obligatòria al Departament de
Salut (DOGC núm. 2792, de 23.12.1998) i 398/
2000, de 5 de desembre, de modificació del De-
cret 395/1996, de 12 de desembre, pel qual s’es-
tableixen els procediments de notificació de les
malalties de declaració obligatòria i brots epi-
dèmics al Departament de Salut (DOGC núm.
3294, de 29.12.2000).

Alhora, en el marc dels canvis organitzatius
introduïts pel Decret 262/2000, de 31 de juliol,
de reestructuració del Departament de Salut
(DOGC núm. 3200, de 8.8.2000), es va consi-
derar oportú, mitjançant el Decret 145/2003, de
10 de juny, pel qual es modifica el Decret 395/
1996, de 12 de desembre, pel qual s’estableixen
els procediments de notificació de les malalties
de declaració obligatòria i brots epidèmics al
Departament de Salut (DOGC núm. 3911, de
25.6.2003), modificar el circuit de notificació de
les infeccions de transmissió sexual i de la tu-
berculosi, de manera que fos el Centre d’Es-
tudis Epidemiològics sobre la Sida de Cata-
lunya, endavant CEESCAT, el destinatari de
les notificacions relatives a les malalties d’a-
questa naturalesa.

No obstant això, l’experiència assolida des
que es va fer efectiva aquesta darrera modifica-
ció, avala la decisió de reforçar les funcions atri-
buïdes al CEESCAT en relació amb la vigilància
de les infeccions de transmissió sexual a Cata-
lunya, amb la finalitat d’aconseguir una millor
coordinació en la resposta a aquests problemes
de salut.

En particular, correspon al CEESCAT la vi-
gilància epidemiològica de les infeccions de
transmissió sexual a través del sistema de noti-
ficació de malalties de declaració obligatòria,
com també la coordinació dels altres sistemes
d’informació disponibles i els estudis i col·la-
boracions que s’elaborin sobre les infeccions de
transmissió sexual, i, en general, totes les actu-
acions que puguin millorar el coneixement so-
bre l’epidemiologia sobre aquestes patologies
a Catalunya.

Per contra, s’ha considerat oportú que les
notificacions relatives a malalties infeccioses de
declaració individual no vinculades a la trans-
missió sexual –tuberculosi pulmonar, meningitis
tuberculosa i altres tuberculosis– que ara s’ha-
vien de trametre al CEESCAT, s’hagin de fer
arribar al Servei de Vigilància Epidemiològica
de la Direcció General de Salut Pública, com a
òrgan que ha de concentrar la informació epi-
demiològica relativa a totes les malalties i brots
epidèmics que no tenen el seu origen en la in-
fecció per via sexual.

De conformitat amb el que s’ha exposat, atès
el que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desem-
bre, d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat, a proposta
de la consellera de Salut, i amb la deliberació
prèvia del Govern,

DECRETO:

Article 1
Es modifica l’article 9 del Decret 395/1996, de

12 de desembre, pel qual s’estableixen els proce-
diments de notificació de les malalties de decla-
ració obligatòria i brots epidèmics al Departa-
ment de Salut, que queda redactat de la manera
següent:
“Article 9

”Les unitats d’epidemiologia dels Serveis
Territorials del Departament de Salut a Girona,
Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre, les uni-
tats de vigilància epidemiològica de les regions
sanitàries Barcelonès Nord i Maresme, Centre
i Costa de Ponent i, si s’escau, el Servei d’Epi-
demiologia de l’Agència de Salut Pública de
Barcelona han de trametre les notificacions
rebudes, amb una periodicitat mínima setmanal,
a les unitats centrals del Departament de Salut,
de la manera següent:

”a) Les notificacions relatives a la sífilis con-
gènita es faran arribar al Centre d’Estudis Epi-
demiològics sobre la Sida de Catalunya, als efec-
tes de la seva anàlisi i divulgació de les dades
epidemiològiques d’interès sanitari.

”b) La resta de notificacions de malalties de
declaració individualitzada, excepte la Sida,
s’han de trametre al Servei de Vigilància Epi-
demiològica de la Direcció General de Salut
Pública.”

Article 2
Es modifica l’article 14 del Decret 395/1996,

de 12 de desembre, pel qual s’estableixen els
procediments de notificació de les malalties de
declaració obligatòria i brots epidèmics al De-
partament de Salut, que queda redactat de la
manera següent:
“Article 14

”Les unitats d’epidemiologia dels Serveis
Territorials del Departament de Salut a Girona,
Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre, les uni-
tats de vigilància epidemiològica de les regions
sanitàries Barcelonès Nord i Maresme, Centre
i Costa de Ponent i, si s’escau, el Servei d’Epi-
demiologia de l’Agència de Salut Pública de
Barcelona han de trametre les notificacions
rebudes, amb una periodicitat mínima setmanal,
a les unitats centrals del Departament de Salut,
de la manera següent:

”a) Les notificacions relatives a les malalti-
es de declaració numèrica: infecció genital per
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Chlamydia, infecció gonocòccica, oftalmia neo-
natal, sífilis i altres malalties de transmissió se-
xual s’han de trametre al Centre d’Estudis Epi-
demiològics sobre la Sida de Catalunya, als
efectes de la seva anàlisi i divulgació de les da-
des epidemiològiques d’interès sanitari.

”b) La resta de notificacions de malalties de
declaració numèrica s’han de trametre al Servei
de Vigilància Epidemiològica de la Direcció Ge-
neral de Salut Pública.”

Article 3
Es modifica l’article 19 del Decret 395/1996,

de 12 de desembre, pel qual s’estableixen els
procediments de notificació de les malalties de
declaració obligatòria i brots epidèmics al De-
partament de Salut, que queda redactat de la
manera següent:
“Article 19

”19.1 Correspon als càrrecs esmentats a
l’article anterior l’adopció, en el seu àmbit res-
pectiu de competència, de les mesures neces-
sàries que s’hagin de dur a terme a nivell del
malalt i del seu entorn més immediat per al
control de les malalties notificades. Aquesta
funció l’han d’exercir sota la direcció dels tèc-
nics de les unitats de vigilància epidemiològica
del servei territorial corresponent del Depar-
tament de Salut, de les regions sanitàries del
Servei Català de la Salut corresponents o del
Servei d’Epidemiologia de l’Agència de Salut
Pública de Barcelona, en el cas de la ciutat de
Barcelona, que seran, així mateix, responsables
de l’aplicació de les mesures de control neces-
sàries a nivell comunitari.

”19.2 La planificació, la direcció i la respon-
sabilitat de les mesures assistencials i de control
necessàries a nivell comunitari de les malalties
a què fan referència els articles 9.a) i 14.a) d’a-
quest Decret, l’assumirà, a través dels òrgans que
té adscrits, la Direcció General de Salut Públi-
ca. A aquests efectes, els centres proveïdors de
serveis de prevenció i atenció a les malalties de
transmissió sexual, de caràcter monogràfic o no,
actuaran sota la coordinació de l’esmentada
Direcció General, a la qual hauran de facilitar
tota la informació complementària necessària
per al compliment de les funcions que li atribueix
aquest article.”

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera
Totes les mencions al Servei d’Epidemiolo-

gia de l’Institut Municipal de Salut Pública de
l’Ajuntament de Barcelona que figuren al De-
cret 395/1996, de 12 de desembre, pel qual s’es-
tableixen els procediments de notificació de les
malalties de declaració obligatòria i brots epi-
dèmics al Departament de Salut, s’han d’enten-
dre referides al Servei d’Epidemiologia de l’A-
gència de Salut Pública de Barcelona.

Segona
El Centre d’Estudis Epidemiològics sobre

la Sida de Catalunya i el Servei de Vigilància
Epidemiològica de la Direcció General de
Salut Pública establiran els mecanismes de co-
ordinació i comunicació oportuns, als efectes
de tramesa i divulgació de la informació epi-
demiològica de les malalties de transmissió
sexual a través dels corresponents circuits i pu-
blicacions sobre malalties de declaració obli-
gatòria.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroga el Decret 145/2003, de 10 de juny,
pel qual es modifica el Decret 395/1996, de 12
de desembre, pel qual s’estableixen els proce-
diments de notificació de les malalties de decla-
ració obligatòria i brots epidèmics al Departa-
ment de Salut, així com totes les disposicions
reglamentàries que s’oposin al que estableix
aquest Decret.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA

Es faculten els òrgans competents del Depar-
tament de Salut per tal que adscriguin a la Di-
recció General de Salut Pública i al Centre d’Es-
tudis Epidemiològics sobre la Sida de Catalunya
els mitjans personals i materials necessaris per
a l’execució del que preveu aquest Decret.

Barcelona, 30 de novembre de 2004

PASQUAL MARAGALL I MIRA

President de la Generalitat de Catalunya

MARINA GELI I FÀBREGA

Consellera de Salut

(04.324.123)
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DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
RAMADERIA I PESCA

DECRET

447/2004, de 30 de novembre, pel qual es crea la
Comissió interdepartamental en matèria de pla-
guicides i biocides.

L’Ordre de 4 de març de 1997, estableix la
formació del personal de les empreses d’aplica-
ció de productes fitosanitaris i els responsables
de la seva venda.

El Decret 149/1997, de 10 de juny, regula el
Registre oficial d’establiments i serveis plagui-
cides amb l’objecte d’establir, dins l’àmbit ter-
ritorial de Catalunya, les normes aplicables a la
inscripció i el funcionament del Registre oficial
d’establiments i serveis plaguicides en l’exercici
de les competències que tenen atribuïdes els
departaments d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
i de Salut.

L’Ordre de 3 de març de 2000, modifica l’Or-
dre de 4 de març de 1997, com a resposta a l’apa-
rició en el mercat de nous productes classificats
com a molt tòxics, ja que els nous usos i aplica-
cions d’aquests tipus de productes fan necessària
una modificació que inclogui les noves moda-
litats de nivell especial de capacitació per a l’apli-
cació dels diferents tipus de productes.

El Reial decret 1054/2002, d’11 d’octubre,
transposa la Directiva 98/8CE que harmonitza,
en l’àmbit europeu, la legislació sobre biocides,
fins llavors coneguts com a plaguicides no agrí-
coles, i crea el Registre oficial d’establiments i
serveis biocides que dependrà de les comunitats
autònomes i serà gestionat per l’autoritat sani-
tària competent.

La Llei 43/2002, de 30 de novembre, de sanitat
vegetal, dedica una bona part del seu contingut
als mitjans de lluita fitosanitària i en especial als
productes fitosanitaris.

Així mateix, el Reial decret 255/2003, de 28
de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de clas-
sificació, envasat i etiquetat de preparats peri-
llosos, estableix la seva aplicabilitat als productes
fitosanitaris i atribueix a les comunitats autòno-
mes les funcions de vigilància, inspecció i con-
trol, així com l’exercici de la potestat sanciona-
dora en relació amb el compliment de les normes
que estableix l’esmentat Reial decret.

Finalment, el Reial decret 1416/2001, de 14
de desembre, sobre envasos de productes fito-
sanitaris, pretén complir una important tasca de
prevenció i de conscienciació i sensibilització,
tant dels usuaris d’aquests productes com de la
població en general, sobre els riscos que es po-
den derivar d’una gestió ambiental incorrecta
dels residus generats pel seu ús.

En conseqüència, és evident la necessitat de
crear l’instrument de coordinació entre el De-
partament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i
altres departaments de la Generalitat de Cata-
lunya implicats en la matèria, per al desenvolu-
pament normatiu de les disposicions que afec-
tin els plaguicides i els biocides, així com per a
la coordinació d’actuacions d’inspecció i control;

D’acord amb el que disposen els articles 12
i 51 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’or-
ganització, procediment i règim jurídic de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya;

A proposta del conseller d’Agricultura, Ra-
maderia i Pesca, i d’acord amb el Govern,


