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Com a conseqüència del nou decret 203/2015, s’ha modificat alguns aspectes de la 
notificació de Malalties de Declaració Obligatòria, així com el llistat de malalties a 
declarar. 
 
Per una banda, desapareix la modalitat de Declaració Numèrica, i per l’altra, 
s’incorporen com declarants els laboratoris de microbiologia. 
 
Respecte els canvis voldríem fer els següents aclariments: 
 
S’incorporen 14 noves malalties de declaració individualitzada, tot i que, n’hi ha 
algunes que tenen sistemes de vigilància especial i per tant no figuren al nou imprés 
de notificació. Concretament: 
 

- La grip. 
- La malaltia de Creutzfeld-Jacob. 
- La paràlisi flàccida aguda en persones menors de 15 anys. 

 
Per altra banda, s’eliminen del llistat de MDI les següents malalties: 
 

- Amebiasi 
- Altres Hepatitis víriques (menys A, B y C) 
- Síndrome Hemolítica Urèmica 
- Tifus exantemàtic 

 
ELS IMPRESOS I LA DOCUMENTACIÓ ACOMPANYANT LA TROBAREU AL SEGÜENT 
ENLLAÇ: 
 
https://www.aspb.cat/arees/epidemiologia/materials-per-a-la-notificacio-de-
malalties-de-declaracio-obligatoria-i-brots/ 
 
El material que trobaran en aquest enllaç està format per: 
 

 El manual de notificació per als declarants al sistema de notificació de malalties 
de declaració obligatòria (MDO). 

 La definició de cas de les noves malalties de declaració individualitzada (MDI)  
 La definició de cas de la resta de MDI. 
 El calendari de setmanes epidemiològiques. 
 El model d’imprès de notificació de MDI. 
 L’enquesta epidemiològica individualitzada d’Infeccions de Transmissió Sexual 

(ITS). Informe de cas 
 El full de notificació de contactes d’ITS. 
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 L’Enquesta epidemiològica individualitzada de VIH/SIDA. Informe de cas. 
 

Si el seu centre ja disposa del sistema de notificació electrònica (e-CAP) no s’ha 
de fer la notificació en format paper. 
 
Recordeu els diferents tipus de notificació: 
 
Notificació de malalties de declaració individualitzada: el mateix dia que se 
sospiti l’existència d’alguna malaltia de declaració individualitzada caldrà que 
empleneu l’imprès corresponent i que l’envieu al Servei d’Epidemiologia de l’Agència 
de Salut Pública de Barcelona per correu postal, fax o correu electrònic a: 
 
Servei d’Epidemiologia 
Agència de Salut Pública de Barcelona 
Pl Lesseps, 1 
08023 Barcelona 
Telèfon: 93 238 45 45 
Correu electrònic: mdo@aspb.cat  
 
Notificació de malalties de declaració urgent i/o brots epidèmics de qualsevol 
etiologia: en aquest cas la notificació s’avançarà, preferentment per telèfon al 
Servei d’Epidemiologia. Posteriorment s’emplenarà l’imprès de notificació 
individualitzada corresponent, seguint-se el procediment descrit en el paràgraf 
anterior. 
 
Us recordem que les notificacions de malalties de declaració urgent i/o brots 
epidèmics de qualsevol etiologia que debutin fora de l’horari de treball del Servei 
d’Epidemiologia heu d’adreçar-les al Sistema d’Urgències de Vigilància 
Epidemiològica de Catalunya (SUVEC), trucant al telèfon: 627 480 828. 
 
 
 


