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Què implica la fase d’ALERTA? 

 

ALERTA 

El pla s’activa en alerta, quan l’OMS ha declarat la Fase 6 i es té constància d’un 

nombre considerable de casos estimats a Catalunya (igual o superior a 350 per cada 

100.000 habitants), sempre i quan l’extensió i la gravetat, de la situació impliquin algun 

dels supòsits següents: 

o Perill de col·lapse del sistema sanitari (nivell 2) o Alarma social o Alta incidència de 

baixes, que implica la necessitat d’establir mesures per assegurar la resta de serveis 

imprescindibles per al funcionament de la societat, com ara l’activació de plans de 

contingència d’aquests serveis als efectes del seu manteniment (nivell 1 o nivell 2). 

La informació sobre la incidència de baixes arribarà al CECAT a través de les 

empreses prestadores de serveis imprescindibles per al funcionament de la societat i a 

través dels Departaments de la Generalitat relacionats amb la prestació d’aquests 

serveis D’altra banda, el pla també es podrà activar en alerta, quan el Comitè 

d’Emergències n'estableixi la necessitat per altres circumstàncies o motius estratègics. 

Per valorar l’impacte sobre el sistema sanitari, es tindran en compte els paràmetres 

següents: 

o Augment significatiu del nombre de persones ateses als centres d’atenció primària i 

als centres hospitalaris. 

o Augment significatiu de la demanda de consultes a domicili o Increment significatiu 

de la demanda de tractaments a les oficines de farmàcia o Augment significatiu de les 

baixes del personal sanitari Per valorar l’alarma social, es tindran en compte els 

paràmetres següents: 

o Augment significatiu de les consultes als telèfons d’informació i emergències o 

Augment significatiu de la taxa global de consultes relacionades als centres sanitaris o 

Absentisme laboral i escolar significatiu o Augment significatiu de la demanda 

d’elements d’autoprotecció com mascaretes o guants o Augment significatiu de la 

demanda de productes de primera necessitat per alarma davant el risc d’afectació als 

sistemes de subministrament de productes (conductes d’acaparament de productes) 

 

 

 

 



Carrer València 231, 6a 

08007 Barcelona 

Tel. 93 496 16 16 

acm@acm.cat 

 

www.acm.cat  

ACTUACIONS PRÒPIES DE L'ACTIVACIÓ EN ALERTA  

L’activació del pla en alerta comporta les actuacions següents: 

 Preveure situacions d'impacte significatiu o alarma social a curt termini i dur a 

terme les estratègies informatives necessàries per evitar una alarma social. 

 

 Comunicar a la població la informació adreçada a la col·laboració en el 

manteniment dels serveis bàsics, a l’estímul de conductes de suport a la 

protecció civil més enllà de les estrictament sanitàries, etc. 

 

 Valorar si és necessari, per les característiques de l’emergència, fer arribar a la 

població algun sistema de mitigació. 

 

 Aplicar actuacions dirigides a contrarestar l’absentisme laboral. En aquells 

casos en què per les característiques de la feina i per l’estat de salut del 

treballador sigui possible, recomanar a les empreses l’aplicació de mètodes de 

teletreball i en la resta de casos, posar en marxa mecanismes àgils de 

substitució dels treballadors a través del Servei d’Ocupació de Catalunya. 

Quan pel tipus de feina no sigui possible la substitució del personal afectat a través de 

les mesures anteriors (per exemple, en el cas de centres de coordinació 

d’emergències, en el cas de cossos policials, magistrats de justícia,...), caldrà aplicar 

els procediments interns de l’organització per garantir el mínim de personal necessari 

per la prestació del servei. 

 En general, dotar de recursos extraordinaris en protecció civil a curt termini. 


