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Què implica la fase d’EMERGÈNCIA-1? 

 

Emergència 

Fase 6 determinada per l’OMS i un nombre considerable (≥700 per cada 100.000 

habitants) de casos estimats a Catalunya, quan a més, es produeix alguna de les 

circumstàncies següents:  

 

 Es produeix col·lapse del sistema sanitari (nivell 3)  

 Es produeix un risc molt important de col·lapse en la resta de serveis 

imprescindibles per al funcionament de la societat (nivell 2)  

 

També, quan el Grup d’avaluació de risc per a la població del Pla n'estableixi la 

necessitat per altres circumstàncies o motius estratègics 

 

 

Aquesta fase ve definida per la constatació d’una afectació important (i increment 

significatiu de la mortalitat) en la població i en els serveis imprescindibles per al 

funcionament de la societat de forma que sigui important plantejar:  

- Prioritat de recursos.  

- Declaració dels serveis mínims i plantejament estratègic i logístic per al seu 

manteniment, etc.  

- Preparació de dispositius especials per l’increment de la mortalitat.  

- Estratègies de contenció de l’alarma social a efectes d’impedir la paralització 

de la societat.  

 

Emergència 1  

 

De forma genèrica, el pla s’activa en emergència 1 en aquells casos en què la 

situació sigui greu però no es prevegi que es produeixi un col·lapse o paralització 

social. 

 

Concretament, el pla s’activa en emergència 1 quan l’OMS hagi declarat la fase 6 i a 

més, es doni alguna de les circumstàncies següents:  

- Col·lapse del sistema sanitari (nivell 3) i nombre considerable de casos 

estimats a Catalunya (≥700 per cada 100.000 habitants).  

- Risc molt important de col·lapse altres serveis imprescindibles per al 

funcionament de la societat (nivell 2).  
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- Una situació d'indefensió en poblacions especialment vulnerables per a les 

quals cal preveure dispositius logístics especials.  

- Previsió de paralització efectiva i amb una certa durada de les activitats i de la 

societat per alarma social.  

 

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 emergència 1, quan el Comitè 

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

 

Per valorar el col·lapse del sistema sanitari, es tindran en compte els paràmetres 

següents:  

 Col·lapse dels centres d’atenció primària, dels centres hospitalaris i dels 

telèfons d’atenció al pacient.  

 Exhauriment de les existències de vacunes i antivirals  

 Augment important de les baixes del personal sanitari  

 

Per valorar el risc de col·lapse de la resta de serveis imprescindibles per al 

funcionament de la societat, es tindran en compte especialment:  

 Els problemes associats als serveis sanitaris i funeraris.  

 Talls continuats en els subministraments bàsics (apagades generals, 

restriccions d’aigua, problemes amb les comunicacions telefòniques...) 

atribuïbles a problemes associats a l’absentisme laboral.  

 Augment significatiu de la demanda de serveis alternatius d’abastament d’aigua 

o de corrent elèctric. 

 


