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4.1. RESUM DELS CRITERIS D'ACTIVACIÓ 

La taula següent recull els criteris d’activació d’aquest Pla d’actuació. Aquests criteris i les 
actuacions associades s’expliquen amb més detall en els apartats posteriors. 

PREALERTA  FASE 4 o FASE 5 declarada per l'OMS quan es doni algun dels supòsits 
següents: 

 sigui necessari imposar mesures de contenció per evitar la 
propagació de la emergència associada a malaltia transmissible 
emergent d’alt risc 

 casos aïllats confirmats a Catalunya 
 no casos a Catalunya però sí confirmats a l’entorn  

FASE 6 declarada per l'OMS amb o sense casos aïllats confirmats a 
Catalunya, sempre i quan: 

 no hi hagi impacte al sistema sanitari (nivell 1),  
 no hi manquin subministraments bàsics (nivell 1) 
 no hi hagi impacte social, 

Període post-pandèmic 

També, quan el Grup d’avaluació de risc per a la població del Pla n'estableixi 
la necessitat per altres circumstàncies o motius estratègics 

ALERTA  FASE 6 declarada per l'OMS i un nombre considerable (≥350 per cada 
100.000 habitants) de casos estimats a Catalunya, sempre i quan: 

o Perill de col·lapse del sistema sanitari (nivell 2) 

o Alarma social evident 

o Alta incidència de baixes (nivell 1 o 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 

EMERGÈNCIA 1 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 

EMERGÈNCIA 2 FASE 6 declarada per l'OMS amb un nombre important (≥3.500 per 
cada 100.000 habitants) de casos d’infecció estimats a Catalunya i 
amb taxa de mortalitat > 1% dels afectats o 0,5% de la població. 
També, quan el Grup d’avaluació de risc per a la població del Pla n'estableixi 
la necessitat per altres circumstàncies o motius estratègics. 
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