
  

 

Resolució per la qual es desactiva el Pla especial d’emergències per pandèmies a 
Catalunya i es passa a fase de PREALERTA del Pla. 
 
Mitjançant l’Acord GOV/30/2010, de 23 de febrer, es va aprovar el Pla d’actuació del 
PROCICAT per pandèmies, que, d’acord amb els seus antecedents, tenia per objectiu fer 
front a les emergències generals que es puguin presentar en el seu àmbit territorial i en 
àmbits inferiors. 
 
Posteriorment, mitjançant l’Acord GOV/40/2020, de 3 de març, es va fer una primera revisió 
que incloïa el canvi del nom a Pla d’actuació del PROCICAT per emergències associades a 
malalties transmissibles emergents amb potencial de risc.  
 
El 12 de març de 2020, es va activar la fase d’emergència del Pla d’actuació del PROCICAT 
per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial de risc.  

El 14 d’octubre de 2021, es va dictar Resolució del Comitè de Direcció del Pla d’actuació del 
PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial 
de risc, per la qual s’actualitzava l’activació de l’esmentat Pla i passava de fase 
d’EMERGÈNCIA a fase d’ALERTA. 

L’ampli coneixement fruit de la pandèmia per la COVID-19 ha permès desenvolupar una 
estructura de coordinació i resposta específica adaptada a l’impacte d’aquest tipus 
d’emergències, motiu pel qual el pla ha evolucionat cap a pla especial d’emergències, com a 
mostra d’una evolució de la planificació de protecció civil per fer front a les pandèmies. 

Aquest fet ha implicat la transformació d’aquest Pla d’actuació del PROCICAT en un pla 
especial, el Pla especial d’emergències per pandèmies a Catalunya, el qual ha estat aprovat 
per Acord GOV/58/2022, de 29 de març de 2022, pel qual s’aprova el Pla especial 
d’emergències per pandèmies a Catalunya. 

D’acord amb el previst en el Pla especial d’emergències per pandèmies a Catalunya, la 
direcció del Pla és exercida per un Comitè de Direcció format pels titulars del Departament 
d’Interior i del Departament de Salut. Entre les funcions bàsiques d’aquest òrgan hi figura la 
declaració formal de l’activació i la desactivació del Pla.  

Vista la proposta presentada pel Comitè Tècnic del Pla, i atès que la millora dels indicadors 
assistencials ha permès passar a fase postaguda de la pandèmia i reduir de forma important 
les mesures preventives per afrontar els efectes de la pandèmia, el Comitè de Direcció del Pla 
ha decidit desactivar el Pla especial d’emergències per pandèmies a Catalunya, que, a 
proposta del Comitè Tècnic del Pla, passa a fase de PREALERTA. En aquesta fase no es 
mantenen l’estructura operativa ni de direcció del Pla però sí el seguiment de l’evolució de les 
dades vinculades a la pandèmia de forma detallada. 

Atès el que disposen els articles 27,40 i 43 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil 
de Catalunya,  

Per tot això, 

 



  

2/2 

 

RESOLEM: 

1. Desactivar, amb efectes a partir del dia 18 de maig de 2022, el Pla especial d’emergències 
per pandèmies a Catalunya, i passar a fase de PREALERTA del Pla. 

2. Donar la màxima difusió i publicar-ho a les webs dels departaments d’Interior i Salut.  

Barcelona,  

 

 

Joan Ignasi Elena i Garcia                                   Josep Maria Argimon Pallàs 

Conseller d’Interior                                               Conseller de Salut 


