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CINC MISSATGES CLAU 
 
1.- La variant òmicron del SARS-CoV-2, detectada el mes de novembre de 2021 és molt 
més contagiosa que la variant delta. 
 
2.- A Catalunya, les dades actuals fan preveure que, abans de final d’any, òmicron ja 
serà predominant. En absència de mesures addicionals de contenció, el creixement 
ràpid de òmicron col·lapsarà els serveis assistencials a principis de gener de 2022. 
 
3.- El CCAC considera que Catalunya està en una situació d’emergència sanitària. 
 
4.- L’aplicació complementària de les mesures recomanades a continuació, podrien 
ajudar a reduir 10 vegades el potencial impacte d’òmicron a Catalunya. 
 

 Accelerar vacunació amb terceres dosis a totes les persones > 18 anys 
 

 Afegir a les mesures no farmacològiques ja establertes, les corresponents a 
nivell d’alerta 4. Aquestes son: limitació nombre de persones en reunions 
privades i públiques, fomentar teletreball, limitació hostaleria i restauració, no 
oci nocturn, limitar horaris comerç, hostaleria i restauració. 

 
 Ampliació dels àmbits del certificat COVID-19 a Catalunya. 

 
 Facilitar la disponibilitat i l’accés a autotests ràpids d’antígens.  

 
 
5.- Implementar una estratègia de comunicació del risc i de les mesures mitigadores 
d’aquest risc adreçada a la població. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Què en sabem de la variant Òmicron 
 
 
Característiques virals: La variant òmicron del SARS-CoV-2, identificada per primera 
vegada a finals de novembre del 2021 a Sud-àfrica i Botswana, s’ha detectat 
actualment a més de 80 països, i ha substituït ràpidament la variant delta allà on ha 
aparegut.  
Òmicron acumula més de 50 mutacions respecte el primer SARS-CoV-2 descrita  
Wuhan-Hu-1. 

 
Capacitat replicativa: Òmicron infecta i es multiplica 70 vegades més que delta i el 
virus WT als bronquis humans. En canvi, la replicació de òmicron a pulmó és 10 
vegades menor que el virus WT. 

 
Capacitat d’òmicron d’evadir la resposta immunitària humoral i cel·lular: Les dades 
preliminars generades per diferents laboratoris confirmen la resistència preocupant a 
anticossos de la variant òmicron. El gran nombre de mutacions identificades en el gen 
de l’espícula, han demostrat un impacte en l’eficiència dels anticossos monoclonals 
terapèutics i en la pèrdua d’activitat neutralitzant en la població vacunada o 
convalescent. 
 
Gravetat clínica: Encara no hi ha dades consistents sobre si òmicron causa malaltia 
més o menys greu que altres variants del SARS-CoV-2. 
 
Dades epidemiològiques: A Europa, el Regne Unit i Dinamarca són els països amb un 
percentatge més alt de casos de COVID-19 genotipats, i consegüentment són també 
els països amb més casos notificats de la variant òmicron. 
 
 
Estat actual d’òmicron vs. delta a Catalunya 
 
 
Monitoratge d’aigües residuals: La vigilància dels nivells del virus SARS-CoV- 
2 en aigües residuals no tractades s’ha evidenciat com una eina valuosa per 
complementar i enfortir la vigilància clínica i epidemiològica de la COVID-19. És un 
mètode d’alerta precoç de la transmissió́ comunitària del virus en un territori i permet 
fer una vigilància de la circulació del virus i les seves variants en la població́, veure’n la 
tendència i l’evolució́, i identificar-ne els punts crítics o de més risc. 
 
Cribatge de mostres humanes: Des de la setmana 48 s’ha fet un monitoratge de 
l’aparició́ de la variant òmicron en els hospitals i l’atenció primària de Catalunya sobre 
la base del cribratge de la deleció 69/70 mitjançant el reactiu de TaqPath de 
Thermofisher en un 20% de les mostres amb PCR positives, seguit de 
seqüenciació. completa del genoma del SARS-CoV-2 per confirmar els casos de sospita. 
Segons els centres, els percentatges de positivitat a l’atenció́ primària ja són al voltant 
del 25%, i la majoria dels casos són positius a la variant òmicron de transmissió 
comunitària. 



Possibles escenaris d’òmicron vs. delta a Catalunya 
 
En una setmana la variant òmicron ja seria la majoritària a l’àrea de Barcelona, i 
en dues setmanes se superaria el 90%. 
L’impacte epidemiològic d’aquesta variant a curt, mitjà i llarg termini serà molt 
important. De fet, a la ciutat de Barcelona ja s’està observant un increment de la Rt 
(capacitat de transmissió), que l’ultima setmana ha passat d’1,3 a 1.6. 
Els resultats mostren que s’espera un increment de la incidència molt important que, 
en absència de mesures addicionals, podria conduir a més de 50.000 casos diaris a 
mitjans de febrer de 2022. 
 
Recomanacions per mitigar l’impacte de la variant òmicron a Catalunya 
 
 

a) Administració de terceres dosis de vacuna: L’ordre de priorització és el següent: 
 
1.- Persones adultes (>18 anys) vacunades amb ChAdOx1 o Ad26.COV2-S, 
independentment de l’edat i tot el personal sanitari. 
2.- Persones de > 70 anys. 
3.- Persones de >18 anys: s’ha d’administrar la tercera dosis de forma 
progressiva i per ordre invers d’edat i/o vulnerabilitat, a partir dels 3 mesos 
després de l’administració de la segona dosi. 
 

b) Mesures no farmacològiques: Aplicar el nivell d’alerta 4 (nivell màxim). 
 
 

Recomanacions específiques aplicables a tota la ciutadania 
 
1. Reduir les reunions en l'àmbit públic a un màxim de 4 persones (excepte per a 
grups de convivència). 
 
2. Limitar les reunions en l'àmbit privat (domicili) només a grups de convivència. 
 
3. Recomanar a la població sortir del domicili només per necessitat, i evitar els 
espais tancats en els quals es desenvolupen activitats incompatibles amb l'ús de la 
mascareta i on coincideixen moltes persones alhora. 
 
4. Fomentar el teletreball i, en cas que sigui impossible, evitar reunir-s’hi per 
menjar i/o beure en l’entorn laboral. 
 
5. Garantir, en feines que requereixin activitat presencial, que es compleixin les 
mesures de prevenció (distància física, ús correcte de la mascareta, higiene de 
mans i ventilació adequada). 
 
6. Afavorir torns escalonats de treball i l’entrada escalonada del públic en àmbits 
laborals en els quals es faci atenció directa al públic. 
 



7. Promoure el transport en bicicleta i/o caminant. 
 
8. Augmentar la freqüència d’horaris en el transport públic per garantir una 
ocupació tan baixa com sigui possible. 
 
9. Evitar la presència de més de 2 passatgers per fila de seients en taxis i VTC, tret 
que siguin del mateix grup de convivència, i sense ocupar el seient contigu al 
conductor. 
 
10. Evitar viatjar en hores punta excepte per fer activitats essencials, com acudir al 
lloc de treball o a activitats educatives. 
 
 
Recomanacions per evitar activitats considerades d’alt risc 
 
11. Sobre sales de vetlla, enterraments, cerimònies fúnebres i altres cerimònies: 
a) Limitar l’aforament a 1/3 en espais tancats (màxim 10 persones) i garantir la 
distància de seguretat i una ventilació adequada. 
b) Limitar assistents a 20 persones en espais oberts i garantir la distància 
de seguretat. 
c) Recomanar l’aplaçament d’altres cerimònies (per exemple casaments, 
batejos) i reunions de culte. 

 
12. Sobre centres sociosanitaris: 
a) Assegurar l’escalonament i organització́ de les visites garantint les 
mesures de distanciament i higiene i prevenció, i una ventilació 
adequada. 
b) Suspendre l’activitat d’altres centres sociosanitaris (per exemple, centres 
de dia, centres recreatius, llars de jubilats, etc.) excepte necessitat 
justificada de mantenir-la. 
c) Aquestes mesures es podran flexibilitzar a mesura que hi hagi evidència 
de l’impacte de les terceres dosis de vacuna d’interns i treballadors del 
centre. 
 
13. Supressió del servei en zones interiors dels establiments d’hostaleria i 
restauració. 
 
14. Suspensió́ d’activitats esportives no professionals o federades en espais 
interiors. 
 
15. Supressió́ de l’activitat en zones interiors dels locals d’apostes, bingos, salons 
recreatius i de jocs. 
 
16. Tancament dels locals d’oci nocturn. 
 



17. Reducció́ de l’aforament de l’exterior al 50% i limitació́ d’horaris de servei en 
hostaleria i restauració, amb grups de clients separats (màxim 4 persones per 
taula). 
 
 
Mesures per reduir activitats de risc intermedi 
 
18. Recomanar la celebració de congressos, trobades, reunions de negocis, 
conferències, seminaris i altres esdeveniments professionals de forma 
telemàtica. 
 
19. Recomanar l’ensenyament a distància en acadèmies, autoescoles i altres 
centres d’ensenyament no reglat. Les classes pràctiques es podrien impartir de 
forma presencial sempre que es mantinguin les mesures de distància i higiene i 
prevenció. 
 
20. Locals comercials: limitació́ dels horaris d’obertura dels establiments 
comercials no essencials. 
 
21. Tancament de zones comunes d’hotels, albergs i altres allotjaments turístics. 
 
22. Suspensió́ d’activitats esportives en grup no professionals i no federades. 
 
23. Reducció de l’aforament a <50% en cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa i 
espais similars. 
 
24. Reducció de l’aforament a <50% en biblioteques, arxius, museus, sales 
d’exposicions, monuments i altres centres culturals. 
 
25. Limitació de l’aforament a 1/3 en piscines a l’aire lliure. Tancament de piscines 
cobertes. 
 
26. Limitació́ i control de l’aforament màxim del 50% de l’establert i limitació́ de 
l’accés a platges amb limitació́ d’horari. 
 
 
Mesures addicionals (no recollides al document del Consell Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud) 
 
La implementació del certificat COVID-19 en totes les condicions recomanades pel 
CCAC el 18 de novembre de 2021, així com garantir el seu compliment. 
 
La utilització d’autotests ràpids d'antígens de forma seriada pot ajudar a 
minimitzar el risc de transmissió, sobretot si es fan immediatament abans de 
l'exposició que volem evitar. No obstant, cal recordar a la ciutadania que un 
resultat negatiu no descarta infecció activa. 
 



Facilitar la col·locació de filtres HEPA al transport públic. 
Instal·lació de control de qualitat d’aire, mesuradors de diòxid de carboni, a totes 
les aules del sistema educatiu (incloses universitats). 
 
Recomanem una estratègia de comunicació a la ciutadania que es focalitzi en dues 
idees: 
 
1. La importància d’estar completament vacunats (incloent-hi la tercera dosi per als 
grups per als quals ja està disponible) i 
2. La gravetat dels escenaris previstos, que justifiquen plenament la necessitat 
de seguir complint la resta de mesures no farmacològiques, també per a les 
persones que estan vacunades. 

 
Cal reforçar el sistema de diagnòstic de casos i de rastreig i seguiment de 
contactes, així com reforçar la capacitat de monitoratge molecular de les variants 
virals del SARS-CoV-2 a Catalunya, i assegurar el mostratge aleatori i representatiu 
dels casos. Amb relació al sistema de diagnòstic de casos, dut a terme 
preferentment en els centres d’atenció primària, cal redirigir l'activitat burocràtica 
a altres àmbits administratius per aprofitar al màxim la capacitat clínica, 
diagnòstica i vacunal dels professionals dels equips d'atenció primària. Amb relació 
al rastreig i seguiment de contactes, és imprescindible reforçar la figura del gestor 
COVID-19 present als centres d'atenció primària. 


