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Antecedents

• Agost 2003, a Catalunya, taxes de mortalitat 53% superiors al 2002.

Ingressos no programats van augmentar 7,5%

• L’onada de calor va afectar tota Europa. Segons l’OMS, unes 70.000

defuncions.

2018

• 2 episodis onada de calor (3 o més dies de duració)

• 8 al 11 de juliol 

• 2 al 7 d’agost 

11 avisos de temperatura màxima extrema al llarg de tot l’estiu (1 dia)

• Notificació de 65 casos de cop de calor, dels quals 28 van morir



Onada de calor

Variacions locals

Illa de calor

Relació morbi-mortalitat associada

Cop de calor

Característiques



Factors de risc de patir els efectes d’una onada de calor



• L’any 2004 es va posar en marxa el Pla

per prevenir els efectes de les onades

de calor sobre la salut (POCS).

Actualitzacions anuals

El Pla per prevenir els efectes de les onades de calor 

sobre la salut 



 Agència de Salut Pública de 

Catalunya (ASPCAT)

 Servei Català de la Salut (CatSalut) 

 Servei Meteorològic de Catalunya

 Departament d’Interior

 Departament de treball, afers socials 

i famílies

 Institut Català de la Salut

 Sistema d’Emergències Mèdiques 

(SEM)

 Creu Roja

 Associació Catalana de Municipis 

 Federació de Municipis de 

Catalunya

 Consell de Col·legis Farmacèutics 

de Catalunya

 Institut de Medicina Legal i Ciències 

Forenses de Catalunya

 Servei de Salut Pública de la 

Diputació de Barcelona

 Consorci de Salut i Social de 

Catalunya

 Unió Catalana d’Hospitals

 Consorci de Serveis Socials de 

Barcelona

 Agència de Salut Pública de 

Barcelona

 Xarxa de Vigilància Epidemiològica 

de Catalunya (XVEC)

Coordinació: Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT)

Servei Català de Salut (CatSalut) 

Interdepartamental i multidisciplinari



Objectius del POCS

1. Predir les possibles situacions meteorològiques de risc per calor.

2. Minimitzar els efectes negatius d’una possible onada de calor sobre la

salut, especialment dels més vulnerables:
• > 75 anys
• Nadons
• Discapacitats físics o psíquics (autocura)
• Malalts crònics
• Viuen sols
• Precarietat social
• Medicació SNC
• Excés activitat física
• Salut al treball

3. Coordinar les mesures i els recursos per fer front a la possible onada

de calor.



Activitats

1. Recollida i anàlisi d’informació a la SGVRESP

• Temperatures a 10 municipis sentinella

• Defuncions a 10 municipis sentinella

• Activitat i mortalitat hospitalària sentinella (Sant Pau, H. Mar, H. Clínic, Vall Hebron)

• Defuncions judicials per cop de calor per part de l’institut de Medicina Legal

• Notificació cops de calor a la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya

2. Valoració de previsions

• Emissió pel Meteocat avisos de Situació Meteorològica de Perill (SMP)

• Difusió dels avisos a a tots els organismes participants

3. Identificació i registre de persones fràgils

• Actualització anual dels cens de persones fràgils (AP – SS territori)

• Seguiment i atenció específica a aquestes persones

4. Divulgació i recomanacions a la població

Població general, residències geriàtriques, àmbit laboral, personal sanitari

5. Divulgació del full informatiu setmanal a professionals

6. Coordinació

• Coordinació de recursos d’emergència

• Coordinació amb el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social



Graus d’intensitat



Fases del POCS



Consells per evitar patir els efectes de la calor



Campanya de comunicació

#UnEstiuSenseUFFF



Estiu 2019. Campanya de comunicació
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Objectius:

1. Conscienciar dels efectes de l’onada de calor entre la població 

més sensible i fràgils: Donar a conèixer mesures que la ciutadania ha 

d’emprendre en cas d’onada de calor

2. Conscienciar dels cops de calor: Donar a conèixer què són els cops 

de calor, conscienciar sobre els riscos que comporten, com evitar-los i 

com actuar en cas de patir-ne un

1. Posant el focus especialment en professionals que treballen a l’exterior

2. Persones que gaudeixen d’activitats a l’aire lliure

3. Prevenir recomanacions de salut durant l’estiu (hidratació, cremades 

solars, mosquits, etc.)



Estiu 2019. Campanya de comunicació

 Material de la campanya:

 Cartells i ventall amb consells i recomanacions als centres sanitaris i  

sociosanitaris.

 Vídeos per a les pantalles dels centres assistencials.

 Canals digitals web, push a l’app 061CatSalut Respon i xarxes socials

 Campanya a ràdio i premsa digital

Tot el material estarà també disponible al Canal Salut on, a més, hi ha la 

informació dels consells sanitaris.



Missatge principal de campanya
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#UnEstiuSenseUFFF



Cartells
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Ventall
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Beu molta
aigua i sucs

de fruita
natural.

Ventila
i refresca
casa teva.

Supervisa
els infants
a l’aigua.

Protegeix-te
del sol amb
crema solar.

Evita les altes
temperatures
per no patir

un cop de calor.
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Per viure un estiu
sense UFFF, segueix

aquests consells.



Vídeo 
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01_GLU.mp4
01_GLU.mp4


Tota la informació de la campanya i consells per a l’estiu 
a www.canalsalut.gencat.cat
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http://www.canalsalut.gencat.cat/
https://wetransfer.com/downloads/c2093dc6edb56c138964b38c469a399c20190620172829/784e0f


Materials de la campanya
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http://canalsalut.gencat.cat/ca/actualitat/campanyes/estiu-sense-ufff/



canalsalut.gencat.cat


