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Proposta del govern de la Generalitat per iniciar el desconfinament 
gradual de Catalunya 

1. Descripció de conceptes: 

Taxa reproductiva efectiva (Rt): taxa que indica la mitjana de persones que 

s’infecten d’un mateix cas.   

Incidència Acumulada (IA) per 100.000 habitants (darrers 14 dies): és una taxa que 

representa el nombre de persones, que han desenvolupat la malaltia durant els 

últims 14 dies, des de l’inici de la epidèmia fins al dia d’avui. 

Índex EPG (Creixement potencial de menor a major): L'índex EPG es el producte 

de la multiplicació de la incidència acumulada dels darrers 14 dies (per 100.000 

habitants) i de la mitjana de la Rt dels darrers 7 dies. I representa el creixement 

potencial del brot a nivell de regió sanitària. 

Interpretació de cada categoria de risc:  

Baix: pot suposar un criteri d’avenç de fase de desconfinament, sempre i quan es 

faci una valoració conjunta d’altres indicadors: capacitat actual del sistema 

assistencial (atenció primària, urgències, hospitalització e intensius) així com 

indicadors de capacitat de seguiment de casos i contactes, mobilitat regional, 

socials, econòmics i demogràfics. 

Moderat i moderat-Alt: risc moderat i moderat-alt indiquen la necessitat de 

monitoritzar l’evolució de manera continua per assegurar la resposta primerenca i la 

presa de decisions per prevenir rebrots. La categoria de risc alt, combinada amb 

altres indicadors de risc, indica la necessitat de reforçar mesures de contenció i 

mitigació degut el risc de patir un rebrot. 
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Taula. Classificació del risc de rebrot segons EPG   

Valor de l’index EPG Categoria de Risc de rebrot 

<30  Baix 

Entre 30 i 70 Moderat 

Entre 70 i 100 Moderat-Alt 

>100 Alt 

  

2. Estratificació de risc epidemiològic: 
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- Perquè la estratificació s’ha fet entre Regions Sanitàries? 

El govern de la Generalitat ha decidit fer el desconfinament per regions sanitàries 

perquè són la unitat territorial que millor evidencia l’evolució i l’impacte de l’epidèmia. 

- Quin risc té cada regió Sanitària? 

Taula. Indicadors per Regió Sanitària, a data 3 de maig de 2020 

Regió Sanitaria Incidencia 
acumulada/100.00
0 hab. (darrers 14 

dies) 

Rt Index EPG 
(Creixement 
potencial de 

menor a major) 

Categoria de 
Risc de Rebrot 

Alt pirineu i Aran  56 0.1 8 Baix 

Terres de l’Ebre 11 1.6 18 Baix 

Camp de Tarragona 32 0.7 21 Baix 

Barcelona Metropolitana 
Nord 

67 0.6 38 Moderat 

Catalunya Central 113 0.4 46 Moderat 

Barcelona Metropolitana 
Sud 

81 0.7 58 Moderat 

Lleida 70 0.9 60 Moderat 

Girona 167 0.4 65 Moderat 

Barcelona  157 0.6 91 Moderat-Alt 

 

 

 

 

 


