
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE SALUT

DECRET 95/2014, d'1 de juliol, pel qual s'estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques.

L’article 162.3 de l’Estatut d’autonomia atribueix a la Generalitat la competència compartida en l’ordenació, la
planificació, la determinació, la regulació i l’execució de les prestacions i els serveis sanitaris i de les mesures i
les actuacions destinades a preservar, protegir i promoure la salut pública en tots els àmbits.

El Decret 219/2008, d’11 de novembre, pel qual s’estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques, va fixar
el vigent calendari de vacunacions sistemàtiques a Catalunya, actualitzat per l’Ordre SLT/318/2011, de 15 de
novembre, per la qual s'actualitza el calendari de vacunacions sistemàtiques. Tanmateix, d’ençà de la publicació
de l’esmentada Ordre SLT/318/2011 s'han produït canvis en les recomanacions d'algunes de les vacunacions
incloses al calendari que fan necessari actualitzar-lo.

A l’exposició de motius del Decret 219/2008, d’11 de novembre, es fa palès que és necessari que el calendari
de vacunacions estigui en un procés de permanent revisió i, per això, es faculta la persona titular del
departament competent en matèria de salut perquè efectuï en el calendari les modificacions o actualitzacions
sobre les pautes vacunals que requereixin ser objecte de revisió, per adaptar-se als nous requeriments
científics i epidemiològics i que no comportin la introducció de noves vacunes, d’acord amb les recomanacions
del Consell Assessor de Vacunacions del departament competent en matèria de salut i tenint en compte la
disponibilitat de recursos pressupostaris per tal d’implementar aquestes recomanacions. Tot i això, la part
dispositiva del Decret esmentat recull articles que incorporen pautes de vacunació, per la qual cosa s’ha
considerat oportú que mitjançant el present Decret, addicionalment a la revisió del calendari fixat d’acord amb
les últimes recomanacions, s’incloguin a l’annex les pautes de vacunació que el Decret 219/2008 recull a
l’articulat, per tal de facilitar-ne futures revisions.

D’altra banda, el Decret 219/2008, d’11 de novembre, va mantenir la vigència del Programa pilot de vacunació
contra l’hepatitis A+B, establert pel Decret 60/1999, de 9 de març, adreçat a l’alumnat de sisè curs d’educació
primària, fins al curs escolar 2013-2014, moment en què la cobertura vacunal contra l’hepatitis B en la
població preadolescent d’entre 11 i 12 anys és total, i fa que sigui innecessari continuar amb aquest Programa
pilot. Així, mitjançant aquest Decret, s’estableix un nou Programa pilot de vacunació contra l’hepatitis A, per a
l’alumnat de sisè curs d’educació primària, amb una vigència corresponent als cursos escolars 2014-2015,
2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019, i s’avança la vacunació dels infants d’1 i 6 anys amb la
finalitat d’aconseguir la immunització de les cohorts susceptibles d’entre 1 i 11 anys, en un termini de 5 anys,
per tal de millorar el control de l’hepatitis A, i es deroga el Decret 60/1999, de 9 de març, del qual únicament
restava vigent l’article 3, relatiu al Programa pilot de vacunació .

Pel que fa als canvis que s’introdueixen en el calendari de vacunacions que figura a l’annex d’acord amb les
últimes recomanacions, i en relació amb les vacunes que s’han d’administrar, la Resolució de 24 de juliol de
2013 de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació, per la qual es publica l’Acord del Consell
Interterritorial del Sistema Nacional de Salut sobre el calendari comú de vacunació infantil, ha recomanat
retardar l’administració de la cinquena dosi de reforç de la vacuna combinada contra la diftèria, el tètanus i la
tos ferina acel·lular a l’edat dels 6 anys, que fins ara es recomanava administrar entre els 4 i els 6 anys. La
vacuna utilitzada és la de càrrega antigènica reduïda (dTpa), però també es considera correcte l’ús de la
vacuna combinada contra la diftèria, el tètanus i la tos ferina acel·lular (DTPa) de carrega antigènica infantil
estàndard fins als 6 anys inclusivament.

Així mateix, s’avança a l’edat dels 14 anys l’administració de la sisena dosi de reforç de la vacuna contra la
diftèria i el tètanus (Td), que fins ara es recomanava administrar entre els 14 i els 16 anys.

Altrament, s’amplia la franja d’edat recomanada per administrar la segona dosi de la vacuna contra el
xarampió, la parotiditis i la rubèola (XRP) als 3-4 anys, que es recomanava administrar als 4 anys, per afavorir
la consecució dels objectius d’eliminació del xarampió i la rubèola.

D’altra banda, es considera adient introduir al calendari de vacunacions una nova dosi addicional de la vacuna
antimeningocòccica C conjugada (MCC) als 11-12 anys d’edat, per millorar la protecció contra la malaltia en els
adolescents.

Finalment, per seguir les recomanacions del Consell Assessor de Vacunacions i de la Ponència de Vacunacions i
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revisades les dades epidemiològiques de la tos ferina, s’incorpora al calendari la vacunació de les embarassades
entre la setmana 27 i la 36 de gestació amb la dTpa per tal de protegir els nadons de la tos ferina.

Vistes les recomanacions del Consell Assessor de Vacunacions del Departament de Salut;

De conformitat amb el que disposa l’article 39, en relació amb el 40.1, de la Llei 13/2008, del 5 de novembre,
de la presidència de la Generalitat i del Govern,

A proposta del conseller de Salut i amb la deliberació prèvia del Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

S'estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques, que s’inclou a l'annex d'aquest Decret.

 

Article 2

2.1 S’estableix un nou Programa pilot de vacunació contra el virus de l’hepatitis A, que té una vigència
corresponent als cursos escolars 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019, i en el marc del
qual s’ha d’administrar la vacuna contra l’hepatitis A als alumnes que cursin sisè curs d’educació primària i
s’amplia aquesta vacunació als infants d’1 i 6 anys d’edat.

2.2 Correspon a la Secretaria de Salut Pública del departament competent en matèria de salut fer el seguiment
del Programa pilot de vacunació contra l’hepatitis A, i avaluar-ne els resultats quan finalitzi el període de
vigència.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroguen el Decret 60/1999, de 9 de març, pel qual s’estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques
(DOGC núm. 2847, de 15.3.1999), el Decret 219/2008, d’11 de novembre, pel qual s’estableix el calendari de
vacunacions sistemàtiques (DOGC núm. 5257 de 13.11.2008), i l’Ordre SLT/318/2011, de 15 de novembre, per
la qual s’actualitza el calendari de vacunacions sistemàtiques (DOGC núm. 6013, de 25.11.2011).

 

 

Disposicions finals

 

Primera

Es faculta la persona titular del departament competent en matèria de salut per efectuar, mitjançant una ordre,
d’acord amb les recomanacions del Consell Assessor de Vacunacions del departament competent en matèria de
salut, les modificacions o actualitzacions sobre les pautes vacunals que regula aquest calendari que requereixin
una revisió per adaptar-se als nous requeriments científics i epidemiològics.

 

Segona

Aquest Decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 1 de juliol de 2014

 

Artur Mas i Gavarró
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President de la Generalitat de Catalunya

 

Boi Ruiz i García

Conseller de Salut

 

 

 

Annex

 

Vacuna Edat d’administració

DTPa (1), VPI (2), VHB (3), Hib (4), MCC (5) 2 mesos

DTPa, VPI, VHB, Hib 4 mesos

DTPa, VPI, VHB, Hib, MCC 6 mesos

XRP (6), VHA (7) 12 mesos

MCC 15 mesos

DTPa, VPI, Hib 18 mesos

XRP 3-4 anys

dTpa (8) o DTPa, VHA 6 anys

VHA, VVZ (9), VPH (10), MCC 11-12 anys

Td (11) 14, 40 i 65 anys

G (12), Pn23 (13) A partir dels 60 anys

 

 

Especificacions

 

(1) DTPa: vacuna contra la diftèria, el tètanus i la tos ferina acel·lular.

(2) VPI: vacuna antipoliomielítica inactivada.

(3) VHB: vacuna contra l’hepatitis B.

(4) Hib: vacuna contra Haemophilus influenzae tipus b.

(5) MCC: vacuna antimeningocòccica C conjugada.

En el primer any de vida se n’han d’administrar una o dues dosis segons la fitxa tècnica del producte utilitzat.

(6) XRP: vacuna contra el xarampió, la rubèola i la parotiditis.

(7) VHA: vacuna contra l’hepatitis A.

Se n’ha d’administrar una dosi el primer any de vida i una dosi als 6 anys.
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S’ha de mantenir la vacunació als 11-12 anys fins a l’arribada de les cohorts vacunades amb dues dosis.

(8) dTpa: vacuna contra la diftèria, el tètanus i la tos ferina acel·lular de càrrega reduïda.

(9) VVZ: vacuna contra la varicel·la, dues dosis.

Només en el cas dels infants susceptibles de patir la malaltia.

(10) VPH: vacuna contra el virus del papil·loma humà.

Només en el cas de les noies.

Cal administrar-ne dues o tres dosis segons la fitxa tècnica del producte.

(11) Td: vacuna contra el tètanus i la difteria de tipus adult.

Des del gener de 2014 es recomana vacunar les embarassades entre la setmana 27 i la 36 de la gestació amb
la dTpa, i aquesta vacunació s’ha de comptar igual que la Td a efectes de pauta.

(12) G: vacuna contra la grip.

(13) Pn23: vacuna antipneumocòccica 23-valent.

 

(14.182.107)
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