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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE SALUT
ORDRE SLT/175/2016, de 20 de juny, per la qual s'actualitza el calendari de vacunacions sistemàtiques.
El Decret 95/2014, d'1 de juliol, pel qual s'estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques, d'acord amb la
seva disposició final única, va facultar 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 del calendari
de vacunacions sistemàtiques que requereixin una revisió per adaptar-se als nous requeriments científics i
epidemiològics.
Des de la publicació del Decret 95/2014, d'1 de juliol, esmentat, s'han produït canvis en les recomanacions
d'algunes de les vacunacions incloses al calendari de vacunacions sistemàtiques, que en fan necessària
l'actualització mitjançant la present Ordre.
En aquest sentit, el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, en les reunions de 14 de gener i de
29 de juliol de 2015, va acordar introduir la vacunació amb vacuna antipneumocòccica conjugada al calendari
comú de vacunacions, amb una pauta de tres dosis administrades als 2, 4 i 12 mesos d'edat, i també modificar
la pauta de la vacunació de la varicel·la, de manera que la vacuna s'ha d'administrar en la primera edat
pediàtrica, la primera dosi als 12-15 mesos i la segona entre els 3 i 4 anys. Aquestes mesures s'havien
d'aplicar durant l'any 2016.
D'altra banda, l'increment de dosis de vacunes que s'han d'administrar durant els primers mesos de vida ha
promogut la revisió global dels esquemes de vacunació per tal de simplificar-los. Amb aquesta finalitat, el
Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut va acordar el 10 de febrer de 2016 modificar a partir de
2017 la pauta de la vacunació contra la diftèria, el tètanus, la tos ferina, la poliomielitis, Haemophilus
influenzae tipus b i l'hepatitis B, passant a una pauta de 2 més 1, eliminant la dosi corresponent als 6 mesos i
afegint una dosi als 11 mesos amb la funció de dosi de reforç, que permet eliminar també la dosi dels 18
mesos de vacunació contra la diftèria, el tètanus, la tos ferina, la poliomielitis i Haemophilus influenzae tipus b.
El Departament de Salut considera adient avançar les pautes vacunals acordades pel Consell Interterritorial del
Sistema Nacional de Salut per al 2017, aprofitant les incorporacions previstes per a l'any 2016 de la vacuna
antipneumocòccica conjugada i de la vacuna contra la varicel·la a la primera infància, per integrar, de cop, tots
els canvis i poder aplicar-los als infants nascuts a partir de l'any 2016.
Altrament, es desplaça als 15 mesos la primera dosi de la vacuna contra l'hepatitis A, per tal d'ajustar la pauta
vacunal amb la resta de vacunacions que requereix el nou calendari.
Així mateix, la vacunació antipneumocòccica amb la vacuna contra el pneumococ 23-valent passa dels 60 als
65 anys, ja que a partir d'aquesta edat no és necessari administrar-ne dosis addicionals.
Vistes les recomanacions del Consell Assessor de Vacunacions del Departament de Salut;
De conformitat amb el que disposa l'article 39.3, en relació amb l'article 40.1, de la Llei 13/2008, del 5 de
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Ordeno:

Article únic
S'estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques, que s'inclou a l'annex d'aquesta Ordre.

Disposicions finals
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—1 Es faculta el secretari o secretària de Salut Pública, en l'àmbit de les seves competències, per prendre les
mesures que siguin necessàries per al desplegament i l'execució del que preveu aquesta Ordre.

—2 Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 20 de juny de 2016

Antoni Comín i Oliveres
Conseller de Salut

Annex

Vacunes

Edat

DTPa-PI-Hib-HB (1), Pn (2)

2 mesos

DTPa-PI-Hib-HB, Pn, MC (3) 4 mesos
DTPa-PI-Hib-HB, Pn

11 mesos

MC, XRP (4)

12 mesos

V (5), HA (6)

15 mesos

XRP, V

3 anys

DTPa-PI (7), HA

6 anys

VPH (8), MC, HA(*), V(*)

11-12 anys

Td (9)

14 anys

dTpa (10), G (11)

Embarassades

Td

40 i 65 anys

G

A partir dels 60 anys

Pn23 (12)

65 anys

(1) DTPa-PI-Hib-HB: vacuna antidiftèrica, antitetànica i antipertússica acel·lular, vacuna antipoliomielítica
inactivada, vacuna anti-Haemophilus influenzae tipus b i vacuna antihepatitis B.
(2) Pn: vacuna antipneumocòccica conjugada.
(3) MC: vacuna antimeningocòccica C conjugada.
(4) XRP: vacuna antixarampionosa, antirubeòlica i antiparotidítica.
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(5) V: vacuna antivaricel·losa.
(6) HA: vacuna antihepatitis A. Una dosi en el segon any de vida i una dosi als 6 anys. S'ha de mantenir la
vacunació als 11-12 anys fins a l'arribada de les cohorts vacunades (programa pilot).
(7) DTPa-PI: vacuna antidiftèrica, antitetànica, antipertússica acel·lular i vacuna antipoliomielítica inactivada.
S'ha d'administrar als infants que hagin rebut la pauta 2 més 1.
(8) VPH: vacuna antivirus del papil·loma humà. Dues dosis només a les noies.
(9) Td: vacuna antitetànica i antidiftèrica de tipus adult.
(10) dTpa: vacuna antidiftèrica, antitetànica i antipertússica acel·lular de càrrega reduïda. Es recomana la
vacunació de les embarassades entre les setmanes 27 i 36 de la gestació amb dTpa; aquesta vacunació
substitueix la Td.
(11) G: vacuna antigripal.
(12) Pn23: vacuna antipneumocòccica 23-valent.

(*) Dues dosis en persones no immunitzades.

(16.182.034)
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