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Recomanacions de vacunació grip 

https://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promoci
o_salut/vacunacions/Vacunacio-antigripal/

https://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/vacunacions/Vacunacio-antigripal/


Recomanacions de vacunació grip: vacunes disponibles

 Vacunes tetravalents d’alta càrrega antigènica (200.000 dosis) 
200.000 dosis de vacuna Efluelda®, de Sanofi-Aventis
Vacuna antigripal de virus fraccionats, inactivats, d’alta dosi. 

 Vacunes tetravalents d’immunogenicitat reforçada (250.000 dosis) 
250.000 dosis de vacuna Fluad Tetra®, de Seqirus
Vacuna antigripal d’antigen de superfície, inactivat, amb adjuvant MF59C.1. 

 Vacunes tetravalents (1.154.800 dosis) 
1.154.800 dosis de vacuna Vaxigrip Tetra®, de Sanofi-Aventis
Vacuna antigripal tetravalent de virus fraccionats, inactivats. 

S’han adquirit un total de 1.604.800 dosis de vacunes, que constitueixen
34.800 dosis addicionals respecte a la campanya de vacunació de 2021-2022 

(1.570.000) i 154.800 dosis més que per a la campanya de 2020-2021 
(1.450.000). 



 Persones amb alt risc de complicacions
Persones de 60 anys i més
Pacients amb problemes de salut crònics i factors de risc (hipertensió)
Dones embarassades i puerperi fins 6 mesos 
Infants entre 6 mesos i 2 anys amb antecedents de prematuritat (<32 set) 
Persones amb immunosupressió  

 Persones que poden transmetre la grip a persones d’alt risc 
Treballadors sanitaris i sociosanitaris  
Contactes i cuidadors de persones d’alt risc 

 Persones que realitzen serveis essencials per a la comunitat
Policies, bombers, personal de protecció civil, etc. 
Docents

5

Recomanacions de vacunació grip: condicions de risc  

Sense canvis 
temporades 

anteriors



Recomanacions de vacunació grip: vacunes disponibles i recomanacions



Recomanacions de vacunació grip: composició

https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html

https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html


Recomanacions de vacunació Covid-19: informació

https://www.sanidad.gob.es/profesi
onales/saludPublica/ccayes/alertas
Actual/nCov/vacunaCovid19.htm

https://www.sanidad.gob.es/profesi
onales/saludPublica/prevPromocio
n/vacunaciones/covid19/vacunasC
ovid19.htm

https://www.sanidad.gob.es/profesionale
s/saludPublica/prevPromocion/vacunaci
ones/covid19/docs/COVID-
19_Guia_utilizacion_vacunas_personals
anitario.pdf

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/vacunaCovid19.htm
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/vacunasCovid19.htm
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Guia_utilizacion_vacunas_personalsanitario.pdf


Recomanacions de vacunació Covid-19: informació

Actualització respecte document del 19 de setembre  

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/Recomendaciones_v
acunacion_Otono_Invierno_Covid.pdf

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/Recomendaciones_vacunacion_Otono_Invierno_Covid.pdf


Recomanacions de vacunació Covid-19: persones a vacunar (provisional)

 Persones de 60 anys o més

 Persones menors de 60 anys amb condicions de risc

 Persones que viuen en residències de gent gran i residències d’atenció 
a la discapacitat (s’inclouen centres sociosanitaris de llarga estada)

 Convivents de persones amb condicions de risc amb immunosupressió

 Personal sanitari de centres, serveis i establiments sanitaris d’AP i 
hospitals, incloent-hi SEM

 Personal sociosanitari (residències gent gran i atenció discapacitat)



Recomanacions de vacunació Covid-19: persones a vacunar (provisional)

 Persones menors de 60 anys amb condicions de risc s’amplien a altres 
condicions addicionalment a la immunosupressió. S’inclouen:

- Dones embarassades

- Malalties cròniques (similars a les de recomanació de grip)

Actualització 15 desembre: vacunació de 
persones menors de 60 anys sense 

condicions de risc que es vulguin vacunar

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/Recomendaciones_v
acunacion_Otono_Invierno_Covid.pdf

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/Recomendaciones_vacunacion_Otono_Invierno_Covid.pdf


Recomanacions de vacunació Covid-19: vacunes disponibles

PRIMOVACUNACIÓ: 

Comirnaty 30 mcg (tap gris) a partir 12 anys
Comirnaty 30 mcg (tap lila) a partir 12 anys
Comirnaty per infants d’entre 5 a 11 anys (tap taronja)
Comirnaty 3mcg per infants entre 6 mesos i 4 anys (tap granate) 
Spikevax

DOSIS DE RECORD DISPONIBLES

Comirnaty BA 4-5 (majoritàriament) (2 presentacions a partir 12 
anys i infants entre 5 i 11 anys

Spikevax (BA4-5 – a partir 12 anys)
Vidprevtyn (Sanofi – Beta – a partir 18 anys)

Utilització vacunes bivalents per 
a finalitzar pautes 

primovacunació a partir 12 anys



Font: Pfizer Biontech
https://www.comirnatyeducation.es/
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_es.pdf

Recomanacions de vacunació Covid-19: vacunes disponibles

No disponible

https://www.comirnatyeducation.es/
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_es.pdf


Recomanacions de vacunació Covid-19: vacunes disponibles

Font: Pfizer Biontech
https://www.comirnatyeducation.es/
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_es.pdf

https://www.comirnatyeducation.es/
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_es.pdf


 A partir dels 12 anys

 Conté soca original Wuhan i soca Òmicron BA 4 i 5

 Conservació entre 2ºC i 8ºC: 10 setmanes.

La vacuna arribarà als centres a aquesta temperatura

 Vial sense obrir: a temperatura ambient (fins a 30ºC) fins a 12 hores

 Un cop obert el vial: a temperatura ambient (fins a 30ºC) fins a 12 hores

 No cal dilució. Vial RTU (conté trometamol)

Una vegada 

descongelada, la 

vacuna no es pot 

tornar a congelar

Recomanacions de vacunació Covid-19: vacuna Comirnaty BA 4-5

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_es.pdf

Màxim 24 
hores

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_es.pdf


Soca original RTU

Bivalent RTU



RETIRAR DOSIS ADEQUADA

6 dosi de 0,3 ml cada una

Cal desinfectar el tap abans de 
l’extracció de cada dosis amb antisèptic 

CAMBIAR DE XERINGA I AGULLA EN CADA 

ADMINISTRACIÓ

ADMINISTRAR LA VACUNA IMMEDIATAMENT 

DESPRÉS DE SER CARREGADA A LA XERINGA

HOMOGENEITZAR EL VIAL ABANS DE 

L’EXTRACCIÓ DE LES DOSIS EN CAS NO 

EXTREURE LES DOSIS SEGUIDES

HOMOGENEITZAR EL VIAL 
ABANS D’EXTREURE LES 

DOSIS 

Recomanacions de vacunació Covid-19: vacuna Comirnaty BA 4-5



Recomanacions de vacunació Covid-19: vacuna Comirnaty 3 mcg 6 mesos 4 anys

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/Recomendaciones
_vacunacion_Otono_Invierno_Covid.pdf

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/Recomendaciones_vacunacion_Otono_Invierno_Covid.pdf


https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-
previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_es.pdf

Recomanacions de vacunació Covid-19: Spikevax bivalent

 A partir de 12 
anys

 Vacuna RTU (no 
cal dilució-conté 
trometamol)

 Primeres dosis 
caixes 5 vials 
(tap color blau)

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_es.pdf


 La vacuna s’emmagatzema als magatzems

centrals a temperatura entre -25ºC -15ºC

 Conservació entre 2ºC i 8ºC: 30 dies.

La vacuna arribarà als centres a aquesta temperatura. A alguns centres,

s’enviarà congelada

 Vial sense obrir: a temperatura ambient (fins a 25ºC) fins a 24 hores

 Un cop obert el vial: a temperatura ambient (fins a 25ºC) fins a 19 hores

Màxim 24 
hores

Una vegada 

descongelada, la 

vacuna no es pot 

tornar a congelar

Recomanacions de vacunació Covid-19: Spikevax bivalent



Recomanacions de vacunació Covid-19: Spikevax bivalent

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-product-
information_es.pdf

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_es.pdf


 Abans d'injectar la dosi cal 

comprovar que la xeringa 

preparada no està freda al 

tacte, que conté el volum 

adequat de 0,3 ml o 0,2 

segons presentació de 

Comirnaty o 0,5 ml Spikevax i 

que el producte no presenta 

partícules ni anormalitats de 

color.

 L’administració de la vacuna s’ha

de realitzar mitjançant agulla i

xeringa estèrils, per via

intramuscular (IM) preferiblement a

la zona del deltoides.

 Per a l’acte vacunal, es preferible

un abordatge posterior o lateral per

evitar el contacte directe.

Recomanacions de vacunació Covid-19: administració



Guies tècniques AEMPS

Recomanacions de vacunació Covid-19: més informació

https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-
informacion-de-la-aemps-acerca-del-
covid%e2%80%9119/vacunas-contra-la-
covid%e2%80%9119/

Guies tècniques Ministeri de Sanitat

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/
saludPublica/prevPromocion/vacunaciones
/covid19/GuiasTecnicas_vacunaCOVID-
19.htm

https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%e2%80%9119/vacunas-contra-la-covid%e2%80%9119/
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/GuiasTecnicas_vacunaCOVID-19.htm


Quan rebre dosi de record COVID-19?

 5 mesos després de l’última dosi administrada de 
vacuna contra la COVID

 Si s’ha passat la malaltia:
-3 mesos després de recuperació completa: 
Persones de 80 anys o més anys, les que viuen a 
residències de gent gran i aquelles amb 
immunosupressió
-5 mesos després de la recuperació: La resta 
de persones



80 o més 
Immunosupressió 

Residencies gent gran

Resta de persones

Antecedents vacunació 5 mesos 5 mesos

Antecedents infecció 
Covid-19

3 mesos (si diagnòstic 
confirmat)

5 mesos (si diagnòstic 
confirmat)

Quan rebre dosi record COVID



Evusheld

• Valoració individualitzada
• No obligatorietat control serològic resposta vacunació 

prèvia
• Revisió posologia



Evusheld: posologia

Vacunes COVID posteriors a Evusheld en qualsevol moment
Si vacuna COVID primer, esperar 15 dies per Evusheld



Recomanacions de vacunació grip: registre

 DECRET LLEI 48/2020, d'1 de desembre on s’especifica la creació 
del Registre de vacunació de Catalunya:

Article 3 que els centres i serveis sanitaris del Sistema Sanitari 
Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT) així com 
d’altres entitats que presten serveis de salut per compte del 
Servei Català de la Salut, i altres centres i serveis sanitaris 
hauran d’incorporar les dades en el Registre de Vacunació de 
Catalunya a la Història Clínica Compartida de Catalunya.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8286/1825273.pdf

Cal garantir el correcte registre i verificar la HC per tal d’evitar errors

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8286/1825273.pdf


Resultats: fins 18 de desembre de 2022 grip

Vacunes 
tetravalents 

d’immunogenici
tat reforçada

Vacunes 
tetravalents 

d’alta càrrega 
antigènica

Vacunes 
tetravalents Total

Total general 219.699 193.463 919.756 1.332.918

https://sivic.salut.gencat.cat/grip

https://sivic.salut.gencat.cat/grip


Cobertura COVID 2n record



Gràcies!



/Salut
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