
 

 
 
 
El nou calendari de vacunes 
 
 
El Departament de Salut ha modificat el calendari de vacunacions sistemàtiques. 
El nou calendari és vigent des de juliol de 2016. Els principals canvis d’aquest nou 
calendari són el reajustament de dates i de dosis d’algunes vacunes i la 
incorporació de dues vacunes a la primera infància: la vacuna contra el 
pneumococ (antipneumocòccica conjugada) i la vacuna contra la varicel·la 
(antivaricel·losa).  
 
 
1. Quin és el calendari de vacunacions vigent a Catalunya? 

 
Actualment, és vigent el nou calendari de vacunacions de 2016. 
 

 
 
2. Per què es canvia el calendari?  
 
El calendari es modifica per millorar-lo, tenint en compte els nous coneixements 
científics, l’aparició de noves vacunes i les noves estratègies de vacunació.  
 



 

 
 
 
En aquest nou calendari s’ha simplificat l’ús de les vacunes hexavalent i 
pentavalent (utilitzades per protegir contra la diftèria, el tètanus, la tos ferina, la 
poliomielitis, Haemophilus influenzae tipus b i l’hepatitis B). Fins ara 
s’administraven tres dosis de la vacuna hexavalent (als 2, 4 i 6 mesos) i una dosi 
de la vacuna pentavalent als 18 mesos. Amb el nou calendari se simplifica la pauta 
i s’administraran únicament tres dosis de vacuna hexavalent als 2, 4 i 11 mesos. 
La reducció d’una dosi es pot fer perquè els estudis han demostrat que la 
protecció conferida és similar amb la pauta nova i amb la pauta antiga. Els infants 
vacunats amb la pauta nova s’han de vacunar als 6 anys amb la vacuna DTPa-PI 
(contra la diftèria, el tètanus, la tos ferina i la poliomielitis), que encara no està 
disponible, però que ho estarà quan els infants nascuts al 2016 arribin a aquesta 
edat. 
 
L’altre canvi important en el nou calendari és la incorporació de dues vacunes 
noves: la vacuna contra el pneumococ i la vacuna contra la varicel·la. 
 
3. Qui ha participat en l’elaboració del nou calendari? 
 
El nou calendari vacunal és fruit del nou calendari comú consensuat amb la resta 
de comunitats autònomes en el marc de  la Comissió de Salut Pública i aprovat pel 
Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, adaptat a Catalunya d’acord 
amb les recomanacions del Consell Assessor de Vacunacions de Catalunya, on 
s’ha mantingut la vacunació contra l’hepatitis A. 
 
4. Quines vacunes s’incorporen al nou calendari? 
 
Al nou calendari, s’hi incorporen dues vacunes noves seguint les pautes 
acordades pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut:  
 

• la vacuna contra el pneumococ, que s’ha d’administrar als 2, 4 i 11 mesos 
d’edat; 

• la vacuna contra la varicel·la, que s’ha d’administrar als 15 mesos i als 3 
anys. En els infants de més de 3 anys, es manté la vacunació, amb dues 
dosis, als 11-12 anys (a 6è de primària) si són susceptibles de ser 
vacunats, és a dir, si no han patit la malaltia o prèviament no havien estat 
vacunats.  

 
 
 
 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/CalendarioVacunacion_PoblacionGeneral.pdf�


 

 
 
5. Les noves vacunes són gratuïtes? 

 
Sí. A partir de la incorporació al nou calendari, el cost de les vacunes contra el 
pneumococ i contra la varicel·la, d’acord amb les pautes indicades, serà assumit 
per la Generalitat de Catalunya. 
 

6. Com s’aplicarà el nou calendari en els infants que seguien l’anterior? 

En general, quan es modifica el calendari, s’apliquen els canvis previstos al nou 
calendari a partir de l’edat actual de l’infant. Els canvis indicats per a les edats 
inferiors no s’apliquen si no hi ha un risc per a la salut que aconselli fer-ho. 

Els professionals sanitaris tenen la informació necessària i saben com continuar la 
vacunació de forma adient en cada cas. 

7. Per què s’introdueix la vacuna contra el pneumococ? 

El pneumococ afecta principalment infants de menys de 2 anys i persones grans. 
Per aquest motiu, s’introdueix la vacuna contra el pneumococ en els infants als 2, 
4 i 11 mesos. També es vacuna les persones de més de 65 anys amb una vacuna 
diferent. 

8. Quins infants s’han de vacunar contra el pneumococ? 
 
Els infants de 2 mesos d’edat han d’iniciar la vacunació amb la pauta indicada pel 
nou calendari. 
 
A la resta dels infants de menys d’un any, se’ls ha de vacunar amb pautes 
adaptades segons l’edat. 
 
9. El meu fill no ha estat vacunat contra el pneumococ. S’ha de vacunar? 
 
Si un infant no ha estat vacunat contra el pneumococ i té més d’un any d’edat no 
s’ha de vacunar, excepte si pertany a un grup de risc de patir aquesta malaltia. 

10. Per què s’introdueix la vacuna contra la varicel·la? 

La varicel·la és una malaltia que normalment es contrau a la infància, però pot 
afectar persones de totes les edats: bebès, infants i adults. Pateixen la varicel·la, 
aproximadament, el 90% dels infants. En el cas dels adults, la malaltia és més 
greu i les complicacions més freqüents. La vacunació contra la varicel·la a la  



 

 

infància s’introdueix en el nou calendari amb l’objectiu d’evitar la majoria dels 
casos i disminuir, i fins i tot eliminar, la circulació del virus de la varicel·la. 

11. Quins infants s’han de vacunar contra la varicel·la? 
 
La primera dosi de varicel·la s’ha d’administrar als 15 mesos; per aquest motiu, 
tots els infants que a partir de juliol de 2016 facin 15 mesos n’han de rebre una 
dosi. La segona dosi, l’han de rebre quan compleixin 3 anys. 
 
Els infants de més de 15 mesos i de menys de 3 anys han de rebre la primera dosi 
als 3 anys i la segona, a l’escola, als 11-12 anys. 
 
També es manté la vacunació en els preadolescents que als 11-12 anys no hagin 
patit la malaltia o no hagin estat vacunats.  
 
12. I si el meu fill ja ha estat vacunat contra el pneumococ i la varicel·la, què 
he de fer? 
 
El professional sanitari revisa el carnet de vacunacions i en cas que hi manqui 
alguna dosi per administrar i que l’infant estigui en edat de rebre la vacunació, 
segons el calendari vigent, se li podrà administrar.  

13. El meu fill va complir 15 mesos abans de l’inici del nou calendari. S’ha de 
vacunar contra la varicel·la? 
 
Sí. La primera dosi, l’ha de rebre quan compleixi 3 anys i la segona, a l’escola, als 
11-12 anys. En el cas d’haver-ne rebut anteriorment una dosi, en complir els 3 
anys, ha de rebre la segona. 
 
14. El meu fill va complir 3 anys abans d’entrar en vigor el nou calendari. 
S’ha de vacunar contra la varicel·la? 
 
Els infants de més de 3 anys n’han de rebre dues dosis a l’escola als 11-12 anys. 
En el cas d’haver-ne rebut anteriorment una dosi, han de rebre la segona dosi a 
l’escola als 11-12 anys. 
 
15. Quina és la nova pauta de la vacuna hexavalent? 
 
La vacuna hexavalent (que protegeix contra la diftèria, el tètanus, la tos ferina, la 
poliomielitis, Haemophilus influenzae tipus b i l’hepatitis B) fins ara s’administrava 
als 2, 4 i 6 mesos, i als 18 mesos un reforç amb la vacuna pentavalent (que 
protegeix contra la diftèria, el tètanus, la tos ferina, la poliomielitis i Haemophilus 
influenzae tipus b). 
 



 

 
Amb el nou calendari, els infants nascuts a partir del gener de 2016 s’han de 
vacunar segons la nova pauta als 2, 4 i 11 mesos amb la vacuna hexavalent. I no  
 
s’han de vacunar amb la vacuna pentavalent, ja que diversos estudis han mostrat 
que amb aquesta pauta és suficient.  
 
 
Els infants vacunats amb la nova pauta s’han de vacunar als 6 anys amb la 
vacuna DTPa-PI (contra la diftèria, el tètanus, la tos ferina i la poliomielitis). 
 

16. El meu fill ha estat vacunat amb la vacuna hexavalent als 2, 4 i 6 mesos. 
Quina vacuna li toca ara? 

Els infants vacunats amb vacuna hexavalent als 2, 4 i 6 mesos s’han de vacunar 
amb la vacuna pentavalent als 18 mesos, i, quan compleixin 6 anys, se’ls ha 
d’administrar, com recordatori, la vacuna dTpa. Aquesta vacuna actualment no 
està disponible perquè el seu subministrament és insuficient a escala 
internacional, motiu pel qual l’administració de la vacuna està restringida a les 
dones embarassades. De seguida que el subministrament estigui restablert es 
vacunaran aquests infants en els que no s’ha pogut posar el recordatori dels 6 
anys (com és la 5a dosi que es posa d’aquestes vacunes no passa res per 
endarrerir-ho uns mesos)  

17. Quins altres canvis hi ha al nou calendari que afectin els infants? 

Els canvis introduïts a la pauta de la vacuna hexavalent i la incorporació de les 
noves vacunes ha propiciat una revisió global del calendari infantil amb l’objectiu 
de fer-lo comú a totes les comunitats autònomes. A Catalunya, el Consell 
Assessor de Vacunacions ha aconsellat seguir aquestes pautes i modificar les 
dates d’administració d’altres vacunes per adaptar-les als nous esquemes. 
Aquestes modificacions són: 

La vacuna contra el meningococ C, amb el nou calendari, s’ha d’administrar als 4 i 
12 mesos en lloc de fer-ho als 2, 6 i 15 mesos. I es manté la dosi dels 11-12 anys. 

En el cas de la vacuna contra l’hepatitis A, que s’administrava als 12 mesos, ara 
passa a administrar-se als 15 mesos. 

També, es redueix la franja d’edat de vacunació amb la vacuna XRP (contra el 
xarampió, la rubèola i la parotiditis), que passa dels 3-4 anys als 3 anys. 

 



 

 

18. Quins canvis hi ha al nou calendari que afectin els adults? 

En el cas dels adults es modifica l’edat d’administració de la vacuna 
antipneumocòccica 23-valent, que s’ha d’administrar a partir dels 65 anys en lloc 
dels 60 anys. 

19. On puc vacunar el meu fill? On em puc vacunar? 
 
Per vacunar el vostre fill o per aclarir qualsevol dubte que tingueu, poseu-vos en 
contacte amb el vostre centre d’atenció primària de referència i sol·liciteu cita amb 
l’equip de pediatria i infermeria. 
 
També podeu trucar al 061 CatSalut respon. 
 
20. On puc trobar més informació? On puc informar-me? 
 
Podeu consultar el Canal Salut o descarregar-vos l’app iVacunes per tal d’obtenir 
més informació sobre el calendari de vacunacions sistemàtiques de Catalunya i de 
les vacunes. 

http://canalsalut.gencat.cat/ca/home_ciutadania/salut_az/v/vacunacions/�
http://canalsalut.gencat.cat/ca/home_ciutadania/salut_az/v/vacunacions/�

