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Desembre de 2020 ... 



Krammer, F. SARS-CoV-2 vaccines in development. Nature (2020). 
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Informació disponible: desembre 2020
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• Vacuna segura, efectiva i disponible

• Cobertura suficient per proporcionar immunitat de grup a 
nivell global: 60-70% de la població 5.600 milions de 
persones : grups prioritaris, accessibilitat a zones més 
difícils /global  equitat global, risc global lligat a situació 
de pandèmia

• Prioritat a grups d’alt risc de complicacions o a grups que 
poden transmetre més –joves asimptomàtics, p.ex-? 

• Comunicació efectiva amb la població  bassada en la 
evidència, culturalment apropiada, que arribi a la gent 
que més ho necessita, mediada per professionals sanitaris 
/  Actuacions en relació a moviments antivacunes

• Garantir sistemes de monitoratge i avaluació de 
l’efectivitat real i de la seguretat post comercialització

Informació disponible: desembre 2020



https://www.who.int/publications/m/item/draft-
landscape-of-covid-19-candidate-vaccines

51 candidats en fase clínica+ 163 en preclínica

Krammer, F. SARS-CoV-2 vaccines in 
development. Nature (2020). 
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2798-3

https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-
vaccine-tracker.html

Informació disponible: desembre 2020

https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines
about:blank
https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html


11 desembre aprovació 
FDA i 21 desembre 

aprovació EMA 
(Pfizer BioNTech) 

Primeres vacunes Espanya
27 desembre 2020

Vacunes disponibles: desembre 2020



Estratègia de vacunació Espanya

 Adquisició, distribució i assignació dosis de vacunes
 Guia utilització
 Estratègia



Fase 1

• Assolir 70% de cobertura

• Disponibilitat limitada de vacunes i 
incertesa en l’arribada

• Capacitat d’administrar vacunes > 
nombre de dosis disponibles

• Vacunació segons risc (residències, edats, 
condicions d’alt risc)

• 4 tipus de vacunes
• Equips mòbils Punts vacunació 

poblacional + EAP  estratègies 
comunitàries 

• 8 mesos 

Fase 2 

• Completar vacunació massiva

• Millorar cobertures fins arribar a 85%-
90% de població diana 

• Les vacunes estan majoritàriament a les 
CCAA

• Dosis addicionals en persones amb pitjor 
resposta (immunosupressió; ...) o amb 
immunosenescència 

• Persones que han patit la malaltia
• 2 tipus de vacunes 
• Lluita contra “efecte relaxació”, i baixa 

percepció de risc,  grups difícils de captar 

• Aprox 2-3 mesos

Fase 3 

• 3a. Estabilitzacio de la vacunació
• Persones que compleixen 12 anys 

• Recurrent en el temps

• 3b. Nous escenaris possibles: 
• Possible vacunació població infantil
• Possible administració dosis addicionals a 

altres col·lectius
• Possibles recordatoris (Boosters) a 

col·lectius concrets
• Possible administració noves vacunes
• Possibles noves variants

• Incertesa/ Temps variable  

Adaptat de MS, 2021

Estratègia de vacunació Espanya



Planificació vacunació: reptes

• Dosis disponibles?
• Vacunes disponibles?
• Capacitat de vacunació?
• Espais per a vacunar
• Adaptació sistemes 

logístics, emmagatzematge i 
distribució

• Sistemes de registre



Recepció i 
distribució de 

vacunes

Recursos 
(humans i 
materials) 

Formació 

Informació i 
comunicació Registre Seguiment i 

Avaluació

Pla operatiu



Recepció i 
distribució de 

vacunes

Recursos 
(humans i 
materials) 

Formació 

Informació i 
comunicació Registre Seguiment i 

Avaluació

Adquisició material administració vacunes: no inclòs

Desconeixement presentació i dosificació

Desconeixement criteris conservació

Logística: reptes



 Conservació: ultracongeladors, congeladors, etc.  

 Distribució: transport (fred actiu i fred passiu) i 
material conservació 

 Informació logística: SIVAC (Informació logística des 
de 2014)

 Utilització material reutilitzable

Gestió centralitzada Centres vacunació

 Emmagatzematge: adaptació 
requeriments

Vacunes adminsitrades 2020 Vacunes Covid-19 adminsitrades
gener-octubre 2021

3.418.908  11.270.649

Logística: reptes Recepció i 
distribució de 

vacunes

Recursos 
(humans i 
materials) 

Formació 

Informació i 
comunicació Registre Seguiment i 

Avaluació



Adaptació dels recursos a la etapa i disponiblitat de 
vacunes

Etapa 1 Estapa 2 Etapa 3

Equips mòbils 
vacunació: 25
 Cordinador
 Administratius
 Infermeres 

(10+10)

• Equips mòbils 
vacunació : 7

• CAPs 
• Punts vacunació 

poblacionals

• Equips mòbils 
vacunació : 7

• CAPs 
• Increment punts 

vacunació 
poblacionals (+80)

Recursos: reptes
Recepció i 

distribució de 
vacunes

Recursos 
(humans i 
materials) 

Formació 

Informació i 
comunicació Registre Seguiment i 

Avaluació



PVM Coordinadors
Personal sanitari
Personal admisnitratiu

Estratègia
Epidemiologia 
Tipus de vacunes i característiques
Conservació vacunes
Registre
Reaccions adverses (especialitstes

alergologia)
 Sistemes de registre

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/professionals/formacions-protocols/

Formacions inicials i actualtizacions periodiques

Formació: reptes Recepció i 
distribució de 

vacunes

Recursos 
(humans i 
materials) 

Formació 

Informació i 
comunicació Registre Seguiment i 

Avaluació

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/professionals/formacions-protocols/


 RDP setmanals

 Material audiovisual i gràfic

Professionals

Ciutadania

Comunicació: reptes Recepció i 
distribució de 

vacunes

Recursos 
(humans i 
materials) 

Formació 

Informació i 
comunicació Registre Seguiment i 

Avaluació



K2 (vaccination
points)

MH hospitals

Covid digital certificate (CDC)

REGVACUREGVACU
REVAC (Catalan 

registry of vaccines)

single repository of 
registered vaccines

Registre: reptes Recepció i 
distribució de 

vacunes

Recursos 
(humans i 
materials) 

Formació 

Informació i 
comunicació Registre Seguiment i 

Avaluació



 Estocs vacunes 
 Vacunes administrates
 Cobertures per condició risc, 

territory, país orígen, Medea I edat
 Nombre RAV
 Efectivitat vacunal (casos en

vacunats)

Monitorització diària de dades i evolució cobertures

https://dadescovid.cat/

Recepció i 
distribució de 

vacunes

Recursos 
(humans i 
materials) 

Formació 

Informació i 
comunicació Registre Seguiment i 

Avaluació

Seguiment i avaluació: reptes

https://dadescovid.cat/


https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20210917/catalunya-inicia-vacunacion-terceras-dosis-12088631

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20201228/vacunas-coronavirus-espana-catalunya-11422561

Novembre de 2021

https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20210917/catalunya-inicia-vacunacion-terceras-dosis-12088631
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20201228/vacunas-coronavirus-espana-catalunya-11422561


Resultats: 24 novembre 2021

Vacunació acumulada
- Total: 11.732.049
- Dosi 1: 6.025.564
- Dosi 2: 5.209.494
- Dosi 3: 496.991

Vacunació darrera setmana
- Total: 159.698
- Dosi 1: 14.731
- Dosi 2: 25.978
- Dosi 3: 118.989

Dosis 3 Residències gent gran 
Administrades: 42.751
Administrable: 92%

https://dadescovid.cat/

https://dadescovid.cat/


Resultats: 24 novembre 2021

https://dadescovid.cat/

https://dadescovid.cat/


Mesures en marxa
• Enviament SMS
• Vacunació amb cita, sense cita, oportunista
• Accions Comunitàries

Resultats: 24 novembre 2021



https://twitter.com/xavidegr/status/1462027269094977547?s=24

Resultats: Efectivitat vacunació

https://twitter.com/xavidegr/status/1462027269094977547?s=24


Resultats: Efectivitat vacunació

Actualizacion_509_COVID-19.pdf (mscbs.gob.es)

Hi ha 2,79 vegades més casos en 
no vacunats

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actualizacion_509_COVID-19.pdf


Actualizacion_509_COVID-19.pdf (mscbs.gob.es)

Resultats: Efectivitat vacunació

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actualizacion_509_COVID-19.pdf


Actualizacion_509_COVID-19.pdf (mscbs.gob.es)

Hi ha 17,85 vegades 
més Hospitalitzats  en  
persones de 60-79 anys 
no vacunats

Resultats: Efectivitat vacunació

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actualizacion_509_COVID-19.pdf


Les persones no vacunades tenen una probabilitat 3  vegades mes gran de 
ser hospitalitzades per COVID i 3,8 vegades mes d’entrar a l’UCI 

Font: 16.11.2021 SISAP, 2021

Resultats: Efectivitat vacunació



Següents reptes



Noves accions

• Dosis de record en:
• Persones de 70 anys o més
• Persones vacunades amb Janssen
• Persones de 60 a 69 anys
• Personal sanitari i sociosanitari
• Persones residents en centres sanitaris i sociosanitaris (gent gran i diferents 

a residències de gent gran)

• ARNm (Moderna 1/2 dosis de la inicial o Pfizer). No importa la 
vacuna utitlizada per a la pauta inicial

• Separada 6 mesos si primer van rebre Pfizer o Moderna o 3 
mesos si van rebre Janssen o AstraZeneca



Escenaris futurs

https://www.gavi.org/vaccineswork/covid-19-vaccine-race

https://www.gavi.org/vaccineswork/covid-19-vaccine-race




salutpublica.gencat.cat
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