
Tema d’interès: Nou calendari de 

vacunacions 

 

En el DOGC 8035, de 3 de gener de 2020, va sortir publicada l’Ordre SLT/236/2019, de 

19 de desembre, per la qual s’actualitza el calendari de vacunacions, on es modifiquen 

les recomanacions de vacunació contra la malaltia meningocòccica als 11-12 anys.  

En el nou calendari es substitueix als 11-12 anys (6è de primària) la vacuna anti-

meningococ C conjugada per la vacuna antimeningocòccica conjugada tetravalent.  
També es vacunarà amb aquesta vacuna, durant dos cursos escolars, als alumnes de 2on 

ESO; i s’iniciarà la vacunació de tots els joves de 15 a 18 anys en els centres de salut.   

Aquesta vacuna no afecta l’administració de la vacuna als nadons de 4 i 12 mesos, als 

quals se’ls continua administrant la vacuna antimeningococ C conjugada.  

 

Podeu trobar aquesta ordre a la web col·legial – Serveis al col·legiat – Normativa vigent 

– Vacunes.  

 

 

S’ha actualitzat el calendari vacunal per tal d’incorporar-hi una nova vacuna: la vacuna 

antimeningocòccica conjugada tetravalent (vacuna MACWY) als 11-12 anys, en 

substitució de la vacuna contra el meningococ C conjugada (vacuna MC). 



Per què s’ha introduït aquesta vacuna?  

La vacuna MACWY protegeix contra quatre serogrups de la malaltia meningocòccica 

invasiva, malaltia infecciosa greu causada pel bacteri meningococ. D’aquesta malaltia 

se’n produeixen casos durant tot l’any, però és més freqüent durant els mesos d’hivern i 

primavera. Existeixen diversos serogrups, els causants de la malaltia majoritàriament 

són els serogrups A, B, C, W i Y, que es transmeten directament a través de les 

secrecions respiratòries o per contacte directe i perllongat amb una persona portadora. 

La infecció amb meningococ pot limitar-se a la nasofaringe, sense produir 

simptomatologia (es parla de portadors asimptomàtics) o progressar i desenvolupar la 

malaltia (meningitis, bacterièmia o sèpsia, entre d’altres).  

 

Els serogrups B i C normalment produeixen la malaltia sobretot en infants menors de 5 

anys. Actualment, s’ha observat un canvi en el patró epidemiològic amb un increment 

de casos en els serogrups W i Y, majoritàriament en els joves, que és la població on es 

concentra el major estat de portador d’aquest bacteri a la nasofaringe. La vacunació 

d’aquesta població pretén tenir un efecte directe (protecció de les persones vacunades), i 

un efecte indirecte en l’àmbit comunitari, és a dir, protegir les persones no vacunades 

d’altres grups d’edat. Per això és important aconseguir percentatges de vacunació 

elevats amb l’objectiu de controlar la malaltia. 

 

Com es farà aquesta vacunació? 

– 11 i 12 anys (6è de primària) – se’ls vacunarà als centres educatius, juntament amb 

la resta de vacunes que s’administren a 6è de primària. 

– 13-14 anys (2on ESO) – durant dos cursos (2019-2020 i 2020-2021) se’ls vacunarà 

en els centres educatius, juntament amb la vacunació Td.  

– 15-18 anys (nascuts entre 2002 i 2005) – es realitzarà una captació oportunista als 

centres d’atenció primària durant dos anys.  

 

La pauta de vacunació és una sola dosi de vacuna.  

Una vegada hagi finalitzat la campanya, s’establirà la recomanació d’administrar una 

sola dosi de vacuna MACWY fins als 18 anys d’edat en les persones que no hagin rebut 

aquesta vacuna sistemàtica als 11-12 anys d’edat. 

 

Les persones que ja hagin rebut la vacuna contra el meningococ C conjugada també 

s’han de vacunar amb aquesta nova vacuna, ja que així s’ofereix una protecció 

addicional contra la resta de serogrups. 

 

Si una persona ja ha rebut anteriorment una dosi de la vacuna MACWY, s’haurà de 

mirar a quina edat va ser vacunada: 

– Els vacunats abans dels 10 anys d’edat hauran de vacunar-se a partir de 6è de 

primària.  

– Els vacunats després dels 10 anys d’edat no s’hauran de tornar a vacunar. 

 

Vacunes disponibles  

Hi ha dues vacunes comercialitzades autoritzades: 

• Menveo (GSK)  

• Nimenrix (Pfizer)  


