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Preguntes Freqüents 

Vacunació  
COVID-19 Catalunya 
 

1. Qui s'està vacunant ara mateix? 

Des del 27 de desembre de 2020, s’està vacunant a residències i centres sanitaris amb la 

vacuna de Pfizer/BioNTech. 

Des del 7 de gener de 2021, també amb vacuna de Pfizer/BioNTech i Moderna/Lonza s’està 

vacunant determinats grups sanitaris i sociosanitaris; formen part d’aquesta convocatòria 

odontòlegs i higienistes. 

Des del 22 de febrer, s’està administrant vacuna de Pfizer/BioNTech i Moderna/Lonza a 

les persones grans dependents (no institucionalitzades o que formin part d’un centre de 

dia) amb un alt grau de dependència i que requereixin ajut d’altres persones per 

desenvolupar la seva vida: 

 Grau reconegut de dependència III. 

 Grau reconegut de dependència II i I que acudeixin a centres de dia. 

 Persones en programes d’atenció domiciliària (ATDOM), prioritzant les de 80 anys 

o més.  

S’afegeixen a la vacunació les persones cuidadors directes d’aquestes grans dependents 

de grau III com ara personal de centres de dia, personal del servei d’atenció domiciliària, 

altres cuidadores remunerades i cuidadores informals.  

També amb les vacunes de Pfizer/BioNTech i Moderna/Lonza s’estan vacunant les persones 

trasplantades i les que estan en llista d'espera per a trasplantament, les persones 

nascudes l'any 1941 o abans, les persones nascudes entre els anys 1942 i 1951 i les 

persones nascudes entre els anys 1962 i 1971.  

Amb Moderna/Lonza també es vacunen els pacients d’alt risc atesos a centres hospitalaris 

privats derivant-los al centre públic de referència.  

La vacuna de Pfizer/BioNTech i Moderna/Lonza s’ha reprès per a determinats col·lectius com 

ara: 
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a) Personal dels serveis de salut pública implicat en la gestió de la pandèmia que no 

s’hagi vacunat amb anterioritat. 

b) Personal sanitari i sociosanitari no vacunat amb anterioritat. 

c) Professionals dels següents col·lectius que estiguin en actiu i que treballin 

presencialment en contacte amb pacients: fisioterapeutes, farmacèutics i auxiliars 

d’oficina de farmàcia, psicòlegs clínics, terapeutes ocupacionals, òptics, 

optometristes, protètics dentals, logopedes, veterinaris, nutricionistes, podòlegs i 

estudiants que realitzin pràctiques clíniques no vacunats amb anterioritat. 

La convocatòria de professionals essencials com ara professors o personal dels cossos de 

seguretat està paralitzada. Únicament es vacunen les persones d’aquests col·lectius que hagin 

nascut abans de 1971. No obstant, sí que s’està vacunant amb la segona dosi les persones 

d’aquests col·lectius que s’hagin vacunat amb una primera dosi de la vacuna 

d’Oxford/AstraZeneca i que siguin menors de 60 anys (punt 16).  

Amb la vacuna d’Oxford/AstraZeneca s’està vacunant les persones nascudes entre els anys 1952 

i 1961.  

Tot i formar part d’aquest grup poblacional, no podran ser vacunades amb la vacuna 

d'Oxford/AstraZeneca: 

 Persones que hagin superat la COVID-19 els darrers 6 mesos; si és un cas positiu de 

COVID-19 no es pot vacunar fins a sis mesos després d’haver passat la malaltia. 

En aquests casos, s’ha de comunicar al ciutadà/na que no es preocupi, ja que formarà part d'una 

altra convocatòria.  

És molt important emfatitzar a les persones que s’hagin de vacunar amb Oxford/AstraZeneca 

que, abans de vacunar-se, consultin el seu centre sanitari de referència en cas que es trobin en 

una d’aquestes situacions:  

 TPH  (Transplantament de Progenitors Hematopoyetics). 

 Trasplantats d’òrgan sòlid i llista espera. 

 Persones en hemodiàlisis i diàlisis peritoneal (grup àmpliament vacunat pels centres 

hospitalaris i equips mòbils). 

 Malaltia oncohematològica. 

 Càncer d’òrgan sòlid en tractament amb quimioteràpia citotòxica. 

 Càncer de pulmó en tractament amb quimioteràpia o immunoteràpia. 

 Qualsevol tractament immunosupressor. 
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La vacuna de J&J/Janssen s’administra a les persones especialment vulnerables socialment, 

atès que la pauta és de dosi única.  

Si és un contacte estret que dóna negatiu, haurà de registrar la seva cita de vacunació mitjançant 

el web de cita per a la vacunació vacunacovidsalut.cat, quan hagi finalitzat l’aïllament. 

L’usuari pot trobar més informació relacionada amb les campanyes de vacunació segons el 

col·lectiu al qual pertanyi a https://canalsalut.gencat.cat/vacunacio-convocatories 

 

2. Quins criteris ha de complir la ciutadania per vacunar-se amb la vacuna 

d’Oxford/AstraZeneca? 

La ciutadania convocada a vacunar-se amb la vacuna d’Oxford/AstraZeneca ha de: 

- Tenir entre 60 i 69 anys, inclosos (persones nascudes entre 1952 i 1961). 

- No haver passat la COVID-19 els darrers sis mesos. 

- No ser un cas positiu de COVID-19 o un cas estret en el moment de la vacunació. 

Aquestes persones poden demanar la cita de vacunació al web vacunacovidsalut.cat una vegada 

hagin passat la COVID-19 sis mesos després o hagin acabat l’aïllament. 

 

3. On pot l’usuari trobar més informació sobre les diferents convocatòries de 

la campanya de vacunació? 

L’usuari pot trobar més informació relacionada amb les campanyes de vacunació segons el 

col·lectiu al qual pertanyi a https://canalsalut.gencat.cat/vacunacio-convocatories 

Haurà de cercar el seu col·lectiu al text i fer-hi clic per tal de veure les especificitats del seu grup 

de vacunació. La informació que es pot trobar respon a les preguntes:  

- Qui es pot vacunar? 

- On em vacuno? 

- Com es durà a terme la vacunació? 

- Quins documents he de facilitat?  

https://gencat.sharepoint.com/sites/ComunicacioCatSalut/Documents%20compartits/Temporal/Vacunació/1.%20Campanya%20Info/1.%20Continguts/SemSau/vacunacovid.catsalut.gencat.cat
https://canalsalut.gencat.cat/vacunacio-convocatories
https://vacunacovid.catsalut.gencat.cat/inici?qtoken=5af56585-5e62-400f-9988-91237399f4dd
https://canalsalut.gencat.cat/vacunacio-convocatories
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En qualsevol cas, les diferents convocatòries de vacunació es troben en permanent actualització, 

així com els documents de FAQs disponibles al Canal Salut i que constitueixen la informació 

bàsica complementada per aquest argumentari.   

 

4. Com està essent el procés de vacunació de les persones grans 

dependents? 

L’equip d’atenció primària és l'encarregat de gestionar la convocatòria de vacunació. La 

vacunació es porta a terme en:  

- Domicilis 

- Centres de dia  

- Centres d’atenció primària (CAP)  

En el cas de les persones que es trobin vinculades en algun centre de dia, es prioritza que siguin 

vacunades en aquests espais.  

Com a documentació, el dia de la vacunació l'usuari haurà de presentar la targeta sanitària 

individual (CIP) juntament amb el DNI, el NIE o el passaport. 

  

5. Com està essent el procés de vacunació de persones trasplantades i les 

que estan en llista d’espera per a trasplantament?  

Les persones trasplantades i les que estan en llista d’espera per a trasplantament són citades 

des de l’hospital on són ateses normalment. L’equip de trasplantaments, els serveis de 

preventiva o les consultes externes són els encarregats de fer-ho. Es prioritza el contacte 

telefònic.  

Com a documentació, el dia de la vacunació l'usuari haurà de presentar la targeta sanitària 

individual (CIP) juntament amb el DNI, el NIE o el passaport. 

 

6. Com està essent el procés de vacunació de les persones nascudes abans 

de l'any 1941? 

L’equip d’atenció primària (CAP) és l'encarregat de gestionar la convocatòria de 

vacunació. La vacunació es porta a terme en:  

- Centres d’atenció primària (CAP) 



Dimecres 26 de maig de 2021    

9 
 

- Espais designats per a la vacunació (casal, poliesportiu, biblioteca, etc.) 

- Domicilis, si fos necessari 

- Centres de dia 

En el cas de les persones que es trobin vinculades en algun centre de dia, es prioritza que siguin 

vacunades en aquests espais.  

És important que les dades personals que disposem d’aquest grup poblacional estiguin 

actualitzades, com ara el telèfon, el mòbil i l’adreça electrònica. Cal recomanar que es comprovi 

a La Meva Salut. 

Com a documentació, el dia de la vacunació l'usuari haurà de presentar la targeta sanitària 

individual (CIP) juntament amb el DNI, el NIE o el passaport. 

En cas de tractar-se de mutualistes privats amb opció pública, consulteu el punt 26 d’aquest 

document. 

 

7. Com està essent el procés de vacunació de les persones nascudes entre 

els anys 1942 i 1951? 

Principalment pels centres d’atenció primària (CAP), qui contacten amb les persones 

nascudes entre l'any 1942 i 1951 per concretar el dia, l’hora i el lloc per vacunar-se contra la 

COVID-19 amb la vacuna de Pfizer/BioNTech. Es convoca preferentment començant pels que 

tinguin més edat, segons l'any de naixement.  

La convocatòria es desenvolupa de manera progressiva, per tant, és probable que no contactin 

amb els usuaris durant els primers dies. 

Les persones nascudes entre els anys 1942 i 1951 també poden demanar cita al web 

vacunacovidsalut.cat. 

El sistema de Salut de Catalunya disposa de les dades necessàries per contactar amb les 

persones nascudes entre l'any 1942 i 1951 que formen part d’aquesta convocatòria. 

És important que les dades personals que disposem d’aquest grup poblacional estiguin 

actualitzades, com ara el telèfon, el mòbil i l’adreça electrònica. Cal recomanar que es comprovi 

a La Meva Salut. 

Com a documentació, cal remarcar que han de presentar la targeta sanitària individual (CIP) 

juntament amb el DNI, el NIE o el passaport. 

https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/welcome
https://vacunacovid.catsalut.gencat.cat/
https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/welcome
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8. Com està essent el procés de vacunació de les persones nascudes entre 

els anys 1952 i 1961? 

La convocatòria es realitza mitjançant un missatge de text (SMS) que redirigeix a una aplicació 

perquè l’usuari pugui reservar hora, dia i lloc per vacunar-se. 

També mitjançant el web vacunacovidsalut.cat, on es pot demanar dia i hora per a la 

vacunació. 

La convocatòria de vacunació comença per les persones de més edat segons l'any de naixement 

i avança progressivament. 

Si els horaris, els dies o els punts de vacunació estan complets, hem de recomanar a l’usuari que 

torni a intentar-ho durant els següents dies per comprovar noves disponibilitats.  

Cal recordar a l’usuari que és important que les seves dades personals (telèfon, mòbil i adreça 

electrònica) estiguin actualitzades a la base de dades del sistema sanitari català mitjançant La 

Meva Salut. 

En cas de tractar-se de mutualistes privats amb opció pública, consulteu el punt 27 d’aquest 

document. 

 

9. Com està essent el procés de vacunació de les persones nascudes entre 

els anys 1962 i 1971? 

La convocatòria es realitza mitjançant un missatge de text (SMS) que redirigeix a una aplicació 

perquè l’usuari pugui reservar hora, dia i lloc per vacunar-se. Aquesta convocatòria es 

desenvolupa de manera esglaonada, començant per la gent de més edat, les persones nascudes 

l’any 1962. 

Mitjançant el web vacunacovidsalut.cat també es pot demanar cita per vacunar-se.  

Si els horaris, els dies o els punts de vacunació ja estan complets, hem de recomanar a l’usuari 

que torni a intentar-ho durant els dies següents per comprovar noves disponibilitats. 

És important que les dades personals que disposem d’aquest grup poblacional estiguin 

actualitzades, com ara el telèfon, el mòbil i l’adreça electrònica. Cal recomanar a l’usuari que les 

comprovi a La Meva Salut. 

Com a documentació, cal remarcar que han de presentar la targeta sanitària individual (CIP) 

juntament amb el DNI, el NIE o el passaport. 

https://vacunacovid.catsalut.gencat.cat/inici?qtoken=5af56585-5e62-400f-9988-91237399f4dd
https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/welcome
https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/welcome
https://vacunacovid.catsalut.gencat.cat/
https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/welcome
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10. Com està essent el procés de vacunació d’odontòlegs i higienistes? 

La convocatòria s’està desenvolupant mitjançant els col·legis professionals i les institucions 

vinculades. Aquests professionals sanitaris es vacunen amb Pfizer/BioNTech. 

 

11. Com està essent el procés de vacunació als professionals essencials? 

Aquesta convocatòria està paralitzada. Únicament hi ha una convocatòria que es basa en els 

següents professionals, independentment de la seva edat: veure punt 1.a,  1.b,  1.c. 

És important que les dades personals que disposem d’aquests col·lectius professionals també 

estiguin actualitzades a La Meva Salut, com ara el telèfon, el mòbil i l’adreça electrònica.  

 

12. Com està essent el procés de vacunació d’embarassades, puerperi i 

lactants? 

En general, no s'ha detectat un major risc de COVID-19 greu per estar embarassada, més enllà 

de les condicions de risc que presenti la dona. En el cas de les dones embarassades, s’ha de 

valorar el risc i benefici que té la vacunació. 

Tenint en compte les evidències recollides fins al moment, es proposa vacunar les dones 

embarassades (després de valorar els riscos i beneficis) o en període de lactància amb vacunes 

d'ARNm (Pfizer/BioNTech o Moderna/Lonza) quan els correspongui segons el grup de 

priorització a què pertanyin. 

 

13. Què han de portar els usuaris per vacunar-se? 

El dia de la vacunació, és necessari que l’usuari porti: 

 La teva targeta sanitària (CIP) juntament amb el DNI, el NIE o el passaport. 

 L'SMS de convocatòria o l’SMS de la programació de la cita enviat per /Salut. 

L’usuari pot trobar més informació sobre la documentació que cal presentar en el següent 

enllaç: https://canalsalut.gencat.cat/vacunacio-documentacio 

 

https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/welcome
https://canalsalut.gencat.cat/vacunacio-documentacio


Dimecres 26 de maig de 2021    

12 
 

14. Com s'està fent la convocatòria per a la segona dosi de la vacuna contra la 

COVID-19? 

 

Persones que han rebut la primera dosi a un punt de vacunació poblacional 

Totes les persones que hagin rebut una primera dosi de la vacuna en un punt de vacunació 

poblacional rebran un nou SMS de convocatòria per rebre la segona dosi de la vacuna uns dies 

abans de la cita. Aquest SMS especificarà el dia, l’hora i el lloc per rebre la segona dosi i 

d’aquesta manera finalitzar el procés vacunal. 

El lloc de vacunació que indiqui l’SMS de convocatòria serà el mateix on l’usuari va rebre la 

primera dosi. En cas que un punt de vacunació hagi canviat d’ubicació, s’assignarà a l’usuari un 

nou punt de vacunació. 

És molt important que l’usuari, quan rebi l’SMS de la convocatòria per a la segona dosi de la 

vacuna, intenti adaptar-se el màxim possible al dia, l’hora i el lloc proposat. En cas que no pugui  

assistir-hi, podrà canviar el dia i l’hora però no el lloc del punt de vacunació assignat. 

 

Persones que han rebut la primera dosi a un centre d’atenció primària 

D’altra banda, si la persona va ser convocada per a la primera dosi des d’un centre d’atenció 

primària (CAP), l’equip d’atenció primària del CAP on es va vacunar s’hi posarà en contacte per 

convocar-la a la segona dosi. 

 

Informació general de les segones dosis de la vacuna 

Cal informar als usuaris nascuts després de l’any 1961 i que han rebut una primera dosi de la 

vacuna d’Oxford/AstraZeneca – Vaxzevria que s’amplia el termini per administrar-los la segona 

dosi fins a les 16 setmanes. 

Per a la segona dosi de la vacuna, el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut 

recomana que sigui amb Pfizer/BioNTech – Comirnaty. Els usuaris que ho desitgin la poden 

rebutjar i escollir la d'Oxford/AstraZeneca - Vaxzevria mitjançant un consentiment signat.  

Cal remarcar que si entre la primera i la segona dosi de qualsevol vacuna l’usuari agafa la COVID-

19:  

o Si té 65 anys o menys, la vacunació es posposa 6 mesos. 

o Si té més de 65 anys, la vacunació es posposa 15 dies. En aquest cas, l’usuari 

rebrà una nova convocatòria de vacunació passat aquest temps. 

 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/convocatoria/professionals/segona-dosi/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/convocatoria/professionals/segona-dosi/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/convocatoria/professionals/segona-dosi/
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15. Com s'està fent la convocatòria per a la segona dosi de les persones que 

s’hagin vacunat amb una primera dosi d’Oxford/AstraZeneca? 
 

La convocatòria de vacunació comença, segons antiguitat, per les persones que van rebre la 

primera dosi de la vacuna d’Oxford/AstraZeneca – Vaxzevria ara fa 16 setmanes. Aquesta 

convocatòria de vacunació de les segones dosis avançarà progressivament segons l’ordre de 

vacunació i per a les persones menors de 60 anys. 

Cal recordar que el temps entre les dues dosis de la vacuna d’Oxford/AstraZeneca – Vaxzevria 

és d’entre 12 a 16 setmanes. 

La convocatòria per rebre la segona dosi de la vacuna contra la COVID-19 es fa mitjançant un 

SMS que redirigeix a un web per demanar dia, hora i lloc per vacunar-se o accedint al web 

vacunacovidsalut.cat. 

El Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut recomana que la segona dosi sigui de 

la vacuna de Pfizer/BioNTech – Comirnaty. En qualsevol cas, si l’usuari rebutja la vacuna de 

Pfizer/BioNTech - Comirnaty, pot finalitzar la pauta de vacunació amb la vacuna 

d’Oxford/AstraZeneca – Vaxzevria. Per fer-ho, els usuaris han de portar un document signat el 

dia de la vacunació. Aquests documents i la informació relacionada amb aquesta segona dosi es 

troben a https://canalsalut.gencat.cat/segona-dosi-az.  

L'administració de les segones dosis es duran a terme en els següents punts de vacunació: 

Municipi Punts de vacunació Adreça 

Alcarràs Escoles Velles d'Alcarràs Carrer del Doctor Castells, 11.  Alcarràs 

Badalona Centre Cultural el Carme Carrer Francesc Layret, 78. Badalona 

Barcelona La Maquinista Carrer de Potosí, 2, Planta 0, Barcelona 

Barcelona Fira de Barcelona Avinguda Rius i Taulet, 12. Barcelona 

Blanes Local Social "Mas Borinot"  Carrer Camí Sant Pere del Bosc, 2. Blanes 

Calafell Pavelló Municipal Joan 

Ortoll 

Passeig de la Unió, s/n. Calafell 

file:///C:/Users/46407452f/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/JR8BWBVS/vacunacovidsalut.cat
https://canalsalut.gencat.cat/segona-dosi-az
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Cornellà de 

Llobregat 

Pavelló Fira Cornellà Carrer Tirso de Molina, 34. Cornellà del Llobregat 

Girona Palau Firal de Girona Passeig de la Devesa, 34. Girona 

Hospitalet de 

Llobregat 

La Farga de L'Hospitalet Carrer Girona, 10. L'Hospitalet de Llobregat 

Igualada Edifici l'Escorxador  Carrer Prat de la Riba, 45. Igualada 

La Seu d'Urgell Poliesportiu La Seu 

d'Urgell  

Avinguda del Camí Ral de Cerdanya, 36. La Seu 

d'Urgell 

Lleida Pavelló Onze de Setembre Passeig de l'Onze de setembre, 12. Lleida 

Manresa Palau Firal de Manresa Carrer de Castelladral, 5. Manresa 

Mataró CAP El Maresme 

(Gatassa) 

Camí del mig, 36. Mataró 

Mollet del Vallès Centre cívic Can Pantiquet Carrer de Can Flequer, 25. Mollet del Vallès 

Puigcerdà Museu Cerdà Carrer Higini de Rivera, 4. Puigcerdà 

Sabadell Centre Cívic Arraona-

Merinals 

Plaça del Pla de l'amor, 2. Sabadell 

Tarragona Palau d'Esports de 

Catalunya 

Carrer del Riu Siurana, s/n. Tarragona 

Tàrrega Espai MerCAT Plaça de les Nacions sense Estat, s/n. Tàrrega 

Terrassa Centre Cívic Montserrat 

Roig 

Avinguda de Barcelona, 180. Terrassa 

Tortosa Pavelló Firal Avinguda Remolins, 34. Tortosa 
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Tremp Poliesportiu El Casal Carrer de Lleida, 18. Tremp 

Vic Recinte Firal. El Sucre de 

Vic 

Carrer de la Llotja s/n. Vic 

Vielha Centre de Joenessa Antara Carrer Arnals, 7. Vielha 

Vilanova i la Geltrú Museu del Ferrocarril Plaça d'Eduard Maristany, s/n. Vilanova i la Geltrú 

 

 

16. Com s’ha de procedir amb les persones que s’han vacunat amb la primera 

dosi fora de l’Estat espanyol? 

 

Si la persona viu a Catalunya, procedirem de la manera següent: 

- Si està en algun dels grups oberts de vacunació, se li administrarà la segona dosi de la 

vacuna corresponent segons les condicions recollides a la fitxa tècnica. 

- Si no està en cap grup obert de vacunació, haurà d’esperar a estar-ho per poder rebre 

la segona dosi de la vacuna. 

- Si ha rebut una vacuna que no s’administra a la UE: se li posarà la corresponent al seu 

grup d’edat. L’interval el marca el de la vacuna de la primera dosi. Per exemple, per a 

les vacunes Sputnik-V o Sinopharm, és d’almenys 21 dies, i per a SINOVAC, d’almenys 

28 dies. 

 

17. Quins i on són els punts de vacunació?  

A continuació es presenta un web amb la localització dels diferents punts de vacunació habilitats 

per tot Catalunya: https://canalsalut.gencat.cat/vacunacio-ubicacio 

 

18. Referent als professionals essencials que reben la convocatòria a través 

del seu dispositiu mòbil; l’usuari ha rebut l’SMS per vacunar-se, però no li 

funciona la URL. 

Des del 8 de març s'ha habilitat el web vacunacovidsalut.cat per reservar cita per a la vacunació. 

Aquest web està dirigit a les persones que pertanyin a un dels col·lectius essencials per a la 

https://canalsalut.gencat.cat/vacunacio-ubicacio
https://vacunacovid.catsalut.gencat.cat/inici?qtoken=5af56585-5e62-400f-9988-91237399f4dd
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vacunació i que entrin dins d’unes de les franges d’edat a qui s’està vacunant  (veure punt 1.a,  

1.b,  1.c). 

És important que les dades personals que disposem d’aquests col·lectius professionals també 

estiguin actualitzades a La Meva Salut, com ara el telèfon, el mòbil i l’adreça electrònica.  

 

19. Referent als professionals essencials que reben la convocatòria a través 

del seu dispositiu mòbil; l’usuari ha rebut l’SMS per vacunar-se, però no hi 

ha disponibilitat a l’aplicació, podrà passar-li el torn? 

El desenvolupament de la campanya de vacunació avança en funció a les dosis de vacunes 

disponibles. Si la franja horària, els dies o els llocs estan complets, recomanem a l'usuari que 

vagi entrant a l’aplicació els dies següents per comprovar nous horaris o disponibilitats. 

 

20. L’usuari ha rebut l’SMS de la convocatòria, però els punts de vacunació 

estan molt llunys del seu domicili o lloc de treball. 

En aquest cas se li ha de dir a l’usuari que la vacunació es realitza en determinats punts de 

vacunació repartits per tota Catalunya (punt 17). Les dosis de les vacunes es reparteixen entre 

aquests punts de vacunació concrets. Quan s’han assignat totes les cites d’un punt de vacunació, 

aquest desapareix al web de cita prèvia.  

L’usuari haurà d’accedir en repetides ocasions al web de cita prèvia si vol vacunar-se durant els 

dies següents, quan arribin noves dosis als punts de vacunació, aquests tornaran a aparèixer 

disponibles amb noves cites. 

 

21. L’usuari rep l’SMS de la convocatòria de vacunació, però és un cas 

positiu o un cas estret de COVID-19. Es pot vacunar?  

Si l’usuari és un cas positiu de COVID-19, haurà d’esperar sis mesos per vacunar-se. 

Si l’usuari és un contacte estret en quarantena però no desenvolupa la malaltia, haurà de registrar 

el seu torn mitjançant el web de cita prèvia (enllaçat al missatge de text SMS que ha rebut) o a 

vacunacovid.catsalut.gencat.cat quan hagi finalitzat l’aïllament. 

 

https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/welcome
https://vacunacovid.catsalut.gencat.cat/inici?qtoken=5af56585-5e62-400f-9988-91237399f4dd
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22. Si l’usuari necessita canviar la data, l’hora o el lloc de la seva cita de 

vacunació. 

Per fer un canvi de data, hora o lloc de cita de vacunació, l’usuari ha d’anul·lar la cita. Una vegada 

anul·lada, s’ha de repetir el procés de reserva de cita per vacunar-se des del principi a 

vacunacovidsalut.cat. 

 

23. Referent a un usuari que rebi un SMS de convocatòria per error. 

Si un usuari ha rebut l’SMS per error, s'ha de comunicar que no faci cas del missatge de text. En 

qualsevol cas, el web de cita prèvia té mecanismes de verificació. 

 

24. Referent a un professional que rebi l’SMS però que se l’hagi esborrat del 

dispositiu mòbil. 

Es farà una repesca de totes les persones que estan en el cens i no s’han vacunat. En qualsevol 

cas, por demanar cita a vacunacovid.catsalut.gencat.cat. 

 

25. Què ha de fer un usuari sense CIP (persona d’una altra comunitat 

autònoma) desplaçada de manera temporal a Catalunya)? 

En el cas de no disposar de CIP català, la persona es pot adreçar proactivament al seu CAP més 

proper perquè, mitjançant el codi SNS, pugui ser vacunada.  

 

26. Què ha de fer un usuari estranger resident a Catalunya que estigui dins 

d’un dels col·lectius que es puguin vacunar però que no tingui CIP? 

Si un usuari truca amb aquesta situació, se l’ha de derivar al formulari web d’identificació per a 

la vacunació contra la COVID-19 de les persones desplaçades residents a Catalunya sense 

targeta sanitària individual (TSI) o document identificatiu per a la cobertura sanitària pública del 

Departament de Salut.   

 

https://vacunacovid.catsalut.gencat.cat/inici?qtoken=5af56585-5e62-400f-9988-91237399f4dd
https://vacunacovid.catsalut.gencat.cat/inici?qtoken=5af56585-5e62-400f-9988-91237399f4dd
https://salutweb.gencat.cat/ca/forms/cens-sense-rca-21/
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27. Què ha de fer un usuari d’una mutualitat pública amb opció privada que 

pertany als grups d’edat de més o menys de 70 anys? 

Els CAP disposen de les dades de contacte de les persones majors de 70 anys per citar-les 

telefònicament. Si no li han trucat, la persona es pot adreçar al seu CAP més proper. Les 

persones menors de 70 anys es poden adreçar al seu CAP més proper.  

 

28. Informació relacionada amb l’administració de les dosis de la vacuna tenint 

en compte una infecció per SARS-CoV-2. 

Segons si un usuari ha patit (o no) una infecció per SARS-CoV-2, la pauta de vacunació pot 

variar, passant de dues dosis a una solament. Es contemplen els següents escenaris: 

a) Les persones de 65 anys o menys amb diagnòstic d'infecció per SARS-CoV-2 abans 

de rebre la primera dosi es vacunaran amb una sola dosi preferentment a partir dels 

6 mesos després d’inici de símptomes o diagnòstic d’infecció. En cas que la dosi 

s’hagués administrat abans dels 6 mesos, es considerarà vàlida i única.   

b) Les persones de 65 anys o menys amb diagnòstic d'infecció per SARS-CoV-2 

després de rebre la primera dosi es vacunaran amb una segona dosi a partir dels 6 

mesos després d’inici de símptomes o diagnòstic d’infecció.  

c) Les persones majors de 65 anys amb diagnòstic d'infecció per SARS-CoV-2 abans 

de rebre la primera dosi es vacunaran amb pauta completa de dues dosis quan 

estiguin completament recuperades i hagin finalitzat el període d’aïllament. No 

s’esperaran 6 mesos després de la infecció per a l’administració de la 1a dosi.  

d) Les persones majors de 65 anys amb diagnòstic d'infecció per SARS-CoV-2 després 

de rebre la primera dosi es vacunaran amb pauta completa de dues dosis quan 

estiguin completament recuperades i hagin finalitzat el període d’aïllament, garantint 

l’interval de temps recomanat entre dosis. No s’esperaran 6 mesos després de la 

infecció per a l’administració de la 1a dosi.  

 

29. Informació relacionada amb la delimitació d’edat de la vacuna 

d’Oxford/AstraZeneca i a l’administració d’una segona dosi en el cas de les 

persones que ja en van rebre una: 

Després de la publicació d’un nou informe de l’Agència Europea de Medicaments sobre la vacuna 

d’Oxford/Astrazeneca, el Ministeri de Sanitat recomana delimitar l’administració de la vacuna 

d’Oxford/AstraZeneca a la franja d'edat compresa entre els 60 i 69 anys. 
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El desenvolupament de la campanya de vacunació contra la COVID-19 amb la vacuna 

d’Oxford/AstraZeneca continua amb totes les persones amb edats compreses entre els 60 i els 

69 anys, ambdues incloses. 

Si l’usuari va ser una de les persones que van rebre la primera dosi de la vacuna 

d’Oxford/AstraZeneca i té menys de 60 anys, cal comentar-li que ens posarem en contacte amb 

ell més endavant per informar-li de com continuarà el seu procés de vacunació o informar-se en 

el web https://canalsalut.gencat.cat/segona-dosi-az. 

Comunicar a l’usuari que trobarà informació en el web https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-

z/v/vacuna-covid-19/actualitzacio-az/ 

 

30. Si l’usuari truca per demanar informació relacionada amb els efectes 

adversos de la vacuna d’Oxford/AstraZeneca. 

S’ha de remarcar que les vacunes estan preparades per crear una resposta immunològica de la 

persona vacunada. Com en totes les vacunes, en alguns casos es poden manifestar: 

Com en totes les vacunes, en alguns casos es poden manifestar: 

- Dolor i inflamació en la zona de la injecció. 

- Cansament. 

- Mal de cap. 

- Febre lleu. 

Si algun d’aquests símptomes persisteix, l’usuari ha de fer una e-consulta a través de La Meva 

Salut, trucar al seu centre d’atenció primària o al 061. 

És important que, en cas de tenir algun dels símptomes següents, l’usuari truqui al seu centre 

d’atenció primària o al 061: 

- Dificultat per respirar. 

- Dolor al pit. 

- Inflor o dolor en un braç o una cama. 

- Mal de cap intens durant més de tres dies. 

- Visió borrosa o doble. 

- Múltiples hematomes petits. 

- Taques vermelles o violàcies a la pell. 

 

https://canalsalut.gencat.cat/segona-dosi-az
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/actualitzacio-az/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/actualitzacio-az/
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31. Referent a la consulta d’un usuari demanant informació relacionada amb 

les vacunes que actualment formen part de la campanya de vacunació? 
 

Si un usuari vol cap mena d’informació relacionada amb les vacunes, el podem redirigir als 

següents webs de Canal Salut: 

 

Pfizer/BioNTech: 

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

 

Moderna/Lonza: 

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

 

Oxford/AstraZeneca:  

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

 

J&J/Janssen: 

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

 

32. Funcionament de l'aplicació per demanar la cita de vacunació; pas a pas: 

En cas que l’usuari tingui dificultats a l’hora de reservar hora, dia i lloc a l’aplicació per vacunar-

se, a continuació exposem pas a pas el procés per ajudar-lo. 

 

 

Pas 1 

L’usuari accedeix a l’aplicació web mitjançant la URL que troba en el missatge que rep o 

mitjançant vacunacovid.catsalut.gencat.cat. 

 

El primer slide que troba l’usuari és el següent: 

 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/professionals/cataleg/pfizer/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/professionals/cataleg/moderna/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/professionals/cataleg/oxford/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/professionals/cataleg/janssen/
https://vacunacovid.catsalut.gencat.cat/inici?qtoken=5af56585-5e62-400f-9988-91237399f4dd
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En aquest punt, si vol reservar cita per vacunar-se, ha d’anar al botó Demana cita prèvia aquí.  

En els diferents botons que hi ha, l’usuari pot trobar informació relacionada amb la documentació 

que ha de portar el dia que es vacuni, així com els diferents punts de vacunació establerts per 

tot Catalunya i altre tipus d’informació. 

 

Pas 2 

En el següent slide, l’usuari ha d’omplir les dades que es demanen, com ara el CIP (número de 

la targeta sanitària) o el DNI. A més, haurà d'escriure dades com ara el nom i cognoms, el telèfon 

o l’adreça electrònica. Aquestes dues dades són molt importants ja que són on rebrà l’SMS i el 

correu electrònic de confirmació de cita per vacunar-se. 
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En aquest punt del procés, poden haver-hi dos errors:  

-DNI o CIP incorrectes 

-Telèfon mòbil no vàlid 

 

Si això ocorre, l'usuari haurà d'escriure les dades correctament. 

 

Pas 3 

Una vegada l’usuari ha introduït les dades correctes, en el telèfon mòbil que ha facilitat rebrà un 

codi de verificació per reservar cita per a la vacunació.  

 

 

 

 

En aquest punt poden haver-hi tres escenaris diferents: 

- El codi de l’SMS no és vàlid. Haurà d’escriure’l correctament. 

- L’usuari no compleix encara el criteri de vacunació. En aquest cas hem de comunicar-li 

que el seu torn per vacunar-se arribarà més endavant; hi ha vacunes per tothom. 

- L’usuari ja té una cita de vacunació. Que comprovi la bústia del correu electrònic o l’SMS 

que va rebre quan ja va realitzar la cita. 

- L'usuari ha posat un mòbil incorrecte i no rep el PIN. En aquest cas haurà de recarregar 

el navegador i començar el procés un altre cop. En les properes setmanes treballarem 

la possibilitat de poder fer un nou enviament des de la pagina del CODI. 
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Pas 4 

Una vegada les dades omplertes siguin les correctes, l’usuari ja estarà dins de l’aplicació; al 

primer slide haurà de fer clic a Vacunar-me a un centre de vacunació massiva per reservar dia, 

hora i lloc per vacunar-se. 

 

 

 

Pas 5 

El següent slide és per reservar el lloc on l’usuari es vol vacunar. Si no hi ha disponibilitat, hem 

de comunicar-li que entri en les següents hores o dies; la disponibilitat de les vacunes és limitada. 

 

 

Pas 6 
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Una vegada l’usuari ha escollit el centre de vacunació, es desplegarà un calendari per escollir el 

dia per vacunar-se. Si no hi ha disponibilitat, hem de comunicar-li que entri a l’aplicació en les 

següents hores o dies. 

 

 

Pas 7 

Un cop escollit el dia, l’usuari haurà de triar l’horari en què es vol vacunar. 

En aquest slide, a la part de sota, s’ha de confirmar la cita de vacunació una vegada seleccionada 

l’hora en què l’usuari es vol vacunar. 

 

 

 

Pas 8 
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Si el procés de reserva de cita per vacunar-se s’ha desenvolupament correctament, el missatge 

final serà el següent: 

 

Arribat aquest punt, l’usuari rebrà un SMS al telèfon mòbil facilitat i un correu electrònic de 

confirmació de la cita.  

De cara al futur, l’usuari també rebrà un SMS i un correu electrònic recordatori de la cita, el dia 

d’abans. 

 

OPCIÓ ANUL·LAR CITA 

Si l’usuari desitja modificar alguna dada de la cita de vacunació o directament anul·lar-la, cal que 

vagi a Anul·lar cita. Es trobarà amb la següent visualització: 
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Cal remarcar que l’usuari no podrà comprovar les noves disponibilitats d’hora, dia i lloc per 

vacunar-se fins que hagi anul·lat completament la cita. 

 

33. Si l’usuari necessita ajuda per descarregar-se o obtenir el justificant 

vacunal. 
 

Es pot descarregar mitjançant La Meva Salut, a l’apartat informes i resultats.  

Per disposar de la informació completa relacionada amb la vacunació contra la COVID-19, les 

persones s’han de descarregar el document d’estat vacunal i el document de justificant vacunal 

(seleccionant la inclusió en el llistat d’opcions de la vacuna contra SARS-CoV-2).   

Ambdós documents aporten informació diferent; l’estat vacunal facilita només la data 

d’administració de cada dosi; el justificant vacunal, a més a més, també aporta la marca comercial 

i el número de lot.  

Si la persona no disposa de CIP o no té connexió a internet, se li pot imprimir el document en el 

moment de l’administració de la dosi en el mateix centre de vacunació.  

 

Pas 1: anar a l’apartat informes i resultats 

 

https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/welcome
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Pas 2: descarregar els documents 
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Pas 3: obtenir del document final 

 

 

En cas que es produeixi qualsevol problema amb la publicació de justificants vacunals o casos 

positius de Covid a LMS, des del 061 es deriven directament al SAU de LMS.  

Des de les Regions Sanitàries o l’Àmbit d’Atenció Ciutadana del CatSalut o qualsevol altre servei 

d’atenció directa, s’han de derivar a la bústia AC_vacunes@catsalut.cat (Gerència de Gestió 

Ciutadana). 

 

mailto:AC_vacunes@catsalut.cat

