
2 Butlletí del Consell General  –  núm. 113/2021  –  Casa de la Vall, 12 d’octubre del 2021 

4- IMPULS I CONTROL DE 

L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN 

4.4.2 Respostes escrites 

Edicte 

La síndica general, d’acord amb les previsions de 

l’article 90 del Reglament del Consell General, 

Disposa 

Publicar la resposta del Govern a les preguntes 

formulades per la M. I. Sra. Carine Montaner 

Raynaud, consellera general no adscrita, per escrit de 

data 19 d’agost, relatives a les vacunes Covid, i 

publicades en el Butlletí del Consell General número 

92/2021, del 25 d’agost. 

Tot el que es fa públic per a general coneixement i 

efectes. 

Casa de la Vall, 12 d’octubre del 2021 

Roser Suñé Pascuet  

Síndica General 

Ministeri de Salut  

Pregunta amb resposta escrita del 

Govern (Reg. núm. 792) 

Pregunta amb resposta escrita del Govern relativa 

a les vacunes contra la COVID-19, formulada per 

la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera 

general no adscrita 

Es demana: 

Punt 1 - Eficàcia real de les vacunes 

1. Es demana al Govern què pensa de l’eficàcia real 

de les vacunes, si es planteja reconsiderar la 

campanya de vacunació a nivell de país per la 

tercera dosi i si es tindrà en compte el nivell 

d’anticossos de les persones abans de vacunar-les. 

No hi ha dubte sobre l’efectivitat de les vacunes 

contra la COVID-19 i en aquest sentit hi ha 

nombrosa bibliografia que ho demostra. Com a 

mostra, us adjuntem una revisió recent de l’efectivitat 

de les vacunes contra la COVID-19. (Annex 1, 

Revisió de l’efectivitat de les vacunes contra la COVID-

19). 

Com a il·lustració de l’efectivitat de les vacunes 

només cal revisar la situació sanitària de la cinquena 

onada al Principat. En el transcurs del període de l’1 

de juliol fins al 6 de setembre del 2021, es van registrar 

1.149 casos positius a Andorra, amb una mitjana 

d’edat de 33,7 anys, dels quals el 77% no estaven 

vacunats. La situació a l’hospital va ser radicalment 

diferent que en les darreres onades; es van 

hospitalitzar 35 persones de les quals dos van 

necessitar ingressar a l’UCI.  

En referència a la consulta sobre la tercera dosi, cal 

dir que, tal com indica la Guia tècnica de la campanya 

de vacunació contra la COVID-19,  
i
  els programes 

de vacunació contra la COVID-19 mostren que 

després de l’administració de la pauta completa de 

vacunació, amb qualsevol de les vacunes utilitzades a 

Andorra, s’assoleix una bona protecció davant la 

malaltia greu, però en aquests moments es desconeix 

quina serà la durada d’aquesta protecció. Ara bé, hi 

ha indicis que assenyalen que les persones amb els 

sistema immunitari compromès no desenvolupen el 

mateix nivell d’immunitat amb la pauta completa amb 

dos dosis que les persones que no estan 

immunodeprimides, i que aquestes persones es 

podrien veure beneficiades d’una dosi addicional per 

arribar a assolir més protecció davant la COVID-19. 

S’estima que les persones de més edat en situació de 

més vulnerabilitat que han rebut la primovacunació 

contra la COVID-19 es poden veure beneficiades de 

l’administració d’una dosi de record. 

Considerant que, com ja s’ha vist en la cinquena 

onada, la introducció de noves variants amb una 

transmissibilitat més elevada, com la variant Delta, 

suposa un increment remarcable del nombre de 

contagis i, per altra banda, tenint en compte que els 

estudis mostren una eficàcia més baixa de les vacunes 

enfront de la variant Delta, la qual és la variant que 

més circula, i de la qual, per tant, cal protegir les 

persones especialment vulnerables a la COVID-19, 

l’estratègia actual del Govern preveu el següent:  

1. Les persones en diàlisi, les persones a qui s’ha fet 

un trasplantament i les persones amb 

immunosupressió o immunodeficiència que hagin 

estat vacunades amb dos dosis, independentment 

del tipus de vacuna rebut, i que no hagin passat la 

COVID-19, han de poder rebre una tercera dosi de 

la vacuna contra la COVID-19, amb l’objectiu que 

puguin assolir una protecció més elevada contra les 

complicacions greus i l’hospitalització causades per 

la infecció per SARS-CoV-2, i disminuir alhora la 

capacitat de transmissió als seus contactes. 

L’interval entre aquesta tercera dosi i la segona dosi 

rebuda serà d’un mínim de quatre setmanes. 

2. En el cas de les persones que viuen en centres 

sociosanitaris per a gent gran que han rebut la pauta 

completa de primovacunació i que no han passat la 

COVID-19, són susceptibles de rebre una dosi de 

record amb l’objectiu d’induir un efecte de reforç 

(booster). L’interval entre aquesta dosi de record i la 

primovacunació amb la segona dosi rebuda serà d’un 

mínim de quatre mesos. 

http://www.consellgeneral.ad/fitxers/documents/bcg-2021/113-2021/Annex%201%20Revisio%20efectivitat%20vacunes%20Covid.pdf/view
http://www.consellgeneral.ad/fitxers/documents/bcg-2021/113-2021/Annex%201%20Revisio%20efectivitat%20vacunes%20Covid.pdf/view
http://www.consellgeneral.ad/fitxers/documents/bcg-2021/113-2021/Annex%201%20Revisio%20efectivitat%20vacunes%20Covid.pdf/view
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En tots dos casos el tipus de vacuna que s’ha 

d’administrar seguirà les directrius establertes a la 

Guia tècnica de la campanya de vacunació contra la 

COVID-19  
ii 

  i no es tindrà en compte quina és la 

vacuna que s’ha rebut en la pauta inicial de dos dosis. 

Amb aquest marc, el Govern va iniciar la vacunació 

de la tercera dosi la darrera setmana d’agost del 2021 

a aquests col·lectius i a data 30 de setembre ja s’han 

posat 256 terceres dosis. 

En relació amb la vostra demanda sobre la serologia 

prevacunal, cal dir que aquesta prova no es recomana 

amb cap de les vacunes existents. Està demostrat que 

les vacunes, inclosa la vacuna contra la COVID-19, 

són segures també administrades a persones que hagin 

passat la malaltia per la qual protegeix la vacuna. Així 

doncs, fer l’anàlisi serològica és una pèrdua 

d’oportunitat de vacunació a la població, ja que 

requereix dos o tres visites de la persona per fer-li la 

presa de mostra, el lliurament del resultat i 

l’administració de la vacuna, i comporta un risc elevat 

que la persona finalment no es vacuni. Per això, un 

dels principis de la vacunologia és aprofitar qualsevol 

oportunitat de vacunar si la vacuna està indicada.  

És important mencionar que a l’inici, quan hi havia 

escassetat de vacunes contra la COVID-19, es va 

aprofitar el coneixement que es tenia de l’estat 

immunològic d’algunes persones perquè participessin 

en estudis, per retardar la seva vacunació i prioritzar 

la vacunació de qui no tenia anticossos. En aquests 

moments, no hi ha cap base científica que doni suport 

a fer-ho. 

Tampoc no està recomanat fer serologia postvacunal 

abans d’administrar la tercera dosi, donat que en 

aquests moments es desconeix la correlació entre el 

nivell d’anticossos i la protecció contra la malaltia. 

Així mateix, el fet de no haver generat anticossos no 

vol dir que no s’hagi generat un altre tipus 

d’immunitat, la cel·lular, que també protegeix. Així 

doncs, considerant que les vacunes aprovades 

actualment són immunògenes, no es recomana fer 

més proves. 

2. Es demana al Govern si creu oportú posar la 

obligatorietat de vacunar-se per les persones que 

desitgen treballar o residir al país tal i com va 

anunciar un dels mitjans del país, amb aquest 

context d’incertesa exposat anteriorment i amb les 

conseqüències previsibles d’aquesta mesura sobre 

el mercat laboral i sobre l’atractivitat del país pels 

resident passius. 

El dimecres 6 d’octubre s’han publicat al BOPA  
iii

  els 

decrets que aproven els reglaments de quota especial 

de les autoritzacions d’immigració temporals per a les 

activitats de la temporada d’hivern 2021-2022 en el 

diferents sectors. En aquests reglaments s’estableixen 

els requisits sanitaris per als treballadors que 

sol·liciten una autorització d’immigració i es decreta 

que han d’acreditar el compliment d’alguna de les 

condicions següents: 

1. Estar vacunats contra la COVID-19 i que hagin 

transcorregut catorze dies naturals des de la data 

d’administració de la darrera dosi de la pauta 

vacunal completa.  

2. Haver passat la malaltia en un termini inferior a 

sis mesos.  

3. Haver passat la malaltia i estar vacunats contra la 

COVID-19 amb una dosi de la vacuna i que hagin 

transcorregut catorze dies des que se’ls va 

administrar.  

Punt 2 – Criteri d’edat amb la vacuna 

Aztrazeneca 

3. Es demana al Govern si es replanteja els criteris 

d’edat per vacunar els ciutadans amb Astrazeneca. 

La fitxa tècnica de la vacuna contra la COVID-19 

Vaxzevria d’AstraZeneca, aprovada per l’EMA i 

l’OMS, no marca cap criteri d’edat mes enllà de dir 

que la persona que rep la vacuna ha de tenir més de 

divuit anys. (Annex 2, Fitxa tècnica d’Astra Zeneca). 

Punt 3 – Consentiment informat 

4. Es demana doncs al Govern si acceptaria 

rectificar el document d’autorització per a la 

vacuna contra la covid-19 per donar més 

transparència i per donar la possibilitat als 

ciutadans de triar la vacuna en ple coneixement. 

La vacunació contra la COVID-19 és voluntària, sens 

perjudici del que estableix l’article 52 de la Llei 

20/2017, del 27 d’octubre, de drets i deures dels 

usuaris i dels professionals del sistema sanitari i sobre 

la història clínica. 

Per a l’administració de les vacunes contra la 

COVID-19 no es requereix prescripció mèdica, a 

excepció de les persones per a les quals calgui una 

valoració acurada del balanç benefici-risc de rebre la 

vacunació, com en el cas de dones embarassades, si se 

segueixen tractaments immunosupressors o si es 

tenen al·lèrgies greus. 

La Llei 20/2017, del 27 d’octubre, de drets i deures 

dels usuaris i dels professionals del sistema sanitari i 

sobre la història clínica  
iv

  estableix, en l’article 9, 

Consentiment informat, les situacions en l’àmbit 

sanitari en què es requereix aquesta figura i en quines 

condicions. Per altra part, l’article 11, Excepcions al 

consentiment informat, detalla les situacions d’excepció 

a l’exigència del consentiment, que inclou, entre 

altres excepcions, la següent: “Quan hi ha risc per a 

la salut pública, si ho exigeixen raons sanitàries, 

http://www.consellgeneral.ad/fitxers/documents/bcg-2021/113-2021/Annex%202%20Fitxa%20Tecnica%20Astra%20Zeneca.pdf/view
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d’acord amb el que estableix la legislació que sigui 

aplicable.” 

Així doncs, no s’ha demanat un consentiment 

informat a tothom, i el que sí que es demana és que 

tothom porti completat i signat el qüestionari abans 

de vacunar-se. És aquest: 

https://www.govern.ad/vacunacio/questionari/Que

stionari_previ_vacunacio.pdf. 

Per a les persones incapacitades legalment, cal una 

autorització del representant legal per vacunar-se. De 

la mateixa manera, en el cas dels menors de setze anys 

que no puguin anar acompanyats del pare, mare o 

tutor el dia de l’administració de la vacuna, cal una 

autorització del representant legal perquè la puguin 

rebre 

(https://www.govern.ad/vacunacio/autoritzacio/Au

toritzacio_vacunacio_COVID-19.pdf). 

Cal afegir que s’ha elaborat un document informatiu
v
 

que està a disposició de la població general perquè 

tingui informació en relació amb la vacuna i que totes 

les persones vacunades tenen a la seva disposició el 

document informatiu sobre què cal fer després de la 

vacunació (Annex 3, Document informatiu sobre la 

vacunació). 

i 

https://www.salut.ad/images/stories/Salut/pdfs/coronavi

rus/Guia_vacunacio_Fase_II_III_IV.pdf 

 

ii 

https://www.salut.ad/images/stories/Salut/pdfs/coronavi

rus/Guia_vacunacio_Fase_II_III_IV.pdf 

 

iii https://www.bopa.ad/bopa/documents/033104.pdf 

A més, cal recordar que el document Campanya de 

vacunació contra la COVID-19. Guia tècnica - Fases II, 

III i IV està disponible per a tota la població a  

https://www.salut.ad/images/stories/Salut/pdfs/coro

navirus/Guia_vacunacio_Fase_II_III_IV.pdf. 

Punt 4 – Farmacovigilància 

5. Es demana al Govern si per transparència es 

preveu publicar en la web del ministeri per tipus de 

vacuna, per gènere, edat, els diferents efectes 

secundaris. 

Podeu consultar la web https://www.salut.ad/temes-

de-salut/programa-de-farmacovigilancia, en què, en 

un exercici de transparència, es publica 

periòdicament la informació referent al sistema de 

farmacovigilància en relació amb les vacunes de la 

COVID-19.  

Andorra la Vella, 8 d’octubre del 2021 

Helena Mas Santuré  

Secretaria d’Estat de Salut 

 

 

 

iv 

https://www.bopa.ad/bopa/029075/Pagines/CGL2017

1117_10_06_59.aspx 

 

v 

https://www.salut.ad/images/stories/Salut/pdfs/coron

avirus/Guia_vacunacio_Fase_II_III_IV.pdf 
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