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Secció I. Disposicions generals
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE SALUT

9012

Ordre de la consellera de Salut d’11 d’agost de 2017 de modificació de l’Ordre del conseller de
Sanitat i Consum de 28 de novembre de 2008 per la qual es modifica el calendari de vacunacions
infantils sistemàtiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears

L’article 19.2 c de la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, general de salut pública, estableix que les administracions públiques, en l’àmbit de les
seves competències respectives, han d’impulsar altres accions de prevenció primària, com la vacunació, que s’ha de complementar amb
accions de prevenció secundària com són els programes de detecció precoç de la malaltia. L’article 19.3 disposa que el Consell Interterritorial
del Sistema Nacional de Salut ha d’acordar un calendari únic de vacunes a Espanya. Les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla
només el poden modificar per raons epidemiològiques.
Les autoritats de salut pública de les comunitats autònomes són les responsables de l’establiment, l’execució i l’avaluació del calendari de
vacunació en el seu territori i el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut estableix els acords per mantenir la coordinació i
cohesió en tot l’Estat. El 21 de març de 2013 el Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut va acordar l’establiment d’un
calendari únic de vacunació per a tot Espanya que, des de 2013, es revisa i publica anualment.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/100/986956

Així, mitjançant la Resolució de 24 de juliol de 2013, de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació del Ministeri de Sanitat,
Serveis Socials i Igualtat, es va publicar l’Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut sobre el calendari comú de
vacunació infantil (BOE núm. 187, de 6 d’agost de 2013).
El 13 d’abril de 2016 el Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut va aprovar la revisió dels programes de vacunacions en
edat pediàtrica inclosos en el calendari comú actual de vacunació, amb l’objectiu d’avaluar la disminució en el nombre de dosis
administrades en primovacunació mantenint la població assolida enfront de les malalties immunoprevenibles incloses en el calendari.
Aquesta revisió consta en el document denominat “Ponència de Programa i Registre de Vacunacions. Revisió del Calendari de Vacunació.
Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, 2016”.
En l’àmbit de la nostra comunitat autònoma, el calendari de vacunacions infantils sistemàtiques a les Illes Balears es va aprovar per primera
vegada mitjançant l’Ordre de la Conselleria de Sanitat i Consum de 30 de març de 1998 (BOCAIB de 9 d’abril de 1998), calendari que ha
estat objecte de diverses modificacions en els anys 1999, 2000, 2006, 2008. La darrera modificació va tenir lloc el 2014 mitjançant l’Ordre
del conseller de Salut de 16 d’abril de 2014 (BOIB núm. 62, de 6 de maig de 2014) que modifica l’article 1 de l’Ordre del conseller de Salut i
Consum de 28 de novembre de 2008 per la qual es modifica el calendari de vacunacions infantils sistemàtiques de la comunitat autònoma de
les Illes Balears (BOIB núm. 176, de 16 de desembre de 2008).
L’article 30.48 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, preveu la competència en
matèria de salut de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i li atribueix la competència exclusiva en matèria de promoció de la salut en
tots els àmbits, en el marc de les bases i la coordinació general de sanitat.
L’article 31.4 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears atribueix a la Comunitat Autònoma, en el marc de la legislació bàsica de l’Estat, el
desplegament legislatiu i l’execució en matèria de salut i sanitat.
El desplegament normatiu d’aquesta competència s’ha articulat bàsicament amb la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears, i
amb la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears.
L’article 30 e de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears, disposa que per a la defensa i la promoció de la salut pública
corresponen a l’administració sanitària, entre d’altres, la promoció de la salut, l’educació per a la salut i la prevenció de malalties.
L’article 6.2 f de la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, estableix que una de les prestacions en matèria de
salut pública és la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia i dels seus factors de risc, amb una atenció preferent a les que es
desenvolupen en l’àmbit de la salut comunitària.
El Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de
les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 1/2016, de 16 de febrer, estableix que
correspon a la Conselleria de Salut, a través de la Direcció General de Salut Pública i Participació, exercir les competències en matèria de
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prevenció de les malalties i vacunació, entre d’altres.
A l’efecte d’adaptar les pautes incloses en el calendari de vacunacions sistemàtiques infantils de les Illes Balears en vigor a les aprovades pel
Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut es va dictar la Resolució de la directora general de Salut Pública i Participació, de 2 de
febrer de 2017 (publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 17, de 9 de febrer de 2017), que ara queda convalidada mitjançant
aquesta ordre que modifica el calendari actual. Així mateix, també queda convalidada la Resolució de la directora general de Salut Pública i
Participació de 30 d’agost de 2016 per la qual inclou les noves pautes generals de la vacunació infantil enfront a la varicel·la i la vacuna
antineumocócia conjugada en el calendari de vacunacions sistemàtiques infantils de les Illes Balears i s’inclouen en el Programa de
Vacunació de Salut Pública de les Illes Balears (BOIB núm. 114, de 8 de setembre de 2016) .
En el procés d’elaboració d’aquesta norma s’ha donat audiència a tots els sectors els interessos dels quals poden resultar afectats per
l’aprovació, i també s’ha sotmès al tràmit d’informació pública. Finalment, cal dir que l’aprovació d’aquesta norma no suposa cap càrrega ni
per a l’Administració ni per a la ciutadania.
Aquesta disposició reglamentària s’ajusta als principis de bona regulació que preveu l’article 129.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, de necessitat i d’eficàcia, atès que cal ajustar el calendari de vacunacions
sistemàtiques infantils de les Illes Balears al calendari únic de vacunació aprovat pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut
mitjançant una ordre, que és la forma reglamentària seguida des de 1998; de proporcionalitat, ja que la norma no imposa mesures restrictives
de drets per a la ciutadania, sinó que simplement aprova el calendari de vacunacions sistemàtiques infantils de les Illes Balears; de seguretat
jurídica, perquè aquesta Ordre s’ajusta a la normativa bàsica estatal i autonòmica en vigor; de transparència, ja que aquesta iniciativa
normativa ha estat sotmesa als tràmits d’audiència i d’informació pública corresponents; i finalment, d’eficiència, perquè aquesta Ordre no
suposa la creació de cap càrrega nova ni per a l’Administració ni per als administrats respecte de l’Ordre anterior.
L’habilitació per dictar aquesta Ordre es fonamenta a l’article 14.1 de la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes
Balears, en relació amb l’article 38.2 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del govern de les Illes Balears.
Per tot això, fent ús de les facultats que m’atribueixen l’article 33 i 38 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, a
proposta de la Direcció General de Salut Pública i Participació, i d’acord amb el Consell Consultiu, dict la següent
ORDRE

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/100/986956

Article únic
Modificació del calendari de vacunacions infantils sistemàtiques
Es modifica l’article 1 de l’Ordre del conseller de Sanitat i Consum de 28 de novembre de 2008 per la qual es modifica el calendari de
vacunacions infantils sistemàtiques de les Illes Balears, que passa a tenir la redacció següent:
Article 1
Aprovació del calendari
1. S’aprova el calendari de vacunacions sistemàtiques infantils a la comunitat autònoma de les Illes Balears:
a) Diftèria: 5 dosis. Primovacunació amb 2 dosis a l’edat de 2 i 4 mesos . Dosis de reforç̧ a les edats d’11 mesos, 6 anys i 14
anys.
b) Tètan: 5 dosis. Primovacunació amb 2 dosis a l’edat de 2 i 4 mesos. Dosis de reforç̧ a les edats d’11 mesos, 6 anys i 14
anys.
c) Tos ferina: 4 dosis. Primovacunació amb 2 dosis a l’edat de 2 i 4 mesos. Dosis de reforç̧ a les edats d’11 mesos i 6 anys.
d) Poliomielitis tipus 1, 2 i 3: 4 dosis. Primovacunació amb 2 dosis a l’edat de 2 i 4 mesos. Dosis de reforç̧ a l’edat d’11
mesos i 6 anys.
e) Haemophilus influenzae tipus B: 3 dosis. Primovacunació amb 2 dosis a l’edat de 2 i 4 mesos. Dosi de reforç a l’edat
d’11 mesos.
f) Hepatitis B: 3 dosis. Primovacunació amb 2 dosis a l’edat de 2 i 4 mesos. Dosi de reforç a l’edat d’11 mesos. Els nadons
de mare positiva amb antigen de superfície de l’hepatitis B positiu, així com els nadons de mare amb estat desconegut
enfront de l’hepatitis B, han de rebre la primera dosi de vacuna en néixer, juntament amb una dosi d’immunoglobulina
específica, seguida de la pauta anterior amb 2 dosis a l’edat de 2 i 4 mesos i una dosi de reforç a l’edat d’11 mesos.
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g) Pneumococ: 3 dosis amb vacuna conjugada. Primovacunació amb 2 dosis a l’edat de 2 i 4 mesos. Dosi de reforç a l’edat
d’11 mesos.
h) Meningococ del grup C: 3 dosis amb vacuna conjugada. Primera dosi a l’edat de 4 mesos; la segona, a la de 12 mesos, i
la tercera a l’edat de 12 anys.
i) Triple vírica (xarampió–rubèola–parotiditis): 2 dosis. Primera dosi a l’edat de 12 mesos i la segona a la de 3 anys.
j) Varicel·la: 2 dosis. Una a l’edat de 15 mesos i l’altra a la de 3 anys. Els infants nascuts entre els anys 2005 i 2014 que no
hagin patit la malaltia ni s’hagin vacunat abans s’han de vacunar a l’edat de 12 anys amb 2 dosis, amb un interval d’un mes
entre cadascuna.
k) Virus del papil·loma humà: 2 dosis a l’edat de 12 anys, amb un interval de 6 mesos entre cadascuna. Es vacunen
exclusivament les nines.
Disposició derogatòria única
Derogació de normes anteriors
1. Queda derogat l’article únic de l’Ordre del conseller de Salut de 16 d’abril de 2014 per la qual es modifica l’Ordre del conseller de
Sanitat i Consum de 28 de novembre de 2008 que modifica el calendari de vacunacions infantils sistemàtiques de les Illes Balears.
2. Queden derogades, així mateix, en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears totes les disposicions de rang igual o inferior
que s’oposin al que estableix aquesta Ordre.
Disposició final única
Entrada en vigor
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Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, si bé l’eficàcia es retrotreu al dia 8 de
setembre de 2016.

Palma, 11 d’agost de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard
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