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

7709

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

L’article 30.48 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, modificat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, atribueix a la Comunitat
Autònoma la competència exclusiva en matèria d’organització, funcionament i control dels centres sanitaris públics i dels serveis de salut,
així com de planificació dels recursos sanitaris i de promoció de la salut en tots els àmbits, en el marc de les bases i la coordinació general de
la sanitat.
Mitjançant el calendari oficial de vacunacions infantils, la Conselleria de Salut estableix les vacunes d’aplicació sistemàtica recomanades per
a la població infantil i les pautes i recomanacions d’aplicació més adequades per prevenir malalties transmissibles. Aquest calendari s’ha
d’actualitzar periòdicament per adequar-lo en cada moment a la dinàmica epidemiològica de les malalties, al desenvolupament científic i
tècnic i a les directrius del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.
El calendari de vacunacions infantils sistemàtiques a les Illes Balears es va aprovar mitjançant l’Ordre de la Conselleria de Sanitat i Consum
de 30 de març de 1998 (BOCAIB de 9 d’abril de 1998) i es va modificar per l’Ordre de 14 de maig de 1999 (BOIB de 22 de maig de 1999);
per l’Ordre de 2 d’octubre de 2000 (BOIB de 10 d’octubre de 2000); per l’Ordre de 20 de juny de 2006 (BOIB de 6 de juliol de 2006), i,
finalment, per l’Ordre de 28 de novembre de 2008 actualment en vigor (BOIB núm. 176, de 16 de desembre de 2008).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2014/62/867704

El calendari de vacunacions és una pauta que recomana la Conselleria de Salut a tots els professionals sanitaris de la comunitat, però que
obliga únicament els centres i serveis sanitaris privats als quals l’administració sanitària subministra les vacunes de manera gratuïta. Quant
als centres i serveis sanitaris públics han de seguir la recomanació, ja que es considera una instrucció o una ordre de servei interna.
D’acord amb l’article 26 c de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears, el sistema sanitari públic de les Illes Balears té com a
funció la promoció de la salut de les persones i dels col·lectius. A més, l’article 30 b i e d’aquesta mateixa Llei estableix que corresponen a
l’administració sanitària la protecció i la promoció de la salut i la prevenció de les malalties. Igualment, segons la Llei 16/2010, de 28 de
desembre, de salut pública de les Illes Balears, 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 6/2013, de 2 de maig, del president 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, concreta les previsions de la Llei i atribueix a la Direcció
General de Salut Pública i Consum les competències en matèria de promoció i protecció de la salut i de prevenció de les malalties.
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 Consum, i d’acord amb el Consell Consultiu, dict la següent
ORDRE
Article únic
Es modifica l’article 1 de l’Ordre 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, que passa a tenir la redacció següent:
Article 1
Aprovació del calendari
S’aprova el calendari següent de vacunacions sistemàtiques infantils en la comunitat autònoma de les Illes Balears:
a) Diftèria: 6 dosis. Primovacunació amb 3 dosis als 2, 4 i 6 mesos d’edat. Dosi de reforç als 18 mesos, 6 anys i 14 anys.
b) Tètanus: 6 dosis. Primovacunació amb 3 dosis als 2, 4 i 6 mesos d’edat. Dosi de reforç als 18 mesos, 6 anys i 14 anys.
c) Tos ferina: 5 dosis. Primovacunació amb 3 dosis als 2, 4 i 6 mesos d’edat. Dosi de reforç als 18 mesos i als 6 anys.
d) Poliomielitis tipus 1, 2 i 3: 4 dosis. Primovacunació amb 3 dosis als 2, 4 i 6 mesos d’edat. Dosi de reforç als 18 mesos.
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e) Haemophilus influenzae tipus b: 4 dosis. Primovacunació amb 3 dosis als 2, 4 i 6 mesos d’edat. Dosi de reforç als 18
mesos.
f) Hepatitis B. 3 dosis. Primera dosi als 2 mesos de vida, segona, als 4, i tercera als 6. Els nadons de mare positiva amb
antigen de superfície de l’hepatitis B positiu han de rebre la primera dosi de vacuna al naixement, juntament amb una dosi
d’immunoglobulina específica, la segona, als 2 mesos, i la tercera, als 6 mesos de vida.
g) Meningococ del grup C: 3 dosis. Primera dosi als 4 mesos d’edat; segona, als 12 mesos, i tercera, als 12 anys.
h) Triple vírica (xarampió–rubèola–parotiditis): 2 dosis. Primera dosi als 12 mesos d’edat, segona als 3 anys. Durant els
anys 2014, 2015 i 2016 s’han de vacunar també els nins de 6 anys.
i) Varicel·la: 2 dosis als 12 anys d’edat amb un interval d’un mes entre cadascuna. Es vacunen exclusivament els que no han
patit la malaltia ni s’han vacunat abans.
j) Virus del papil·loma humà: 2 dosis als 14 anys d’edat amb un interval de 6 mesos entre cadascuna. Es vacunen
exclusivament les nines.
Disposició derogatòria única
Derogació de l’annex de l’Ordre de 28 de novembre de 2008
Queda derogat l’annex de l’Ordre 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.
Disposició final única
Entrada en vigor
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 16 d’abril de 2014
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El conseller de Salut
Martí Sansaloni Oliver
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