
 
 

 

NOTA INFORMATIVA EN RELACIÓ A LA VACUNACIÓ CONTRA LA COVID-19 PER PART DEL 
PERSONAL TÈCNIC EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA (TCAI) 

En l’actual context de transmissió comunitària del virus causant del brot epidèmic de la 
pandèmia de COVID-19, és necessari adoptar l’estratègia adient per tal de contribuir a la 
prevenció i control de la pandèmia, i  una de les mesures rellevants a implementar és 
l’administració progressiva de la vacuna contra la COVID-19.  

En aquest sentit, el Govern de la Generalitat de Catalunya va dictar el Decret llei 8/2021, de 16 
de febrer, pel qual s'adopten mesures organitzatives per a l'execució de l'estratègia de 
vacunació a Catalunya enfront de la COVID-19 i es modifica l'article 2 del Decret llei 12/2020, de 
10 d'abril, que té per objecte adoptar mesures organitzatives per pal·liar els efectes de la 
pandèmia generada per la COVID-19 en dos àmbits essencials de l'acció pública en salut: les 
intervencions de salut pública, adreçades a la col·lectivitat, i l'organització de l'assistència 
sanitària. 

La Resolució SLT/2498/2021, de 29 de juliol, per la qual s'estableixen mesures de restricció de la 
mobilitat nocturna per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el 
territori de Catalunya, en relació amb l’informe de la directora de l'Agència de Salut Pública de 
Catalunya de data 15 de juliol de 2021, posa de manifest que a Catalunya actualment hi ha una 
transmissió comunitària creixent, no controlada i sostinguda a totes les regions sanitàries. Així 
mateix, indica que, actualment, s’ha detectat un augment de casos sospitosos i confirmats a 
l’atenció primària i els CUAP, així com un augment del percentatge en les urgències COVID 
derivant en un risc real de col·lapse dels hospitals. 

El mateix informe afegeix que la situació epidèmica actual mostra que el contagi s'està produint 
més en persones joves (franja d'edat entre 15 i 29 anys, i també la franja d'edat entre 30-39 
anys) amb un perfil social d'elevada mobilitat i amb menor simptomatologia. D'acord amb les 
dades de cobertura vacunal expressades en el web del canal salut, tots els grups d'edat inferiors 
als 50 anys presenten encara cobertures nul·les o molt baixes, dada que és suficientment 
rellevant per augmentar les restriccions que incideixin en aquelles franges d'edat on s'estan 
produint majoritàriament els contagis (més joves) i en relació amb les trobades socials en l'àmbit 
públic i privat on, com s'ha demostrat, es produeix majoritàriament l'incompliment de les 
mesures d'autoprotecció i seguretat (manteniment distància física de seguretat i ús correcte de 
la mascareta) que, en absència encara de mesures farmacològiques, com la immunització de 
grup mitjançant les vacunes, són la principal mesura per evitar els contagis i la transmissió de la 
COVID-19. 

La citada Resolució SLT/2331/2021, de 20 de juliol, per la qual es prorroguen les mesures en 
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al 
territori de Catalunya, prorroga les mesures especials en matèria de salut pública per a la 
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya adoptades 
per la Resolució SLT/2331/2021, de 20 de juliol, la Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol, 
modificada per la Resolució SLT/2212/2021, de 13 de juliol, i per la Resolució SLT/2258/2021, de 
16 de juliol. 



 
 

 

Cal tenir en compte que les mesures aprovades per la Resolució SLT/2331/2021, de 20 de juliol, 
per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 són necessàries i 
indispensables, en absència encara de mesures farmacològiques, per a la immunització de grup 
mitjançant les vacunes, campanya de vacunació que esdevé la principal eina per evitar els 
contagis i la transmissió de la COVID-19. És a dir, esdevé com a estratègia fonamental augmentar 
l’administració de la pauta vacunal completa a la població de totes les franges d’edat. 

En aquest context, des de la Direcció de Professionals de la Salut, es considera 
necessari capacitar i habilitar als i les TCAI per a l’administració de vacunes contra la 
COVID-19, tenint en compte que,  

- El Reial decret 546/1995, de 7 d’abril, que estableix el títol de tècnic/a en 
cures auxiliars d’infermeria i els corresponents ensenyaments mínims 
assenyala com a objectius generals d’aquests professionals: 

• La participació activa en el desenvolupament de programes de salut i 
la seva actuació com agents de salut.  

• També, proporcionar cures sanitàries aplicant tècniques bàsiques 
d’infermeria. 

- A la vista de la capacitació professional dels/les TCAI i en referència al seu 
perfil professional, els hi correspon la col·laboració amb els membres de 
l’equip de treball, assumint les responsabilitats conferides i complint els 
objectius assignats, sabent adaptar-se a les noves situacions generades com 
a conseqüència de les innovacions tecnològiques i organitzatives introduïdes 
en l’àmbit laboral.  

 
Per tot l’exposat, es considera que un cop superada la formació continuada específica 
que es realitzarà a aquest efecte i sempre sota la supervisió d’un professional 
Infermer/a, els/les TCAI estan capacitats/des i habilitats/des per poder col·laborar 
en l’administració de la vacunació per COVID-19. 
 
En tot cas, els proveïdors de serveis de salut que duguin a terme vacunació per la 
COVID-19 hauran d’haver exhaurit en primera instància la contractació d’infermers i 
infermeres, de medicina, de podologia i d’odontologia que estiguin disponibles per 
les crides realitzades des de la Direcció General de Professionals de la Salut.  
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