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Campanya de vacunació 

de la COVID-19 



 

Situació epidemiològica 

 



Incidència de casos per grups d'edat  



Incidència de casos per grups d'edat  



 

Situació pla de vacunació 

 



Situació del pla de vacunació 

Aquesta setmana: 

258.600 Oxford-AZ 

 34.400 Moderna  

(03.05.21) 

 

272.610 Pfizer-BioN 

(3.05.21)  



Situació del pla de vacunació 

A data 3 de maig s’han vacunat: 

1.947.915 persones - 1a dosi  24,9 % de la 

població (29,3% de la població  ≥ 16 anys)  

825.394 persones – 2a dosi  10,6% de la 

població  (12,4% de la població  ≥ 16 anys) 

 

Pauta completa: 11,1 % de la població (13,1% de 

la població  ≥ 16 anys)  

2.773.309 vacunes administrades 

(99,07% del total de 2.799.330 

vacunes rebudes fins divendres)   



Situació del pla de vacunació 

Darrera setmana 

• Total:   365.950 

• Dosi 1: 180.183 

• Dosi 2: 185.767 

Total des de l'inici 

• Total:   2.773.309  

• Dosi 1: 1.947.915  

• Dosi 2:    825.394 



Cobertura de vacunació 

Grup d'edat Cobertura 1a dosi Pauta completa  

Persones de 80 anys o més 90,2%  91,1% 61,2% 84,4%  

Persones de 70 a 79 anys 51%  70,3% 4,2%  16,2% 

Persones de 66 a 69 anys 45,7%  58% 

Persones de 60 a 65 anys 57,5%  60,8% 



Sistemàtica de vacunació 

Qui ? Amb quina vacuna?  Com? 

Persones de 80 i més anys  
(nascudes fins 1941)  

BioNtech-Pfizer  Contacte des del CAP  

Persones de 79 a 70 anys  
(Nascudes entre 1942 i 1951)  

BioNtech-Pfizer  
Janssen  

Contacte des del CAP 
Programació per web 

Persones de 69 a 60 anys 
(Nascudes entre 1952 i 1961)  

Oxford-AstraZeneca Reben SMS  
Programació per web 

Oportunista o amb programació 
des del CAP 

Persones amb condicions de molt 
alt risc  

Moderna Contacte des del Centre Sanitari 
/Hospital  



Cobertura de vacunació 

https://dadescovid.cat/vacunacio/ 

https://dadescovid.cat/vacunacio/
https://dadescovid.cat/vacunacio/


Canvis darrera setmana en la cobertura de vacunació 

Un 71,4% de les persones de 60 o més anys han iniciat la vacunació  



Casos en persones vacunades  

SISAP, 30.04.21 

Des del 27.12.21 hi ha hagut  247.682 casos de 

COVID-19 dels quals 10.553 (4,25%) són en 

persones vacunades. 

43% (4591) en els primers 12 dies,  

72% (7635) en els primers 21 i  

15% (1580) a partir del dia 35 en endavant 

(aprox. 14 dies després de la segona dosi)  



Comparació dels ingressos en persones amb COVID-19 en 

persones vacunades vs no vacunades 

• Objectiu: 

• Comparar ingressos en pacients que han rebut vacuna  i pacients que no. 

 

• Aparellem els pacient per edat (per grups de 5 anys), sexe i data del cas (+/- 5 

dies) 

• Excloem residències perquè és difícil trobar aparellament 

 

• Cohort cas: Estar vacunat i ser cas COVID-19 posterior a la vacuna 

• Cohort control: No estar vacunar i ser cas COVID-19 



Comparació dels ingressos en persones amb COVID-19 en 

persones vacunades vs no vacunades 

Resultats: 

• 8.967 pacients de fora les residències amb almenys una dosi de vacuna que 

han fet cas amb posterioritat a l’administració de la vacuna. 

• 8.237 (92%)  aparellats per grup edat (5 anys), sexe i data de cas (+/- 5 

dies). 

 

• Mitjana de dies entre vacuna i cas: 20,3 (mínim 1 màxim 118) 

 

• Mitjana edat cohort casos: 53,5 (mínim 17; màxim 104) 

• Mitjana edat controls: 53,43 (mínim 15; màxim 107) 

• % dones incloses en ambdós cohorts: 65,7% 

SISAP, 30.04.21 



Comparació dels ingressos en persones amb COVID-19 en 

persones vacunades vs no vacunades 

Resultats: 

 

• Nombre ingressos en cohort casos (covid-19 i vacunat): 726 (8%) 

• Nombre ingressos en cohort control (covid-19 i no vacunat): 1.175 (14,3%) 

• Diferència absoluta: 449 ingressos menys   

• % de diferència: - 38,2% 

SISAP, 30.04.21 



Entre 13-20 dies: 

1.712 casos post vacuna. 

Edat mitjana: 57.4 

Nombre ingressos:  160 (9,3%) 

Nombre ingressos controls: 267(15,6%) 

Diferència: -40,1% 

Entre 0-12 dies: 

3.899 casos post vacuna. 

Edat mitjana: 54.8 

Nombre ingressos: 457(11,7%) 

Nombre ingressos controls: 614 (15,74%) 

Diferència: -26% 

SISAP, 30.04.21 



Entre 21-34 dies: 

1.229 casos post vacuna. 

Edat mitjana: 53.6 

Nombre ingressos:  75 (6,1%) 

Nombre ingressos controls: 183 (14,9%) 

Diferència: -59% 

Més de 34 dies: 

1.397 casos post vacuna. 

Edat mitjana: 44.9 

Nombre ingressos:  34 (2.43%) 

Nombre ingressos controls: 111 (7.9%) 

Diferència: -69,4% SISAP, 30.04.21 



• UCI en vacunats: 104 (1,2%) 

• UCI en No vacunats: 204 (2,4%) 

• Diferència: -49% 

 

• Dies 0-12 entre vacuna i cas 

• UCI en vacunats: 77 (1,9%) 

• UCI en No vacunats: 119 (3,05%) 

• Diferència: -35% 

 

• Dies 13-20 entre vacuna i cas 

• UCI en vacunats: 12 (0,7%) 

• UCI en No vacunats 42 (2,4%) 

• Diferència: -71% 

Comparació dels ingressos en persones amb COVID-19 en 

persones vacunades vs no vacunades 

SISAP, 30.04.21 



Comparació dels ingressos en persones amb COVID-19 en 

persones vacunades vs no vacunades 

• Dies 21 i 34 entre vacuna i cas 

• UCI en Vacunats: 13 (0,97%) 

• UCI en No vacunats: 27 (2,1%) 

• Diferència: -52% 

 

 

• Dies >34 entre vacuna i cas 

• UCI en Vacunats 2 (0,14%) 

• UCI en No vacunats: 16 (1,14%) 

• Diferència: - 87,5% 

SISAP, 30.04.21 
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Actualització resultats Oxford-Astra/Zeneca (I): 

Objectiu: 

• Comparar ingressos en pacients que han rebut vacuna OAZ i pacients que no. 

 

Mètodes:  
• Casos: 2.998 pacients de fora les residències amb almenys una dosi de vacuna. 

d’Oxford-AstraZeneca que han fet cas amb posterioritat a l’administració de la vacuna. 

• Controls:  2.853 (95%) aparellat per grup d'edat (5 anys), sexe i data del cas.  

 

• Mitjana de dies entre vacuna i cas: 23.7  mínim 1 màxim 77 

 

• Mitjana edat cohort casos: 48.9 (mínim 18; màxim  69) 

• Mitjana edat controls: 49 (mínim 15; màxim 69) 

• % dones incloses en ambdós cohorts: 59% 



Comparació dels ingressos en persones amb COVID-19 en 

persones vacunades amb Oxford-AZ  vs no vacunades 

Resultats: 

• Nombre ingressos en cohort casos (covid-19 i vacunat Oxford-AZ): 181 

(6,3%) 

• Nombre ingressos en cohort control (covid-19 i no vacunat): 257 (9%) 

• Diferència absoluta: 76 ingressos menys 

• % de diferència: - 29,5% 

SISAP, 30.04.21 



Entre 13-20 dies: 

621 casos post vacuna Oxford-AZ. 

Edat mitjana: 52.5 

Nombre ingressos:  39 (6,3%) 

Nombre ingressos controls: 65 (10,1%) 

Diferència: -40% 

Entre 0-12 dies: 

1.010 casos post vacuna Oxford-AZ. 

Edat mitjana: 54.6 

Nombre ingressos: 128 (12,8%) 

Nombre ingressos controls: 128 (12,8%) 

Diferència: 0% 

SISAP, 30.04.21 



Entre 21-34 dies: 

482 casos post vacuna Oxford-AZ. 

Edat mitjana: 45.3 

Nombre ingressos:  11 (2,3 %) 

Nombre ingressos controls: 33 (6,8%) 

Diferència: -66,7% 

Més de 34 dies: 

740 casos post vacuna Oxford-AZ 

Edat mitjana: 40.7 

Nombre ingressos:  3 (0.4%) 

Nombre ingressos controls: 31 (4,2%) 

Diferència: -90% SISAP, 30.04.21 
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Sospita de fallada vacunal segons grup d’edat   

SISAP, 30.04.21 



Reinfeccions* segons grups d’edat i sexe   

* 2 episodis de COVID-19 separats almenys 60 dies 
SISAP, 30.04.21 



Reinfeccions en 180 dies segons grups d’edat i sexe   

SISAP, 30.04.21 



Cribratges a les universitats 



Resultats generals cribratge universitats 



Resultats del cribratge per universitat 



Resultats del cribratge per universitat 



Resultats del cribratge per universitat 



Cribratges poblacionals 



Cribratges poblacionals 
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