
 

 

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

 

Ahir dia 2 d’agost, la Directora General de Professionals de la Salut, la Sra. Montserrat Gea 
Sánchez, va publicar una nota informativa per la que autoritza a les TCAI l’administració de 
la vacunació contra la COVID-19 a la població. 

Manifestem el nostre desacord a aquesta decisió que no és més que una violació de les 
competències infermeres, és una falta de respecte a la professió infermera i a les 
infermeres que cada dia estan donant el 100% per 100% en la prevenció i control de la 
pandèmia. 

 

MANIFESTEM: 

 Que en la campanya de vacunació contra la COVID-19 tan en els centres d’atenció 
primària de salut i comunitària com els punts de vacunació massius, les infermeres 
han donat resposta en cada moment a les demandes de cobertura de les agendes 
de vacunació. 
 

 Que el problema actual en relació amb la cobertura vacunal de la població no és 
la falta d’infermeres, sinó de dosis disponibles de vacunes en algun període o per 
la manca de conscienciació de la necessitat de vacunar-se en les franges de 
població de menor edat. 
 

 Que l’administració de la vacuna contra la COVID-19 per la via intramuscular és 
competència exclusiva de les infermeres i d’altres especialitats de la salut amb 
formació universitària.  
 

 Que s’està incorrent en un risc per a la salut de les persones i la garantia de la 
qualitat de l’atenció que reben els ciutadans. 
 

 Que la publicació de la nota informativa ha creat una situació de crisi dins de les 
organitzacions que està afectant a les infermeres i posant en risc l’estabilitat dels 
equips d‘atenció primària de salut i comunitària i la continuïtat de les activitats 
assistencials dels ciutadans.  
 

 Que les infermeres de família i comunitària són claus en el control de la pandèmia,  
liderem la campanya de vacunació contra la COVID-19, el diagnòstic ràpid de la 
COVI-19 i el seguiment amb la teleconsulta de les persones amb COVID-19 i les 
seves complicacions. 
 

 Que l’atenció primària de salut i comunitària i la sanitat pública catalana en 
general necessita una inversió clara i contundent per augmentar les plantilles 
d’infermeres i equiparar-les a les d’altres països de la comunitat econòmica 
europea, i això és una responsabilitat i competència de la Direcció General que 
presideix. 



 Que aquesta nota emesa per la Direcció General de Professionals de la Salut no té 
valor jurídic i per tant no té caràcter executiu. 
 

 Que la regulació de competències d’una professió és competència que recau a les 
organitzacions col·legials de cada professió en consens amb les societats 
científiques i les universitats. 
 

És per tot això, que demanem urgentment la retirada de la proposta de vacunació contra 
la COVID per part dels TCAI.  

 

 

Barcelona, 3 d’agost de 2021 

 

 

Junta directiva AIFiCC 

 


