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RESOLUCIÓ  
 
 
per la qual s’amplia l’àmbit subjectiu d’aplicació del concepte retributiu específic 
establert per al personal administratiu i d’infermeria de l’Institut Català de la Salut i 
entitats del sector públic sanitari de la Generalitat de Catalunya, amb motiu de la seva 
participació en la Campanya de Vacunació de la COVID 19 . 
 
 
En el marc del Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per 
a contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2, així com del Decret 
127/2020, de 25 d’octubre, per a l’adopció de les mesures necessàries en el territori de 
Catalunya durant la declaració de l’estat d’alarma davant la situació d’emergència sanitària 
provocada per la COVID-19,  en data 22 de febrer de 2021 es va aprovar la Resolució de la 
Consellera de Salut, per la qual s’aprova l’establiment d’un concepte retributiu específic per al 
personal administratiu i d’infermeria de l’Institut Català de la Salut i entitats del sector públic 
sanitari de la Generalitat de Catalunya, amb motiu de la seva participació en la Campanya de 
Vacunació de la COVID 19 i el seu import. Aquesta disposició estableix un concepte retributiu 
anomenat “vacunació COVID 19”, d’aplicació exclusivament al personal d’administració i 
d’infermeria de l’Institut Català de la Salut i entitats del sector públic sanitari de la Generalitat 
de Catalunya que participi de forma voluntària en la Campanya de Vacunació contra la COVID 
19 i fora de la jornada ordinària de treball d’aquestes professionals, atenent el caràcter 
excepcional d’aquesta activitat.  
 
En data 27 de desembre de 2020 es va iniciar el Programa de Vacunació contra la COVID 19 
a Catalunya. Al llarg del primer trimestre de 2021 s’han dut a terme les fases 1 i 2 del 
Programa, focalitzats en col·lectius específics i als centres i dispositius de l’APiC i per 
determinats col·lectius a centres Hospitalaris. Pel pròxim mes d’abril s’inicia la Fase 3 del 
Programa, focalitzada en la vacunació en l’atenció primària de forma oportunista i, en centres 
logísticament preparats per vacunació massiva. Al setembre hi ha prevista l’inici de la Fase 4, 
focalitzada en la població de rescat i segones dosis pendents. 
 
Amb l’objectiu de respondre a la situació de necessitat existent i de garantir el compliment dels 
paràmetres i ritme de vacunació establerts per tal d’absorbir les dosis de vacunes 
setmanalment, aconseguint la immunització de la població en el menor temps possible,  el 
Departament de Salut va iniciar una crida als i a les professionals d’administració i d’infermeria 
que vulguin sumar-se a participar en la Campanya de Vacunació de la COVID-19, integrant-
se en els equips responsables de l’administració de la vacuna a la població.  
 
Mitjançant la Resolució de 22 de febrer de 2021, es va aprovar l’establiment d’un concepte 
retributiu específic per al personal administratiu i d’infermeria de l’Institut Català de la Salut i 
entitats del sector públic sanitari de la Generalitat de Catalunya, amb motiu de la seva 
participació en la Campanya de Vacunació de la COVID 19 i se’n fixà l’import. 
 
De conformitat amb el Programa establert pel Departament de Salut, la crida a la participació 
en la Campanya de vacunació de la COVID-19 s’ha ampliat a professionals tècnics 
d’emergències sanitàries, tècnics en cures auxiliars d’infermeria i personal de suport logístic. 
Escau, en conseqüència, fer extensiva l’aplicació de la retribució establerta a la Resolució de 
22 de febrer de 2020 al personal tècnic d’emergències sanitàries, tècnic de cures auxiliars 
d’infermeria i de suport logístic que també participi voluntàriament en l’esmentada Campanya. 
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Per tot el que s’ha exposat, en el marc de la legislació sanitària i de salut pública, i en ús de 
l'habilitació que em confereix el Decret 127/2020, de 25 d'octubre, per a l'adopció de les 
mesures necessàries en el territori de Catalunya durant la declaració de l'estat d'alarma davant 
la situació d'emergència sanitària provocada per la COVID-19, dictat en execució del Reial 
decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir la 
propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2, 
 
 
RESOLC: 
 
 
--1 S’amplia l’àmbit subjectiu d’aplicació del concepte retributiu específic establert per al 
personal administratiu i d’infermeria de l’Institut Català de la Salut i entitats del sector públic 
sanitari de la Generalitat de Catalunya, amb motiu de la seva participació en la Campanya de 
Vacunació de la COVID 19 a la Resolució d’aquesta Conselleria de 22 de febrer de 2020, en 
els seus mateixos termes, al personal tècnic d’emergències sanitàries, tècnic de cures 
auxiliars d’infermeria i al personal de suport logístic que integra els grups professionals de 
mosso de magatzem i zelador de l’Institut Català de la Salut i entitats del sector públic sanitari 
de la Generalitat de Catalunya que participi de forma voluntària en la Campanya de Vacunació 
contra la COVID 19.” 
 
Signat electrònicament a Barcelona, 
 
 
 
 
 
Alba Vergés i Bosch 
Consellera de Salut 
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