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26/01/2023 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
campanya de vacunació contra la grip 302-00234/13 * 

 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 

1. Donar explicacions en seu parlamentària sobre el criteri pel qual en la campanya de 

vacunació de la grip de 2021-2022 es van adquirir un total de 720.000 dosis de vacunes 

antigripals d'immunogenicitat augmentada, aquelles recomanades específicament per 

als majors de 65 anys, i aquest any solament se n'han licitat 450.000 dosis per aquest 

segment de la població.  

2. Comparèixer en seu parlamentària per donar explicacions sobre quins motius han 

justificat el fet que el lot de preu unitari de vacunes antigripals de 25 euros, el de preu 

més elevat, hagi passat de les 70.000 dosis a les 200.000.  

 

Rebutjat: 6 vots a favor (Cs i diputat no adscrit), 96 en contra (PSC-Units, 

ERC i JxCat) i 27 abstencions (Vox, CUP, ECP i PPC) 

 

3. Assegurar per tots els mitjans necessaris que la reducció en el nombre total de dosis 

de vacunes antigripals d'aquesta campanya 2022-2023 no resulti insuficient en relació 

amb la població de la franja d'edat de més de 65 anys.  

4. Garantir que les persones de més de 65 anys puguin rebre als centres d'atenció 

primària les vacunes antigripals d'immunogenicitat augmentada, que són les 

recomanades específicament per aquesta franja d'edat. 

 

Rebutjat: 16 vots a favor (Vox, Cs i diputat no adscrit), 104 en contra (PSC-

Units, ERC, JxCat i ECP) i 9 abstencions (CUP i PPC) 

 

* Les votacions recollides són les proclamades per la vicepresidenta primera en 

funcions de presidenta.  
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