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Pròleg 
 
Ja fa uns anys venim escoltant a tota la Comunitat Europea rumors 
sobre l’obligació vacunal generalitzada.  
Primer els països de l’est, Itàlia després, França a continuació, 
Alemanya recentment y sembla que li arriba el torn a España. 
Amb el Real Decreto de Alarma promulgat pel Gobierno de España 
el 15 de març del 2020 i d’àmbit nacional, comencem una etapa a 
España, per a alguns ja coneguda, però nova per a una gran majoria.  
L'epidèmia estacional del coronavirus i el confinament posterior 
sobre la base de les orientacions, més aviat coaccions, dels comitès 
pseudocientífics i fonamentalistes, han portat a la supressió de les 
llibertats individuals i col·lectives recollides en la nostra Carta Magna. 
A més, aquest Reial Decret (RD) és inconstitucional perquè la 
supressió d'aquests drets només es pot dur a terme mitjançant 
l'anomenat estat d'excepció. 
Així mateix, convé recordar que aquest RD només tenia una vigència 
temporal, 15 dies. 
Per poder ampliar era necessària la majoria simple de les Corts, cosa 
que així ha succeït. 
Els pseudocientífics i els defensors de la veritat absoluta, instal·lats en 
els serveis d'epidemiologia, en les càtedres de microbiologia, en els 
col·legis de metges, en els comitès de bioètica i en els consells 
audiovisuals han anat generant a poc a poc i des dels inicis del  2000 
en l'opinió pública i en els ciutadans en particular, la idea que només 
la vacuna del coronavirus és l'única solució per evitar la malaltia que 
el (suposat) virus produeix, sinó que vacunar és l'única solució contra 
qualsevol malaltia d'origen infecciós. 
Tal dogma, no només no se sosté científicament, com a mínim és 
qüestionable, menys encara empíricament, sinó que ells mateixos 
afirmen que els virus muten, és més, és el seu modus vivendi (Esteban 
Domigo dixit, entre d'altres, viròleg del Centre de Biologia Molecular 
Severo Ochoa) i membre de l'Acadèmia Nacional de Ciències dels 
EUA, El País 20.0520). Això vol dir que la propera vegada el més 
probable és que no serà la SARS-COVID-19 el que causi una altra 
epidèmia sinó un altre diferent. 
Per tant, la fabricació de la vacuna que s'està desenvolupant 
actualment no té cap sentit, menys encara inocular-la. 
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Introducció 
 
 

Davant d'aquesta situació, que no té pinta de canviar, més aviat tot el 
contrari, quan s'aixequi el Decret d'Alarma, hem cregut convenient 
elaborar aquest Manual amb la finalitat de guiar-nos pels senders dels 
drets i llibertats individuals recollits en la nostra Constitució. Aquest 
Manual és una guia per a protegir-nos i defensar-nos davant els 
inquisidors sanitaris, universitaris i administradors d'aquest país. 
Aquest document apel·la a la valentia comunitària de les persones 
crítiques fent un pas endavant resistint-se al poder establert. Cadascun 
dels passos és convenient fer-ho amb fermesa i amb temprança. Cal 
evitar discussions estèrils amb qualsevol administració de l'Estat, així 
com amb els professionals públics de la salut, de l'educació, de la 
justícia i del treball. En el cas que els passos no hagin servit per a res, 
hem de ser conscients que la llei o el reglament corresponent 
probablement inclourà sancions pecuniàries o d'una altra naturalesa. 
La naturalesa i/o el import d'aquestes només podrà saber-se un cop 
s'hagi modificat l'actual legislació imposant la vacunació obligatòria. 
En aquest cas, l'ajuda de l'advocat/da penalista (especialista en dret 
administratiu) serà necessària.  
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Recomanacions i passos a seguir 

 
1r Pas:  
 
Consentiment Informat 
 
El consentiment informat és un document de dret i elecció per part 
del ciutadà, exclusivament dirigit a personal sanitari o representant de 
l'administració pel supòsit que la llei es modifiqui i la vacunació sigui 
obligatòria. 
És important tenir clar que la vacunació no genera protecció de ramat 
(no està demostrat ni científicament, menys encara empíricament) en 
canvi, és ineficaç i genera reaccions adverses (RAV) freqüents, 
algunes greus i fins i tot mortals. 
Com a ciutadans amb ple coneixement i ben informats dels límits 
biològics de la vacuna, sabem que la decisió de no vacunar-se no 
perjudica mai a la comunitat i, per tant, vam decidir no utilitzar aquest 
remei o tractament farmacològic. 

 
 
Fonts de Referència: 
 
-Constitución Española, artículos 10, 15,17 y 18. 
-Declaración de Lisboa de la AMM sobre el Derecho del Paciente, 1981. 
-Ley 14/1986 General de Sanidad, 1996. 
-Convenio Para la Protección de los Derechos Humanos y La 
Dignidad. Oviedo, 1987. 
-Declaración bioética de Gijón, 2000. 
- Ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente, 2002. 
-Declaración universal sobre Bioética y Derechos Humanos, 2009. 
- Código de Deontología Médica CGCM, 2011. 
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Model 1 

 

Document de Consentiment Informat 

 
 

A la llum del coneixement científic actual sobre les vacunes, és un 

fet que aquestes, no protegeixen el grup, són ineficaces i a més 

originen reaccions adverses RAV freqüents, algunes greus i fins i 

tot mortals. Assumeixo davant meu i la col·lectivitat la 

responsabilitat de rebutjar tot tipus de vacuna. Trobant-me en 

plenes facultats mentals, i en exercici de el dret reconegut en 

l'article 4 de la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora 

de l'autonomia del pacient de drets i obligacions en matèria 

d'informació i documentació clínica, faig constar el meu rebuig a 

ser vacunat, als únics efectes de l'esmentat article (dret a la 

informació assistencial). 

 

A……………………….., a……. de………… de 202_____ 

 

 

 

 

 

Signatura 

 

Dades del ciutadà: 

 

Nom i cognoms  

DNI 

E-mail  
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2n Pas:  
 

Contraindicacions de la vacuna 
 
Tota vacuna pot tenir efectes adversos i en particular sobre la salut de 
les persones anomenades de risc el que augmenta encara més aquest 
risc. 
Les contraindicacions que s'indiquen a continuació poden ser 
relatives o absolutes. 
Les relatives fan referència a les persones en alguns dels estats 
següents: 
 
-Pes baix o Prematur. 
-Infecció Aguda o en Convalescència. 
-D’Al·lèrgia o terreny hipersensible. 
-Dermatitis Atòpica. 
- Diarrea. 
- Febre o Hipertèrmia. 
- Embaràs. 
- Preconcepció. 
- Alletament. 
- Malnutrició. 
- De Recuperació d'una RAV (Reacció Adversa a la Vacuna). 
- De Risc de Sensibilització (és el cas de persones que han tingut una 
reacció davant la primera o segona dosi de la vacuna, en nen/a amb 
germana i/o prèviament afectat per la vacuna, etc.). 
Són contraindicacions temporals o transitòries, no permanents i 
possibiliten tornar a valorar la vacunació en el moment en que canviï 
d'estat. 
Les contraindicacions absolutes ho són en persones: 
-Inmunodeficients (congènita, adquirida, immunoteràpia passiva, 
presència de tumor, utilització de corticoides, etc.). 
-Amb Encefalopatia evolutiva i no evolutiva (convulsió, epilèpsia, 
letargia o narcolèpsia, somnolència, irritabilitat, plors, crits, 
hipercinèsia, apnea, hipoapnea, TEA, Asperger, síndrome autístic, 
etc.). 
- Reacció anafilàctica. 
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- Hipersensibilitat a la neomicina, kanamicina, polimixina, 
estreptomicina, lactosa, aldelhído, glutaldehido, sorbitol, tiomersal, 
alumini, borats, fenoxietanol, làtex, gelatina, etc). 
- Alteracions de la Coagulació (plaquetopènia, hemorràgia o 
trombosi). 
-Grup sanguini 0 o B. 
-Marcadores Biològics HLA: DR3, B7, A3, DR2-7, DW17., Etc. 
-Antecedents familiars o personals d'encefalopatia, diabetis, al·lèrgia, 
insuficiència 
renal, MPOC (malaltia obstructiva crònica), tumors cerebrals o 
limfàtics. 
- Antecedents personals de malaltia infecciosa com varicel·la, 
xarampió, rubèola, galteres, diftèria, tos ferina, hepatitis, etc 
Atès que aquestes contraindicacions són definitives i permanents la 
vacunació està contraindicada de per vida. 
El document que s'utilitzarà serà el Certificat Mèdic Oficial. 
En aquest certificat el metge col·legiat escriurà el motiu i la 
contraindicació de la vacuna. 
Aquest certificat, el model del qual es pot adquirir actualment als 
estancs, pot ser emplenat per un metge de confiança. 
 
 
 
Font de Referència: 
 
Lluis Salleras SanMarti. Contraindicaciones de las Vacunas. Capítulo 
28. Vacunaciones Preventivas. Editorial Masson.1997  
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3r Pas:  
 

Emplenament del Qüestionari Prevacunal 
 
El 2002 el Col·legi de Metges de Barcelona (COMB) va presentar per 
primera vegada l'enquesta, adreçada a metges que s'ha d'omplir en 
presència de la persona abans d’ inocular-se la vacuna, per valorar la 
idoneïtat o la contraindicació de la vacunació. 
Aquest qüestionari no és conegut per la majoria dels metges i 
diplomats espanyols. 
El mateix COMB tampoc fa res per recordar-ho. 
S'haurà de presentar al metge i/o infermera de capçalera perquè passi 
l'enquesta a la persona que es pretén vacunar, faci la valoració i la 
integri al seu historial mèdic. 
El qüestionari consta de 10 punts. 
Si alguna de les preguntes III, IV, V, VI, VII i VIII és positiva la 
vacunació està contraindicada. 
 
 
 
Font de Referència: 
 
Cuadernos de Buena praxis. Guía de actuación en la aplicación de las 
vacunas. Colegio de Médicos de Barcelona. Enero 2002. 
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QÜESTIONARI PREVACUNAL 
 

 
 
 

I ¿Ha estat malalt/a, ha tingut diarrea o ha presentat febre en els 
últims dies?  
 
II. Pren analgèsics, antiinflamatoris, corticoides, xantines, simtron, 
anticoagulants o productes d'immunoteràpia passiva etc?  
 
III. ¿Recorda haver patit en alguna ocasió la infecció de la qual 
volen vacunar-lo?  
 
IV. Té antecedents familiars de malalties neurològiques, 
autoimmunes, al·lèrgiques, inmudeficients, tumors, etc.?  
 
V. Ha patit al llarg de la seva vida alguna malaltia neurològica, 
autoimmune, al·lèrgica, immunodeficient, tumoral o d’altres?  
 
VI. És al·lèrgic a l'alumini, mercuri, sorbitol, glutaldehído, 
antibiòtic, al borat, a la gelatina, al làtex, etc?  
 
VII. Ha presentat en alguna ocasió alguna reacció adversa a 
anteriors vacunes?  
 
VIII. En el cas de ser dona, està embarassada o vol quedar-se 
embarassada?  
 
IX. Està alletant actualment?  
 
X. Ha rebut algun producte hemàtic, alguna gammaglobulina o alguna 
transfusió en aquestes últimes setmanes? 
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4rt Pas: 
 
En un país com el nostre on no és obligatori vacunar-se, sempre que 
s'ha produït una RAV (Reacció Adversa a la Vacuna), les 
administracions s'han desentès dels danys postvacunals argumentant 
que la vacunació s'ha realitzat sota la responsabilitat de les mateixes 
persones, dels progenitors, tutors o responsables ja que no hi ha 
obligació. 
Davant l'obligació vacunal els metges, infermer/es i l'administració es 
fan responsables dels danys causats per la vacuna tant a nivell mèdic 
com de les repercussions econòmiques que generi. 
El document de danys es presentarà en 3 còpies. 
Una còpia pel metge, una altra pel registre i una altra per a la persona 
interessada. Cal assegurar-se que posin el segell d'entrada a totes les 
còpies. Sempre cal quedar-se amb una còpia segellada. 
Aquesta gestió es durà a terme sense bronques ni empipaments. 
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Model 2 
 
Document de Danys i Responsabilitats Mèdica i 
Administrativa 
 

 
El professional sanitari i les administracions coneixedores del 
consentiment informat, de les RAV (Reaccions Adverses de les 
Vacunes), de les contraindicacions i de la història prevacunal es fan 
responsables dels possibles danys causats al ciutadà després de la 
vacunació. 
 
 
A……………….., a………de……………….. de 202……. 
 
 
 
 
 
Signatura 
 
Dades del professional: 
 
Nom i cognoms 
DNI 
E-mail 
 
 
 
 
Signatura 
 
Dades del ciutadà: 
 
Nom i cognoms 
DNI 
E-mail 
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Recomanacions per a l’Escolarització 
 
A la Prematriculació i Matriculació Escolar 

 
El 17 de maig de l'any 2020 la Generalitat de Catalunya va presentar 
unes recomanacions, en particular el Pla d'Obertura de Centres 
Educatius en fase 2 a la finalització del curs 2019-2020 i per a 
l'organització del curs 2020-2021. 
A l'apartat 1. Requisits per a l'assistència de l'Annex 1, especifica que 
un dels requisits de matriculació per accedir a Centre educatiu 
(preescolar, primària, secundària, FP i universitat) és la presentació 
del Carnet de Vacunació al dia. 

 
Passos a seguir: 
 
A la prematriculació escolar presentar una còpia del Carnet de 
Vacunació al dia, estigui buit o parcialment emplenat. 
A la matriculació, un cop assignat el centre escolar, si reclamen el 
Carnet de Vacunació al dia, demanar que ens ho sol·licitin per escrit i 
amb registre d'entrada. 
No acceptar cap informació de part de l'administració de forma oral. 
Sempre demanar-la per escrit i amb registre d'entrada. 
Si insisteixen en demanar el Carnet de Vacunació al dia podem 
presentar un Certificat Mèdic Oficial de Contraindicació. 
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Recomanacions en Colònies i Activitats d’Estiu 
 
A la Prematriculació per a Activitats d’Estiu  i 
Colònies 

 
Com cada any, arribades aquestes dates, les administracions locals, 
provincials i autonòmiques ofereixen un seguit d'activitats lúdiques 
per gaudir l'estiu. 
Sempre es presenten problemes respecte del lliurament del carnet de 
vacunacions. 

 
Passos a seguir: 
 
A la prematriculació d'Activitats d'Estiu i Colònies presentar una 
còpia del Carnet de Vacunes al dia i el Certificat Mèdic Oficial de 
Contraindicació vacunal.  
Qualsevol observació per part de l'administració local o autonòmica 
no l'acceptar-la si no per escrit i amb registre d'entrada. 

 

 

 

 

Totes les recomanacions del Manual de 

Resistència s'ajusten a normatives vigents. 

Qualsevol canvi legislatiu que afecti el contingut 

d'aquest Manual comportarà la seva modificació i 

actualització. 
 


