Certificat COVID digital de la UE | Preguntes freqüents
1. Què és el certificat COVID digital de la UE?
El certificat COVID digital de la UE és una acreditació que avala l’estat de vacunació
de la persona, si ha passat la COVID-19 o si té una prova diagnòstica negativa
recent.

2. Quan podré començar a obtenir aquests documents?
Ja és possible obtenir el certificat de vacunació, el de recuperació i el de prova
diagnòstica negativa a través de La Meva Salut. Aquest certificat està disponible tant
per a menors d’edat com per a majors d’edat.

3. Com i on puc obtenir el certificat COVID digital de la UE?
Podeu trobar-los a La Meva Salut, dins les seccions “Informes i resultats” i de
“Vacunes i certificat COVID digital UE”.

 Certificat de vacunació contra la COVID-19.
o

Si heu rebut alguna dosi d’una vacuna contra la COVID-19
aprovada per la Unió Europea: Pfizer/BioNTech,
Moderna/Lonza, Oxford/AstraZeneca o J&J/Janssen. A
Catalunya no és vàlid fins que no es tenen les dues dosis
de la vacuna, una dosi en el cas de J&J/Janssen.

o

Si fa més de 2 mesos que heu rebut un diagnòstic positiu
de COVID-19 i heu rebut una dosi de la vacuna, ja que la
vostra pauta de vacunació es considera finalitzada.

o

Si encara no esteu vacunats, demaneu dia i hora per a la
vacuna a vacunacovidsalut.cat.

o

En cas que no estigueu vacunats, podeu demanar els
altres dos certificats.
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 Certificat de recuperació de la COVID-19.
o

Se us facilita si heu passat la COVID-19 amb una prova
diagnòstica PCR positiva que consti al sistema de salut de
Catalunya.

o

Per obtenir-lo, han de passar un mínim d’11 dies i un
màxim de 180 dies des del resultat positiu per PCR de
COVID-19.

o

Per directriu europea, el test ràpid antigènic (TAR) no té
validesa per obtenir el certificat de recuperació de la
COVID-19. Caldrà esperar 2 mesos des del diagnòstic
positiu per rebre una dosi de vacuna i poder obtenir el
certificat de vacunació COVID-19.

 Certificat de prova diagnòstica COVID-19 negativa (test
d'antígens o PCR) que podeu fer-vos en qualsevol dels centres
acreditats que trobareu en aquesta pàgina.

De forma presencial, es poden obtenir els tres certificats als centres d’atenció primària
(CAP). El de vacunació, a més, el podeu sol·licitar al centre de vacunació quananeu a
vacunar-vos.

4. És només per a les persones vacunades?
No. Es poden obtenir tres certificats diferents:

-

Certificat de vacunació contra la COVID-19.

-

Certificat de recuperació de la COVID-19.

-

Certificat de prova diagnòstica COVID-19 negativa.

2/5

5. He passat la COVID-19 i tinc una dosi de la vacuna. Puc demanar el certificat
COVID digital de la UE?

Si has passat la COVID-19 i al cap de 2 mesos t'administren la vacuna contra la COVID19, la teva pauta de vacunació està finalitzada. Com a conseqüència, pots obtenir el
certificat COVID digital de la UE (1/1).

També pots obtenir el certificat COVID digital de la UE si després de la primera dosi de
la vacuna et contagies de la COVID-19. En aquest cas et podràs vacunar amb la
segona dosi de la vacuna 2 mesos després d'haver superat la malaltia (2/2).

6. On m'he de fer les proves TAR o PCR?
Als centres acreditats per a provesdiagnòstiques de COVID-19.

Els resultats, els podeu descarregar a La Meva Salut. En cas de no tenir-ne, a una URL
que et facilitarà el laboratori on et facis la prova.

7. És obligatori per viatjar dins la UE?
No, però faciliten la mobilitat dins la UE en reduir els tràmits i eliminar eventuals
restriccions d’accés o de mobilitat.

8. És obligatori per accedir a un local d’oci nocturn?
Sí, actualment és indispensable tenir el certificat COVID digital de la UE per
accedir a qualsevol local d’oci nocturn de Catalunya.

9. Quina durada té aquest certificat? Caduca?


Certificat de vacunació contra la COVID-19: vàlid durant un any
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desde la data de la darrera dosi.



Certificat de recuperació de la COVID-19: vàlid durant 6 mesos.



Certificat de prova diagnòstica COVID-19 negativa:
o

amb test d'antígens (TAR), 48 h

o

amb PCR, 72 h

En funció de les aprovacions dels reglaments europeus, aquests terminis poden patir alguna
variació. En qualsevol cas, en cada un dels certificats trobareu indicat el seu període de
validesa.

10. En quin format el puc obtenir?
En un document digital en format PDF amb un codi QR que conté la informació
essencial, així com la signatura digital per comprovar l’autenticitat del certificat, i
que podreu imprimir en paper si fos necessari.

11. Els catalans o catalanes vacunats a l’estranger podem accedir també al certificat
COVID digital de la UE?
Les persones que s’hagin vacunat amb vacunes estrangeres han de presentar al centre
d’atenció primària (CAP) un certificat oficial emès per l’autoritat competent del lloc on han
rebut les dosis. Aquest document ha d’incloure tota la informació requerida per al registre i
ha de ser validat per un professional sanitari. Aquestes vacunes estrangeres han d’estar
autoritzades per l’Organització Mundial de la Salut (OMS).
El certificat es pot obtenir a La Meva Salut.
Condicions per accedir-hi:



Les dues dosis administrades a l’estranger.



Una dosi única administrada a l’estranger, (ex. J&J/Janssen).



La primera dosi administrada a l’estranger i la segona a Catalunya.



La primera dosi administrada a Catalunya i la segona a l’estranger.
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12. Quins altres documents necessitem els catalans i catalanes residents a l’estranger
per viatjar a Catalunya i a l’Estat espanyol?
Cada país o comunitat autònoma estableix la documentació necessària a l’hora de viatjar pel
seu territori, des d’altres zones de l’Estat o des de l’estranger.
A més del certificat COVID digital de la UE, l’Estat espanyol exigeix emplenar un qüestionari
de control sanitari al qual pots accedir des de la pàgina spth.gob.es o bé descarregant-te
l’app que trobaràs en aquesta mateixa pàgina. Aquest formulari l’has d’emplenar 48 hores
abans del teu vol. Una vegada emplenat i enviat, rebràs un correu electrònic amb un QR que
serà escanejat pel control sanitari. Tant aquest QR com el certificat COVID digital de la UE et
permetran accedir a l’aeroport de destinació de l’Estat espanyol o de Catalunya.

13. Tinc altres dubtes concrets sobre la meva situació, què puc fer?
Aquesta informació s’anirà ampliant a mesura que la Unió Europea publiqui el
reglament del certificat COVID digital de la UE.
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