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Certificat COVID digital de la UE

El certificat COVID digital de la UE us permet viatjar de forma segura entre els estats de la Unió
Europea (UE). Resoleu tots els dubtes i obtingueu els vostres certificats.

El certificat COVID digital de la UE és un document que acredita que una persona ha estat
vacunada contra la COVID-19, s'ha realitzat una prova el resultat ha estat negatiu o s'ha
recuperat de la COVID-19.

Amb la denominació certificat digital s’inclouen tres opcions d’acreditació igualment vàlides per
viatjar:

Certificat de vacunació contra la COVID-19.

Certificat de recuperació de la COVID-19.

Certificat de prova diagnòstica COVID-19 negativa.
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Preguntes freqüents

Quan podré començar a obtenir aquests documents?

Què és el certificat COVID digital de la UE?

Com puc obtenir el certificat COVID digital de la UE?

És només per a les persones vacunades?

Trobeu els vostres certificats COVID digitals de la UE a La Meva Salut 

Doneu-vos d’alta ara a La Meva Salut 

Descarregueu-vos aquestes preguntes freqüents 

Preguntes freqüents de la Comissió Europea 

Aquesta informació es revisarà a mesura que es vagin introduint actualitzacions. En cas de dubte,
truqueu al 061.

Tot i que encara estan en una fase de desplegament progressiu, tant tècnicament com en
l’àmbit de funcionalitats, ja és possible obtenir el certificat de vacunació i el de
recuperació a través del web de La Meva Salut.

Aquesta informació es revisarà a mesura que es vagin introduint actualitzacions. En cas de
dubte, truqueu al 061.

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. 

A través del web de La Meva Salut, cal complir un dels tres supòsits possibles:

Acreditació de vacunació contra la COVID-19.

Acreditació d'haver passat la COVID-19 amb una prova diagnòstica PCR positiva al
sistema de salut. Per obtenir-lo, han de passar un mínim d’11 dies des del resultat
positiu per PCR de COVID-19.

Amb una prova diagnòstica COVID-19 negativa.

No. Es poden obtenir tres certificats diferents:

Certificat de vacunació contra la COVID-19.

https://lamevasalut.gencat.cat/
https://lamevasalut.gencat.cat/alta
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/certificat-digital/certificat-covid-digitalue-faq.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_es
https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/welcome
https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/welcome
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Són obligatoris per viatjar dins la UE?

Quina durada tenen aquests certificats? Caduquen?

Com i on puc obtenir els certificats?

En quin format els puc obtenir?

Tinc altres dubtes concrets sobre la meva situació, què puc fer?

Certificat de recuperació de la COVID-19.

Certificat de prova diagnòstica COVID-19 negativa.

No, però facilita la mobilitat dins la UE al reduir els tràmits i eliminar eventuals
restriccions d’accés o de mobilitat.

En cada un dels certificats trobareu indicat el seu període de validesa.

A través del web de La Meva Salut, dins “Informes i resultats” i també de “Vacunes i
certificat COVID digital de la UE”.

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.

Aquesta informació s’anirà ampliant a mesura que la Unió Europea publiqui el reglament
del certificat COVID digital de la UE.

Data d'actualització:  17.06.2021

Avís legal: D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet
la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data

d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també
que no es contradigui amb una llicència específica.

https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/welcome
https://gencat.cat/
https://web.gencat.cat/ca/menu-ajuda/ajuda/avis_legal/

