
 

  

Certificat COVID digital de la UE 

Preguntes freqüents 

 

• Quan podré començar a obtenir aquests documents? 

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. 

 

• 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. 

 

• Com puc obtenir el certificat COVID digital de la UE? 

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 (disponible 
properament). 

 

• 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 (disponible 

properament). 
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• Són obligatoris per viatjar dins la UE? 

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

 

• Quina durada tenen aquests certificats? Caduquen? 

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

 

• Com i on puc obtenir els certificats? 

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

 

• En quin format els 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.  

 

• 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. 


