
                                    Certificat Covid Digital  (29 juliol 2021) 

  

Les persones que no poden entrar a LMS com per exemple  les persones desplaçades d’altres CCAA  i necessitin el Certificat digital per viatjar a algun país de la 
Unió Europea els poden demanar a través de la web del Ministerio de Salud. Amb el  DNI o NIE i que s’identifiquin amb certificat digitat o  pel sistema Clave. 
https://cvd.sanidad.gob.es/cvdcovid/cvdcovid-formulario/index.xhtml 

 
 

         
 
 

 
                                                                                
 

Certificat de vacunació  Certificat de prova negativa Certificat de recuperació 

Per generar pauta completa de vacunació 1/1 cal una prova 
estructurada positiva (TAR , PCR o IGG d’alt rendiment ( ELISA ...) 
publicades en HC3, RSA ,TAGA ), no serveix el DX informat.  
 
Les PCR + informades a IA generen CCD de vacunació complerta, no 
de recuperació 
 
Diferenciar registre centre extern:  
-Centre extern: per vacunes administrades a altra CCAA que no sigui 
Catalunya 
-Vacunes administrades a l’estranger, per fora d’Espanya. 
 
Si 1º vacuna estranger i 2º vacuna a Catalunya, sí genera CCD 
vacunes 
 
Pendent : requeriment fet 
Poder generar CCD de 2 vacunes estrangeres informant el nom 
comercial, i de 2º vacuna a estranger i 1º dosi CCAA amb nom 
comercial i data 
 
Pendent/valorant: 
persones amb CIP que hagin rebut una dosi o una pauta complerta 
a l’estranger, podran acreditar-ho mitjançant document oficial al 
seu EAP, que ho podrà registrar a ECAP (conservar còpia del 
document oficial a documents usuari ECAP) i per tant es podrà 
emetre CCD. 

PCR negativa 72h 
TAR negatiu 48h 
 
Es fa a laboratoris externs acreditats. 
Tenen un portal habilitat. 
 
Laboratoris privats homologats ja 
publiquen a un portal habilitat, on 
envien un SMS a usuari amb un token. 
Si l’usuari informa token genera el CCD 
 
 
 
Habilitat a la IA la introducció de TAR 
aportat pel ciutadà: demana MARCA 
del tests , dia i hora. Genera CCD de 
prova negativa 

Només genera certificat de recuperació una 
PCR +  estructurada ( publicada a HC3,RSA)de 
11 a 180 dies 
 
 
NO acceptat TAR + ni serologies + 
 
 
 
 
Pendent/valorant: PCR + a la IA sigui 
acceptat pel CCD de recuperació. 
 
SISCAT i laboratoris privats homologats ja 
publiquen els resultats 
 
Serien PCR aportades pel ciutadà de 
laboratoris privats no homologats o altra 
CCAA o estrangers ,  i  publicat el document 
aportat pel ciutadà a l’HC3 des de l’ECAP  

https://cvd.sanidad.gob.es/cvdcovid/cvdcovid-formulario/index.xhtml

