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Circular 21/80 – 9 de juny de 2021 

 

Coronavirus: Modificació de les mesures de control a les persones 

procedents de França 

 

Benvolguts i benvolgudes,  

 

Per a la vostra informació, us comuniquem que avui s’ha publicat al BOE número 

137, l’Ordre SND/568/2021, de 26 de març, per la qual s’estableixen mesures de 

control sanitari a les persones procedents de França que arriben a Espanya per via 

terrestre. S’adjunta la disposició.  

 

Els punts destacats de la normativa són els següents: 

 

1- Es modifica l’apartat 1 de l’Ordre SND/292/2021, de 26 de març: Totes les 

persones majors de 12 anys (abans eren 6) procedents de zones de risc de 

França, que arribin a Espanya per via terrestre hauran de disposar de la 

certificació d’algun dels següents requisits sanitaris: 

a) Certificat que confirmi que el titular ha rebut una vacuna contra 

la COVID-19 (certificació de vacunació). S’acceptaran com a vàlids 

els certificats de vacunació expedits per les autoritats competents del 

país d’origen a partir dels 14 dies posteriors de la data d’administració 

de la última dosis de la pauta vacunal completa.  

b) Certificat que indiqui el resultat d’una Prova Diagnòstica 

d’Infecció Activa de COVID-19 que s’hagi realitzat el titular 

(certificat de diagnòstic). S’acceptaran com a vàlids els certificats de 

prova diagnòstica d’infecció activa de COVID-19 amb resultat negatiu 

expedits a les 48 hores anteriors a l’arribada a Espanya.  
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Les proves diagnòstiques admeses són: 

 

1. Proves PCR 

2. Test de detecció d’antigen incloses a la llista comuna de test ràpids.  

 

c) Certificat que confirmi que el titular s’ha recuperat de la 

COVID-19 (certificat de recuperació). S’acceptaran com a vàlids 

els certificats de recuperació expedits per a l’autoritat competent o per 

a un servei mèdic com a mínim 11 dies després de la realització de la 

primera prova diagnòstica NAAT amb resultat positiu. La validesa del 

certificat finalitzarà després de 180 dies a partir de la data de 

la presa de la mostra.  

 

Tots els certificats hauran d’estar redactats en castellà, anglès, francès o alemany.   

 

L’Ordre entra en vigor avui mateix.  

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte. 

  

Rebeu una cordial salutació 
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