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Circular 22/12 – 2 de febrer de 2022 

 

Resolució de 28 de gener de 2022, de la Direcció General de Salut 

Pública per la qual es modifica la de 4 de juny de 2021 

 

Relativa als controls sanitaris a realitzar als punts d’entrada 

d’Espanya 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

La CEHAT ens ha fet arribar una circular informant-nos que amb l’objectiu d’aportar 

més claredat als ciutadans sobre les recomanacions i restriccions per a la lliure 

circulació de viatgers durant la pandèmia de la COVID-19, els Estats membres de la 

UE han acordat en Consell una nova Recomanació de la UE per a una millor 

coordinació a l’hora de viatjar de forma segura. 

 

Aquesta Recomanació de la UE, de 25 de gener de 2022, assenyala que l’àmplia 

disponibilitat de les proves ràpides d’antígens incloses a la llista comuna acordada 

pel Comitè de Seguretat Sanitària, justifica establir un període de validesa no superior 

a les 24 hores d’aquestes proves.  

 

Per això, la Direcció General de Salut Pública, mitjançant la Resolució de 28 de gener 

de 2022, modifica la del 4 de juny de 2021, relativa als controls d’entrada d’Espanya 

i considera necessari actualitzar-la en els següents aspectes:  

 

Es modifica l’apartat Setè de la Resolució de 4 de juny de 2021, que queda redactat 

de la següent forma:  

 

“S’acceptarien com a vàlids els certificats de prova diagnòstica d’infecció 

activa de COVID-19 amb resultat negatiu que pertany a algun dels següents 

tipus: 
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1. Proves de modificació d’amplificació d’àcid nucleic molecular (NAAT), 

que la mostra s’hagi obtingut dintre de les 72 hores anteriors a 

l’arribada d’Espanya.  

 

2. Test de detecció d’antígens inclosos a la llista comuna de test ràpids 

de detecció d’antígens per a la COVID-19, publicada per la Comissió 

Europea en base la Recomanació del Consell 2021/C24/01, que la 

mostra s’hagi obtingut dintre de les 24 hores anteriors a l’arribada a 

Espanya”.  

 

S’adjunta el fulletó informatiu de la UE, en anglès, amb les noves normes per a una 

circulació segura.  

 

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

 

Rebeu una cordial salutació, 


