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Nous requisits d’entrada a Espanya a partir del 7 de juny de 2021  
 
A partir del 7 de juny de 2021 entra en vigor una nova normativa: 
 
1. Viatges a Espanya des d’un país de la Unió Europea (UE) o Espai Econòmic Europeu (EEE). Quins 
documents s’exigeixen a efectes sanitaris: 
 

1.1 Si es procedeix d’una zona inclosa en la llista de països de risc de la UE/EEE s’haurà de 
certificar algun dels tres requisits següents: 
 

a) Certificat de vacunació: Expedit per les autoritats competents del país d’origen a partir dels 14 dies 
posteriors a la data d’administració de la darrera dosi de la pauta de vacunació completa. Les 
vacunes permeses son les autoritzades per l’EMA (Agència Europea del Medicament o l’OMS 
(Organització Mundial de la Salut) 
 

b) Certificat de diagnòstic: Prova negativa de PCR o test negatiu d’antígens dels inclosos a la llista 
comú de la Comisió Europea expedits 48h abans de l’entrada a Espanya 

 
c) Certificat de recuperació (prova de que s’ha superat la malaltia) expedit per l’autoritat competent 
 
1.2 Si es procedeix de zones de la UE/EEE no incloses en el llistat següent no es requerirà cap 
prova diagnòstica ni certificat de vacunació o immunitat 

 
*Qualsevol d’aquests certificats haurà d’estar redactat en espanyol, anglès, francès o alemany.  
**Els menors de 6 anys no estan obligats a presentar cap dels tres certificats esmentats anteriorment. 
 
 
2. Viatges a Espanya des d’un país que no pertany a la Unió Europea (UE) ni a l’Espai Econòmic 
Europeu (EEE). Quins documents s’exigeixen a efectes sanitaris: 
 

2.1 S’ha de consultar el llistat de països amb baixa incidència exclosos de la zona de risc que podran 
viatjar sense necessitat de prova diagnòstica, ni certificat de vacunació ni immunitat. 

 
2.2 Si es viatja des d’un país que no està en la llista de països exempts, es permetrà l’entrada de 
persones que viatgin per turisme amb un certificat de vacunació del país d’origen a partir dels 14 dies 
posteriors a la data d’administració de la darrera dosi de la pauta de vacunació completa. Les vacunes 
permeses son les autoritzades per l’EMA (Agència Europea del Medicament o l’OMS (Organització 
Mundial de la Salut) 
 

*Nota: El Ministeri de Sanitat, anirà actualitzant el llistat cada 15 dies 
 
Quina documentació cal emplenar per viatjar: 
Independentment del país de procedència, tots els passatgers que arribin a Espanya via aèria o marítima 
inclosos els que estan en trànsit i els menors de 6 anys, hauran de complimentar abans de la seva sortida un 
formulari de control sanitari a través del www.spth.gob.es o de la app Spain Travel Health. La 
complementació del formulari genera un codi QR individualitzat que el viatger ha de presentar a les companyies 
de transport abans de l’embarcament, així com en els controls sanitaris d’entrada a Espanya. 
 
En què consisteixen els controls sanitaris a l’arribada 
Inclouran com a mínim la presa de la temperatura amb termòmetre sense contacte o amb càmeres 
termogràfiques; un control documental i un control visual sobre l’estat del passatger. 
 
Els passatgers amb Certificat Digital de la UE i aquells procedents de països no considerats de risc (tant 
europeus com tercers països) obtindran un codi QR Fast Control per accés a controls sanitaris més ràpids 
 
 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/AnexoII_entre_07062021-y-20062021.pdf
https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices#form_content
https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices#form_content
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/AnexoII_entre_07062021-y-20062021.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/AnexoII_entre_07062021-y-20062021.pdf
http://www.spth.gob.es/
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Entrada a Espanya com a passatger d’un creuer internacional 
Els passatgers hauran d’emplenar la informació a través de l’aplicació EU Digital Passenger Locator Form del 
següent enllaç. 
 
Entrada a Espanya per frontera terrestre 
Els passatgers de 6 anys o més, procedents de països de risc hauran de disposar d’alguna certificació de 
vacunació, certificació de prova diagnòstica o, certificació de recuperació 
 
 
 

https://www.healthygateways.eu/

