
El certificat digital verd
Aquesta setmana Lucía Cris-

tea, presidenta de la secció
de dret sanitari de l’Il·lustre
Col·legi d’Advocats de Bar-

celona, va moderar un debat interes-
sant en què juristes i metges vam dis-
cutir sobre el certificat digital verd
(CDV) de la Unió Europea (UE), àlies
“el passaport immunitari”.
El CDV, proposat per la Comissió

Europea per facilitar la lliure circula-
ció segura dins de la UE durant la pan-
dèmia de covid, acreditarà que una
persona ha estat vacunada contra la
Covid-19, s’ha recuperat de la Covid-19
o s’ha fet una prova diagnòstica amb
resultat negatiu. Inclourà un codi QR
que garantirà l’autenticitat del docu-
ment.
El CDV no serà un requisit previ per

exercir el dret a la lliure circulació i no
discriminarà de capmanera. Serà vàlid
a tots els estats membres de la UE. És
una mesura temporal. Se suspendrà
quan l’Organització Mundial de la Sa-

lut (OMS) declari el final de l’emergèn-
cia de salut pública internacional a
causa de la covid. Epidemiològicament
té limitacions.
En primer lloc, l’estat de vacunació.

La vacunació ha de ser completa (una o
dues dosis, segons la fitxa tècnica) i
amb una vacuna aprovada a la UE. A
més, els estats membres podran deci-
dir acceptar altres vacunes. La durada
de la protecció per la vacuna encara no
se sap, per la qual cosa és previsible que
s’hagi d’actualitzar periòdicament. La
vacunació no evita al 100% la transmis-
sió de la covid. Una persona vacunada
es pot infectar i infectar. És molt poc

probable, però és possible.
Segon, una prova d’haver superat la

covid. Són les proves d’anticossos, bà-
sicament els del tipus IgG. Tenen dife-
rent fiabilitat. Els nivells d’IgG poden
decaure amb el pas del temps, de ma-
nera que caldrà actualitzar-les. Hi ha
persones que no mostren presència
d’anticossos però que tenen immunitat
cel·lular, que també és possible objecti-
var.
Tercer, les proves diagnòstiques

(PCR o proves ràpides d’antígens). No
sempre són fiables (hi ha falsos posi-
tius i falsos negatius, i encara més amb
les proves ràpides d’antígens). Només

indiquen que molt probablement no
estàs infectat en el moment de fer-te la
prova i que aquesta situació es pot es-
tendre fins a unes 72 hores després.
És important entendre que el CDV

no garanteix (no ho pot fer) que el seu
titular no es contagiarà o no encoma-
narà la covid. Acredita que aquest risc
és raonablement molt baix. Situa els
seus posseïdors en un nivell més alt de
seguretat pel que fa a aquest punt, tant
individualment com col·lectivament.
Amb el CDV es pretén que els ciuta-

dans de la UE ens puguem desplaçar a
l’estiu amb seguretat i amb un mínim
de restriccions. En resum, si aquest es-
tiu decideixen viatjar per la UE i em-
barcar en un vol en què tots els passat-
gers disposen del CDV, la probabilitat
que infecteu o us infecteu és molt més
reduïda.Malgrat això, ésmillor que vo-
leu tots ambmascareta i en silenci. En-
cara no ens podem relaxar.c
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