
El Govern acorda estendre l’ús del 
certificat Covid a bars i restaurants, 
gimnasos i residències de gent gran
Si obté l’aval de la justícia, la mesura entrarà en vigor a partir 
d’aquest divendres i s’estendrà almenys durant dues setmanes
El Govern demanarà al 
Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) que 
validi l’ús del certificat 
covid per accedir a la 
restauració, els gimnasos i 
les residències de gent gran. 

Barcelona
ACN

Ara mateix només s’utilitza per a 
l’oci nocturn i els banquets amb 
ball. La voluntat del Govern és 
que aquesta ampliació de l’ús del 
passaport entri en vigor aquest 
divendres, és a dir, dijous a la nit. 
La portaveu del Govern, Patrícia 
Plaja, va assegurar ahir que es 
tracta d’una mesura “per evitar 
noves restriccions”, i va remarcar 
que no obliga a la vacunació, ja 
que també es pot acreditar la no 
infecció amb una PCR o un test 
d’antígens.

D’entrada, el certificat no serà 
necessari per accedir a les terras-
ses dels bars i restaurants. Tam-
poc afecta els treballadors de re-

sidències, gimnasos ni locals de 
restauració. Així doncs, si el pas-
saport covid rep l’aval judicial, per 
entrar en aquests espais s’haurà 
d’acreditar la pauta completa 
de vacunació, que s’ha passat la 
malaltia en els darrers sis mesos 
o aportar una prova amb resultat 
negatiu. Plaja va puntualitzar que 

el passaport Covid-19 “incentiva 
la vacunació”, però que no obli-
ga a vacunar-se, perquè es podrà 
accedir als locals si s’acredita una 
prova diagnòstica amb resultat 
negatiu. 

L’objectiu de la mesura, va re-
calcar, és aturar els contagis i no 
sobrecarregar el sistema sanita-

ri. El Govern prepara una resolu-
ció amb una vigència de 15 dies, 
però es podria allargar com passa 
en les mesures covid-19. La idea 
és que entri en vigor a partir de 
les 00:00 de divendres. Plaja va 
ressaltar que que estan prepa-
rant una petició al TSJC amb in-
formes tècnics i basada en cri-
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teris epidemiològics i que estan 
“convençuts” que autoritzarà la 
mesura. Plaja va sostenir que la 
mesura és necessària perquè Ca-
talunya es troba en risc alt i ha ar-
gumentat que la incidència actual 
requereix més mesures.

La portaveu del Govern va re-
calcar que la resolució que es 
traslladarà ara al TSJC només 
serà per ampliar el passaport Co-
vid-19 a aquests locals o centres. 
Amb tot, el Govern no descarta 
estendre’l més endavant a altres 
espais, com cinemes, teatres o 
altres activitats interiors. Per una 
altra banda, l’Associació Catalana 
de Recursos Assistencials (ACRA) 
va celebrar la mesura i espera 
que tingui el vistiplau dels tribu-
nals i que es pugui aplicar el més 
aviat possible tant a les visites 
dels centres com als professio-
nals que en formen part. L’ACRA 
va recordar que es tracta d’una 
mesura “reivindicada” que ser-
virà per protegir un dels col·lec-
tius més vulnerables.
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