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Circular 20/47 – 25 d’abril de 2020 

 

Coronavirus: Publicacions al BOE número 115 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

Pel vostre interès, us fem mans de la següent informació: 

 

 Ordre INT/368/2020, de 24 d’abril, per la qual es prorroguen els controls a 

les fronteres interiors terrestres re-establertes en motiu de la situació de crisi 

sanitària ocasionada per la COVID-19 

S’adjunta la disposició esmentada que prorroga fins a les 00.00 h del 10 de maig 

els controls a les fronteres interiors terrestres.  

 

 Reial Decret 492/2020, de 24 d’abril, pel qual es prorroga l’estat d’alarma 

declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat 

d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la 

COVID-19  

S’adjunta la disposició que prorroga fins a les 00.00 h del 10 de maig la 

situació d’estat d’alarma. Així com permet que els menors de 14 d’anys 

puguin acompanyar a un adult responsable d’ells quan aquest realitzi alguna de 

les activitats següents:  

a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat, 

així com l’adquisició d’altres productes i prestació de serveis d’acord amb 

l’establert a l’article 10 (del Decret 463/2020).  

b) Assistència a centres de serveis i establiments sanitaris. 

c) Desplaçament al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, 

professional o empresarial.  

d) Retorn al lloc de residència habitual.  
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e) Assistència i cura de majors, menors, dependents, persones amb 

discapacitat o persones especialment vulnerables.  

f) Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances. 

g) Per causa de força major o situació de necessitat. 

h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa.  

  

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

 

Rebeu una cordial salutació, 
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