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Circular 20/62 – 12 de maig de 2020 

 

Coronavirus: Publicacions al BOE 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

Pel vostre interès, us adjuntem les següents disposicions publicades al BOE d’avui 

número 133: 

 

 Ordre INT/401/2020, d’11 de maig, per la qual es restableixen temporalment 

els controls a les fronteres interiors aèries i marítimes en motiu de la situació 

de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 

 

L’Ordre dictamina que es restableixen els controls de fronteres interiors aèries i 

marítimes des de les 00:00 hores del 15 de maig fins a les 00:00 hores del 24 

de maig de 2020.  

 

 

 Ordre SND/403/2020, d’11 de maig, sobre les condicions de quarantena a les 

que deuen sotmetre’s les persones procedents d’altres països a l’arribada a 

Espanya, durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 

 

L’Ordre estableix el següent: 

1. Les persones procedents de l’estranger hauran d’estar 14 dies en quarantena 

a partir de la seva arribada.  

2. Aquestes persones hauran de quedar-se al seu domicili o allotjament, 

limitant als seus desplaçaments a la realització de les següents activitats: 

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

b. Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.  

c. Per causes de força major o situació de necessitat.  
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Tots els desplaçaments els hauran de fer en mascareta.  

 

3. Prevaldre les mesures d’higiene i/o prevenció de transmissió de la malaltia, 

essencialment amb les persones que convisquin.  

4. Les autoritats sanitàries podran contactar amb aquestes persones per fer-los 

seguiment.  

5. Queden exceptuats d’aquestes mesures: transportistes, treballadors 

transfronterers i les tripulacions, així com els professionals sanitaris.  

6. Les agències de viatge, els tour operadors i companyies de transport hauran 

d’informar als viatgers d’aquestes mesures a l’inici del procés de venda de 

bitllets amb destí al territori espanyol. Les companyies aèries hauran de 

facilitar el formulari de salut pública als passatges (Passanger Location card).  

 

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

 

Rebeu una cordial salutació. 
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