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Circular 20/65 – 15 de maig de 2020 

 

Coronavirus: Informació d’interès (II) 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

Us enviem la següent informació d’interès, així com les disposicions del BOE d’avui 

número 136: 

 

 Document de la FOEG amb les orientacions de la Comissió Europea sobre 

com reprendre de forma segura els viatges i reiniciar el turisme europeu 

 

 Instruccions del Ministeri de Sanitat sobre la realització de proves 

diagnòstiques per a la detecció de la COVID-19 a l’àmbit de les empreses 

 

 Recomanacions per a l’obertura de l’activitat a les piscines després de la crisi 

de la COVID-19 

 
 Nou canal d’atenció al client per resoldre dubtes de la Direcció Provincial de 

Girona de la Tresoreria General de la Seguretat Social  

 

 Ordre INT/409/2020, de 14 de maig, per la qual es prorroguen els criteris 

per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des 

de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons 

d’ordre públic i salut pública en motiu de la crisi sanitària ocasionada per la 

COVID-19 

Aquesta ordre estableix que fins el 15 de juny de 2020 hi haurà una restricció 

temporals d’entrada a l’Estat Espanyol excepte per les persones dels col·lectius 

esmentats a l’article 1.  
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 Ordre TMA/410/2020, de 14 de maig, per la qual es limita l’entrada a 

Espanya a les aeronaus i bucs de passatge a través dels punts d’entrada 

designats amb capacitat d’atenció a emergències de salut pública 

d’importància internacional 

L’àmbit d’aplicació d’aquesta ordre és: 

a) Els vols de passatgers amb origen a qualsevol aeroport situat fora del 

territori espanyol. 

b) Bucs de passatgers de transbord rodat i bucs de passatge que prestin servei 

regular amb origen a qualsevol port situat fora de territori espanyol.  

 

L’article 3 de l’ordre anomena els següents únics punts d’entrada a territori 

espanyol: 

a) Aeroports: Josep Tarradellas Barcelona- El Prat, Gran Canaria, Adolfo Suarez 

Madrid- Barajas, Màlaga- Costa del Sol i Palma de Mallorca 

b) Ports de Barcelona, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Màlaga, Palma de 

Mallorca, Tenerife, Valencia i Vigo. 

 

Les limitacions de punts d’entrada no s’aplicarà a les següents excepcions: 

a) Les aeronaus de l’Estat, la realització d’escales amb fins no comercials, els 

vols exclusius de càrregues ni als vols posicionals, humanitaris, mèdics o 

d’emergència. 

b) Els bucs d’Estat, els bucs que transportin càrrega exclusivament ni els bucs 

que realitzin navegacions amb fins humanitaris, mèdics o d’emergència.  

 

La disposició entrarà en vigor a les 00:00 hores 16 de maig i tindrà vigència fins a 

les 00:00 hores del 24 de maig.  

 

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

 

Rebeu una cordial salutació, 
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