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Circular 20/100 – 17 de juny de 2020 

 

Coronavirus: Disposicions BOE | Calendari de festes laborals a 

Catalunya 2021 | Informació de la Comissió Europea 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

Pel vostre interès, us adjuntem la següent informació publicada avui al BOE, al 

DOGC i l’enviada ahir per part de la FOEG: 

 

 Ordre PCM/531/2020, de 16 de juny, per la qual es publica l’Acord del 

Consell de Ministres de 16 de juny de 2020, per la qual s’estableixen els 

ports i aeroports espanyols designats com a “Punts d’Entrada amb capacitat 

d’atenció a Emergències de Salut Pública d’Importància Internacional”, 

segons l’establert al Reglament Sanitari Internacional (RSI-2005), per fer 

front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19  

 

L’ordre estableix que des del 21 de juny fins a l’1 de juliol (es podria prorrogar) els 

únics punts d’entrada a l’Estat Espanyol són: 

 Aeroports: “Josep Tarradellas Barcelona- El Prat”, “Gran Canaria”, “Adolfo 

Suárez- Barajas”, “Màlaga-Costa del Sol”, “Palma de Mallorca”, “Sevilla”, 

“Menorca”, “Eivissa”, “Lanzarote-César Manrique”, “Fuerteventura”, “Tenerife 

Sur”, “Alicante-Elche”, “Seve Ballesteros-Santander”, “Bilbao” i “Valencia”.  

 Ports: Barcelona, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Màlaga, Palma de 

Mallorca, Tenerife, València, Vigo, Santander, Alacant, Motril, Algeciras i 

Tarifa.  

 

S’estableixen excepcions sobre les aeronaus de l’Estat, els vols de càrrega, per fins 

humanitaris, mèdics o d’emergència. Així com respecte els bucs de l’Estat, que 

transporten càrrega, per fins humanitaris, mèdics o d’emergència.  

http://www.gihostaleria.org/


                                                                                                                       

Carrer Montnegre, 48-50 baixos – 17006 Girona – Tel.: 972 22 43 44 – Fax: 972 20 45 49 – Web: www.gihostaleria.org 

 

 Resolució de 16 de juny de 2020, de la Secretaria d’Estat d’Economia i 

Suport a l’Empresa, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 

16 de juny de 2020, pel qual s’estableixen els termes i condicions del cinquè 

tram de la línia d’avals a préstecs concedits a empreses i autònoms, a 

préstecs concedits a pimes i autònoms del sector turístic i activitats 

connexes, i finançament concedit a empreses i autònoms per a l’adquisició de 

vehicles de motor de transport per carretera d’ús professional, i s’autoritzen 

límits per adquirir compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs, en 

aplicació del disposat a l’article 47 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, 

General Pressupostària 

 

La resolució estableix que l’import del cinquè tram de la línia d’avals és de 12.500 

milions d’euros que es distribueix de la següent forma: 

 Fins a 7.500 milions d’euros per a renovacions i nous préstecs concedits per 

a autònoms i pimes.  

 Fins a 5.000 milions d’euros per a renovacions i nous préstecs a empreses 

que no reuneixin la condició de pime. 

 

Els avals d’aquest tram es poden sol·licitar fins al 30 de setembre de 2020 a través 

de les entitats bancàries.  

 

 Ordre TSF/81/2020, de 14 de juny, per la qual s’estableix el calendari oficial 

de festes laborals a Catalunya per a l’any 2021 

 

 Document de la FOEG: La Comissió Europea recomana l’aixecament parcial i 

gradual de les restriccions de viatge a la UE a partir del 30 de juny  

 

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

  

Rebeu una cordial salutació, 
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