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Circular 21/124 – 16 de setembre de 2021 

 

Coronavirus: Modificació de criteris en la restricció temporal de 

viatges no imprescindibles a la UE 

 

Benvolguts i benvolgudes,  

 

Pel vostre interès, us adjuntem l’Ordre INT/965/2021, de 15 de setembre, per la qual 

es modifica l’Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, segons la qual es modifiquen 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 amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.  

 

L’annex de l’Ordre INT/657/2020 queda modificat i s’ha revisat la llista de països 

segons la qual els seus residents no es veuen afectats per la restricció temporal de 

viatges no imprescindibles a la UE. De la llista s’ha suprimit Albània, Armènia, 

Azerbaidjan, Brunei, Japó i Sèrbia i s’ha inclòs l’Uruguai.  

 

D’aquesta manera, la llista revisada i l’annex queden redactats de la següent manera: 

 

Tercers països, regions administratives especials i altres entitats i autoritats 

territorials segons els quals els seus residents no es veuen afectats per la restricció 

temporal de viatges no imprescindibles a la UE a través de les fronteres exteriors en 

els termes recollits en aquesta ordre:  

I. Estats  

1. Austràlia.  

2. Bòsnia i Hercegovina.  

3. Canadà.  

4. Jordània.  

5. Nova Zelanda.  
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6. Qatar.  

7. República de Moldàvia.  

8. Aràbia Saudita.  

9. Singapur.  

10.Corea del Sud.  

11.Ucraïna.  

12.Uruguai. 

13.Xina.  

II. Regions administratives especials de la República Popular de la Xina: 

- RAE de Hong Kong.  

- RAE de Macau.  

III. Entitats i autoritats territorials no reconegudes com a Estats per almenys un Estat 

membre de la Unió Europea:  

- Taiwan. 

 

Aquesta ordre tindrà efectes a partir de les 00:00 h del 20 de setembre  

del 2021.  

 

 

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

  

Rebeu una cordial salutació, 
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