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Criteris per a la restricció temporal de viatges no 
imprescindibles des de tercers països a la UE 
D’acord amb els Estats membres de la UE i Estats Associats Schengen, s’ha acordat l’Ordre 
INT/270/2020, de 21 de març, en la que s’estableixen criteris per a l’aplicació d’una restricció 
temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la UE. En aquest sentit, 
s’acorda restringir l’accés de viatgers a través de les fronteres exteriors de l’Estat espanyol, en 
concret les situades a ports i aeroports. A partir del 23 de març i per un període de 30 dies 
(amb possibilitat de pròrroga) només es permetrà l’accés per aquests punts fronterers, a més 
dels ciutadans espanyols i a residents a l’Estat espanyol, a: 
 

a) Residents a la UE o Estats Associats Schengen, que es dirigeixin directament al seu lloc 
de residència. 

 
b) Titulars d’un visat de llarga durada expedit per un Estat membre o Estat Associat 

Schengen que es dirigeixi a aquest. 
 

c) Treballadors transfronterers. 
 

d) Professionals sanitaris o de cura de gent gran que es dirigeixin a exercir la seva 
activitat laboral. 

 
e) Personal dedicat al transport de mercaderies, en l’exercici de la seva activitat laboral. 

 
f) Personal diplomàtic, consular, d’organitzacions internacionals, militars i membres 

d’organitzacions humanitàries. 
 

g) Persones que viatgen per motius familiars imperatius i acreditats. 
 

h) Qui acrediti documentalment motius de força major o situació de necessitat o per 
motius humanitaris. 

 
Aquesta Ordre és addicional a la que ja es va dictar anteriorment en relació amb les fronteres 
de França i Portugal en virtut de la qual només es permet l’entrada a territori espanyol per via 
terrestre a (i) ciutadans espanyols; (ii) residents a l’Estat espanyol; (iii) treballadors 
transfronterers i (iv) qui acrediti, documentalment, causes de força major o situació de 
necessitat. Tot això, excloent el transport de mercaderies.  
 

 
 
 
 
 
 

 


