
Restriccions de viatge per Coronavirus 

 

Alemanya: tot viatger que visiti Alemanya des d'Espanya haurà de sotmetre's a una prova PCR 

en l'aeroport de destinació. En uns certs casos, depenent dels governs regionals, els turistes 

hauran de passar una quarantena. 

Àustria: des del 10 d'agost exigeix presentar una PCR negativa realitzada 72 hores abans de 

viatjar per a poder entrar en el seu territori a tot aquell que viatgi des d'Espanya. Salvo a aquells 

que ho facin des de Canàries i Balears. 

Bèlgica: imposa quarantena i test per als viatgers procedents d'Aragó, Navarra, Lleida i 

Barcelona, i recomana realitzar quarantena als quals arribin des de Girona, Tarragona, País Basc, 

La Rioja, Extremadura, Sòria, Guadalajara, Castelló, València, Múrcia, Almeria, Illes Balears i 

Madrid. 

Bulgària: les arribades des d'Espanya estan permeses, però han d'aïllar-se durant 14 dies. 

Egipte: els vols internacionals es van reprendre l'1 de juliol. A totes les arribades se'ls pren la 

temperatura, cal completar una targeta de monitoratge amb dades personals i aïllar-se per 14 

dies. 

França: les fronteres es van obrir a viatges no essencials el 15 de juny. Les arribades des de fora 

del Regne Unit, l'àrea europea, Austràlia, el Canadà, Geòrgia, el Japó, Montenegro, el Marroc, 

Nova Zelanda, Ruanda, Sèrbia, Corea del Sud, Tailàndia, Tunísia i l'Uruguai han d'aïllar-se durant 

14 dies a la seva arribada a França continental. 

Grècia: s'ha de completar un formulari de localització de passatgers en línia (PLF) almenys 48 

hores abans de l'arribada a Grècia. El formulari està online, en anglès. Una vegada que hagi 

completat el formulari, rebràs un codi QR per a mostrar a les autoritats gregues a la teva 

arribada. S'estan realitzant proves aleatòries de coronavirus en els aeroports, i si ets seleccionat, 

has d'aïllar-te en la direcció que figura en el teu formulari PLF fins que rebis els resultats. 

Hongria: tanca les seves fronteres a partir de l'1 de setembre per als ciutadans estrangers. 

Irlanda: exigeix quarantena de 14 dies als viatgers des d'Espanya. 

Itàlia: les fronteres estan obertes als turistes internacionals, però els viatgers de fora de la UE i 

la zona Schengen han d'aïllar-se durant 14 dies. Les arribades des d'aquestes àrees no estaran 

subjectes a mesures de quarantena. La regió d'Emília Romanya, en el nord d'Itàlia, demana 

proves de coronavirus per a tots els que arribin allí des d'Espanya. 

Països Baixos: exigeix quarantena als qui procedeixin de Segrià (Lleida), Barcelona i voltants, i 

els municipis de Figueres i Vilafant. 

Regne Unit: les fronteres es van reobrir el 21 de juny al Regne Unit, la Unió Europea i els països 

de l'àrea Schengen. Des del 26 de juliol, tots els viatgers que viatgin des d'Espanya han de 

guardar una quarantena de 14 dies. A més, hauran de facilitar la seva informació de contacte 

perquè les autoritats puguin comprovar el seguiment d'aquesta mesura, a través d'un formulari 

online fins a 48 abans del seu viatge. A la seva arribada al país hauran d'ensenyar aquest 

formulari emplenat. 

Romania: exigeix quarantena per a viatgers procedents d'Aragó, Balears, Cantàbria, Catalunya, 

Madrid, Navarra, País Basc, La Rioja i les dues Castilles. 



Suïssa: des del 8 d'agost, Suïssa imposa una quarantena de 10 dies als viatgers espanyols, 

excepte als procedents de Balears i Canàries. 

Només una vintena de països, dels quals vuit pertanyen a la UE, permeten l'arribada de viatgers 

procedents d'Espanya sense imposar restriccions per coronavirus, segons l'últim mapa publicat 

pel Ministeri d'Afers exteriors, UE i Cooperació. 

Es tracta de (dins de la UE): Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, França, Luxemburg, Portugal, Polònia 

i Suècia. Fora de la UE: Albània, Macedònia, Montenegro i Sèrbia. Fora d'Europa: l'Afganistan, 

Txad, Corea del Sud, Costa d'Ivori, Lesotho, Mèxic, Mongòlia, Síria i Iemen. 

De cara a setembre, els països on s’estima que la seguretat del viatger és més alta, a data de 

publicació d'aquest article, són Itàlia, Grècia, Xipre, Alemanya, Portugal i Eslovènia. 

Convé planificar un viatge amb polítiques de cancel·lació flexibles (sense despeses afegides) per 

a cada servei contractat: bitllets de transport, allotjament, serveis, activitats, etc. Malgrat això, 

un motiu de força major provocat per causes alienes al consumidor pot ser motiu de 

reemborsament íntegre d'aquestes despeses. 

Cal tenir en compte que si es planifica un viatge a l'estranger sense complir els requisits 

d'entrada al país que estiguin vigents en el moment de la reserva, no existeix dret al 

reemborsament ni a cap mena d'indemnització. 

 


