
ACTUALITZACIO DE LES RESTRICCIONS DE VIATGE A ESPANYA I A LA UE PER LA COVID 

El Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, estableix l'obligatorietat, per a tot passatger amb 

destinació a Espanya, d'emplenar un formulari de salut pública abans de la seva entrada al país, 

a través de l'adreça d'internet www.spth.gob.es o mitjançant l'aplicació gratuïta SPAIN TRAVEL 

HEALTH-SpTH. Les agències de viatge, els operadors turístics i les companyies de transport aeri 

o marítim i qualsevol altre agent que comercialitzi bitllets aïlladament o com a part d'un viatge 

combinat hauran d'informar els passatgers, en l'inici del procés de venda dels bitllets amb 

destinació a Espanya, de l'obligatorietat del viatger de presentar el Formulari de Control Sanitari 

a l'arribada. A més, a partir del 23 de Novembre, s'exigirà en el mateix la declaració de disposar 

d'una Prova Diagnòstica d'Infecció Activa per a SARSCoV-2 (PDIA) amb resultat negatiu 

realitzada en les setanta-dues hores prèvies a l'arribada per a tots els viatgers que procedeixin 

de països/zones de risc de la UE, Suïssa, Noruega i Regne Unit. Les zones de risc dins d'Europa 

són aquelles que no estan marcades en verd en el següent mapa editat pel Centre Europeu per 

a la Prevenció i el Control de les Malalties (ECDC) i que s'actualitza setmanalment en la web de 

la Unió Europea: 

(veure en aquesta pàgina web el primer mapa de la web: “Combined indicator: 14-day 

notification rate, testing rate and test positivity,” 

 

Llegenda dels colors:  

• Verd si es donen menys de 25 casos per cada 100.000 habitants i  les PDIAS son afirmatives en menys 
del  4% dels casos. 

• Taronja si es donen menys de 50 casos per cada 100.000 habitants però  les PDIAS son afirmatives en  el 
4% dels casos o més o si es donen entre 25 I 150 casos per 100.000 habitants I les PDIAS son 
afirmatives en menys del 4% dels casos. 

• Vermell  si es donen més de  50 casos per 100 000 i les PDIAS son afirmatives en el 4%  o més dels 
casos o si es donen més de 150 casos per 100 000 habitants. 

• Gris si no hi ha suficient informació o si es realitzen  menys de 300 PDIAS per cada 100.000 habitants. 

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement


 

A l'efecte d'aquesta Recomanació, els residents d'Andorra, Mònaco, San Marino i el Vaticà han 

de considerar-se assimilats a residents de la UE. 

La Llei estableix que el gestor aeroportuari i les companyies aèries prestaran la seva col·laboració 

al Ministeri de Sanitat per a la implementació de les mesures de control sanitari, aspecte 

fonamental a l'hora de poder garantir l'adequada implantació de la mesura. En aquest sentit les 

companyies aèries comprovaran amb anterioritat a l'embarqui, que els passatgers amb 

destinació Espanya disposen del codi QR generat a través de la web www.spth.gob.es, o de 

l'aplicació Spain Travel Health-SpTH. Els passatgers que arribin a Espanya per via marítima i 

aquells que arribin per via aèria que, excepcionalment, no haguessin pogut emplenar 

telemàticament el Formulari de Control Sanitari, el podran presentar en format paper abans de 

l'embarqui, com a alternativa al codi QR. En aquest cas haurà d'anar acompanyat amb el 

document acreditatiu de la realització de la PDIA que el viatger haurà de conservar en el seu 

poder durant tot el viatge. 

Per a obtenir informació sobre dades epidemiològiques, mesures contra el coronavirus, 

restriccions a l'entrada de cadascun dels estats membres de la UE a més de Suïssa i Noruega es 

troba disponible l'eina: https://reopen.europa.eu/es 

És necessari introduir en l'aplicació el nom del país al qual es desitja viatjar (veure imatge)per a 

obtenir tota la informació disponible en relació al COVID i les seves mesures en aquest estat 

membre

 

En el que concerneix tercers països, els desplaçaments no essencials de residents d'aquests, 

cap a la Unió Europea, estan restringits des del passat 17 de març. A partir de l'1 de Juliol es va 

acordar crear una llista per a per a suprimir progressivament les restriccions de viatge cap a la 

UE d'uns certs residents. Es publica regularment actualitzada al següent enllaç. 

 

 

https://reopen.europa.eu/es
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/10/22/travel-restrictions-council-reviews-the-list-of-third-countries-for-which-restrictions-should-be-lifted/


La llista s'ha actualitzat per última vegada el 22 d'Octubre i inclou els següents països els 

residents dels quals haurien de poder viatjar lliurement a la UE:  

• Austràlia 

• Japó 

• Nova Zelanda 

• Ruanda 

• Singapur 

• Corea del Sud 

• Tailàndia 

• Uruguai 

• Xina, a reserva de confirmació de reciprocitat. 

També hauran d'aixecar-se gradualment les restriccions dels viatges per a les dues regions 

administratives especials de la Xina, a reserva de confirmació de reciprocitat: 

• Hong Kong 

• Macau 

La Recomanació del Consell no és un instrument jurídicament vinculant. Les autoritats dels 

estats membres continuen sent responsables de l'aplicació del seu contingut. Podran, amb 

total transparència, decidir aixecar només progressivament les restriccions dels viatges 

aplicables als països de la llista. L'estat espanyol ha seguit les recomanacions de la UE en 

aquest sentit i ha aixecat les restriccions a tots els països de la llista exceptuant la Xina, Hong 

Kong i Macau que es troben també a l'espera de decisió definitiva per part de la UE. 

Cap Estat membre pot decidir l'aixecament de les restriccions dels viatges a tercers països no 

inclosos en la llista sense que això s'hagi decidit de manera coordinada per la UE. 

 


