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CIUTADANS ESPANYOLS QUE VULGUIN 
VIATJAR A L’ESTRANGER

CIUTADANS ESTRANGERS QUE VULGUIN 
VIATJAR A ESPANYA
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MOBILITAT INTERNACIONAL

RESTRICCIONS A ESPANYA:

Estat d’alarma (des del 25 d’octubre de 2020): 

Restriccions de mobilitat aplicades a cada CCAA (només es 

permeten desplaçaments per motius justificats).

RESTRICCIONS A CATALUNYA

Confinament perimetral (no es pot sortir de Catalunya excepte 

mobilitat essencial), confinament municipal el cap de setmana 

(div. 6h a dill. 6h) i toc de queda (cada dia 22h a 6h).

RESTRICCIONS PER VIATJAR A L’ESTRANGER

Si no existeix tancament perimetral en el lloc de residència o 

es disposa d’autorització, els espanyols poden viatjar a 

l’estranger en funció de les restriccions i requisits de 

cada país de destinació*:

▪ 100 països no permeten entrada de persones provinents 

d’Espanya.

▪ Més de 20 països que exigeixen quarantena a l’arribada.

▪ Gairebé 50 països exigeixen una prova PCR o altres

mesures sanitàries alternatives.

L’ORDRE INT/657/2020 

Estableix els països quins nacionals tenen restringida la entrada 

a Espanya: totes les persones nacionals de països de fora de 

l’espai Schenguen, amb una sèrie d’excepcions.

NOVA NORMATIVA PER PAÏSOS DE RISC**: PCR

A partir del 23 de novembre, Espanya exigirà als 

passatgers internacionals que arribin de països d’alt 

risc que presentin una prova PCR negativa realitzada 

dins de les 72 h anteriors a la seva arribada per poder 

entrar al país a través de ports o aeroports.

Aquest requisit s’aplicarà independentment de la 

nacionalitat del passatger però no afectarà als que 

accedeixin a Espanya per via terrestre.

*El mapa actualitzat amb la relació completa dels països i les restriccions per 

la pandèmia es pot consultar a: www.exteriores.gob.es.

Les persones que es trobin dins d’aquestes excepcions 

podran obtenir el visat d’entrada i podran viatjar a 

Espanya sense necessitat de que a la seva arribada 

s’hagin d’aïllar ni fer cap tipus de quarantena.

**El llistat de països o zones de risc, seran revisats cada quinze dies i la 

seva actualització serà publicada a: www.mscbs.gob.es

Podeu consultar excepcions aquí: www.exteriores.gob.es
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Per organitzar viatges a l’estranger per motius laborals, o bé per organitzar viatges d’un 

visitant extern a la UdG, l’Oficina de Salut Laboral oferirà suport en el procés.
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