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Aquesta comunicació té una finalitat exclusivament informativa. 
Estem a la vostra disposició per aclarir-vos qualsevol dubte. 

Qualsevol actuació ha de consultar-se amb els nostres especialistes  
 

COMUNICACIONS PROCEDENTS DE LES INSTITUCIONS, ÒRGANS I ORGANISMES DE LA UNIÓ EUROPEA.  
COMISSIÓ EUROPEA.  

COVID-19 Directrius sobre mesures de gestió de fronteres per protegir la salut i garantir  
la disponibilitat dels béns i dels serveis essencials (DOUE 16/03/2020) 

Resum de les mesures adoptades per la Comissió Europea: 

I.- Transport de béns i serveis: 

El sector del transport és essencial per garantir la continuïtat econòmica. Es consideren prioritaris: 

- Els serveis de transport d’emergència, 
- El subministrament de béns en general i, en particular, d’aliments, bestiar, i d’equips i subministraments mèdics i de protecció vitals. 
- Els desplaçaments professionals destinats a garantir el transport de béns i serveis (conductors de trens i camions, pilots i personal de vol). 

II.- Subministrament de béns: 

Per garantir la lliure circulació de totes les mercaderies, els Estats han d’establir carrils prioritaris (“carrils verds”) i eliminar la prohibició de 
circular en cap de setmana. 

No han d’imposar-se certificacions addicionals a les mercaderies que circulen legalment en el mercat únic de la UE (els aliments no són via de 
transmissió). 

Els transportistes han de poder circular a través de fronteres amb seguretat, i els Estats han de garantir el proveïment constant de productes per 
evitar el pànic i saturació de comerços. 

Han de reforçar-se ports, aeroports i centres logístics. 

III.- Mesures relacionades amb la salut: 

Les persones amb major risc per a la salut pública han de tenir una assistència sanitària adequada i prioritària. 

Mesures a adoptar en les fronteres exteriors: 

- Cribratge a l’entrada de fronteres, i complementació de formularis per a passatgers que arribin de països afectats, per qualsevol mitjà de 
transport. 

- Facilitar material informatiu a passatgers que arribin o surtin de zones afectades. 
- Cribratge a la sortida de viatgers que surtin de zones afectades, i no autoritzar el desplaçament de viatgers exposats o que hagin patit el 

COVID-19. 
- Aïllament de casos sospitosos i enviament de casos confirmats a centres sanitaris. Col·laboració entre autoritats de països fronterers. 

Es consideren “bones pràctiques” per tal que els controls siguin eficaços l’adopció de mesures per part de les autoritats sanitàries: 

- Procediments operatius normalitzats i dotació de personal suficient. 
- Equips de protecció per a tot el personal, sanitari i no sanitari. 
- Facilitar en els punts d’entrada informació actualitzada en matèria de seguretat, policia, duanes, ports, pràctics i serveis de neteja. 

IV.- Fronteres exteriors: 

Totes les persones que entrin a l’espai Schengen passaran controls sistemàtics en els passos fronterers. 

Els Estats poden prohibir l’entrada a nacionals de tercers països amb símptomes o que hagin estat exposats al risc d’infecció, o el seu aïllament 
o quarantena. 

V.- Fronteres interiors: 

Els Estats poden restablir temporalment controls fronterers en les fronteres interiors. 

No es pot denegar l’entrada de persones clarament malaltes, però s’adoptaran les mesures ja indicades. 

Un Estat membre no ha de denegar l’entrada als ciutadans de la UE o als nacionals de tercers països que resideixin en el seu territori i ha de 
facilitar el trànsit d’altres ciutadans de la UE i residents que tornin al seu país d’origen. 

Els Estats han de permetre i facilitar el creuament de fronteres per part dels treballadors fronterers, especialment, dels qui treballen en el sector 
de la salut i l’alimentació, i altres serveis essencials. 

Els Estats han de cooperar estretament i coordinar-se a nivell de la UE per garantir l’eficàcia i la proporcionalitat de les mesures adoptades. 

Les restriccions al transport de mercaderies i passatgers, així com el tancament de fronteres interiors i exteriors, que imposin els Estats 
han de ser: transparents, motivades, proporcionades, específiques i no discriminatòries, i comunicades a la Comissió i la resta d’Estats. 
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