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Circular 20/97 – 15 de juny de 2020 

 

Coronavirus: Consultes resoltes per part de la Direcció General de 

Turisme 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

Us fem arribar les dues consultes resoltes que es van enviar a la Direcció General 

de Turisme el proppassat dimecres 10 de juny i que ens han respòs aquesta tarda:  

 

1. Des de la Direcció General de Turisme es confeccionarà alguna declaració 

responsable per tal que els allotjaments turístics puguin fer firmar als seus 

clients, amb la finalitat de demanar-los que en el moment del check in no 

presenten cap simptomatologia compatible amb la COVID-19 i que per exemple 

en els 14 dies anteriors a la data de fer-lo no han conviscut o mantingut un 

contacte estret amb un positiu confirmat i/o amb simptomatologia amb la 

COVID-19. Així mateix saber si es confeccionarà algun certificat de l’estat de 

salut dels hostes per poder-los entregar.  

 

RESPOSTA DE LA DGT: Les autoritats de salut pública no han   aprovat  exigir 

formularis de declaració/certificat  de salut per a permetre l’accés als clients a  les 

instal·lacions o establiments.   No obstant això, de forma desvinculada de 

l’exigència normativa  les empreses  poden decidir fer-ho, tot respectant 

la  normativa de protecció de dades personals.       

 

El protocol que vam treballar contempla un document de traçabilitat del  viatger 

que  , i el podeu consultar a. 

http://empresa.gencat.cat/web/shared/canalempresa/CE_covid_mesures_/ce_doc_

covid_mesures_/Turisme-ProtocolHotels.pdf. 
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S’adjunten els models de la declaració extrets del protocols d’hotels no oficial de la 

Direcció General de Turisme, que les empreses poden utilitzar-les si ho creuen 

convenient.  

 
2. A la disposició final cinquena del Reial Decret-llei 21/2020 indica que dintre del 

període de l’estat d’alarma o de las fases de la desescalada o de la nova 

normalitat, els consumidors podran resoldre un contracte de compravenda de 

béns o de prestació de serveis, sempre i quan, per causes de mesures 

adoptades pel tema de la COVID-19 no l’hagin pogut complir. Tot i que 

l’empresa podrà oferir un bo sempre i quan el consumidor l’accepti. Així mateix, 

parla de que els organitzadors o minoristes dels viatges combinats podran oferir 

bons per valor del reemborsament que se’ls hauria de fer el consumidor amb 

una validesa d’un any, que si passat aquest any no s’ha utilitzat el consumidor 

podrà demanar el reemborsament del que hagués pagat. En aquest sentit, com 

s’ha d’entendre pel que fa els allotjaments turístics? Des de la Direcció General 

de Turisme es farà alguna regulació d’aquest tema? Ens trobem que alguns 

hotels associats tenen reserves pel mes d’octubre, i no saben que han de fer en 

el cas que els anul·lin perquè hi hagi un rebrot.  

 

RESPOSTA DE LA DGT: Sobre la segona pregunta com  apunteu ja esta  prevista en 

l’apartat 1 de l’article  36 del  Reial Decret –Llei 11/2020, de 31 de març 

modificat  pel  Reial Decret-llei 21/2020 .    

 

“Uno. Se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 36 que quedan redactados como 

sigue: 

«1. Si como consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades 

competentes durante la vigencia del estado de alarma o durante las fases de 

desescalada o nueva normalidad, los contratos suscritos por los consumidores y 

usuarios, ya sean de compraventa de bienes o de prestación de servicios, incluidos 

los de tracto sucesivo, resultasen de imposible cumplimiento, el consumidor y 

usuario tendrá derecho a resolver el contrato durante un plazo de 14 días desde la 
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imposible ejecución del mismo siempre que se mantenga la vigencia de las medidas 

adoptadas que hayan motivado la imposibilidad de su cumplimiento. La pretensión 

de resolución solo podrá ser estimada cuando no quepa obtener de la propuesta o 

propuestas de revisión ofrecidas por cada una de las partes, sobre la base de la 

buena fe, una solución que restaure la reciprocidad de intereses del contrato. Las 

propuestas de revisión podrán abarcar, entre otras, el ofrecimiento de bonos o 

vales sustitutorios al reembolso, que en todo caso quedarán sometidos a la 

aceptación por parte del consumidor o usuario. A estos efectos, se entenderá que 

no cabe obtener propuesta de revisión que restaure la reciprocidad de intereses del 

contrato cuando haya transcurrido un periodo de 60 días desde la solicitud de 

resolución contractual por parte del consumidor o usuario sin que haya acuerdo 

entre las partes sobre la propuesta de revisión.» 

 

La Direcció General de Turisme no  regularà sobre de les  condicions de resolució 

dels contractes de serveis d’allotjament per part dels consumidors . En  aquest link 

de l’Agència Catalana del Consum podeu trobar informació sobre com entendre la 

norma http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Pagues-i-senyals 

 

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte. 

  

Rebeu una cordial salutació, 
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