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DRETS DE LES PERSONES CONSUMIDORES I USUÀRIES DAVANT LES 
DIFERENTS SITUACIONS DERIVADES DEL CORONAVIRUS (COV ID-19)  

La declaració de l’estat d’alarma des del 15 de març de 2020 a conseqüència de 
l’expansió del coronavirus (COVID-19) ha suposat l’aplicació de mesures que afecten 
directament les persones consumidores i usuàries, com el tancament d’establiments 
d’hoteleria i restauració, locals d’espectacles, instal·lacions esportives i d’oci, i 
reduccions de transports per carretera, ferroviaris, aeri i marítim.  

Es mantenen oberts els establiments minoristes d’alimentació, begudes, productes i béns 
de primera necessitat; establiments de farmàcia, metges, òptiques i productes 
ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, combustible per a l’automoció, 
tallers de reparació de vehicles, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, 
aliments per a animals de companyia, tintoreries i bugaderies, i comerç a distància; 
perruqueries, només amb servei a domicili. 

 
1. CANCEL·LACIÓ DE VIATGES A CAUSA DE L’EXPANSIÓ DE L 
CORONAVIRUS   
 
Els passatgers que s’hagin vist afectats per les cancel·lacions de vols a conseqüència de 
la declaració de pandèmia per l’expansió del coronavirus tenen dret a informació, 
assistència i reemborsament o transport alternatiu, d’acord amb el que disposa el 
Reglament (CE) núm. 261/2004. 

El transportista pot oferir al passatger un bo substitutiu de l’import, que no pot afectar el 
dret del viatger a optar pel reemborsament si així ho prefereix. 
Si el passatger cancel·la el vol per causa de força major (disposició d’algun govern que 
impedeixi viatjar) no li podran aplicar cap penalització pel fet de cancel·lar el viatge, 
però, si no és per causa de força major, haurà de comprovar si en els termes i les 
condicions del contracte de transport existeix la possibilitat de cancel·lació del viatge, si 
va contractar una assegurança de viatge que cobreixi aquest supòsit o si l’aerolínia 
ofereix l’alternativa d’ajornar o cancel·lar el viatge a aquestes zones.  

En el cas que no es compleixin les circumstàncies anteriors, però l’usuari cancel·li el seu 
vol, no hi seran aplicables les obligacions previstes al Reglament (CE) 261/2004, però 
les limitacions de moviment concretes establertes a conseqüència de l’estat d’alarma o 
la potencial restricció d’entrada a tercers països de ciutadans procedents d’Espanya 
hauran de considerar-se circumstàncies excepcionals que donin lloc a dret de 
cancel·lació sense penalització i al corresponent reemborsament de les quantitats 
abonades. 
 



 

 

Oficina Municipal d’Informació al Consumidor  
 Plaça de l’Olivar, 4 bxs. - 07002 Palma   Tel. 971 72 46 50  //  971 71 27 48 Fax. 971 72 02 70 

 www.omic.palma.cat 
 

 2 

 

 

L’organisme competent en aquesta matèria és l’Agència Estatal de Seguretat Aèria. 
Podeu accedir a tota la informació sobre els drets dels passatgers en cas de 
cancel·lacions de vols al seu web,  www.seguridadaerea.gob.es. 

Els viatgers que utilitzin mitjans de transport diferents de l’avió o que tinguin 
contractats viatges combinats i es vegin afectats per les limitacions de moviment 
concretes establertes a conseqüència de la declaració d’estat d’alarma, o quan el lloc de 
destinació estigui afectat per restriccions a conseqüència del coronavirus, també tindran 
dret a cancel·lar el viatge sense penalització i al corresponent reemborsament complet 
de les quantitats abonades, ja que aquestes restriccions es consideren com a 
circumstància excepcional. 

En els viatges combinats, la persona consumidora pot optar per sol·licitar-ne el 
reemborsament o fer ús del bo que li lliurarà l’organitzador o el detallista. Aquest bo, el 
podrà utilitzar en el termini d’un any des de la conclusió de l’estat d’alarma. En cas de 
no utilitzar-se durant aquest període, el consumidor en podrà exercir el dret de 
reemborsament. 

Si teniu previst viatjar heu de consultar la informació que apareix als webs dels 
aeroports, les estacions de tren, les empreses de transport i les agències de viatge, com 
també la que ofereix el Ministeri de Sanitat i la resta de ministeris competents, i els 
webs de: 

• Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació. 
• Ambaixada i/o consolat d’Espanya al país al qual s’hagi de viatjar. 
• Centre europeu del consumidor del país en el qual us trobeu. 
  
 

2. CANCEL·LACIÓ D’ESPECTACLES I ESDEVENIMENTS   

 
En el supòsit de cancel·lació d’activitats o esdeveniments per recomanacions sanitàries 
o com a resultat de les mesures decretades pel Govern d’Espanya, tindreu dret al 
reemborsament de la totalitat del que heu pagat o a acollir-vos a un canvi de data. 

Si sou vós qui cancel·lau, heu de revisar les condicions de l’entrada de l’espectacle, 
l’esdeveniment esportiu, el concert, etc, i intentar arribar a un acord amb l’empresa 
organitzadora. 
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3. SERVEIS DELS QUALS NO ES GAUDEIX 

Als serveis que es paguin per quotes, com cursos o gimnasos, si deixen de prestar-se per 
tancament temporal de l’empresa per causa de força major (per ordre del Govern), teniu 
dret a reclamar la part proporcional de les quotes en funció del temps que hàgiu estat 
sense servei, o bé acceptar altres compensacions com a serveis addicionals o 
descomptes. Si el servei no es pot reprendre una vegada passat el període de suspensió, 
podríeu reclamar el total dels imports que hàgiu pagat. 

 
4. COMERÇ ELECTRÒNIC  

En el cas de les compres realitzades per via electrònica, el comerciant ha de lliurar els 
béns sense demora indeguda i en un termini màxim de 30 dies a partir del contracte. Si 
no es compleix aquest termini, podreu concedir un termini addicional al venedor per al 
lliurament del bé, transcorregut el qual podreu desistir del contracte, i el venedor haurà 
de reemborsar totes les quantitats abonades sense cap demora indeguda. 

 
5. DEVOLUCIÓ DE PRODUCTES 

Durant la vigència de l’estat d’alarma o les seves possibles pròrrogues, s’interrompen 
els terminis per a la devolució dels productes comprats per qualsevol modalitat fins que 
aquesta situació finalitzi. 

D’altra banda, en els contractes de tracte successiu, es paralitzarà el cobrament de noves 
quotes fins que el servei pugui prestar-se amb normalitat, sense que això suposi la 
rescissió del contracte. 

6. CRÈDITS AL CONSUM 

S’estableix una moratòria de tres mesos prorrogables en els crèdits i els préstecs no 
hipotecaris vigents abans de l’estat d’alarma (per exemple, finançaments per a comprar 
un cotxe, un electrodomèstic…) que mantinguin les persones en situació de 
vulnerabilitat. 
 
7. ALTRES MESURES PER A FER FRONT A l’IMPACTE ECONÒ MIC I 
SOCIAL DEL COVID-19 

Des del 18 de març de 2020 han entrat en vigor les mesures urgents extraordinàries 
previstes en el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, per a fer front a l’impacte 
econòmic i social del COVID-19, que s’ha anat ampliant posteriorment amb nous 
paquets de mesures econòmiques i socials. 
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Les empreses no podran tallar els subministraments bàsics en l’habitatge habitual de 
cap ciutadà durant l’estat d’alarma. 

Tampoc es podrà suspendre o interrompre el servei de telefonia i Internet a excepció 
de motius d’integritat i seguretat de les xarxes i els serveis de comunicacions. Els 
operadors no podran fer portabilitats (canvi de companyia conservant el mateix número) 
quan requereixin desplaçament físic dels usuaris a botigues o intervencions físiques al 
seu domicili, excepte en casos excepcionals de força major. Tampoc es podran 
incrementar les tarifes durant el temps en què no es pugui sol·licitar un canvi de 
companyia. 

També s’estableix la moratòria en el pagament d’hipoteques per a la compra 
d’habitatge habitual, en el cas de persones que sofreixen dificultats extraordinàries per a 
fer front a aquest pagament. 

S’aprova una moratòria en els lloguers i es prohibeixen els desnonaments d’inquilins 
durant sis mesos des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma; també es fixa la 
renovació automàtica dels contractes de lloguer que vencin en els tres mesos següents a 
l’entrada en vigor d’aquesta norma per pròrroga de sis mesos.  

Finalment, també s’estableixen limitacions en la publicitat i les activitats de promoció 
de determinades activitats de joc en línia. 

Des de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor de l’Ajuntament de Palma es 
recomana consultar la informació que s’ofereix de forma actualitzada en tot moment des 
del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social al seu web, www.mscbs.gob.es. 

 

 


