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Data de l’informe: 28/4/2020 

 

Aquest document detalla l’estat dels mercats emissors de turisme el dia 24 d’abril de 
2020. S’ha de tenir en compte que en les circumstàncies actuals la informació canvia 
constantment. En aquest informe s’assenyalen les restriccions de moviments i les 
mesures preses al sector turístic de cada mercat. 

És un document d’elaboració pròpia, i els mercats implicats en aquest informe són els 
següents:  

 

✓ EUROPA: Alemanya, Bèlgica, Espanya, França, Itàlia, Irlanda, Israel, Països 
Baixos, Països nòrdics, Portugal, Regne Unit i Rússia. 

 

✓ AMÈRICA: Argentina, Brasil i Estats Units. 

 

✓ ÀSIA: Àsia-Pacífic i Xina. 
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MERCAT: ALEMANYA – EUROPA CENTRAL 

 

RESTRICCIONS DE MOVIMENT 

Entrada i sortida 

Mesures actuals per entrar a Alemanya 

- Poden entrar al país les persones d’altres països de la UE, de la zona Schengen 
i les persones que visquin al país des de fa anys. 

- Quarantena de catorze dies per a tothom que vingui d’un altre país. Les persones 
que entren i surten per motius professionals no l’han de fer, a excepció que tinguin 
símptomes del virus. 

- Controls a les fronteres amb Àustria, Suïssa, França, Luxemburg i Dinamarca en 
coordinació amb els països veïns. 

- Els passatgers que entrin per ports o aeroports han de facilitar la seva identitat, 
la ruta de viatge i les dades de contacte. La companyia corresponent ha de passar les 
dades a les autoritats. 

- Aquestes restriccions també s’apliquen a treballadors alemanys i a la lliure 
circulació de mercaderies. 

 

Mobilitat 

Cada estat federat aplica de forma diferent la relaxació de les mesures de restricció.  

En la majoria dels lands els centres educatius tornaran a obrir entre el 4 i l’11 de maig 
en els cursos superiors. Les llars d’infants romandran tancades.  

També seguiran tancats els centres comercials, els restaurants i els hotels.  

S’ha cancel·lat la celebració de l’Oktoberfest a Munic, que s’havia de fer del 19 de 
setembre al 4 d’octubre i s’hi esperaven sis milions de visitants de tot el món. El valor 
econòmic de l’Oktoberfest del 2019 es calcula entre 1.200 i 1.800 milions d’euros. 

La majoria de lands obliguen a portar mascareta en llocs públics, transport públic i 
establiments comercials. 

En alguns lands s’obriran les llars d’infants i escoles per a fills de pares i mares que 
treballen en sectors essencials. En el futur també se’n podran beneficiar les famílies 
monoparentals.  

Hi ha voluntat de tornar a permetre la celebració de misses tan aviat com sigui possible. 

 

MESURES DEL SECTOR TURÍSTIC 

Aviació 

Les companyies aèries alemanyes volen exigir mascaretes a bord, però no parlen de 
deixar lliure el seient del mig.  

Lufthansa ha deixat de produir les publicacions que editava per als seus clients. 

Operadors turístics i agències  
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L’operador turístic Schauinsland també inicia la reducció de jornada del seu personal. 
Per a aquesta empresa familiar és molt important que els seus 500 treballadors 
conservin la feina, per això prefereix prendre ja aquestes mesures. 

Actualment els agents de viatges són els que més pateixen la crisi. Aquest mes d’abril 
s’ha fet palès l’impacte que està tenint la pandèmia en el sector, i el pitjor és que el 98% 
dels agents creu que la situació no millorarà en els propers sis mesos.  

Mercats de l’Europa central 

Schweiz Tourismus utilitza youtube-livestream per informar els seus partners sobre la 
situació de la crisi actual. 

Àustria vol obrir el sector de la gastronomia a partir del 15 de maig. De moment no hi ha 
data per a altres activitats de lleure. 

La companyia de LH Austrian Airlines es prepara per reduir la seva flota per superar la 
crisi del coronavirus. Calcula jubilar una quarta part dels avions i quedar-se’n amb 60 
per al 2022. 

La República Txeca s’està plantejant tancar les fronteres durant un any. D’aquesta 
manera, el president Milos Zeman vol aconseguir que els ciutadans no viatgin a països 
on l’epidèmia encara estigui activa. El Govern voldria que els ciutadans es quedessin a 
fer vacances al país. Algunes empreses turístiques demanaven accés a Eslovènia i 
Croàcia. 

 

Previsions 

Segons una enquesta de Holidaycheck, el 24% dels ciutadans enquestats no tenen cap 
problema ni els preocupa la COVID-19. Els més grans de 50 anys són més reticents a 
viatjar que els més joves. El que fa més por als enquestats és que família o amics puguin 
agafar el virus (61%) o ells mateixos (41%). Els efectes econòmics de la pandèmia 
preocupen al 55%. Una tercera part de les persones preguntades mostren inquietud per 
les limitacions a l’hora de viatjar. 

Segons una enquesta del programa de televisió del matí del primer canal alemany ARD, 
una tercera part dels alemanys estan cancel·lant les seves reserves per a l’estiu. El 14% 
ja les ha cancel·lades, el 21% les ha endarrerit i el 28% manté les reserves. El 31% no 
tenia intenció de viatjar, o normalment no viatja. El 6% restant no donava cap informació. 

El cap del Govern de Baviera, Markus Söder, mostra el seu escepticisme respecte a 
vacances a l’estranger aquest estiu. El sector turístic alemany creu que es podrà 
beneficiar d’aquest fet si es permeten els desplaçaments i les vacances nacionals. 

  



 

 COVID-19 

 Informe de mesures sector del turístic - Mercats emissors de turisme 5 

 

MERCAT: BÈLGICA 

 

RESTRICCIONS DE MOVIMENT 

Entrada i sortida 

• El Conseil National de Sécurité va decidir l’aplicació de mesures de confinament 
estrictes a partir del 18 de març. La situació s’avalua setmanalment i la data per 
finalitzar el confinament està prevista per al 3 de maig (subjecte a pròrroga, en 
funció de la situació). 

Una de les mesures va ser la prohibició dels viatges a l’estranger (exceptuant viatges 
per motius essencials), i poc després (20 de març), de comú acord amb els països 
veïns (França, Alemanya, els Països Baixos, Luxemburg i el Regne Unit), es va 
decidir el tancament de fronteres amb algunes excepcions: el retorn de ciutadans 
belgues al país, el transport de mercaderies i material sanitari, i els moviments 
considerats essencials. 

• Per als ciutadans belgues que es trobaven en territori espanyol en el moment en què 
es van adoptar aquestes mesures: 

- es poden consultar les Recomanacions del Ministeri d'Afers Exteriors quant al 
possible retorn a Bèlgica (connexió possible per carretera, connexió per tren 
actualment interrompuda i connexió aèria regular interrompuda); 

- per a assistència consular, s’ha habilitat la web 
www.travellersonline.diplomatie.be. 

 

• Situació i perspectives de les connexions aèries. 

- Aeroport de Brussel·les operatiu només per a vols de repatriació i càrrega; 

- Aeroport de Charleroi tancat (previsió de reobertura: 3 de maig); 

- Les companyies aèries Brussels Airlines, Vueling, Ryanair i TUIFly han cancel·lat 
tots els vols fins a mitjan maig, i les freqüències anunciades per  al juny són molt 
reduïdes. 

 

• Els operadors turístics informen que tots els paquets estan cancel·lats. Alguns 
preveuen reprendre l’activitat a mitjan maig (Grup Sunweb, TUI Belgium, Pegase, 
Voyages Léonard) o al juny (Corendon, TransEurope, Joker), mentre d’altres no 
mencionen cap data (Lauwers, Caractère); en tot cas, es tracta de dates estimades 
de represa de l’activitat, subjectes a revisió. Els programes quedaran supeditats al 
restabliment de connexions aèries i serveis hotelers, i a les mesures que puguin 
decidir els governs.  

 

• Especialistes sanitaris recomanen a la població no viatjar durant les vacances 
d'estiu. 

 

 

Mobilitat 

https://www.lesoir.be/288890/article/2020-03-20/coronavirus-la-belgique-ferme-ses-frontieres-sauf-pour-le-fret-ou-un-motif
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination/espagne
http://www.travellersonline.diplomatie.be/
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La resta de mesures de confinament que limiten la mobilitat dels ciutadans es mantenen, 
només amb petits canvis: 

• S’han obert d’alguns comerços “no essencials” (jardineria, bricolatge...); 

• Els grans esdeveniments d’estiu (música, esport...) queden cancel·lats fins al 31 
d’agost.  

En la propera reunió del Conseil National de Sécurité prevista per al 24 d’abril 
s’anunciarà com es durà a terme el desconfinament a partir del 4 de maig. 

  

MESURES DEL SECTOR TURÍSTIC 

Mesures adoptades 

I. A petició del sector, el 20 març el Govern belga va aprovar com a mesura 
excepcional la utilització de 'bons’ en el cas d’anul·lacions de viatges a causa de 
la COVID-19, per tal de limitar problemes de tresoreria dels organitzadors de 
viatges.  

Els “bons” que no hagin estat utilitzats pel consumidor durant l’any següent a la 
data d’emissió, hauran de ser reemborsats si el consumidor ho demana. 
L’organitzador del viatge tindrà un termini de 6 mesos per fer-ho. 

II. El sector turístic ha estat inclòs entre els sectors d’activitat que tenen accés a les 
mesures d’ajuda a pimes adoptades en el marc de la crisi de la COVID-19. 

 

• Mesures en curs de discussió 

El sector ha sol·licitat també les mesures següents, que encara són objecte de discussió: 

I. La creació d’un fons de crisi per compensar despeses excepcionals: 

- organització de retorn anticipat dels viatgers; 

- serveis no prestats a causa del retorn anticipat i no reemborsats pels proveïdors 
locals;  

- manca de marge/guany en les gestions d’anul·lació i reorganització del viatge. 

De cara a la constitució d’aquest fons de crisi, el sector està quantificant l’impacte 
econòmic de la COVID-19 a través d’una enquesta sobre l’afectació en termes 
d’ocupació, costos fixos als quals s’ha de fer front, caiguda d’ingressos, 
despeses de proveïdors no recuperables, etc.  

II. Altres: 

- la revisió urgent de la Llei de viatges combinats; 

- la pròrroga de l’atur temporal (motius econòmics) per a treballadors i 
independents del sector turístic fins a final del 2021; 

- ajudes específiques a les pimes del sector; 

- suport financer del Govern i de la banca a les companyies d’assegurances per 
gestionar casos d’insolvència; 

- la creació de fons de reserva de cara a situacions de crisi que es puguin produir 
en el futur, amb un impacte fiscal reduït. 

  

https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_coronavirus-un-conseil-de-securite-a-16h?id=10460292
https://www.upav.be/newsletter.php?Id_sentto=153872
https://www.upav.be/newsletter.php?Id_sentto=153872
https://www.upav.be/newsletter.php?Id_sentto=161590
https://www.upav.be/images/nwsl/sondage-pdf-impact-economique-covid-19-mars-2020-google-forms_file.pdf
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MERCAT: ESPANYA 

 

RESTRICCIONS DE MOVIMENT 

Entrada i sortida 

L’ordre INT/248/2020, del 16 de març (BOE núm. 73, de 18.3.2020) decreta el 
restabliment temporal de controls a les fronteres interiors terrestres. 

1. Només es permetrà l'entrada al territori nacional a les persones següents: 

ciutadans espanyols, residents a Espanya i treballadors transfronterers.  

2. Queda lliure el transport de mercaderies. Excepcions: INT/248/2020. 

 

Mobilitat (interior) 

Segons l’article 7 del Reial decret 463/2020, durant la vigència de l'estat d'alarma (el 
Govern sol·licita una pròrroga fins al 10 de maig) les persones únicament podran circular 
per les vies d'ús públic amb motiu de: 

a) adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat; 
b) assistència a centres, serveis i establiments sanitaris; 
c) desplaçaments a llocs de treball essencials, del 30 de març al 9 d’abril es 

paralitzen totes les activitats no essencials i s’emet un permís retribuït 
recuperable per als treballadors que se’n vegin afectats (Reial decret llei 
10/2020, 29 de març);   

d) assistència i cura de gent gran, menors, persones dependents, amb discapacitat 
o vulnerables; 

e) per causa de força major o situació de necessitat. 
 

* A partir del 26 d'abril, els menors de 14 anys podran sortir al carrer amb un adult i 
obeint certes restriccions i limitacions (la Moncloa). 

 

MESURES DEL SECTOR TURÍSTIC 

A través del Reial decret llei 7/2020, el Govern espanyol adopta les mesures següents 
per mitigar els efectes de la COVID-19 sobre el sector turístic. 
 

- Ampliació de la línia de finançament amb crèdits ICO de 200 milions d’euros 
oberta per a les empreses turístiques afectats per la caiguda de Thomas Cook. 
S’amplia amb 200 milions d’euros addicionals per a les empreses del sector 
turístic afectades per la COVID-19.  

- S'amplien les bonificacions a la seguretat social per a contractes fixos 
discontinus que es realitzin entre els mesos de febrer i juny en els sectors del 
turisme, el comerç i l’hostaleria vinculats a l'activitat turística.  

- Flexibilització dels ajornaments del pagament d'impostos durant un període de 
sis mesos, amb sol·licitud prèvia, amb bonificació en els tipus d'interès. 

- Moratòria en el pagament de cotitzacions d'autònoms i empreses. S’aprova que 
el 95% de les empreses pugui ajornar un mes les declaracions d'IVA, d’IRPF i 
de l’impost de societats (pimes i autònoms que facturin menys de 600.000 euros) 
(Reial decret llei 14/2020, de 14 d’abril). 

- Les empreses dedicades a activitats turístiques i a l’hoteleria que generin 
activitat productiva en els mesos de febrer, març, abril, maig i juny, i que iniciïn 
o mantinguin d’alta durant el període especificat l’ocupació dels treballadors amb 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3825
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3825
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2020/210420-consejo-ministros.aspx
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4166
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4166
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/220420-sanchezprorroga.aspx
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf
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contractes de caràcter fix discontinu podran aplicar una bonificació durant 
aquests mesos del 50% de les quotes empresarials de la seguretat social per 
contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta d’atur. 

- No aplicació de la regla que regula els slots de vols per tal que les companyies 
aèries no en surtin penalitzades de cara a les properes temporades.  

- Protecció dels llocs de treball (font: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones): 

o Exoneració de les quotes de la seguretat social dels treballadors de les 
empreses que apliquin un ERTE.  

o Per als treballadors autònoms, s’estableix una nova prestació 
extraordinària. Podran sol·licitar aquesta prestació, anàloga a la de 
cessament d’activitat, els autònoms l’activitat dels quals quedi suspesa 
per la declaració d’alarma o que la seva facturació en el mes anterior al 
qual se sol·licita la prestació es vegi reduïda, com a mínim, del 75% en 
relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior. La prestació 
serà del 70% de la base reguladora dels autònoms, amb duració d’un 
mes, i es podrà ampliar com a màxim fins a l’últim dia del mes que finalitzi 
l’estat d’alarma. 

− Mesures extraordinàries en suport de l’economia i del treball, 21 d’abril de 2020, 
Reial decret llei 15/2020:  

o Moratòria en el lloguer de locals comercials. 
o La línia d'avals de l'ICO de 100.000 milions d'euros permetrà cobrir 

pagarés d'empresa. 
o S'ajusten les bases imposables dels impostos IRPF i IVA a la situació 

econòmica (autònoms): IVA segons l’estimació objectiva que permetrà 
adaptar, durant l’estat d’alarma, el pagament als ingressos reals; 
reducció en el pagament fraccionat de l’IVA i l’IRPF, descomptant els dies 
d’estat d’alarma en cada trimestre.  

* Més informació a la Moncloa. 
  

http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3747
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3747
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/210420-enlace-medidas.aspx


 

 COVID-19 

 Informe de mesures sector del turístic - Mercats emissors de turisme 9 

 

MERCAT: FRANÇA 

 

RESTRICCIONS DE MOVIMENT 

Entrada i sortida 

• A partir del 17 de març de 2020, les fronteres exteriors de l’espai europeu, és a 
dir de la Unió Europea, de l’espai Schengen i del Regne Unit estaran tancades 
fins a l’11 de maig. Tots els viatges entre països de fora de l’espai europeu 
queden suspesos, excepte si es té la residència permanent a França. 

• Als francesos, si han de creuar França en cotxe, se’ls exigirà presentar una 
autodeclaració que afegeixi la línia específica “ressortissant UE/Schengen: 
retour en France” i una justificació de domicili. Les persones que creguin 
necessari tornar a França, en particular pel que fa a les seves condicions 
sanitàries, han de contactar els consolats i les ambaixades. 

Transport aeri: 

• L’aeroport de París-Orly així com el de París-Beauvais estan tancats. De 
moment les hipòtesis suggereixen una reobertura d’Orly entre mitjan i final de 
juny, o fins i tot a principi de juliol, segons Régis Lacote, director de l’aeroport 
d’Orly. 

• L’aeroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, el segon més gran d’Europa, 
accepta només passatgers repatriats. No s’accepten turistes, només persones 
amb un imperatiu mèdic o una activitat professional que ho justifiqui.  

• Les connexions entre França i Catalunya 

- Air France CDG-BCN: fins al 16 de maig, un vol diari els dimarts i 
dissabtes; des del 16 fins al 31 de maig, 1 vol diari els dimecres i 
diumenges; a partir de l’1 de juny, 1 vol diari.   

- Vueling CDG-BCN: fins al 17 de maig, un vol diari els divendres i els 
diumenges; a partir del 17 de maig, 1 vol diari.  

- Les companyies aèries no indiquen una reactivació generalitzada de vols 
França-Espanya fins d'aquí a 5 mesos, com a mínim.  

- Tot i que segueix activa la venda de bitllets, és poc probable que les 
companyies puguin mantenir tots els vols. Air France afirma poder oferir 
el 30% dels seus vols a partir del juliol, davant del 5%-10% actual.  

Trens 

• Del 19 de març a l’11 de maig queden anul·lats tots els trens entre França i 
Espanya.  

• El 12 de maig es torna a operar amb normalitat, exceptuant l'anul·lació temporal 
d’alguns trens:  

▫ 12/5 - 9729 Tolosa-Barcelona i 9731 Marsella-Barcelona, anul·lats. 

▫ 29/5 - 25/6: 9706 Barcelona-París i 9711 París-Barcelona, anul·lats. 

▫ 26/6 - 31/8: 9700 Barcelona-París i 9717 París-Barcelona, anul·lats. 

• Del 12 de maig fins al 24 de juny, la venda de bitllets de tren entre França i 
Espanya està bloquejada. 



 

 COVID-19 

 Informe de mesures sector del turístic - Mercats emissors de turisme 10 

 

• El director de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, projecta poder fer circular el 100% 
dels TGV des de principi de l’estiu i considera que el desconfinament haurà 
d’anar acompanyat de l’obligació dels passatgers de portar mascaretes.  

Creuers 

• El Decret de 30.3.2020 prohibeix, des del 31 de març, a tot vaixell de creuers 
fer  cap aturada, cap parada o cap ancoratge a les aigües franceses fins al 15 
de maig.      

 

Mobilitat 

Continua a França l’estat d’urgència sanitària declarat el 23 de març fins a l’11 de 
maig 

• El confinament s’allarga fins a l’11 de maig. A partir d’aquesta data, el 
confinament finalitzarà de forma progressiva, amb normatives adaptades en 
funció dels resultats de la COVID-19 del país.  

• A partir de l’11 de maig també es reactivarà una part de l’activitat econòmica.  

• Els centres d’ensenyament (llars d’infants, escoles, instituts i liceus) reobriran 
progressivament, exceptuant les universitats, que no reprendran el curs abans 
de l’estiu. 

• Seguiran tancats, fins a data indeterminada, hotels, restaurants, bars, cinemes, 
teatres i museus. El Festival d'Avinyó, un dels esdeveniments culturals més 
importants de França, previst per al 3 de juliol, ha estat anul·lat. 

• Els grans festivals i esdeveniments públics no podran tenir lloc fins a partir de 
mitjan juliol. 

• Les persones més vulnerables, de la tercera edat, amb discapacitats greus, així 
com les persones amb malalties cròniques, hauran de seguir en confinament 
després de l’11 de maig.  

• A partir de l'11 de maig també es generalitzarà la disponibilitat de mascaretes i 
es faran tests a tota persona que presenti algun símptoma de la COVID-19. 

Fins a l’11 de maig, més enllà de determinats desplaçaments professionals o amb 
certificat de l’empresa, els residents a França hauran de presentar una autodeclaració 
que justifiqui el desplaçament. El Govern permet l’excepció dels casos concrets, 
acompanyant-lo sempre d’un certificat:  

• desplaçaments entre el domicili i el treball, sempre que siguin serveis essencials 
o no es pugui fer teletreball, o desplaçaments professionals que no es puguin 
ajornar;  

• desplaçaments per comprar béns de primera necessitat o per motius de salut; 

• desplaçaments per motius familiars urgents, per assistir persones vulnerables o 
infants; 

• desplaçaments curts, relatius a l’activitat esportiva individual i a les necessitats 
dels animals de companyia, en un radi d'1 km de casa, màxim durant una hora, 
sol i un cop al dia; les activitats esportives estan prohibides de 10 h a 19 h a 
París; 

• desplaçaments per a consultes mèdiques que no es puguin ajornar;  

• desplaçaments per citació judicial i administrativa; 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
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• desplaçaments per participar en missions d'interès general a petició de l'autoritat 
administrativa. 

Les sancions econòmiques per als qui no respectin les mesures de confinament són de 
750 € fins a 3.750 € i sis mesos de presó en cas de 3 infraccions durant un mes. 

MESURES DEL SECTOR TURÍSTIC 

• El PIB francès disminuirà del 8%, tot i que no es descarta que baixi encara més. 

• A França, el sector turístic contribueix el 7,2% al PIB. Dona llocs de treball, 
directes o indirectes, a més de 2,5 milions de persones. La majoria estan en 
"aturada parcial" (garantia del 84% del sou net). El cost de la mesura és d'uns 
24.000 milions d'euros actualment. 

• El turisme serà un dels sectors que trigarà més a recuperar-se, segons el 
Govern. 

• Es posarà en marxa un pla especial per al turisme. Les línies i mesures 
específiques no s’han detallat. 

• Noves mesures. El 23 d’abril de 2020, el secretari d’estat de Turisme, Jean 
Baptiste Lemoyne, ha anunciat les següents mesures complementàries per 
donar suport a les empreses del sector turístic:  

- Increment del fons solidari. L’ajuda, inicialment prevista de 2.000 €, 
augmentarà als 5.000 € per a les petites empreses. 

- Menor termini de resposta al préstec garantit per l’estat (PGE). El termini de 
resposta a les empreses que l’han sol·licitat al banc es redueix a 5 dies. El 
PGE es va activar el 25 de març i encara hi ha el 42% d’empresaris que 
esperen una resposta. Es tracta d’un préstec en efectiu d’un any que pot 
cobrir fins a tres mesos de facturació i que es beneficia d’una garantia estatal 
del 70% al 90%, segons les dimensions de l’empresa. L'estat establirà un 
sistema de reemborsament de fins a 500.000 € per a les empreses que no 
rebin cap solució.  

- Prolongament de les mesures d’atur parcial. Actualment, el 16% de l'activitat 
parcial correspon al turisme, un import de 6.000 milions d'euros assumit per 
l’estat. Són 785.000 empreses que es troben en activitat parcial per a 9,6 
milions d’empleats, segons l’últim comunicat de Muriel Pénicaud, ministra de 
Treball. Com a recordatori, l’atur parcial permet als empleats rebre el 84% 
del seu salari net, a càrrec de l’estat. 

• El SETO (Syndicat des Entreprises du Tour-operating) informa que queden 
suspesos i posposats tots els viatges de paquets turístics fins al 29 de 
maig de 2020. 

• Continua el principi del dipòsit fins al 15 de setembre. El decret permet a les 
agències de viatges emetre un dipòsit vigent durant 18 mesos (cobreix 2 
estius) per als seus clients. En lloc de reemborsar els diners al client, es pot 
optar per ajornar les estades a més endavant. Al final dels 18 mesos, el viatger 
que no hagi utilitzat el seu crèdit pot sol·licitar un reemborsament.  

• El crèdit es pot aplicar als viatges de paquets, però també només a allotjaments 
(hotels i càmpings), lloguer de cotxes, serveis venuts per associacions de 
turisme social i solidari; però no els bitllets d’avió, que formen part d’un marc 
legal europeu diferent.  
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• El SETO (Syndicat des Entreprises du Tour-Operating) i Air France/KLM 
firmen un acord per fer efectiva l’aplicació del dipòsit vigent durant 18 mesos. 
Les noves mesures afecten els vols dels paquets turístics anul·lats a causa de 
la COVID-19 des de l’1 de març fins al 15 de setembre de 2020. Segons el 
president del Sindicat, aquestes mesures haurien de ser adoptades pel conjunt 
de companyies aèries que operen a França.   

• Aquestes mesures es fan extensives al conjunt del sector de paquets 
turístics, sector MICE (Meetings, Incentives, Conventions and 
Exhibitions/Events), especialistes de grups i viatges escolars.   

 

Previsions del sector turístic francès  

Segons un estudi realitzat pel Cabinet Roland Berger, els professionals francesos 
estimen que la crisi tindrà un impacte mitjà del 40% en la seva facturació l’any 2020. Es 
preveu que les caigudes en les facturacions tinguin un gran impacte molt fort en els 
mesos de maig (-75%), juny (-60%), juliol (-30%) i agost (-40%). 

Els establiments a l'aire lliure (sector del càmping...) es veurien menys afectats. 

La Confederació d’Actors del Turisme (CAT) ha realitzat un estudi de les previsions de 
l’activitat global turística a França el 2020, que presenta una caiguda del 85% des de 
l’abril fins al desembre del 2020. 

• L’estudi es realitza sota el supòsit d’un desconfinament progressiu entre maig i 
juny, i d’una obertura gradual i limitada de les fronteres durant l’estiu. 

• França serà la destinació prioritària (o exclusiva) per a les vacances d’estiu. 
Viatjar a les destinacions habituals estrangeres com Espanya, Grècia, Tunísia, 
Croàcia o Itàlia dependrà de l'augment progressiu de les restriccions sanitàries i 
de la percepció de la seguretat sanitària. 

• L’estudi presenta les previsions segmentades per diferents actors de turisme. 

1.  Operadors turístics i agències de viatge (-85% d’activitat global d’abril a 
desembre) 

Previsions per al 2020. El primer trimestre, caiguda del 21% (caiguda del mercat 
emissor asiàtic des de mitjan febrer); el segon trimestre, caiguda del 95%-100%, i 
tercer trimestre, caiguda del 80%. Els operadors que depenen exclusivament dels 
viatges cap al nord d’Àfrica, l’Europa central fora de l’espai Schengen o de llarg 
recorregut patiran una caiguda del 100%. El quart trimestre, caiguda del 70%. 

Les companyies de creuers no preveuen reiniciar l’activitat fins al desembre del 
2020. 

2. Organitzadors de viatges en grup (-90% d’activitat global d’abril a desembre) 

Previsions per al 2020. El primer trimestre, caiguda del 50%; el segon i tercer 
trimestres, caiguda del 100%, i del 60%, el quart trimestre. 

3. Organitzadors de viatges escolars (-92% d’activitat global d’abril a desembre) 

La temporada alta per a aquestes empreses era la primavera, i l’activitat s’ha vist 
aturada al 100%.  

Previsions per al 2020. El primer trimestre, caiguda del 60% (pel cessament dels 
viatges escolars l'1 de març pel Ministeri d’Educació Nacional); el segon trimestre, 
caiguda del 100% (tancament de les escoles, encara que es reobrin al juny es 
mantenen anul·lats els viatges escolars); el tercer trimestre, caiguda del 100%, i el 
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quart trimestre, caiguda del 60% (previsió reduïda, ja que dependrà de la decisió del 
Ministeri d’Educació Nacional d'autoritzar els viatges a la tardor). 

4. Organitzadors d’estades juvenils (-95% d’activitat global d’abril a desembre) 

Pel que fa a les estades per a nens, la majoria tenien lloc durant les vacances 
escolars. 

Previsions per al 2020. El primer trimestre, completat, representa el 10% de la 
facturació de l'any; el segon trimestre, caiguda del 100%, a causa de l'anul·lació dels 
ACM (accueils collectifs de mineurs) durant les vacances escolars de primavera pel 
Ministeri d’Educació Nacional; el tercer trimestre, es preveu una caiguda del 100% 
pel que fa a les estades a l’estranger, i pel que fa a les estades nacionals, encara no 
hi ha previsió, i quart trimestre, caiguda del 50%.  

5. Turisme MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions/Events): 
viatges professionals per als empleats de les empreses (-70% d’activitat global 
d’abril a desembre) 

Previsions per al 2020. Només serà possible un lleuger rebrot dels viatges al 
setembre, amb un ascens molt lent al final de l'any. El volum de viatges del 2019 es 
recuperarà com a molt d’hora el 2022. 

6. Turisme a França: clients nacionals i estrangers (-85% d’activitat global d’abril a 
desembre) 

Previsions per al 2020. El primer trimestre, caiguda del 17%, que representa un 
rendiment correcte en relació amb el 2019, una disminució del mercat emissor asiàtic 
des del 24 de gener i una baixada sobtada des del 5 de març de les arribades de 
clients europeus i de la resta del món; el segon trimestre, caiguda del 100%; el tercer 
trimestre, caiguda del 91%, i el quart trimestre, caiguda del 54%. 

 

Com serà la recuperació?  

• La recuperació estarà condicionada tant en l’oferta com en la demanda. Pel que 
fa a la demanda, es preveuen les vacances de l’estiu del 2020 a destinacions 
pròximes, de breu durada i de menor pressupost. Els francesos volaran amb 
menys freqüència i es quedaran a França.  

• La majoria de professionals dubten del consum eufòric postconfinament i 
preveuen un escenari de prudència i recuperació mitjana, fins i tot de reticència 
prolongada.  

• Jean-Baptiste Djebbari, secretari d’estat del Transport, aconsella als francesos 
d’esperar abans de reservar les vacances d'estiu, a causa de la incertesa actual 
en l’oferta de transport i en la fi del confinament.  

• Pel que fa a l’oferta, la recuperació estarà condicionada a l'ús generalitzat 
de mesures de salut (proves massives de cribratge, instal·lació d'equips 
sanitaris, etc.).  

• L’aplicació de límits en la capacitat d’acollida de cada govern serà clau i 
diferenciarà el ritme de recuperació entre els diferents països. 

• El repte actual per al sector professional turístic francès és atraure el major 
nombre possible de clients francesos. Davant de la reducció d’estades, els 
professionals esperen que hi hagi dinamisme en els segments i es transfereixi 
el volum de clients d’un segment a un altre (en termes de pressupost i perfil de 
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lloc). Per exemple, hi haurà clients que optaran pel turisme prèmium a França 
en lloc de l’estranger, o per reservar un hotel de gamma inferior a l’habitual. 

• També és probable que davant d'una demanda més baixa o de limitacions en 
l'oferta, alguns operadors no obrin tot el seu actiu, fins i tot durant la temporada 
alta. 

• Es preveu un impacte que anirà molt més enllà del 2020, que es continuarà 
pagant el 2021 i el 2022. També es preveu una reconfiguració del paisatge 
competitiu i que la crisi obligui a canviar les pràctiques dels professionals, que 
des d'ara hauran de tenir en compte consideracions de salut i 
mediambientals. 

• Es preveu que la crisi tindrà un fort impacte tant en les propostes de valor com 
en els models econòmics dels negocis turístics i d’oci. Moltes empreses creuen 
que podran aprofitar les lliçons de la crisi per reinventar el seu producte, 
reorientar la seva arquitectura de preus o fins i tot formar col·laboracions amb 
nous agents. 

El turisme de demà 

• El turisme de demà es convertirà cada cop més en turisme local, turisme inclusiu, 
turisme de curts circuits i turisme cada cop més sostenible. La majoria de 
francesos escolliran el territori nacional més que no l’estranger un cop passada 
la crisi sanitària i el confinament. El turisme evolucionarà, i a partir d'ara el 
francès que va de vacances voldrà tenir garanties sobre la capacitat sanitària de 
les destinacions. Hi haurà un retorn al turisme nacional.  

• Esperem que Catalunya, en tant que regió fronterera amb França i de molta 
proximitat, accessible fàcilment per carretera, no en surti del tot perjudicada.  

• Hem de ser competitius amb l'oferta local francesa, en seguretat i en la relació 
qualitat/preu. 

• Hem de vetllar perquè la comunicació sobre els protocols de seguretat sigui 
molt clara, així com també la comunicació sobre la mobilitat, tant interna 
com per accedir a Catalunya: accessos aeris, terrestres, ferroviaris i marítims, o 
documents que garanteixin la seguretat sanitària del viatger. 

• És important recuperar la confiança com a destinació des de la seguretat i 
l'organització. 
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MERCAT:  ITÀLIA  

 

RESTRICCIONS DE MOVIMENT 

Entrada i sortida 

• Aeroports: oficialment no estan tancats, però la majoria de companyies han 

cancel·lat tots els vols i en aquests moments només Alitalia i Neos estan volant 

per repatriar italians o estrangers residents a Itàlia. Només es pot tornar a Itàlia 

si és un cas d’absoluta necessitat i ha d’estar autocertificat. S’ha de notificar a 

sanitat per tal de passar una quarantena controlada.  

• Les mercaderies viatgen normalment.   

• Ports: fins al 30 d’abril estan cancel·lats tots els creuers. Només funcionen  els 

ferris Grimaldi però només per a mercaderies.  

• Carreteres: oficialment les fronteres no estan tancades, però l’exèrcit les 

controla. En principi, passen només mercaderies i persones en casos d’absoluta 

necessitat i amb autocertificats.  

Mobilitat 

El transport públic funciona però molt de manera molt reduïda.  

Queda prohibit per qualsevol mitjà desplaçar-se del municipi on s’estigui, excepte per 
motius laborals, d’urgència demostrada o de salut. A partir d’ara, no estarà permès 
tornar al domicili si la persona es troba en un municipi diferent. 

 

MESURES DEL SECTOR TURÍSTIC 

Indemnitzacions extraordinàries per a treballadors del turisme i la cultura: els 
treballadors dels sectors del turisme, la cultura, l’entreteniment, el cinema i els 
audiovisuals gaudiran de beneficis extraordinaris per limitar els efectes negatius de les 
restriccions a causa de l’emergència del coronavirus. Les indemnitzacions s’estenen 
també als treballadors sense xarxes de seguretat social. 

Xarxes de protecció social i seguretat social: ampliació de xarxes de seguretat social 
també als treballadors de temporada de turisme i entreteniment, i intervencions a favor 
d’autors, artistes, intèrprets i agents. 

Suport a empreses culturals, d’entreteniment i turisme: suspensió del pagament de 
retencions d’impostos, contribucions a la seguretat social i assistencial i primes 
d’assegurança obligatòria per a qui gestiona o organitza teatres, sales de concerts, 
cinemes, fires o esdeveniments de caràcter artístic o cultural, museus, biblioteques, 
arxius, llocs i monuments històrics, bars, restaurants, balnearis, parcs d’atraccions o 
temàtics, serveis de transport, lloguer d’equips o estructures i esports recreatius i 
equipaments per a esdeveniments i espectacles, guies i ajudants turístics. 

Suspensió del pagament de les factures de llum, aigua, gas i escombraries fins al 30 
d’abril per als establiments que estan tancats.  

Bo per als hotels (voucher): els reemborsaments amb vals (ja proporcionats per als 
viatges i paquets turístics cancel·lats després de l’emergència de la COVID-19) 
s’estenen també als contractes d’allotjament i, per tant, també es refereixen a hotels i 
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altres instal·lacions d’allotjament (Els hotels donen un val als clients i no retornen els 
diners per tal d’evitar problemes de liquiditat). 

Rellançament de la imatge d’Itàlia al món: realització d’una campanya extraordinària 
per promoure Itàlia al món també amb finalitats turístiques i culturals.   

Anteriorment ja es va informar que als treballadors autònoms de qualsevol categoria que 
havien de pagar l’IVA el 16 de març, se’ls ajornava el pagament fins a nova data.  

No hi ha cap mesura nova, però les principals associacions turístiques s’han agrupat i 
estan recollint firmes per pressionar el Govern i que apliqui més mesures.  

 

A través del projecte www.ripartiamodallitalia.com han elaborat un Manifest pel Turisme 
dirigit a totes les institucions, a tothom que viu del turisme i a ciutadans que vulguin 
sostenir i promoure el turisme i el sector MICE, sectors econòmics fonamentals per al 
país.  

ASTOI Confindustria Viaggi (de la qual formen part el 90% dels principals operadors 
turístics del país), FTO (xarxa d’agències de viatges i agències independents) i altres 
associacions demanen: 

1. El turisme és l’orgull d’Itàlia: vivim al país més bonic del món, amb una riquesa 

artística i cultural inigualable, una història atractiva i la cuina més estimada, on 

el fantàstic patrimoni artístic s’uneix a la bellesa natural. El turisme representa 

més del 13% del PIB nacional, és un dels principals motors de l’economia, la 

societat i la cultura italiana: de nord a sud, reuneix empreses, realitats, persones 

i tradicions que fan honor al nostre país i al món dels viatges. Avui més que mai, 

hem de protegir aquesta riquesa, font d’orgull italià tan lligat a la nostra història. 

El turisme no només és estratègic per al nostre país, és aliment per a l’ànima. 

Gaudir d’aquest immens patrimoni nostre donant-hi suport serà una de les millors 

aportacions que els italians podrem fer al nostre país, perquè torni a funcionar. 

2. Sostenim les empreses del sector del turisme i del sector dels 

esdeveniments: el sector turístic italià inclou empreses de molts tipus i mides, 

unides per la gran professionalitat reconeguda per unanimitat al món. 

Desenvolupen activitats fonamentals per al nostre país perquè no només 

organitzen i promouen viatges, itineraris, estades i programes que ens porten a 

descobrir Itàlia i el món, i que posen en valor la bellesa i el patrimoni cultural 

italià, sinó que també desenvolupen i gestionen viatges que porten molts turistes 

estrangers per visitar el nostre territori. També hi ha molts tipus de viatges, des 

de l’escola i la formació, fins a la cultura, la gastronomia i l’enoturisme, però 

també d’empreses de reunions, convencions o fires. Al món dels viatges hi ha 

diversos serveis addicionals connectats: des de la restauració fins a la millora 

del patrimoni dels espais culturals i d’entreteniment; des del transport a museus 

i serveis de guia turística fins a agències turístiques i de viatges, només per 

esmentar una part molt petita. Un patrimoni amb un valor de més de 232.000 

milions, al qual cal afegir totes les activitats relacionades, que poden ser 

destruïdes per la situació actual.  

3. Tornem a començar… a  partir d’Itàlia. Triem un turisme de qualitat: les 

ganes de descoberta estan en la nostra naturalesa i, en els propers mesos i 

anys, podrem viatjar al voltant d’Itàlia i del món. Quan ho puguem fer, recordem 

donar suport a les realitats italianes que milloren el nostre país i les empreses 

que sempre ens han permès viatjar amb seguretat. Només conservant les 

http://www.ripartiamodallitalia.com/
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competències, les empreses i la gent del sector serà possible garantir a tothom, 

italians i estrangers que vulguin visitar el nostre país, l’oportunitat de continuar 

viatjant de forma segura, pacífica i conscient, gaudint de serveis qualificats, 

fiables i transparents que només ofereixen aquells que treballen de manera 

professional i complint les normes per protegir els viatgers. Les empreses del 

sector volen assumir la tasca i la responsabilitat de protegir els viatges a Itàlia i 

des d’Itàlia, per millorar la cadena de subministrament turístic, per contribuir a la 

revitalització del país, per assegurar-se que la gent es mogui amb la màxima 

seguretat i ajudar les empreses de tots els sectors a operar i donar-se a conèixer 

a tot el món. 

4. Actuem ara per salvar el turisme a Itàlia: el turisme, en el sentit més ampli, és 

una estructura molt articulada i connectada, una xarxa d’empreses, fins i tot 

petites i molt petites, que sempre han patit d’una estructura de capital fràgil i un 

accés limitat al crèdit. És un sector amb marges baixos i alta facturació financera. 

La congelació total del negoci pot durar diversos mesos, amb una perspectiva 

de recuperació lenta i llarga. Les despeses realitzades per empreses i 

empresaris per a la cancel·lació de tota la feina dels darrers dotze mesos, 

proporcionar suport als clients que viatgen o amb vacances ja previstes i que es 

puguin modificar o reprogramar quan sigui possible, representen una càrrega 

addicional insostenible per a la majoria de les empreses implicades. Necessiten 

una reacció ràpida i un suport immediat a les empreses turístiques, que han 

resistit fins ara i que d’una altra manera podrien patir danys incalculables o deixar 

de sobreviure en els propers mesos, amb efectes de cadena i impacte molt 

negatiu sobre l’ocupació al sector i, consegüentment, sobre l’economia italiana. 

5. La nostra sol·licitud al Govern i a les institucions italianes i europees: els 

signants, promotors i simpatitzants del Manifest pel Turisme Italià, per tant, 

demanen al Govern accions fortes, inclosa la creació d’un FONS 

EXTRAORDINARI PER A MANCATS D’INGRESSOS PER A TOTES LES 

EMPRESES DEL SECTOR TURÍSTIC ORGANITZADES, a través de préstecs 

amb tipus 0 i préstecs a fons perdut, proporcionalment a la facturació de cada 

empresa individual del sector.  

Aquesta acció hauria d’associar-se a l’ampliació dels amortidors socials i a la 
creació de bons de vacances per poder fer servir en la imminent campanya 
d’estiu.   
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MERCAT: IRLANDA 

 

RESTRICCIONS DE MOVIMENT 

No hi ha hagut cap canvi en les restriccions d’entrada i sortida del país, de manera que 
tota persona que entri ha de seguir sotmetent-se de manera obligatòria a una 
quarantena de 14 dies (excepte els ciutadans provinents d’Irlanda del Nord). 

Pel que fa a les sortides, segueix havent-hi la recomanació de no sortir de l’illa si no és 
per motius essencials, i l’accés a les illes adjacents només és permès a qui hi té 
residència permanent. 

 

Mobilitat 

Les mesures de restricció de moviments i distanciament social s’han prolongat fins al 
dia 5 de maig: només els treballadors d’ocupacions considerades essencials poden 
sortir a treballar, i la resta de la població s’ha de limitar a la mobilitat essencial (compra 
d’aliments, visites mèdiques, cura de familiars); en el cas d’Irlanda s’inclou també la 
possibilitat de fer exercici, que és permès si es fa en solitari o en companyia de les 
persones convivents, i a una distància màxima de 2 km de casa. 

El transport públic segueix limitat als treballadors essencials i a les persones que s’hagin 
de desplaçar per una de les causes permeses. 

 

MESURES DEL SECTOR TURÍSTIC 

El 21 d’abril el Govern va anunciar la prohibició d’esdeveniments de més de 5.000 
persones fins a l’1 de setembre. En resposta a aquesta decisió, que ha provocat la 
cancel·lació dels grans festivals i activitats de la temporada d’estiu, la Federació d’Hotels 
d’Irlanda ha demanat al Govern més claredat i un full de ruta ben definit per poder 
encarar el futur. 

El Ministre de Transport, Turisme i Esport ha afirmat que el Govern està mantenint 
converses amb el sector bancari i assegurador per garantir que les empreses del sector 
turístic rebin durant aquesta crisi un tracte flexible i just, tenint en compte la importància 
del sector per a l’economia del país (representa l’1 de cada 10 llocs de treball, el 70% 
dels quals fora de Dublín). 

La Comissió per a la Regulació de l’Aviació ha hagut de fer un comunicat per aclarir, 
davant les ingents protestes dels consumidors, que l’oferiment de vals per compensar 
els vols cancel·lats és una possibilitat que poden oferir les companyies aèries, però que 
en tot cas és decisió del consumidor si vol rebre el reemborsament dels diners. 

 

Previsions 

La previsió de la Irish Tourism Industry Confederation (ITIC) és que l’impacte per a la 
indústria turística durant el 2020 serà el d’una pèrdua de 3.500 milions d’euros, a partir 
de la hipòtesi d’una caiguda del 60% el primer trimestre; del 85%, el segon; del 70%, el 
tercer, i del 50%, el quart trimestre de l’any. 

Segons un estudi de la companyia d’intel·ligència de mercats STR, les reserves per al 
mes d’agost a Dublín, registrades en aquests moments, suposarien una ocupació del 
38%. La gran dependència dels viatgers internacionals que presenta el turisme urbà fa 
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pensar que per a la resta del país les xifres podrien ser millors, gràcies al turisme 
domèstic (les anomenades staycations). 

Pel que fa al segment del turisme de luxe, l’STR també preveu una recuperació molt 
més lenta que els segments més econòmics per la mateixa raó: la dependència del 
turisme internacional. 

El mateix estudi calcula que les xifres de la caiguda de viatgers als hotels d’Irlanda ha 
estat del 80% la setmana del 16 al 22 de març, i del 90%, la setmana del 13 al 19 d’abril. 

El grup hoteler més important d’Irlanda, Dalata, ha anunciat que tots els seus esforços 
de màrqueting aniran destinats al mercat domèstic, davant la dificultat d’atreure viatgers 
internacionals. Creuen que els turistes irlandesos també seran reticents a viatjar a 
l’estranger i, per tant veuen en les staycations una palanca per remuntar la crisi. 
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MERCAT: ISRAEL 

 

RESTRICCIONS DE MOVIMENT 

Entrada i sortida 

No està permès que cap ciutadà no israelià o no resident entri al país, excepte en casos 
excepcionals, en els quals s’ha de demanar permís al Ministeri d’Afers Exteriors amb 
antelació i provar que es podrà complir amb la quarantena un cop arribats a Israel. A 
partir de l’1 d’abril, tothom que arriba a Israel de l’estranger ha de passar una quarantena 
obligatòria i supervisada en un hotel.  

El trànsit aeri és pràcticament nul. De les 140 companyies que operaven al Ben Gurion 
Airport, actualment només tres mantenen els seus vols: Aeroflot, United Airlines i 
Ethiopian Airlines.  

   

Mobilitat 

El Govern ha anunciat noves restriccions a la mobilitat nacional amb motiu del Ramadà, 
el Memorial Day i l’Independence Day: 

• Durant el Ramadà, totes les botigues de les ciutats amb població musulmana 
majoritària restaran tancades des de les 18 hores fins les 3 hores, excepte les 
farmàcies.  

• Amb motiu del Memorial Day, que comença el 27 d’abril a la nit, es prohibirà la 
visita a cementiris militars i espais de commemoració.  

• Pel que fa a l’Independence Day, que comença immediatament després, s’ha 
establert un toc de queda general que prohibirà els desplaçaments interurbans. 
Aquest toc de queda començarà a les 17 hores del 28 d’abril i acabarà a les 20 
hores del dia 29.  

 

MESURES DEL SECTOR TURÍSTIC 

La situació de les companyies aèries israelianes continua sent incerta, a l’espera de les 
ajudes estatals. L’Al va anunciar la suspensió de vols comercials fins al proper 2 de 
maig, tot i que segueix mantenint els operatius per repatriar israelians des de l’estranger 
i els vols de càrrega.  

Les companyies Air Canada i British Airways han anunciat les dates en què començaran 
a operar en vols a Israel. British reprèn la connexió Londres-Tel Aviv a partir del proper 
1 de maig, i Air Canada el vol Toronto-Tel Aviv a partir de l’1 de juny i el Montreal-Tel 
Aviv a partir del 24 de juny.   

 

United Airlines, que no ha deixat d’operar el vol Nova York-Tel Aviv en cap moment, 
augmenta la freqüència diària a partir del 20 de maig i torna a introduir el vol San 
Francisco-Tel Aviv a partir de la mateixa data. 

 

Les actuals restriccions permetran l’entrada al país només a ciutadans israelians o 
residents permanents al país.  
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MERCAT: PAÏSOS BAIXOS 

 

RESTRICCIONS DE MOVIMENT 

Entrada i sortida 

Sense canvis respecte de la setmana anterior. L’espai aeri dels Països Baixos queda 
tancat a vols procedents de països en risc, però, en tot cas, el trànsit aeri és gairebé 
inexistent: Transavia, EasyJet, Ryanair i KLM han cancel·lat tots els seus vols fins al 6 
de maig. De cara a l’estiu, KLM ha anunciat una reducció de connexions.  

Algunes connexions de tren internacionals es veuen afectades per mesures preses pels 
països veïns, com ara Bèlgica, que només permet desplaçaments indispensables. 

  

Mobilitat 

El 21 d’abril el Govern holandès anuncia 5 noves mesures. 

• Educació: les escoles primàries reobriran l’11 de maig. 

• Esports: la pràctica d’esport en grup serà autoritzada per a menors d’edat i 
esportistes professionals a partir del 29 d’abril.  

• Esdeveniments: els que necessiten llicència continuen prohibits fins a l’1 de 
setembre. 

• Contacte social: gent gran (+70 anys) que viu sola podrà rebre visites d’una o 
dues persones fixes a partir del 29 d’abril. 

• Les mesures del “confinament intel·ligent” adoptades el 23 de març s’allarguen 
fins al 20 de maig: 

o Seguir les recomanacions bàsiques. Sortir només per motius 
indispensables, treballar des de casa en la mesura que sigui possible, fer 
compres individualment, mantenir la distància d’1,5 m entre persones i 
rentar-se les mans tant com es pugui. 

o Està permès sortir a passejar o fer esport, sempre que no siguin més de 
dues persones i es mantingui una distància d’1,5 m entre persones.  

o Queda prohibida la formació de grups de més de dues persones, excepte 
si conviuen a la mateixa casa i en el cas de nens fins a 12 anys 

o Les escoles secundàries i universitats queden tancades, així com 
instal·lacions i clubs esportius, bars i restaurants, perruqueries i altres 
negocis que impliquen contacte físic. Altres comerços poden continuar 
oberts sempre que puguin garantir les mesures sanitàries i de 
distanciament social. 

o El transport públic funciona amb normalitat, tot i que algunes empreses 
han ajustat els horaris.   

 

MESURES DEL SECTOR TURÍSTIC 

Segons l’ANVR (associació holandesa d’operadors turístics i agències de viatge) el dany 
financer en el sector de viatges és de 1.000 milions d’euros, i calcula que el sector patirà 
pèrdues de 5.600 milions d’euros (una caiguda de la facturació del 56%) fins a final de 
juny.  

https://www.travelpro.nl/kabinet-verlengt-vliegverbod-tot-10-april/
https://nos.nl/artikel/2331272-dit-zijn-de-nieuwe-coronamaatregelen-op-een-rij.html
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands
https://www.anvr.nl/lists/anvrnieuws/artikel.aspx?ID=607
https://www.anvr.nl/lists/anvrnieuws/artikel.aspx?ID=607
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Al mes de març les noves reserves de viatges van baixar del 64% en comparació amb 
el mateix mes de l’any passat. Les reserves per a les vacances d’estiu s’han reduït 
pràcticament a zero. El sector espera una recuperació de les reserves a partir del 
setembre. Diferents estudis indiquen que cada cop més holandesos estan valorant 
passar les vacances d’estiu a prop de casa.  

Pel que fa a les reserves fetes, l’ANVR recomana als seus membres anul·lar tots els 
viatges reservats fins al 29 de maig. La majoria d’operadors turístics holandesos ja han 
cancel·lat els viatges fins a mitjan o final maig.  

L’ANVR també està treballant amb el sector per preparar protocols de reactivació del 
sector passat el confinament, tal com ha demanat el Govern.  

El Govern dona suport a la iniciativa del corona voucher de l’ANVR i l’SGR (fons de 
garantia per a viatges) que permet a operadors turístics i agències de viatge oferir un bo 
als clients que es veuen obligats a anul·lar el seu viatge. El Govern també ha proposat 
que les companyies aèries puguin utilitzar bons per compensar els passatgers amb vols 
cancel·lats, però queda per identificar quina entitat es faria càrrec de la cobertura de 
risc. 

 

  

https://www.anvr.nl/lists/anvrnieuws/artikel.aspx?ID=612
https://www.anvr.nl/lists/anvrnieuws/artikel.aspx?ID=577
https://www.anvr.nl/lists/anvrnieuws/artikel.aspx?ID=614
https://www.anvr.nl/lists/anvrnieuws/artikel.aspx?ID=614
https://www.travelpro.nl/deze-reisorganisaties-zijn-voorlopig-gestopt-met-het-uitvoeren-van-vakanties/
https://www.anvr.nl/lists/anvrnieuws/artikel.aspx?ID=611
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MERCAT: PAÏSOS NÒRDICS 

 

RESTRICCIONS DE MOVIMENT 

Entrada i sortida 

Mobilitat / Prohibicions i restriccions (23/4/2020) 

 

 
Suècia Dinamarca Finlàndia Noruega Islàndia 

Aplicació de lleis 
d’excepció 

 
 fins al 

17.5.2020 
 

 

Fronteres tancades parcialment 
fins al 

10.5.2020 
  

parcialment 

Prohibició de viatges dins 
el país 

no recomanat  no recomanat no recomanat  

Restricció de reunió, 
màxim de pax 

50 10 **) 10 10 20 

Sancions més estrictes  
 

 
 

 

Escoles tancades * * 
 fins al 

20.4.2020 

Reykjavik 

Llars d’infants tancades  *  
 

 

Restaurants tancats  
   

 

Centres comercials 
tancats 

 
 

 
 

 

Serveis de contacte 
pròxim (fisioteràpia, 
dentistes...) 

 
 

 
fins 

27.4.2020 
 

Recomanació de 
teletreball 

parcialment 
   

parcialment 

Estades a segona 
residència 

  no recomanat 
 

 

** Fins al 15 de maig; a partir del 15 de maig fins a 500 persones. 

* Primària obert; secundària i instituts, no 

A tots els països nòrdics es recomana no viatjar a l’estranger (Suècia: fins al 15 de juny de 2020). En cap 
no és obligatori el confinament. 
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MESURES DEL  SECTOR TURÍSTIC 

A Dinamarca i a Noruega s’incrementa el fons de garanties de viatges per retornar els 

pagaments dels paquets turístics ja pagats i cancel·lats. Aquesta ajuda és vàlida mentre 

les fronteres estiguin tancades.  

A Suècia els operadors turístics i les agències de viatges estan obligats a reemborsar el 

total del preu dels paquets quan aquests es cancel·len per la recomanació de no viatjar 

del Ministeri d’Afers Exteriors. El reemborsament s’ha d’efectuar tot i que els proveïdors 

(companyies aèries, hotels...) no paguin. En aquest marc catastròfic, l’associació 

d’operadors turístics (SRF) ha presentat una proposta al Ministeri de Comerç i Indústria 

que inclou un fons de suport de 6.000 milions de SEK (corones sueques) per tal de 

poder fer efectius els reemborsaments. El fons es retornaria a l'estat durant un període 

de 20 anys mitjançant taxes de 5 SEK per vol i 25 SEK per viatge. 

Danske Destinationer (que engloba a 12 organitzacions de promoció de destinacions 

daneses) espera engegar una campanya de màrqueting inicial d’aproximadament 

2.600.000 euros per reactivar el turisme. 

Els operadors turístics cancel·len tots els viatges a partir del 14 de març de 2020: els 

operadors turístics suecs, fins al 15 de juny, seguint les indicacions del Ministeri d’Afers 

Exteriors; els operadors turístics danesos, fins al 10 de maig, i alguns fins a principi 

d’agost. 

El 24 de març TO Aurninkomatkat cancel·la els paquets previstos a Cambrils i Salou per 

a tot l’estiu 2020. 

 
COMPANYIES AÈRIES 
El suport dels governs de Dinamarca, Noruega, Suècia i Finlàndia a les seves 
companyies aèries consisteix en una combinació de garanties de préstecs i salaris, i 
reducció d’impostos. Els governs volen assegurar-se que mantenen els vincles 
estratègics i que les companyies aèries estiguin en condicions de rellançar-se al més 
ràpidament possible. 

 

L’Estat noruec va presentar un paquet de rescat d’ajudes de garanties de crèdit per 536 
milions d’euros a Norwegian, SAS, Widerøe. Norwegian en rebrà la major part, una 
quarta part va a SAS, que també rep suport de Dinamarca i Suècia, i una part es dividirà 
entre Widerøe, que ofereix connexions regionals clau per a comunitats més petites, i 
altres operadors aeris regionals. 
L’Estat noruec es fa càrrec del 90% del préstec i ha demanat als bancs i a les institucions 
de crèdit que donin suport al 10% restant. 
Norwegian va obtenir una línia de crèdit de l’estat de 268 milions d’euros, sempre que 
compleixi amb unes certes condicions, com ara la reducció del deute. Norwegian vol 
convertir 3.950 milions d’euros, aproximadament la meitat del deute, en accions per tal 
de reforçar el seu balanç. Accionistes i creditors votaran la proposta en la junta 
extraordinària de Norwegian, el 4 de maig. Les accions de Norwegian estan a un mínim 
històric. El 20 de març Norwegian va presentar fallida en algunes de les seves 
empreses, ja que no tenen liquiditat per pagar els salaris als pilots i personal de cabina, 
fet que afecta també el personal espanyol. 
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A Noruega les companyies transportistes també es beneficiaran d’un IVA reduït en el 
transport, una reducció dels impostos en els salaris i moratòries en els pagaments 
d’impostos.  

Dinamarca i Suècia ofereixen suport a SAS proporcionant garanties combinades de 
préstec al voltant de 137 milions d’euros per país. El 15 d’abril la comissió de la UE ha 
donat llum verda a aquestes ajudes. 

La companyia aèria també es beneficia del suport general del Govern danès als 
empresaris durant aquesta crisi, que cobriria el 75% del salari dels assalariats. 

SAS ha fet un ERTO al 50% del seu personal. 

 

Finnair va anunciar un important pla de finançament que inclou l’accés a 175 milions 

d’euros en línies de crèdit, venda i arrendament d’avions, i un crèdit de primes de pensió 

de 600 milions d’euros garantit per l’Estat finès (pendent de l’aprovació del Parlament). 

L’objectiu de Finnair és assegurar la seva liquiditat i assegurar la continuïtat del negoci 

encara que les restriccions del coronavirus s’allarguin. 

El 16 de març, la companyia aèria va anunciar que reduïa el 90% de la seva capacitat i 

les despeses fins a 50 milions d'euros en personal, activitats de vendes i màrqueting, 

entre altres despeses. La companyia aèria també va comunicar als inversors que no 

distribuiria un dividend anunciat prèviament per al 2019. 

 
 
Vols dels països nòrdics a Catalunya el 23 d’abril de 2020 
 

FINNAIR: 

HEL-BCN a partir de l’1 de juliol; juliol, agost i setembre, 21 vols per setmana. 

NORWEGIAN: 

HEL-BCN a partir de l’1 de juny, 6 vegades per setmana. 

OSL-BCN a partir de l’1 de juny; juny, juliol i agost, 16 vols per setmana; setembre, 14 

vols per setmana. 

BGO-BCN a partir de l’1 de juny, 2 vols per setmana. 

SVG-BCN a partir del 4 de juny, 2 vols per setmana. 

BLL-BCN a partir del 2 de juny, 2 vols a la setmana. 

ARN-BCN a partir de l’1 de juny, 14 vols per setmana. 

GOT-BCN a partir de l’1 de juny, 3 vols per setmana. 

CPH-BCN a partir de l’1 de juny, 12 vols per setmana. 

KEF-BCN a partir del 2 de juny, 3 vols per setmana. 

SAS: 

OSL-BCN a partir del 20 de juny; 2-3 vols per setmana; durant tot juliol i fins al 10 d’agost, 

6 vols per setmana. 

BGO-BCN a partir del 27 de juny, 2 vols per setmana fins al 8 d’agost. 
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RYANAIR: 

GOT-BCN vols a partir del 9 de maig, 3 vols per setmana. 

BLL-GRO a partir del 2 de juliol, 3 vols per setmana. 

TLL-GRO a partir del 4 de juliol, 2 vols per setmana. 

VUELING: 

OSL-BCN a partir de l’1 de juny; juny, 4-5 vols per setmana; juliol, 6 vols per setmana; 

agost i setembre, 2 vols per setmana. 

CPH-BCN a partir del 30 de maig, 14 vols per setmana. 

ARN-BCN a partir de l’1 de juny, 7 vols per setmana. 

AAL-BCN a partir del 4 de juny; juny i juliol, 2 vols per setmana; sense vols a l’agost; 1 

vol al setembre, i última setmana de setembre, 2 vols. 

KEF-BCN a partir de l’1 de juny, 3 vols per setmana, agost 4 vols per setmana. 

ATLANTIC AIWAYS: 

VAE-BCN a partir del 5 de maig, 1 vol per setmana.  
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MERCAT: PORTUGAL 

 

RESTRICCIONS DE MOVIMENT 

Entrada i sortida 

A partir del 19 de març, els vols es van cancel·lar a la zona de Schengen (suspensió de 
vols dins i fora d’Europa). S'han suspès tots els vols amb Espanya, des de totes les 
companyies aèries, comercials o privades, o des dels aeroports o aeròdroms 
portuguesos. 

A partir del 23 de març, tota persona que entri a Portugal ha de ser posada en 
quarantena durant 14 dies des del dia d’arribada 

S’ha prohibit l’embarcament i el desembarcament de passatgers als ports portuguesos, 
tret dels passatgers residents.  

Fins al dia 30 d'abril els viatges internacionals en autobús seran suspesos i els viatges 
nacionals suprimits, igual que els viatges en tren.  

Fins al 14 de maig, la circulació turística i els viatges d’oci entre Espanya i Portugal 
(ferroviària, aèria i terrestre) està suspesa. A les fronteres terrestres hi ha control per 
assegurar la tornada de ciutadans nacionals, com ara el pas de turistes que tornen al 
seu país. I pel que fa a la circulació de mercaderies, només es permeten per terra. 

Mobilitat 

Els desplaçaments al territori portuguès s’han reduït al mínim possible i no es permeten 
els viatges en cotxe per oci. 

Des del 18 de març, els desplaçaments nacionals en tren i autobús també s’han reduït 
notablement, i fins i tot alguns s’han cancel·lat. 

Tots els llocs públics (platges, museus, allotjaments, esdeveniments, etc.) queden 
cancel·lats o tancats durant l’estat d’alarma. 

Més informació a: Turisme de Portugal o covid19.min. 

 

MESURES DEL SECTOR TURÍSTIC 

El Govern va presentar el 17 de març de 2020 les mesures econòmiques per al segon 

trimestre del 2020 davant la situació de crisi de la COVID-19 (font oficial: 

Portugal.gov.pt). 

✓ Garantia d’ocupació. Es tracta d’un conjunt de mesures destinades a donar suport 

a l’economia, als treballadors i a les empreses, amb l’objectiu de garantir el 

manteniment de l’ocupació, en tres àrees fonamentals: les garanties públiques, el 

sistema bancari i la flexibilització d’obligacions tributàries i contributives. Activació 

dels acomiadaments (lay-off) en el sistema laboral. 

✓ Línies de crèdit per a empreses, tenen un valor de 3.000 milions d'euros 
distribuïts de la manera següent: 

• Ajudes per al sector turístic 

o Restauració i similars - 600 milions d’euros, dels quals 270 milions per a 
pimes. 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/comunicado?i=controlo-nas-fronteiras-entre-portugal-e-espanha
https://www.visitportugal.com/en/node/421175
https://covid19.min-saude.pt/ponto-de-situacao-atual-em-portugal/
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=governo-apresenta-medidas-economicas-para-o-segundo-trimestre-de-2020
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o Agències de viatges, empreses d’entreteniment, organitzadors 
d’esdeveniments i similars - 200 milions d’euros, dels quals 75 per a 
pimes.  

o El Govern va decidir augmentar l'import de la línia de crèdit de 200 a 400 
milions d'euros per donar suport la tresoreria de les empreses de turisme 
segons la classificació d'activitats econòmiques portuguesa. 

o Empreses turístiques i d’allotjament - 900 milions d'euros, dels quals 300 
per a pimes. 

• Indústries tèxtils, de confecció, calçat, mineria i fusta - 1.300 milions d’euros, dels 
quals 400 per a pimes. 

✓ Sistema bancari. Eliminació dels honoraris mínims cobrats als comerciants en els 

pagaments per mitjans electrònics. També han incrementat el límit màxim per 

transaccions amb targeta sense contacte (contactless) per reduir al màxim possible 

el contacte entre les persones. 

✓ Fiscalia. En termes d'impostos i contribucions socials, el pagament es farà més 

flexible al segon trimestre del 2020.  

✓ IVA i retenció d’impostos. Pel que fa al calendari fiscal i les obligacions de 

pagament per al segon trimestre del 2020, el Govern ha decidit flexibilitzar els 

pagaments d’impostos per a empreses i treballadors autònoms. 

✓ En les contribucions socials d’entre març i maig del 2020, el Govern ha decidit 

reduir-les a 1/3 els mesos de març, abril i maig, per preservar l’ocupació. Aquestes 

mesures tenen la intenció d’augmentar la liquiditat immediata d’empreses i 

treballadors independents amb un impacte de gairebé 9.200 milions d’euros. En 

comparació amb el segon trimestre del 2020, representa un esforç per augmentar la 

liquiditat del 17% del PIB trimestral. 

✓ El Consell de Ministres del 26 de març va aprovar una proposta de llei que estableix 

una flexibilitat en el pagament dels lloguers durant el període en què hi ha vigents 

les mesures excepcionals per contenir la pandèmia de la COVID-19. 

✓ Noves mesures de suport a l'ecosistema empresarial per valor de 25 milions d'euros. 

✓ Mesura de suport per a la comunicació social, garantint que la informació arribi a 

tothom, promovent activitats culturals, econòmiques i socials, i donant suport a un 

periodisme lliure, independent i fiable. 

El govern portuguès ha posat en marxa les primeres mesures de suport al sector turístic 

del país per minimitzar l’impacte de la reducció de demanda en l’activitat turística: obrint 

línies financeres per a petites empreses, donant reforç a aquestes empreses amb equips 

d'assessorament per al sector turístic, facilitant un servei de consultoria i formació en 

línia amb professionals del sector, i suspenent les devolucions dels suports concedits 

amb recursos propis de l'institut públic per 12 mesos (font: Hosteltur, Portugal). 

Nova plataforma de formació en línia BEST per al sector turístic. Educació empresarial 

per al turisme intel·ligent, un programa nacional de formació per a emprenedors i gestors 

turístics, impulsat per Turisme de Portugal en col·laboració amb la Confederació de 

Turisme de Portugal (CTP) i associacions de la indústria, que integra accions de 

https://www.publituris.pt/2020/03/27/governo-aumenta-linha-capitalizar-covid-para-400-milhoes-de-euros/
https://www.publituris.pt/2020/03/27/governo-aumenta-linha-capitalizar-covid-para-400-milhoes-de-euros/
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/covid-19/Paginas/medidas-de-apoio-economia.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/covid-19/Paginas/medidas-de-apoio-economia.aspx
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=regime-excecional-e-temporario-para-o-pagamento-de-renda
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/comunicado?i=novas-medidas-de-apoio-ao-ecossistema-de-empreendedorismo-no-valor-de-25-milhoes-de-euros
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=3aa01fb0-c9a6-42ca-929e-d9de642f1edc
https://www.hosteltur.com/135407_turismo-de-portugal-ponen-en-marcha-su-plan-de-medidas-por-el-covid-19.html
http://business.turismodeportugal.pt/pt/noticias/Paginas/turismo-de-portugal-lanca-best-live-online-training.aspx
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formació i qualificació en temes com la digitalització, el màrqueting, els models de 

finançament, la gestió financera i operativa, i els recursos humans. 

Més informació: Turismo de Portugal Business 

  

http://business.turismodeportugal.pt/pt/Paginas/homepage.aspx
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MERCAT: REGNE UNIT 

 

RESTRICCIONS DE MOVIMENT 

Entrada i sortida 

Des del Govern s’ha dit que hi ha zero possibilitats que s’imposin restriccions per viatjar 
dins i fora del país, The Foreign & Commonwealth Office va notificar la recomanació a 
la població britànica de no viatjar arreu del món si no era per casos essencials, 
inicialment per un període de 30 dies, i que ha tingut efecte de forma immediata.   

Ara per ara, el Govern no ha establert cap tipus de restricció en l’entrada i sortida de 
vols de Catalunya–Regne Unit i viceversa. Tot i així, els qui volen viatjar es poden trobar 
en la situació de no poder tornar al país de residència si les restriccions aèries es duen 
a terme.  

Pel que fa als britànics que es troben a Espanya, estan avisats perquè considerin l’opció 
de marxar del país al més aviat possible. 

Cal esmentar, però, que la majoria de companyies aèries han cancel·lat les connexions 
amb Catalunya durant els mesos de març i abril, esperant que els vols es reprenguin al 
maig amb el començament de la nova temporada; d’altres han reduït el nombre de 
connexions entre un i quatre vols a la setmana.  

• British Airways: les connexions amb Catalunya s’han reduït a 3-4 vols per 
setmana. 

• Easyjet: les connexions amb Catalunya tornaran a operar a partir del 18 de maig. 

• Jet2: les connexions amb Catalunya tornaran a operar a partir del 17 de juny. 

• Norwegian: la connexió amb Catalunya tornarà a operar a partir de l’1 de juny. 

• Ryanair: les connexions amb Catalunya tornaran a operar a partir del 8 de maig. 

• TUI: les connexions amb Catalunya començaran la temporada d’estiu a partir del 
14 de maig. 

• Vueling: les connexió LGW>BCN s’obrirà el 22 de maig amb una reducció d’1-
2 vols per setmana. A partir de l’1 de juny s’obren la resta de rutes i operacions 
usuals. 

• Air Lingus: les connexions amb Catalunya tornaran a operar a partir de l’1 de 
maig. 

 

Mobilitat 

El metro de Londres ha tancat fins a 40 estacions per intentar reduir la propagació del 
virus, a més de reduir els serveis i la freqüència de metros.  

El tren ha reduït el nombre de serveis i tots els serveis de nit han quedat cancel·lats.  

Pel que fa a les connexions d’autobús, també s’han reduït els serveis, per tal d’intentar 
reduir i evitar al màxim el contagi del virus.  

 

MESURES DEL SECTOR TURÍSTIC 

• 16/3 - El Govern demana al públic que aturin tot tipus de viatge no essencial. 
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• 17/3 - L’oficina d’Afers Exteriors i Commonwealth (FCO) desaconsella tots els 
viatges internacionals no essencials, inicialment per un període de 30 dies.  

• 18/3 - La indústria turística del Regne Unit demana que el Govern faci canvis 
immediats en la normativa dels paquets turístics per evitar que innombrables 
d’empreses es col·lapsin i la pèrdua de milers de llocs de treball. 

• 23/3 - L’FCO demana a tots els viatgers britànics que tornin al Regne Unit al més 
aviat possible.  

• 24/3 - Es comunica als aeroports i a les aerolínies britàniques que segurament 
no podran rebre cap rescat, segons el comunicat emès el 19 de març per la 
Tresoreria. Els aeroports, que ara operen en vols de mercaderies i de repatriació, 
anuncien que potser hauran de tancar temporalment. 

• 30/3 - Easyjet anuncia que immobilitza a terra tota la seva flota d’avions a causa 
de les restriccions imposades arran de la pandèmia.  
 

• 7/4 - El ministre de Turisme llança un ajut d’1,3 milions de lliures per ajudar a les 
DMO (destination management organisations) “en risc” durant la crisi.  

• 7/4 - ABTA ha creat la campanya Save Future Travel per demanar al Govern el 
suport immediat per al sector turístic i prendre accions davant les devolucions de 
diners i altres mesures (ABTA – 7 d'abril). 

• 17/4 - Des de l’Oficina d’Afers Exteriors s’ha recomanat no reservar les vacances 
fins que la normativa de distanciament s’hagi estabilitzat. Grant Shapps, el 
secretari de Transport, ha comunicat que no reservarà cap tipus de viatge d’estiu  
a causa de la situació que s’està vivint (BBC – 17 d'abril). 

 

• Hotels i allotjament. El Govern anuncia un fons de finançament mitjançant 
subvencions per ajudar les empreses de lleure, allotjament i minoristes (Retail, 
Hospitality and Leisure Grant Fund, RHLGF), que es donarà a les empreses amb 
un valor imposable inferior a 51.000 lliures. 

• Companyies aèries 

o El cap de setmana del 14 de març van demanar un rescat de 7,5 milions 
de lliures. Xifra que s’espera que s’incrementi. 

o El Govern avisa les aerolínies que busquin formes alternatives de 
finançament abans de demanar ajuda al Govern. 

o Es comencen a donar casos d’aerolínies que refusen donar 
reemborsaments per vols cancel·lats i donen cupons de bescanvi. 
Davant d’això, els clients es mostren descontents i exigeixen que es 
faciliti les devolucions, a causa de la situació que s’està vivint (BBC – 31 
de març). 

o Ryanair i Easyjet han immobilitzat les seves flotes, mentre que British 
Airways (IAG) ha reduït la seva capacitat al 75%, i Norwegian ha 
cancel·lat milers de vols.  

o 1/4 - L’operador turístic Jet 2 ha notificat que espera iniciar la temporada 
el 17 de juny, sempre que la situació no torni a la normalitat abans. A 
més, demana als clients que, en cas de tenir un vol cancel·lat, es 
plantegin endarrerir les vacances per a més endavant. 

https://abtamag.com/2020/04/07/abta-launches-save-future-travel-campaign/
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-52328756
https://www.bbc.co.uk/news/business-52105526?at_custom4=63DFD302-735A-11EA-ABA5-0E91C28169F1&at_custom3=BBC+News&at_custom2=facebook_page&at_campaign=64&at_custom1=%255Bpost+type%255D&at_medium=custom7
https://www.bbc.co.uk/news/business-52105526?at_custom4=63DFD302-735A-11EA-ABA5-0E91C28169F1&at_custom3=BBC+News&at_custom2=facebook_page&at_campaign=64&at_custom1=%255Bpost+type%255D&at_medium=custom7
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o 16/4 - L’operador turístic EasyJet ha notificat que en el moment que es 
torni a iniciar la temporada de vols mantindrà un espai buit entre seients 
per la normativa de distanciament social (BBC – 16 d'abril). 

• Operadors turístics i agències de viatge. Segons la normativa vigent, els 
operadors turístics estan obligats a oferir un reemborsament complet si no es 
poden dur a terme les vacances. La indústria de viatges diu que, en l’actual crisi 
mundial, les regulacions no són adequades per al propòsit i comportaran la fi de 
moltes empreses de viatges. 

o En una carta al Govern, l’associació d’agències de viatges britàniques 
(ABTA) demana que es reconegui la situació sense precedents que està 
vivint el sector i  que s’implementin les mesures següents: 

▪ Que el període de reemborsament per cancel·lacions s’allargui de 
14 dies a 4 mesos.  

▪ Que es confirmi una protecció continuada dels crèdits de 
reemborsament. 

▪ Que en els casos que proveïdors no tinguin capacitat per fer 
reemborsaments (hotels, aerolínies, etc.) a operadors turístics, el 
Govern creï i apliqui un fons de solidaritat d’emergència que ajudi 
a pagar les devolucions.  

o Les empreses del sector turístic demanen als consumidors que tinguin 
paciència i que ajornin en comptes de cancel·lar els viatges. 

o Les asseguradores de viatges calculen que la xifra que hauran de pagar 
en cancel·lacions de viatges pot arribar a 275 milions de lliures (298 
milions d’euros). 

o Es comencen a donar casos d’operadors turístics que refusen donar 
reemborsaments per viatges cancel·lats i donen vals de bescanvi. 

o 8/4 - Segons diversos estudis de la situació realitzats, l'operador turístic 
On the Beach comunica en una carta formal que assumeix que podrà fer 
front a la crisi actual de la COVID-19 i continuar les seves operacions un 
cop s'aclareixi la situació. Aquests estudis contemplen els següents 
pitjors casos:   

▪ no hi hauria reserves per a futurs viatges fins a final de setembre 
del 2020; 

▪ tots els vols es cancel·larien fins a final de setembre del 2020. 

  

https://www.bbc.co.uk/news/business-52306868
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MERCAT: RÚSSIA 

 

RESTRICCIONS DE MOVIMENT 

Entrada i sortida 

La frontera es troba actualment tancada per a tots els estrangers. Els russos que venen 
de l'exterior (des de qualsevol dels països) han de passar 14 dies en quarantena.  

Actualment estan cancel·lats tots els vols a totes les destinacions. L'aeroport de 
Sheremetyevo és l’únic aeroport des d’on surten vols, i actualment hi ha dues terminals 
tancades i només dues segueixen operatives. 

Mobilitat 

Tota la gent gran (a partir de 65 anys) ha d'estar en una quarantena al seu domicili. 
Totes les escoles i universitats estan en quarantena. Estan tancats tots els teatres, 
cinemes, gimnasos, discoteques, biblioteques i centres d'oci. 

Des de 19 del de març la majoria d‘operadors turístics incloent-hi els principals (ANNEX 
TOUR, Coral, Pegas Touristik, TUI) es neguen a tornar diners per reserves cancel·lades 
i prometen usar-los com a dipòsit per reserves posteriors. 

 

MESURES DEL SECTOR TURÍSTIC 

Els participants del mercat turístic poden comptar amb una compensació pels bitllets no 
reemborsables. La compensació serà vàlida per a sortides / arribades des del 21 de 
gener fins al 31 de març. 

S'estan duent a terme negociacions per diferir els pagaments d'impostos per a tots els 
participants del sector turístic durant els propers 6 mesos. 

Està planejat establir un fons anticrisi de 300 mil milions de rubles i de 3,5 mil milions 
per al sector turístic. De moment no hi ha més detalls. 

• Tots els operadors turístics estaran exempts durant l’exercici del pagament de 
contribucions al fons de l’associació “Turpomosch” (Tour Ajuda). El 10 d’abril el 
Govern federal va dictar un decret que eximeix les empreses del sector 
turístic i del lleure de reemborsar pagaments a usuaris per serveis no 
prestats a causa de la pandèmia, de manera que els càrrecs es podran 
reprogramar o canviar fins al 2021. Només en el mes de març, les pèrdues del 
sector van ser de gairebé 2.700 milions de dòlars. El decret busca preservar la 
supervivència de les empreses del sector de serveis com ara hotels, fondes, 
restaurants, locals d‘espectacles, cinemes, teatres, sales de concerts, 
companyies de lloguer de cotxes, parcs temàtics i d'organització de fires, que 
per les mesures d'aïllament social van haver de frenar de forma abrupta les 
seves activitats i, per tant, van deixar de percebre ingressos. 

El Govern va obligar els operadors turístics a retornar tots els pagaments als turistes per 
totes les reserves amb sortides fins a l’1 de juny de 2020. Hi ha dues opcions: 

1) Operadors turístics. Tornen els diners als clients dels seus fons propis. 

2) Operadors turístics. Poden tornar diners als clients de fons de responsabilitat 
personal, però abans estan obligats a efectuar una contribució anual (1% de la facturació 
de l'any anterior). 

El Govern ha anunciat l’assignació de 23.000 milions de rubles per donar suport a les 
línies aèries. 
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MERCAT: ARGENTINA 

 

 RESTRICCIONS DE MOVIMENT 

Entrada i sortida 

• Totes les fronteres estan tancades fins al 26 d'abril. 

Mobilitat  

• El Govern ha ampliat el confinament total de la població fins al 26 d'abril. La policia 
controla els carrers i l’incompliment de les mesures es persegueix com a delicte. 

• A partir de l’11 d’abril, queden exclosos també del confinament els serveis de 
reparació de cotxes, serveis d’atenció personal i lliurament a domicili d’equips 
informàtics i d’oficina. 

• A partir del 20 d’abril, les activitats de venda al detall a través de plataformes en 
línia, visites al metge i centres de serveis de pagament estan eximides de la 
quarantena. 

• Totes les escoles i universitats van tancar el 16 de març. S’han introduït plataformes 
d’escola en línia. 

• A partir del 20 d’abril, hi ha permís de circulació per als més grans de 70 anys a 
Buenos Aires. 

• El ministre de Salut ha confirmat que a partir del 26 d'abril hi haurà un retorn gradual 
de l'activitat a les províncies de l'interior amb menys casos positius de la COVID-19. 

• Les dones i persones de la comunitat LGTBI estan excloses explícitament de la 
quarantena en cas que necessitin denunciar càrrecs per violència domèstica. 

• Totes les botigues i els espais públics estan tancats fins al 26 d'abril; només queden 
oberts els supermercats, les petites botigues de queviures, les ferreteries i les 
farmàcies, algunes parts de l'Administració pública, així com les activitats essencials 
de producció i serveis.  

• Tot i que fa un mes les autoritats van anunciar protocols específics per prevenir 
l'entrada del virus a geriàtrics, en aquests darrers dies s’han presentat múltiples 
contagis. Un altre focus de preocupació són les viles miseria (faveles argentines) i 
les presons. 

• Tot i que s'aplana la corba, el president Fernández avaluava una nova extensió de 
la quarantena (fins al 10 de maig), que hauria d'acabar el 26 d’abril. Tot i la pressió 
empresarial, la paralització productiva gairebé total continuarà vigent en els grans 
centres urbans de país -l’epicentre es troba a la capital i l’àrea metropolitana-, tot i 
que podria flexibilitzar-se en algunes províncies poc poblades on hi ha pocs casos de 
la COVID-19. 

 

MESURES DEL SECTOR TURÍSTIC 

• Va tenir lloc la reunió d'autoritats de turisme de la regió amb el Banco 
Interamericano de Desarrollo. La principal preocupació és mantenir el sector turístic 
i això està fent que es garanteixi la infraestructura operativa per poder rebre els 
turistes un cop passi la pandèmia. S’estan aplicant mesures de suport en el sector i 
s’incorporaran protocols de salut a l’oferta de productes turístics. 
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 MERCAT: BRASIL 

 
RESTRICCIONS DE MOVIMENT 

Entrada i sortida 

• Es mantenen les restriccions d’entrada al país. Encara està restringida l’entrada per 
aire de certs països d’Europa i Àsia, a més d’Austràlia; està restringida als nacionals 
i residents brasilers. A les grans ciutats (Rio de Janeiro, São Paulo i Brasília, entre 
d'altres), hi ha mesures per restringir el moviment de persones i empreses. Alguns 
estats brasilers estudien restringir els moviments a través de les fronteres estatals. 

• A nivell federal, es van prohibir els creuers turístics per temps indefinit. 

 
Mobilitat 
 

• Jair Bolsonaro vol que aquesta setmana es posi fi a les polítiques d'aïllament social 
a nivell nacional, encara que molts estats brasilers assenyalen que estan 
compromesos amb aquestes polítiques. Gairebé tots els estats brasilers tenen les 
mesures vigents de quedar-se a casa, alguns fins a mitjan maig. El principal tribunal 
del país va dictaminar que els governadors i alcaldes poden prendre la decisió sobre 
les mesures d'aïllament social sense que hagin de seguir la postura de govern 
federal. 

• El 23 d’abril les autoritats sanitàries anuncien que s’està preparant un nou pla per 
relaxar les mesures de distanciament social decretades per frenar la COVID-19. 

MESURES DEL SECTOR TURÍSTIC 

• La demanda de vols nacionals va caure del 50%, i les reserves internacionals es van 
reduir del 85% a la segona meitat de març. El 16 de març, LATAM Airlines Group, la 
companyia de transport més gran d’Amèrica del Sud, va cancel·lar el 90% dels seus 
vols internacionals a mesura que la demanda s’enfonsava i els països van tancar les 
fronteres a causa de l’esclat de coronavirus, i van deixar la regió cada cop més 
aïllada. L’operadora nacional més gran del país Gol Airlines va dir que anul·laria fins 
al 95% dels vols internacionals i que reduiria fins al 60% els vols nacionals fins al 
juny. La tercera companyia aèria brasilera, Azul, va dir que tallaria tots els vols 
internacionals del seu nucli principal de São Paulo. L’Asociación Brasilera de 
Aerolineas (ABEAR) va dir que l’aturada sobtada en els viatges ha estat la pitjor crisi 
a què s’ha enfrontat el sector de l’aviació del país. 

• El Banc Nacional de Desenvolupament (BNDES) va obrir una línia de préstecs de 
capital de treball per a les petites i mitjanes empreses turístiques i de serveis. Inclou 
la interrupció dels pagaments de préstecs de 6 mesos, sense pagament d'interessos. 

• El Govern també va dissenyar un paquet d’ajudes aèries, incloent-hi:  

o a) un ajornament de sis mesos de la recollida de portes de navegació 
aèria;  

o b) un ajornament al desembre del 2020 de la percepció de les taxes de 
concessió de concessionaris aeroportuaris;  

o c) un període d’ampliació de 12 mesos perquè les empreses reemborsin 
als clients els vols cancel·lats.  
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• Segons un estudi publicat pel centre d'estudis econòmics Fundació Getúlio Vargas 
(FGV), els ingressos del turisme al Brasil hauran de tancar el 2020 amb una caiguda 
del 38,9% enfront de l'any anterior, per l’impacte de la pandèmia del coronavirus i la 
paralització econòmica de país. Per compensar les pèrdues acumulades en el bienni 
2020-2021, l'anàlisi preveu que el turisme brasiler haurà de créixer una mitjana de 
16,95% a l’any, tant el 2022 com el 2023. Així mateix, s'ha de posar en marxa, al més 
aviat possible, una sèrie de mesures per alleujar la pressió de les operacions i 
preservar els llocs de treball del sector. Entre les principals accions urgents que han 
de ser adoptades, l’FGV destaca anuncis de compensació financers a petites, 
mitjanes i grans empreses, i l'aportació immediata d’ajudes públiques per part de 
Govern, sobretot al sector aeri. 

• El 23 d’abril, el Brasil anuncia que injectarà 855 milions en el sector turístic per la crisi 
del coronavirus. L'objectiu és reforçar la caixa del fons general de turisme del país 
(Fungetur) amb l'obertura de noves línies de préstecs. 

• El mateix dia el ministre de Turisme del Brasil confirma una mesura per garantir la 
disponibilitat de llits d’hotels pròxims a hospitals per allotjar personal sanitari durant 
l’emergència sanitària. 
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MERCAT: ESTATS UNITS 

 

RESTRICCIONS DE MOVIMENT 

Entrada i sortida 

El 19 de març, el Govern nord-americà va emetre una alerta sanitària global de nivell 4 
(el més alt) amb la recomanació de no viatjar a l’estranger a causa de l’impacte de la 
COVID-19.  

Els Estats Units han tancat les seves fronteres amb el Canadà i Mèxic, i no es permet 
l’entrada d’estrangers procedents dels països de la zona Schengen i del Regne Unit i 
Irlanda, la Xina i l’Iran. Els ciutadans americans o residents permanents que tornen des 
d’algun d’aquests països han de fer 14 dies d’aïllament a casa.  

El tancament de les fronteres a nacionals de la zona Schengen, en aplicació des del 13 
de març, s’allargarà fins que el president no en determini la finalització. El tancament de 
fronteres amb el Canadà i Mèxic s’allargarà fins al 20 de maig.  

El 3 d’abril el Govern americà avisa que només emetrà passaports per a situacions 
excepcionals de vida o mort per a qui necessiti viatjar a l’estranger en menys de 72 
hores.  

El 22 d’abril el president firma una ordre executiva per paralitzar temporalment durant 
60 dies l’emissió de targetes de residència (green cards) per a treballadors estrangers.  

Transport aeri 

Només 13 aeroports dels EUA estan oberts a rebre vols internacionals de la zona 
Schengen, la Xina i l’Iran: Boston, Chicago, Dallas, Detroit, Hawaii, Atlanta, JFK NY, Los 
Angeles, Miami, Newark, San Francisco, Seattle i Washington.  

La setmana del 21 d’abril, el trànsit aeri de passatgers ha caigut del 97% respecte de 
les mateixes dates de l’any anterior.  Els vols domèstics encara operen dins dels EUA, 
tot i que les companyies aèries han reduït del 81% els vols.  

Es calcula que el 20% de la flota d’avions comercials als EUA no s’ha utilitzat en els 
darrers 7 dies i moltes companyies estan fent operacions en rutes per moure càrrega, 
no passatgers, i perquè els obliga el Govern perquè es puguin acollir als ajuts 
econòmics.  

L’Administració Federal d’Aviació ha ampliat fins al 24 d’octubre del 2020 l’exempció al 
requisit d’utilitzar el 80% dels slots assignats en aeroports congestionats sota risc de 
perdre’ls.  

Aquest és l’estat de situació dels vols directes amb Barcelona 

American Airlines:  Filadèlfia i Charlotte – vols estacionals – cancel·lats per al 2020. 

   Nova York JFK i Miami – cancel·lats fins al 25 d’octubre. 

   Chicago – cancel·lat fins al 7 de juliol. 

United Airlines:  Nova York Newark – cancel·lat fins al 4 de juny. 

   Washington – cancel·lat per al 2020.  

Delta Airlines:   Nova York, Atlanta – cancel·lats fins al maig, tot i que Delta 
no ha fet actualitzacions recents en la seva programació. 
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Norwegian:  cancel·lats tots els vols amb Europa fins al 30 d’abril. La 
companyia no ha actualitzat la data de represa d’operacions des 
dels EUA. 

Level:    Cancel·lats tots els vols.  

Creuers 

Les autoritats sanitàries dels EUA han posat el nivell d’alerta 3 per als viatges en creuers 
(oceànics i de riu) i recomanen no fer creuers per l’alt risc d’infecció i passar 14 dies de 
quarantena en tornar a casa.  

El 9 d’abril el Center for Desease Control and Prevention (CDC) va emetre una ordre de 
no navegar per a tots els creuers, que només s’aixecarà en un dels tres casos següents: 
quan el Govern declari la fi de la pandèmia; quan el CDC cancel·li aquesta ordre, o quan 
passin 100 dies des de la data de publicació de l’ordre.  

Totes les companyies de creuers membres de la CLIA van anunciar el 13 de març la 
suspensió voluntària de les seves operacions a ports americans per 30 dies, i moltes 
companyies ja han ampliat aquest període de suspensió. Les companyies de creuers 
s’han quedat fora del paquet d’ajut econòmic del Govern nord-americà, perquè la 
majoria estan registrades fora dels EUA per evitar els impostos, tot i tenir la seva activitat 
operativa al país.  

Segons la CLIA, el sector dels creuers suporta 421.000 llocs de treball i un negoci de 
53.000 milions de dòlars anuals als EUA.  

 

Mobilitat 

El Govern nord-americà recomana aplicar mesures de “distància social” fins al 30 d’abril 
per frenar l’expansió de la COVID-19. El 95% de la població, 316 milions d’americans, 
estan afectats per diferents mesures que limiten la mobilitat interna. Tot i que no hi ha 
cap instrucció de confinament general a tot el país, cada estat decideix quines mesures 
adoptar. 42 dels 50 estats han emès ordres generals per als seus habitants de quedar-
se a casa. Hi ha 5 estats sense cap ordre de confinament, mentre que en els altres 3 
estats només hi ha ordres parcials. 

Diversos estats obliguen ara a fer 14 dies de quarantena a qualsevol persona que entri 
a l’estat des d’un altre territori del país.  

El 28 de març es demana als habitants dels estats de Nova York, Nova Jersey i 
Connecticut no fer desplaçaments fora del seu estat durant 14 dies. El confinament a 
l’estat de Nova York s’allargarà fins al 15 de maig.  

L’estat de Geòrgia (Atlanta) ha comunicat la fi del confinament a partir de divendres 24 
d’abril. Altres estats (Tennessee, Ohio i Colorado) també han anunciat la intenció 
d’obertura a partir de la setmana vinent.  

El 16 d’abril, el Govern nord-americà publica una guia per a l’obertura de nou del país, 
en tres fases, que no conté calendari, sinó recomanacions i criteris. Es destaca:  

• Fase 1: mantenir la distància social, evitar grups de més de 10 persones, 
minimitzar els viatges no essencials i fomentar el teletreball.  

• Fase 2: maximitzar la distància física entre individus en públic, evitar grups de 
més de 50 persones, es poden tornar a fer viatges no essencials.  

• Fase 3: les persones de risc baix poden tornar a interactuar socialment, tot i  que 
han de minimitzar el temps en entorns amb molta gent.   
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MESURES DEL SECTOR TURÍSTIC 

En les darreres 5 setmanes, els EUA han passat de 5,8 milions de persones en atur 
(3,5% població activa) a 26 milions. Això representa la pèrdua de tots els llocs de treball 
creats en els darrers 10 anys. La crisi econòmica i la caiguda de la borsa tindran un 
impacte significatiu sobre la represa de l’activitat turística.  

S’estima que l’aturada de l’activitat turística als EUA suposi una pèrdua econòmica d’1,2 
bilions de dòlars i la destrucció de 8 milions de llocs de treball.  

Segons un informe d’Adara, en la darrera setmana les cerques relacionades amb 
viatges eren del 81% inferiors a l’any anterior, i les reserves, del 88% inferiors.   

Un estudi de Destinations Analysts sobre la percepció dels consumidors respecte dels 
viatges destaca que només el 34% dels nord-americans creu que la situació creada per 
la COVID-19 millorarà en el proper mes, i un nombre creixent de nord-americans no 
creu que es resolgui abans de l’estiu (44,5% dels enquestats). El 51,2% pensa que ja 
podrà viatjar a la tardor. Més de la meitat dels nord-americans diu que triarà una 
destinació regional en lloc d’una de llarga distància per a les seves properes vacances.   

Vuit de cada deu viatgers nord-americans diuen que estarien d’acord amb controls de 
salut obligatoris per poder volar dins dels EUA, i més del 60% diu que mesures d’aquest 
tipus incrementaria la seva confiança a l’hora de viatjar.  

Una enquesta de MMGY sobre la intenció de viatge dels nord-americans troba que el 
80% de les persones que tenia un pla de viatge abans de la COVID-19 l’han cancel·lat 
o posposat. Només el 9% dels enquestats manifesta que es sentiria segur agafant un 
vol internacional. I més de la meitat dels enquestats declara estar disposat a viatjar per 
vacances una vegada s’acabi la pandèmia. Les persones més joves són les que 
semblen més disposades a viatjar en els propers 6 mesos.  
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MERCAT: ÀSIA-PACÍFIC 

 

RESTRICCIONS DE MOVIMENT 

Entrada i sortida 

Amb l’objectiu de tenir, d’un cop d’ull, una clara imatge de la situació actual en aquests 
5 mercats de la zona d’Àsia – Pacífic, s’afegeix la següent taula: 

 

PAÏSOS CONFINAMENT RESTRICCIONS 
D'ENTRADA AL PAÍS 

RESTRICCIONS DE 
SORTIDA DEL PAÍS 

AUSTRÀLIA parcial més relaxat 
  

NOVA ZELANDA parcial i en procés de 
desconfinament 

  

COREA DEL SUD 
desconfinament en 
curs, tot i que amb 
algunes limitacions   

parcial, amb quarantena de 
14 dies (visat requerit) 

 

JAPÓ parcial ara en tot el 
país 

 
  

però restrictiva 

SINGAPUR 
parcial però amb 
mesures més dures de 
confinament    

 

En la columna de “restriccions de sortida del país”, el símbol  es refereix que no es restringeixen les 

sortides a l’estranger. El símbol  indica que sí que s’apliquen restriccions tant de sortida com d’entrada 
al país. 

 

• Austràlia continua amb el tancament de les fronteres del país des del 20 de 
març de 2020, que s’oficialitza el 25 de març de 2020 per via de la Biosecurity 
Act 2015. El 14 d’abril, el ministre de Turisme d’Austràlia, Simon Birmingham, va 
declarar que l’obertura de les fronteres internacionals d’Austràlia i, per tant, la 
possibilitat de viatjar a l’estranger es podria endarrerir fins a final del 2020 o, fins 
i tot, cap a l’inici del 2021. 

• Nova Zelanda continua tenint tancades les fronteres des del 19 de març de 
2020. Tanmateix, davant de la millora del control de la pandèmia de la COVID-
19, les autoritats competents del país estan apuntant que es podrien començar 
a obrir les fronteres del país, en un primer moment cap a Austràlia, on la 
pandèmia també sembla que està més controlada. 

• Corea del Sud no ha afegit ni ha modificat les restriccions aplicades prèviament. 
El 29 de març de 2020, el Govern del país va anunciar que tothom que arribés 
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al país procedent de l'estranger a partir de l’1 d’abril hauria de sotmetre's a 14 
dies de quarantena en alguns dels espais gestionats pel Govern, però a càrrec 
dels mateixos afectats. A més a més, continua essent vigent l’obligació 
d’instal·lar-se una aplicació d’autodiagnosi i activar una declaració mèdica en els 
propis dispositius mòbils per controlar l’estat de salut dels passatgers durant la 
quarantena. 

Des del 13 d’abril, es suspenen els programes de visats d’arribada (visa on 
arrival), i ara tot estranger que no sigui resident al país ha de sol·licitar el visat 
habitual abans de sortir del país d’origen. Tot i així, encara es permet transitar 
pel país sense visat.  

• Al Japó, amb l’objectiu de prevenir la importació de nous casos de la COVID-19 
de l’estranger, continua vigent, i fins i tot s’està ampliant, la prohibició d’entrada 
al país (decretada el 30.3.2020) de les persones procedents de més de 70 
països, entre els quals s’inclouen la majoria de països europeus, asiàtics i de 
l’Amèrica del Nord, així com alguns països de l’Amèrica Llatina, de l’Àfrica i de 
l’Orient Mitjà. Aquesta mesura s'està aplicant també als ciutadans estrangers 
que hagin estat a qualsevol de les regions esmentades durant els 14 dies 
anteriors a l'arribada al Japó. Els ciutadans japonesos, independentment del país 
on hagin viatjat, i els estrangers que hagin viatjat fora de les zones que s’han 
d’evitar hauran de mantenir una quarantena durant 14 dies i hauran d’estar alerta 
per si observen símptomes de la COVID-19. A més a més, els passatgers 
procedents dels països més afectats han de sotmetre’s a la prova de la COVID-
19 al mateix aeroport. Els resultats de la prova, que no s’obtenen fins a dos dies 
després, han obligat l’aeroport de Narita (Tòquio) a preparar llits de cartró per 
als passatgers que esperen els resultats. 

 

Japan Airlines, que ja havia reduït els vols internacionals a només el 15% de la 
capacitat habitual, ha anunciat el 21 d’abril que reduirà també la seva capacitat 
aèria del 48% de vols nacionals entre el 23 d’abril i el 6 de maig. A principi d’abril, 
ja havia reduït el nombre de vols nacionals del 45%. La segona aerolínia del 
país, All Nippon Airways (ANA), ha cancel·lat un total d’11.401 vols durant el mes 
d’abril. 

• Singapur continua mantenint tancada l’entrada al país. Els nacionals i residents 
de Singapur que vulguin entrar al país necessiten l’autorització de la Singapore 
Immigration and Checkpoints Authority i de les altres agències competents en la 
matèria. Igualment, se’ls continuarà imposant una quarantena de 14 dies 
d’autoaïllament per via del STN (Stay-Home Notice). Aquestes darreres mesures 
van entrar en vigor el dia 9 d’abril de 2020. 

Singapore Airlines ha ampliat la flexibilitat de poder canviar reserves prèvies que 
no es podien canviar per les condicions de contractació establertes. Els 
passatgers que havien comprat un vol en Singapore Airlines o en SilkAir (la filial 
de Singapore Airlines) el 15 de març de 2020 o abans per viatjar fins al 31 de 
maig, poden guardar el valor de la part del viatge que no s’ha consumit i emprar-
lo com a crèdit per a una compra posterior fins al 31 de juny de 2021. S’incentiva 
el nou sistema de crèdit amb una bonificació extra que la companyia donarà a 
qui decideixi no cancel·lar el vol i posposar-lo per més endavant. S’ofereixen les 
següents bonificacions, segons el bitllet que s’hagi comprat: 

Classe econòmica                           :    75 SGD (49 €) 

Classe econòmica prèmium            :   100 SGD (65 €) 
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Classe preferent                              :   200 SGD (130 €) 

Suites / Primera classe                    :   500 SGD (325 €) 

Els qui no optin per acollir-se a aquesta nova política de reserves i venda podran 
fer-se reemborsar íntegrament el cost dels bitllets no utilitzats sense cap penalitat 
de cancel·lació. 

El 21 d’abril, Singapore Airlines ha anunciat els vols que manté a Europa des de 
Singapur; són els següents: 

Singapur – Frankfurt, 3 freqüències per setmana, amb un Boeing 777-300ER. 

Singapur – Londres Heathrow, 3 freqüències per setmana, amb un Airbus 
A350-900XWB 

Singapur – Zuric, 3 freqüències per setmana, amb un Boeing 777-300ER. 

Singapur – Brussel·les, que es programarà a partir del 25 d’octubre de 2020.  

La recuperació del vol directe a Barcelona que disposava la capital catalana no 
s'ha anunciat encara i, per tant, s'està en espera de tenir-ne més informació de 
la companyia singapuresa. 

 

Mobilitat 

 

• Austràlia continua mantenint el nivell d’alerta 3 de confinament, des del 30 de 
març de 2020, tot i que es va relaxant el confinament parcial vigent davant del 
control progressiu de la pandèmia.  

El 21 d’abril, Virgin Australia (VA), la segona companyia de vols domèstics més 
important d’Austràlia, després de Qantas, entra en un procés administratiu 
voluntari. Tanmateix la companyia ha anunciat que continuarà operant amb els 
seus vols programats reduïts (actualment està operant només en 36 rutes) i 
continuarà amb els serveis de mercaderies i serveis xàrters. La decisió d’entrar 
en aquest procés administratiu és el de poder garantir la supervivència de la 
companyia després de la crisi i de l’impacte de la COVID-19. Deloitte ha estat 
assignat com a administrador i portarà a terme el procés de reestructuració i de 
refinançament que permeti a la companyia sortir d’aquesta situació 
administrativa. VA ha declarat que “Austràlia necessita una segona companyia 
aèria i que, per això, estan determinats a continuar volant” i que “s’asseguraran 
que els australians tindran així accés a un transport aeri de qualitat i a preus 
competitius”. 

VA disposa d’uns 10.000 treballadors i dona suport a un total de 6.000 llocs de 
treball més de manera indirecta. Arreu del món, té uns 70.000 treballadors en 35 
països. La companyia té el 90% del seu capital en mans estrangeres (Singapore 
Airlines, Etihad Airways i un conglomerat d’empreses xineses –HNA Group i 
Hanshan– que tenen quasi la totalitat de les accions de la companyia aèria). 
Només el 10% és propietat del Grup Virgin, del magnat Richard Branson. 
Possiblement perquè el grup és majoritàriament de propietat estrangera, l’1,4 mil 
milions de dòlars australians (821 milions d’euros) que la companyia necessitava 
del Govern australià per ser rescatada no ha arribat i tampoc de part dels seus 
opulents inversors.  

Com a mesures durant el període de la COVID-19, totes dues companyies 
australianes competidores del mercat, VA i Qantas, que ja operen en vols 
domèstics, estan bloquejant el seient del mig i el deixen buit com a mesura de 
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precaució i per facilitar un mínim distanciament entre els passatgers. El sistema 
de reserves automàtic ja no permet agafar cap seient del mig. També es 
redueixen els serveis a bord per reduir el contacte entre els assistents de cabina 
i els passatgers. Es serveix aigua i un snack, però no cap altra opció de menjar. 
S’espera que aquesta nova política i la flexibilitat en les reserves dels bitllets 
d’avions donarà més confiança als usuaris a utilitzar els seus serveis. 

 

• Nova Zelanda continua al grau màxim d’estat d’alerta 4 des del 25 de març, tot 
i que la primera ministra del país, Jacinda Ardern, va anunciar que aquest 
confinament parcial acabaria el 22 d’abril de 2020. Tanmateix, ella mateixa va 
retractar-se i va afirmar, el 20 d’abril de 2020, que el país continuaria en alerta 4 
fins a dimarts 28 d’abril, moment que es baixarà a l’estat i nivell 3 d’alerta. Aquest 
nou estat d’alerta 3 estarà vigent durant dues setmanes més i, llavors, serà quan 
el Govern torni a revisar la situació per veure si es pot abaixar encara un nivell 
d’alerta més. 

Tot i així, Ardern continuarà demanant als neozelandesos que la població es 
quedi a casa tant com sigui possible, com si s’estigués en un nivell d’alerta 4. Si 
una persona no ha d’anar a la feina, a l’escola o a fer exercici, o no ha de sortir 
per comprar queviures essencials, s’hauria de quedar encara a casa. Les feines 
que es poden obrir són aquelles en què no hi ha una relació de cara a cara amb 
el client (les que estan exposades cara a cara s’hauran d’esperar per reprendre 
l’activitat), a excepció dels supermercats i de les altres botigues de queviures, 
benzineres, farmàcies i altres establiments mèdics permesos, on el pagament ha 
de fer-se sense cap tipus de contacte. 

 

• A Corea del Sud, gràcies a la disminució significativa del nombre de casos de 
coronavirus, a partir del 20 d’abril de 2020, el Govern ha relaxat el confinament 
parcial que s’havia anunciat fins al 19 d’abril de 2020 (quedar-se a casa, limitar 
les trobades socials a l’exterior i només sortir per comprar queviures essencials, 
tot guardant el distanciament social obligatori marcat). El resultat és que els sud-
coreans estan tornant, a poc a poc, als llocs de treball, centres comercials, parcs, 
camps de golf i restaurants. Cada cop més, grans empreses, com ara SK 
Innovation o Naver, estan eliminant o relaxant les polítiques de teletreball 
obligatori, tot i que moltes empreses continuen aplicant hores de treball flexibles 
i limitant els desplaçaments i les reunions cara a cara. Malgrat que el Govern 
sud-coreà ha demanat que es mantingui el distanciament social dues setmanes 
més, ha ofert excepcions a trobades religioses i esportives, que prèviament 
havien estat estrictament prohibides. 

 

En la mateixa línia, i tal com ja s’havia apuntat anteriorment, Korean Air està ja 
plantejant-se reprendre, a partir del mes de maig, algunes de les rutes 
domèstiques que havien estat suspeses anteriorment. Aquest és un dels primers 
símptomes clars que la demanda domèstica es comença a recuperar al país. En 
les darreres comunicacions disponibles sobre els restabliments d’aquests vols, 
la companyia sud-coreana apunta obrir 15 rutes domèstiques.  

 

• El Japó va declarar l’estat d’alarma el dimarts 7 d’abril de 2020 fins al 6 de maig 
de 2020, que permet que les autoritats locals i regionals imposin les mesures 
que considerin necessàries, com ara instaurar quarantenes obligatòries i ordenar 
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el tancament d’escoles i d’altres instal·lacions públiques. Inicialment, l’estat 
d’alarma es va decretar només a set prefectures del país, però el 16 d’abril de 
2020 es va estendre l’estat d’alarma a tot el país. Tanmateix, el dia 23 d’abril de 
2020 no s’ha decretat el confinament total obligatori de la població, malgrat que 
professionals sanitaris alerten que el sistema sanitari està ja gairebé saturat en 
determinats punts del país. 

Tant el primer ministre nipó, Shinzo Abe, com la governadora de Tòquio, Yuriko 
Koike, han recomanat a la població que eviti els llocs més propicis a 
aglomeracions de persones com ara zones comercials, bars i restaurants. Han 
fet especial èmfasi en el perill que suposa que la població es desplaci durant la 
Golden Week (del 2 al 6 de maig), la setmana festiva que genera més viatges 
entre els japonesos. El primer ministre també ha sol·licitat a les empreses que 
ho puguin fer que permetin que els seus empleats treballin des de casa. 

 

• A Singapur, el dimarts 7 d’abril de 2020 el Govern del país va instaurar la política 
anomenada circuit-breaker (trencament del circuit), que el 21 d’abril de 2020 va 
estendre fins a l’1 de juny de 2020. Aquesta política comporta el tancament de 
tots els serveis no essencials, escoles, estadis i establiments religiosos, així com 
els desplaçaments innecessaris. El llistat d’establiments que tenen permès 
operar és cada cop més reduït, després de la prohibició d’obertura de negocis 
com ara òptiques (sense cita prèvia) o establiments de begudes, snacks o 
dolços. D’altra banda, botigues de productes per a mascotes i bugaderies poden 
continuar oferint els seus serveis, sempre que ho facin a domicili. Es permet a la 
població que faci esport fora de casa, sempre que sigui de forma individual, 
mantenint el distanciament social i als voltants de la pròpia residència, tot i que 
es recomana que es faci exercici a dintre de casa. L’ús de la mascareta és 
obligatori fora dels domicilis de residència, a excepció de quan es realitzin 
activitats esportives intenses. A supermercats i centres comercials, es continuarà 
prenent la temperatura de tots els clients, que hauran de mantenir estrictament 
la distància de seguretat entre ells i ja no s’hi permetrà l’entrada si no duen una 
mascareta. 

Aquestes noves mesures s’imposen en un moment de fort rebrot dels casos de 
contagis al país, especialment entre la comunitat de treballadors estrangers 
d’origen indi i de Bangladesh que cohabiten en instal·lacions –dormitoris en 
condicions d’amuntegament que han provocat una propagació molt ràpida de la 
COVID-19. Uns 2.600 oficials patrullen la ciutat-estat per garantir que es 
respecten les mesures establertes. 

Continua la política d’aplicar multes fortes o, fins i tot, penes de presó a qui 
continuï reincidint en les infraccions. A més a més, es poden rescindir els 
permisos de residència per als residents estrangers i prohibir-los el permís de 
treball de per vida, tot revocant-los els drets d’estada al país immediatament i de 
manera definitiva. 

 

MESURES DEL SECTOR TURÍSTIC 

• A Austràlia, en els anteriors informes ja s’han presentat els plans de suport d’ajut 
dels estats federats d’Austràlia a la indústria turística local. Del tercer paquet 
anunciat pel Govern federal de 130 mil milions de dòlars australians (72.177 
milions d’euros), la CATO (Council of Australian Touroperators) va detallar com 
es concretaven aquestes ajudes per a tots els estats: Victoria (Melbourne), 
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Western Australia (Perth), Queensland (Brisbane), South Australia (Adelaide) 
i New South Wales  (Sydney).  

La CATO va anunciar el 21 d’abril el funcionament del JobKeeper Payment que 
es fa via l’ATO (Australia Tax Office): https://www.ato.gov.au/general/jobkeeper-
payment/employers/enrol-for-the-jobkeeper-payment/. 

L’empresa Swissport –empresa que vetlla per la seguretat dels serveis dels 
aeroports australians- ha anunciat que, en els propers dies, a menys que el 
Govern federal intervingui (ja que sembla que cap de les ajudes presentades pel 
Govern tenen aplicació al personal de servei de terra d’aquesta companyia), 
podria veure’s abocada a acomiadar milers de treballadors, fet que podria posar 
clarament en perill la seguretat dels aeroports australians. 

L’empresa diu que no es pot perdre l’expertesa dels equips que vetllen per la 
seguretat d’aquestes infraestructures vitals per al país, ja que, si els empleats de 
Swissport són acomiadats, es tardaria molts anys a tornar a disposar de personal 
tan altament especialitzat i professionalitzat. La companyia busca un suport 
d’uns 125 milions de dòlars australians (73 milions d’euros) en la forma d’un 
paquet de mesures de reducció d’impostos, de protecció dels creedors, de 
préstecs i de més suport salarial. 

• A Nova Zelanda, no s’han detectat nous paquets d’ajuda específica a la indústria 
turística del país, més enllà dels que ja es van assenyalar anteriorment al mes 
de març i que han estat valorats en uns 12,1 mil milions de dòlars neozelandesos 
(6,5 mil milions d’euros) i als quals també les empreses turístiques s’hi poden 
acollir. Tourism New Zealand ha anunciat, el 21 d’abril, que està ideant una 
campanya orientada a promocionar el turisme domèstic a Nova Zelanda, en la 
qual es posa en relleu que és més segur per als seus ciutadans quedar-se al seu 
país de residència que sortir a l’estranger en les properes vacances. Tot i així, 
Tourism New Zealand també vol mantenir viva la imatge del país com a 
destinació turística en els mercats internacionals. 

• A Corea del Sud, les empreses turístiques podran acollir-se al paquet de 
mesures valorades en uns 85 bilions de wons (uns 64 mil milions d’euros) 
d’estímul econòmic anunciades el 22 d’abril. De fet, aquest paquet de mesures 
posarà a disposició uns 40 bilions de wons (uns 30 mil milions d’euros) a l’abast 
de les indústries considerades “bàsiques”, que tenen un impacte més significatiu 
en l’economia i en l’ocupació, amb l’objectiu que les empreses mantinguin la 
seva plantilla, entre les quals s’entén que estan compreses les empreses 
turístiques del país. 

• Al Japó, com ja s’ha comentat, la segona fase del paquet de mesures que el 
Govern aprovarà (per valor d’uns 108 bilions de iens -uns 920 mil milions d’euros) 
podrà fer que empreses turístiques del país s’hi puguin acollir. 

De moment, per tal de mantenir la capacitat dels hospitals i garantir una atenció 
adequada als pacients de la COVID-19 més greus, el Govern metropolità de 
Tòquio està traslladant les persones infectades sense símptomes o amb 
símptomes lleus a diferents hotels, on també disposen d’atenció sanitària de 
metges i infermers les 24 hores del dia. Després que al creuer Diamond Princess 
es detectés un total de 716 persones infectades pel coronavirus als inicis de la 
pandèmia, un altre brot del virus s’ha detectat en un segon vaixell de creuer. Es 
tracta d’un vaixell de bandera italiana que es trobava al port de Nagasaki per 
rebre un servei de reparació i on s’ha detectat, de moment, un total de 34 
infectats, d’una tripulació total de 623 persones. 

https://www.ato.gov.au/general/jobkeeper-payment/employers/enrol-for-the-jobkeeper-payment/
https://www.ato.gov.au/general/jobkeeper-payment/employers/enrol-for-the-jobkeeper-payment/
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A Singapur, continuen amb les mesures introduïdes en el Unity, Resilience, and 
Solidarity Budgets del 18 de febrer 2020. Del total de 48 mil milions de dòlars 
singapuresos (uns 30.700 milions d’euros) previst dins del paquet de suport a la 
indústria, més de mil milions de dòlars singapuresos (uns 635 milions d’euros) 
serviran per donar suport a les iniciatives de manteniment dels llocs de treball 
dins del sector de l’aviació i de la indústria turística. 

Davant de l’altíssim percentatge de treballadors estrangers de la construcció 
infectats per la COVID-19, a causa de l’espai reduït en què conviuen dintre de 
residències per a treballadors, el Govern singapurès està considerant allotjar els 
qui hagin superat la malaltia en vaixells de creuers (SuperStar Gemini, SuperStar 
Aquarius i Genting Cruise Lines), ja que es considera que poden ser controlats i 
desinfectats de forma més eficaç. A més a més, el Singapore Tourism Board 
(STB) té previst atorgar certificats a uns 570 hotels i altres establiments turístics 
que compleixin amb uns determinats estàndards d’higiene i sanejament com a 
part de la campanya SG Clean.  

A l’aeroport de Changi, un dels més transitats del món, la terminal 2 romandrà 
tancada durant 18 mesos a partir de l’1 de maig de 2020. Mentre duri la 
pandèmia, es considerarà també el tancament de la terminal 4. Singapore 
Airlines ha anunciat que durant el mes de maig operarà en vols, de moment, 
només en 6 ciutats del sud-est asiàtic (Bangkok, Hanoi, Ho Chi Minh City, 
Jakarta, Kuala Lumpur i Manila), 4 ciutats del nord d’Àsia (Chongqing, Seül, 
Xangai i Tòquio), 1 ciutat australiana (Sydney), 1 ciutat americana (Los Angeles) 
i 3 ciutats europees (Londres, Frankfurt i Zuric). 

Segons el mitjà turístic TTG, els agents de viatge de Singapur estan rebent ja 
reserves per al quart quadrimestre de l’any, tot i que amb una davallada d’entre 
el 20% i el 50% respecte de l’any passat. És una primera mostra esperançadora 
d’una incipient demanda al país per al consum turístic.  
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MERCAT: XINA  

RESTRICCIONS DE MOVIMENT 

Entrada i sortida 

Segueix vigent el tancament de frontera de la Xina a tots els visitants estrangers que es 
va iniciar el 28 de març. El Ministeri d'Afers Exteriors del Govern Central de la Xina 
reitera la recomanació de no fer cap viatge internacional, basant-se en l'argument que 
la pandèmia de la COVID-19 ja afecta més de 200 països del món amb més de 2 milions 
de casos contagiats. 

Segueix vigent la política de “cada aerolínia, un país, una ruta, no més d'un vol setmanal” 
imposada a partir del mes d'abril per l'Administració Nacional d'Aviació Civil de la Xina. 
Al proper mes de maig, no hi haurà cap vol directe programat entre la Xina i Catalunya 
o Espanya. 

Les rutes internacionals amb destinació a Europa programades per aerolínies xineses 
per al mes de maig del 2020 són les següents: 

Air China amb base a Beijing. 

22 rutes internacionals, de les quals 18 surten de Beijing, 3 de Xangai Pudong i 2 de 
Chengdu. 

A Europa: en comparació amb els horaris del passat mes d’abril, ha suspès la ruta 
Beijing – Madrid. 

Origen País Destinació Número 
de vol 

Dia de la 
setmana 

Aeroport 
d’entrada de la 
Xina continental 

Beijing França París CA933/4 Dimecres Tianjin 

Dinamarca Copenhagen CA877/8 Dilluns Shi-Jia-Zhuang 

Grècia Atenes CA863/4 Dissabte Shi-Jia-Zhuang 

Àustria Àustria CA841/2 Dissabte Shenyang 

Suècia Estocolm CA911/2 Divendres Tianjin 

Polònia Varsòvia CA737/8 Divendres Taiyuan 

Rússia Moscou CA909/10 Diumenge Huhhot 

Bielorússia Minsk CA721/2 Divendres Huhhot 

Xangai Alemanya Frankfurt CA935/6 Dissabte / 
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Regne Unit Londres 
Heathrow 

CA849/50 Divendres / 

Chengdu cap ruta a 
Europa 

    

 

China Eastern amb base a Xangai. 

20 rutes internacionals, de les quals 16 surten de Xangai, 3 de Kunming i 1 de Nanjing, 
fins al 30 de maig. 

Origen País Destinació Anada Tornada Model 
d’avió 

Número de 
vol 

Xangai Regne 
Unit 

Londres 
(Heathrow) 

Dijous Divendres B777-
300ER 

MU551/2 

Països 
Baixos 

Amsterdam Diumenge Dilluns A350-
900 

MU771/2 

França París Dissabte  Diumenge B777-
300ER 

MU553/570 

Alemanya Frankfurt Dilluns Dimarts B777-
300ER 

MU779/80 

Nanjing cap ruta a 
Europa 

     

Kunming cap ruta a 
Europa 

     

 

China Southern amb base a Canton: 

Origen País Destinació Número de vol Anada Tornada 

Canton França París CZ347/8 Dilluns Dimarts 

Països Baixos Amsterdam CZ307/8 Dijous Divendres 

Regne Unit Londres CZ303/4 Dimecres Dijous 
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Xiamen Airlines del Grup China Southern mantindrà la ruta Xiamen-Amsterdam 
programada els dimecres del mes de maig.   

Segons les dades revelades pel Ministeri d'Interior del Govern sud-coreà, el dia 4 d'abril, 
per primera vegada en la història després de l'establiment de la relació diplomàtica l’any 
1992 entre aquest país i la República Popular de la Xina, no es va registrar cap entrada 
ni sortida de ciutadans xinesos, mentre que durant el passat mes de gener aquestes 
xifres estaven al voltant de 15 mil entrades i 18 mil sortides diàries. 

 

Mobilitat 

Totes les províncies i regions autònomes han creat un “codi de salut” per a totes dues 
principals plataformes de pagament electrònic: Wechat Pay i Alipay per facilitar la lliure 
circulació dels ciutadans i evitar possibles quarantenes. El codi de salut de Beijing serà 
reconegut per Tianjin i Hebei, les dues províncies veïnes. 

 

MESURES DEL SECTOR TURÍSTIC 

Segueix vigent la prohibició d'operar en turisme emissor que es va iniciar a partir del 28 
de gener, però ja estan permeses les activitats turístiques sempre dins de la mateixa 
província. 

L'Acadèmia de Turisme de la Xina, adscrita al Ministeri de Cultura i Turisme de la Xina, 
ha anunciat que la tercera edició de la Convenció de la Ciència Turística de la Xina es 
celebrarà en format en línia els dies 29 i 30 d'abril comptant amb la tecnologia de Ctrip, 
l’agència de viatges en línia més gran (OTA -online travel agency) del mercat xinès. El 
ministre Luo en farà el discurs d'obertura. 

Condicions concretes per a la reobertura dels restaurants imposades primer pel Govern 
regional de Hong Kong i després seguides per les administracions de la part continental: 

• a) reduir a la meitat els comensals habituals; 

• b) mantenir la distància de mínim 1,5 metre entre les taules; 

• c) màxim 4 clients a cada taula; 

• d) prendre la temperatura a tots els clients abans d’entrar; 

• e) tots els clients han de portar la mascareta dins de l'interior del restaurant quan 
no mengin; 

• f) el local ha de posar a l'abast dels clients productes antisèptics. 


