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NOTA INFORMATIVA 

 

NOVES MESURES EN MATÈRIA DE CONSUMIDORS I 
USUARIS 

El dia 10 de juny de 2020 s’ha publicat al BOE el Reial Decret Llei 21/2020 de 9 de juny de 

mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada 

pel COVID-19 que a través de la Disposició final cinquena modifica els apartats 1 i 4 de 

l’article 36 del Reial decret Llei 11/2020 de 31 de març pel que s’adopten mesures urgents 

complementaris en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19 relatiu al dret dels 

consumidors i usuaris a resoldre determinats contractes: 

 

RESOLUCIÓ DE CONTRACTES DE COMPRAVENDA DE BÉNS O DE 
PRESTACIÓ DE SERVEIS (INCLOSOS ELS DE TRACTE SUCCESSIU) 

• El dret de resolució de contractes de compravenda de béns o de prestació de serveis, 

inclosos els de tracte successiu es podrà exercir quan els mateixos siguin d’impossible 

compliment com a conseqüència de les mesures adoptades durant la 
vigència de l’estat d’alarma o durant la vigència de les fases de desescalada 
o nova normalitat.  

• El consumidor tindrà dret a resoldre el contracte durant 14 dies des de la seva 

impossible execució i sempre que es mantinguin vigents les mesures 
adoptades que motivin la impossibilitat de compliment del contracte.  

•  La resolució s’haurà d’estimar sempre que no es pugui obtenir una solució que 

restauri la reciprocitat d’interessos del contracte. L’oferiment de bonus o vals 

substitutoris estaran sotmesos a l’acceptació prèvia del consumidor o 
usuari.  
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• S’entendrà que no hi ha opció a una solució que restauri la reciprocitat d’interessos 

quan hagi transcorregut un període de 60 dies des de la sol·licitud del 
consumidor o usuari de resolució contractual sense que hi hagi acord entre les 

parts.  

 

CONTRACTES DE VIATGE COMBINAT 

• En el cas de viatges combinats cancel·lats degut al COVID19 s’estableix que 

l’organitzador o el minorista podrà entregar al consumidor un bonus o val substitutori 

per a ser utilitzat durant un any des de la finalització de la vigència de l’estat d’alarma 

i les seves prorrogues. L’entrega del bonus o val substitutori necessitarà de 
l’acceptació prèvia del consumidor. 

• Si el consumidor no utilitza el bonus durant el període de validesa el mateix tindrà 

dret a sol·licitar el reemborsament complet de qualsevol pagament realitzat i se li 

haurà abonar en un termini de 14 dies.  

 

 

Nota informativa: l’objectiu d’aquest butlletí és simplement informar d’aquelles novetats que creiem d’interès. 
En cap cas pretén ser una via d’assessorament legal. Si necessiteu qualsevol dubte i/o aclariment, o ampliació 

sobre el contingut d’aquest butlletí no dubteu en posar-vos en contacte amb els professionals del despatx. 

 


