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ELS CONSUMIDORS I EL SEU DRET DE RESOLUCIÓ DELS CONTRACTES 

EN EL MARC DE L'ESTAT D'ALARMA. 

 

El Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, amb les modificacions contingudes 

en el Reial Decret llei 15/2020 de 31 d’abril, recull diverses mesures per a regular 

el dret dels consumidors a la resolució dels contractes de compravenda de béns 

o de prestació de serveis que s’han vist afectats en el seu compliment, a causa 

de l’estat d’alarma. 

 

En aplicació de les referides normatives els consumidors tindran dret a 

sol·licitar la resolució dels contractes, i conseqüentment el reemborsament 

de les quantitats fins a la data satisfetes per la formalització d’aquest, en el 

termini de 14 dies a comptar des de la finalització de l’estat d’alarma. 

 

Una vegada sol·licitada pel consumidor la resolució del referit contracte, s’inicia 

un període màxim de 60 dies per a arribar a un acord entre empresari i 

consumidor, ja sigui per a donar per resolt el contracte, amb reemborsament de 

les quantitats lliurades, com per a oferir opcions alternatives per al seu 

compliment amb posterioritat, amb lliurament de bons o vals canviables, o oferint 

qualsevol altra contraprestació o alternativa de conformitat entre les parts. 

 

En cap cas, el consumidor estaria obligat a acceptar la proposta oferta per 

l’empresari, per tant, no aconseguint-se cap acord, l’empresari estaria obligat a 

reemborsar al consumidor les quantitats percebudes, en el termini dels 14 dies 

següents a la finalització del període de negociació sense acord alternatiu, 

en la mateixa forma en la qual li van ser abonades i podent descomptar-se 

aquelles despeses en els quals l'hagués incorregut, sempre que aquests puguin 

ser desglossats. 

 

Dicha l’’abast d’aquesta normativa arriba tant als contractes de compravenda de 

béns, (bitllets d'avió, reserves en hotels, lloguer de vehicles, entrades a 

esdeveniments…), com a la prestació de serveis de tracte successiu (pagament 

de quotes d’escoles d’idiomes, gimnasos, subscripcions per a la realització 

d’activitats esportives…). 

 

Possibles acords o solucions que es poden aconseguir en els diferents supòsits: 
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• Compra de bitllets d’avió, tren o qualsevol altre mitjà de transport, 

on el viatge no s’ha pogut realitzar durant l’estat d’alarma o amb 

posterioritat a aquest. 

 

Si a causa de les mesures decretades per l’estat d’alarma no pot realitzar-se el 

viatge, ja sigui per normativa dels diferents països o per anul·lació del mateix per 

la companyia de transport, el consumidor tindrà dret a resoldre el contracte i 

sol·licitar el reemborsament de l’import abonat, descomptades despeses, o 

acceptar el lliurament d’un bo o val per a la seva utilització amb posterioritat 

 

• Viatges combinats.  

 

Aquells en què s’ha contractat un paquet turístic que inclou transport, estada i 

activitats. 

 

El consumidor estarà en el seu dret de sol·licitar la resolució del contracte del 

viatge combinat i amb això, de tots els serveis contractats, amb la devolució dels 

imports ja abonats, o acceptar un bo per a gaudir amb posterioritat en el termini 

d’un any. 

 

En el suposat cas que s’optés pel reemborsament, l’empresari organitzador 

procedirà al reemborsament immediat, sempre que hagués percebut, en el seu 

moment, el reemborsament de tots els serveis contractats. No obstant això, si 

només alguns dels proveïdors han efectuat tal devolució, o la quantia retornada 

per cadascun d’ells fos parcial, el consumidor percebrà el reemborsament parcial 

corresponent a les devolucions efectuades, juntament amb un bo anual per les 

quantitats no percebudes 

 

En el suposat cas que s’optés pel bo i no la resolució del contracte, els 

finançaments contractats per al pagament del viatge combinat quedarien vigents 

i serien d’obligat compliment per part del consumidor, podent acordar-se, no 

obstant això, la paralització del pagament de les quotes fins i tot en moment en 

què es dugui a terme aquest viatge. 

 
 

• Entrades a esdeveniments esportius, concerts, teatres o qualsevol 

altre esdeveniment.  

 

En els casos en els quals resulti impossible que es compleixi l’objecte del 

contracte, el consumidor té dret a anul·lar la compra i sol·licitar el seu 

reemborsament, descomptant-se les despeses que ocasioni aquest 
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reemborsament, o canviar l’entrada per a la celebració d’aquest espectacle o 

esdeveniment en una data posterior o per val per a acudir a qualsevol altre 

esdeveniment ofert per l’empresari. 

 
 

• Quotes d’acadèmies d’idiomes, gimnasos, activitats esportives. 

 

Sent serveis de tracte successiu, el consumidor podrà sol·licitar el 

reemborsament de les quantitats abonades durant el període de temps en què 

no va poder gaudir-se del servei ofert, havent d’oferir l’empresari la possibilitat 

de recuperar el servei no prestat amb posterioritat o podent-se acordar entre les 

parts la rebaixa de les quotes posteriors en compensació. 

 

En qualsevol cas, l’empresari haurà d’abstenir-se de presentar a cobrament 

noves mensualitats fins que el servei pugui prestar-se amb normalitat. 

 

Dins de tots aquests escenaris, els consumidors haurien de sol·licitar la resolució 

dels contractes d’impossible execució en els termes en què van ser contractats, 

dins del termini dels 14 dies següents a l’aixecament de l’estat d’alarma i iniciar 

negociacions amb l’empresari, durant els següents 60 dies a aquest requeriment 

de resolució, a l’efecte d’arribar a la millor solució per a restablir l’equilibri entre 

les parts. Són els propis empresaris qui han d’oferir solucions alternatives i 

atractives als consumidors, amb la finalitat d’evitar la resolució dels contractes, 

per tal d’afavorir el manteniment d’aquests.  


