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Data de l’informe: 12/05/2020 

 
 

Aquest document detalla l’estat dels mercats emissors de turisme el dia 8 de maig 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 i Brasil. 
 

✓ ÀSIA: Àsia-Pacífic i Xina. 
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MERCAT: ALEMANYA 
 

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 14 dies per a tothom que vingui d’un altre país. Les persones que 

entren i surten per motius professionals no, 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, 

ruta de viatge i dades de contacte. La companyia corresponent passarà les dades a les 

autoritats. 

- Aquestes restriccions també apliquen a treballadors alemanys i a la lliure 

circulació de mercaderies. 

Mesures actuals coronavirus a Europa Central: 
 

 
Alemanya Àustria Suïssa Polònia 

República 
Txeca 

Eslovàquia Hongria 

 
 
 

Confinamen 
t obligatori 

Confinament 
obligatori no 
n'hi ha, però 
només es pot 
sortir de casa 
si és 
necessari; 
passejar i fer 
esport està 
permès. 

Confinament 
obligatori no 
n'hi ha 
(excepció és 
la regió de 
Tirol), però 
només es pot 
sortir de casa 
si és 
absolutament 
necessari. 

 
Confinament 
obligatori no 
n'hi ha, però 
només es pot 
sortir de casa 
si és 
absolutament 
necessari. 

 
Confinament 
obligatori no 
n'hi ha, però 
només es pot 
sortir de casa 
si és 
absolutament 
necessari. 

 
 
 

Si, 
confinament 
obligatori. 

 
Confinament 
obligatori no 
n'hi ha, però 
només es pot 
sortir de casa 
si és 
absolutament 
necessari. 

 
 
 

Si, 
confinament 
obligatori. 

 
 
 
 
 

 
Aplicació 
lleis 
excepció 

Si, Llei de 
protecció de la 
població en 
cas de 
situació 
epidèmica 
d'importància 
nacional i 
Ordenança 
sobre la 
desviació del 
codi 
d'aprovació 
per a metges 
en situació 
epidèmica 
d'importància 
nacional 
(entre altres). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Si 

 
 
 

 
Si, el Consell 
Federal 
classifica la 
situació a 
Suïssa com 
una situació 
excepcional 
d'acord amb la 
Llei 
epidèmica. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Si 

 
 
 
 
 
 

 
Si, l'estat 
d'emergència 
s'ha imposat. 

 

 
Si, el govern 
eslovac ha 
declarat un 
estat 
d'emergència 
especial. Això 
permet que el 
país desplegui 
mesures de 
crisi 
ràpidament 
sense 
procediments 
burocràtics. 

 
 

 
Si, s'ha 
produït un 
estat d'alarma 
nacional a 
Hongria, que 
permet a 
l'administració 
introduir 
mesures 
extraordinàrie 
s i suspendre 
lleis. 
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Alemanya Àustria Suïssa Polònia 
República 
Txeca 

Eslovàquia Hongria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fronteres 
tancades 

 

 

 

 

 

 

 

Si, fronteres 
majoritàriame 
nt tancades. 
Reintroducció 
temporal de 
controls 
fronterers amb 
França, 
Àustria, 
Dinamarca, 
Luxemburg i 
Suïssa. 

 

 

 

Reintroducció 
temporal de 
controls 
fronterers amb 
Itàlia, 
Alemanya, 
Liechtenstein i 
Suïssa i 
restriccions en 
el tràfic 
fronterer amb 
Eslovènia i 
Hongria. 
Tancament 
parcial de 
fronteres amb 
Itàlia, Suïssa, 
Liechtenstein, 
Alemanya, 
Hongria i 
Eslovènia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohibició 
d'entrada 
general 
(excepció 
Liechtenstein). 

L'entrada a 
Polònia en els 
passos 
fronterers amb 
Alemanya, la 
República 
Txeca, 
Lituània i 
Eslovàquia 
només és 
possible per 
als estrangers 
en casos 
excepcionals. 
A més, els 
controls 
fronterers es 
van tornar a 
introduir 
durant un 
període de 
temps limitat i 
nombrosos 
passos 
d'Alemanya a 
Polònia s'han 
tancat 
completament. 

 

 

 

 

 

 
Tots els 
estrangers 
sense 
residència a la 
República 
Txeca estan 
subjectes a 
una prohibició 
general 
d'entrada, 
independentm 
ent de si 
procedeixen 
d'una àrea de 
risc o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Implementació 
de controls 
fronterers, 
entrada 
només per a 
persones 
residents a 
Eslovàquia o 
permís de 
residència 
temporal. 

Extenses 
restriccions a 
la vida pública 
i la lliure 
circulació de 
persones i 
mercaderies. 
Els controls 
fronterers 
s'han 
reintroduït en 
les fronteres 
internes de 
Schengen 
amb Eslovènia 
i 
Àustria.Hongri 
a actualment 
permet 
l'entrada 
només per a 
ciutadans 
hongaresos 
que poden 
acreditar la 
seva 
residència 
permanent a 
Hongria. 

 
 

Prohibició 
de viatges 
dins el país 

Els viatges Els viatges Els viatges Els viatges  

 

 
Si 

Els viatges  

 

 
Si 

dins el país no dins el país no dins el país no dins el país no dins el país no 

estan 
prohibits, però 
s'han d'evitar 
si no són 

estan 
prohibits, però 
s'han d'evitar 
si no són 

estan 
prohibits, però 
s'han d'evitar 
si no són 

estan 
prohibits, però 
s'han d'evitar 
si no són 

estan 
prohibits, però 
s'han d'evitar 
si no són 

absolutament absolutament absolutament absolutament absolutament 

necessaris. necessaris. necessaris. necessaris. necessaris. 

 

 

 

 

Restricció 
de reunió, 
màxim de 
persones 

 

 

 

 
Les reunions 
de més de 2 
persones en 
espais públics 
estan 
prohibides. 

 

 

 

 
 

Les reunions 
de més de 5 
persones 
estan 
prohibides. 

Les reunions 
de més de 5 
persones 
estan 
prohibides en 
públic. Això fa 
referència a 
llocs públics o 
parcs. Si són 
cinc o menys 
de cinc 
persones, han 
de mantenir 
una distància 
de més de dos 
metres. 

 

 

 

 

 

 
No hi ha 
restricció. 

 

 

 

 

 

 
Reunions 
prohibides. 

 

 

 

 

 

 
No hi ha 
restricció. 

 

 

 

 

 

 
Reunions 
prohibides. 

Escoles 
tancades 

Si, a tot el 
país 

Si, a tot el 
país 

Si, a tot el 
país 

Si, a tot el 
país 

Si, a tot el 
país 

Si, a tot el 
país 

Si, a tot el 
país 
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Alemanya Àustria Suïssa Polònia 
República 
Txeca 

Eslovàquia Hongria 
Llars 
d’infants 
tancades 

Si, a tot el 
país 

Si, a tot el 
país 

Si, a tot el 
país 

Si, a tot el 
país 

Si, a tot el 
país 

Si, a tot el 
país 

Si, a tot el 
país 

Restaurants 
tancats 

Si, a tot el 
país 

Si, a tot el 
país 

Si, a tot el 
país 

Si, a tot el 
país 

Si, a tot el 
país 

Si, a tot el 
país 

Si, a tot el 
país 

Centres 
comercials 
tancats 

 
Si, a tot el 
país 

 
Si, a tot el 
país 

 
Si, a tot el 
país 

 
Si, a tot el 
país 

 
Si, a tot el 
país 

 
Serveis 
limitats. 

Les botigues 
poden estar 
obertes entre 
06:00 i 15:00 
hores. 

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

 
Sense regulació uniforme en la majoria de països. La majoria de les vegades, només es tracten emergències. No 
obstant això, depèn dels metges individuals (no hi ha prohibició general). 

Estades a 
2a 
residència 

 
Prohibit 

 
Prohibit 

 
Prohibit 

 
n/a 

 
Prohibit 

 
n/a 

 
Prohibit 

Obligació 
de sortir 
amb 
màscara de 
casa 

 

 
No 

Obligació de 
portar 
màscara en el 
supermercat. 

 

 
No 

 

 
No 

Tots els 
ciutadans han 
de portar 
màscara en 
espais públics. 

Tots els 
ciutadans han 
de portar 
màscara en 
espais públics. 

 

 
No 

Mobilitat 

Després de la darrera reunió de la cancellera Merkel i els presidents dels Lands el 6 de 

maig, s’ha acordat allargar les restriccions de contacte personal i distanciament social 

fins al 5 de juny. 

- Es permet obrir a totes les botigues independentment de la seva mida. 

- S’alleugeren les restriccions per visitar geriàtrics i residències de gent gran. 

- Alguns estats federats permetran obrir restaurants i bars en les properes 

setmanes. 

- La reobertura d’hotels i càmpings es farà esglaonadament i de forma similar. 

- Els esportistes professionals podran tornar a entrenar a l’aire lliure i sense 

contacte físic. 

- La lliga de futbol podrà prosseguir sense públic. 

- S’anirà retornant a les classes a escoles i instituts fins les vacances d’estiu, amb 

algunes classes fins i tot presencials. 

Es comença un pla d’emergència avançat en què si es detecten 50 casos nous per cada 

100.00 habitants una zona en un període de set dies, es poden tornar a introduir les 

restriccions. 

 
 

MESURES DEL SECTOR TURÍSTIC 
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L’estat federat de Mecklenburg-Vorpommern ha desenvolupat una estratègia per 

l’obertura gradual de la restauració i l’hoteleria amb la intenció de salvar el negoci de la 

segona Pasqua. 

A partir del 9 de maig podran obrir els restaurants per als residents de l’estat federat, 

complint mesures higièniques estrictes. 

A partir del 18 de maig podran obrir els hotels, pensions i pisos turístics. 

A partir del 25 de maig es tornaria a permetre l’entrada de turistes d’altres estats 

federats. 

Aviació 

Lufthansa ha perdut 1.200 milions en el primer trimestre de 2020. S’esperen pèrdues 

superiors en els propers mesos. El CEO Carsten Spohr està negociant amb els governs 

de Berlin, Viena, Zurich i Brussel·les per rebre ajudes estatals per superar la crisi actual. 

Operadors turístics i agències 

La direcció de TUI demana la obertura dels països i regions d’Europa que hagin 

aconseguit reduir la pandèmia i que es disposen a rebre turistes. Segons Fritz Joussen, 

seria recomanable que la Unió Europea i els estats membres desenvolupessin una fulla 

de ruta per les vacances 2020. El turisme dintre d’Europa necessita perspectiva in 

alguns països ja podrien anar obrint les seves fronteres. 

DER Touristik Hotels & Resorts (DTHR), està treballant en els protocols de mesures 

d’higiene i distanciament per a tots els seus hotels i partners. D’aquesta manera colen 

accelerar l’obertura dels establiments. El concepte es basa en les recomanacions de 

L’organització Mundial de la Salut, WHO i la col·laboració amb una coneguda empresa 

d’higiene. Es tracta de plans de desinfecció, adaptació d’espais comunitaris i recepció 

amb protecció de plexiglas. Pels restaurants s’augmentaran les distàncies entre les 

taules i les diferents possibilitats per fer el servei. 

El sector del turisme afronta unes pèrdues de volum de negoci actualment de 10 mil 

milions de euros i no hi ha perspectives de viatges a l’estranger fins almenys la Segona 

Pasqua, a principis de juny. Els viatges internacionals son la columna vertebral de 

L’economia turística. Dues terceres parts dels 70 milions de viatges que es fan des 

d’Alemanya són internacionals. 

Les agències de viatges alemanyes (11.000) s’han llençat al carrer a manifestar-se. El 

dia 29 d’abril es van fer manifestacions a 40 ciutats alemanyes per a cridar l’atenció 

mediàtica sobre la perillosa situació econòmica d’aquest sector. La segona manifestació 

es va fer el dia 6 de maig. El sector se sent en desavantatge d’ajudes estatals en relació 

als grans operadors turístics. 

 
 

Mercats Europa Central 

L’aeroport de Viena ofereix des del 4 de maig la possibilitat de fer un test PCR. Els 

resultats han d’estar disponibles en el marge dues a tres hores. Si els resultat és negatiu, 

el passatger en qüestió s’estalvia la quarantena de 14 dies. Els casos positius es 

registren i segueixen el procés habitual. Els tests costen 190 €. 
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Àustria vol obrir el sector de la gastronomia a partir del 15 de maig. De moment no hi ha 

data per altres activitats de lleure. Només una tercera part dels ciutadans vol visitar un 

restaurant els propers dies. 

Àustria només vol permetre vols directes a països on es demostri una superació positiva 

de la pandèmia. Es tractarà de països que tinguin un índex de infecció baix. 

Schweiz Tourismus utilitza youtube-livestream per informar als seus partners sobre la 

situació de crisi actual. 
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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. Una de les mesures va ser la prohibició dels viatges 
a l’estranger (exceptuant viatges per motius essencials). 

 

▪ Als ciutadans belgues que es troben en territori espanyol i volen tornar al seu país, 
se’ls recomana: 

- seguir les Informacions del Ministeri d'Afers Exteriors quant al possible retorn a 
Bèlgica (connexió possible per carretera; connexió per tren actualment 
interrompuda; connexió aèria regular interrompuda, però algun vol amb escala); 

- sol·licitar assistència consular a través de www.travellersonline.diplomatie.be. 
 

▪ Connexions aèries – Situació i perspectiva: 

- Aeroport de Brussel·les operatiu per vols de repatriació i alguna connexió 
puntual; 

- Aeroport de Charleroi tancat (previsió re-obertura: mitjans juny); 

- Aeroport d’Anvers tancat (cap previsió); 

- Companyies aèries: Brussels Airlines i Vueling han cancel·lat els vols fins 31 de 
maig; TUIFly fins el 7 de juny; Ryanair fins al juliol (data a determinar). 

 
▪ Operadors turístics – Situació i perspectiva: 

- Alguns operadors turístics anuncien la represa de l’activitat per principis de juny, 
alineant-se amb el que anuncien les línies aèries i amb la data d’entrada en 
l’última fase del desconfinament, prevista pel 8 de juny. És el cas de TUI, Sunweb 
o Pegase. Altres, com Transeurope, Caractère, Lauwers, Joker o VOS Travel, 
no aventuren cap data. En tot cas, els seus programes quedaran supeditats al 
restabliment de connexions aèries i serveis hotelers, i a les mesures que pugui 
decidir el govern. 

- Alguns operadors turístics adapten la seva oferta incorporant programes ‘a prop 
de casa’ - Bèlgica o Països Baixos- i promocionant ‘vacances de tardor’ (TUI 
Belgium). Altres creen nova oferta a Bèlgica (Relais & Châteux - Routes du 
Bonheur). 

 
Mobilitat 

 

▪ El Conseil National de Sécurité ha anat avaluant la situació setmanalment i preparant 
una estratègia de desconfinament per etapes, que es va iniciar el 4 de maig. 
Preveu la represa gradual de la mobilitat, del contacte social i de l’activitat 
econòmica: 

 
▪ Llançament 

campanya massiva 
de detecció + 
tracking de 
persones infectades 

 

▪ Màscara obligatòria 
en transports en 
comú. 

▪ Represa activitat 
comerç i serveis 
B2C, excepte els 
que impliquen 
contacte físic 
(Ex: 
perruqueries) 

 
 

▪ Visites a 
domicilis 

▪ Represa activitat 
comerç i serveis 
B2C implicant 
contacte físic 

 

▪ Trobades a domicilis 
particulars 

 
▪ Pràctica d’esports en 

grup i esports 
d’equip a l’aire lliure. 

▪ Re-obertura 
sector Horeca 

 

▪ Re-obertura de 
cines 

 

▪ Viatges dins del 
país: 

- excursions d’1 
dia; 

https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination/espagne
http://www.travellersonline.diplomatie.be/
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▪ Represa activitat 

Indústries i Serveis 
B2B 

 

▪ Sortides per fer 
exercici o esport* : 

- amb persones del 
nucli familiar; o 

- amb 2 persones, 
mantenint distància 
(1,5m). 

*esport a l’aire lliure, 
sense contacte 
(tenis, golf, kayak, 
atletisme...) 

particulars (màx. 
4 pax) 

▪ Represa parcial 
activitat escoles 
(màx 3 nivells/dia; 
màx 10 
alumnes/classe; 
màscara obligatòria 
per >12 anys i 
professors) 

 

▪ Re-obertura de 
museus, 
biblioteques, 
mercats 

- desplaçaments a 
segona 
residència; 
- estades a cases 
rurals. 

 

 

Fase 1A: 4 de maig Fase 1B:11 de maig Fase 2: 18 de maig Fase 3: 8 de juny 

▪ Esdeveniments culturals o esportius anul·lats fins 31 agost. Esdeveniments més 
petits i a l’aire lliure a decidir cas per cas amb autoritats locals. 

▪ La represa dels viatges a l’estranger, obertura d’atraccions turístiques i la viabilitat 
dels summer camps per joves i nens, s’estudiarà durant la preparació de la Fase 3. 

(Font: centredecrise.be) 

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

 
MESURES DEL SECTOR TURÍSTIC 

• Mesures adoptades 

I. A petició del sector, el 20 de 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 
seva emissió, hauran de ser reemborsats si el consumidor així 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 COVID-19. 

III. Informació i acompanyament a les d’agències de viatge i altres organitzadors de 
viatges: 

- consells per la reobertura d’agències de viatge: Guide ouverture commerces; 

- organització d’una sessió Facebook Live sobre arguments per explicar als clients 
que és més segur reservar les vacances a través de professionals; 

- difusió d’un Comunicat de Premsa de l’oficina de Turespaña a Brussel·les amb 
precisions sobre les fases de desconfinament a Espanya i expectatives per 
l’estiu; 

- formació en màrqueting digital i consells sobre com adaptar els portals web 
d’agències de viatge. 

• Mesures en curs de discussió 

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

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

- organització de retorn anticipats dels viatgers; 

https://centredecrise.be/fr/news/deconfinement-phase-1b-partir-du-11-mai-elargissement-des-contacts-sociaux-et-ouverture-des-0
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=153872
https://www.upav.be/images/nwsl/guide-ouverture-commerces_file.pdf
https://www.upav.be/newsletter.php?Id_sentto=161590
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- serveis no prestats degut al retorn anticipat i no reemborsats pels proveïdors 
locals; 

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

De cara a la constitució d’aquest Fons de crisi, el sector està quantificant 
l’impacte econòmic de la COVID19 a través d’una enquesta amb la que es 
recollirà l’afectació en termes d’ocupació, costos fixes als que 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 treballadors i independents 
del sector turístic fins a finals de 2021; 

- ajudes específiques a les PIME 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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyVGN2EEUT4M8FrpR87SHa2WfvYo7-jZ1CufMJJ2OIYxAbZA/viewform?fbzx=-4187736136555629361
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MERCAT: ESPANYA  

1.- DADES GENERALS RELLEVANTS 

2.- RESTRICCIONS DE MOVIMENT 

Entrada i sortida 

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

1. Només es permetrà l'entrada a territori nacional a les següents persones: 
Ciutadans espanyols; Residents a Espanya; Treballadors transfronterers; 

2. Queden lliure el transport de mercaderies. Excepcions veure INT/248/2020 

• Connexions aèries: la previsió de recuperació de vols estan subjectes a les 
normes i protocols que La Comissió Europea ha d’aprovar el dia 13 de maig per 
reprendre les operacions aèries. Paral·lelament, IAG (holding al qual pertanyen 
Ibèria i Vueling) està planificant un retorn "considerable" de les seves operacions 
de cara a juliol, amb una reducció de la seva capacitat d’un 50% (Hosteltur). 
Primers vols disponibles Vueling al mes de juny. 

• Connexions ferroviàries, Renfe recupera l'activitat habitual de 
Rodalies/Cercanías a partir del dilluns 11 de maig. Ús obligatori de mascaretes. 
Renfe posarà en marxa la campanya de comunicació “Estar cada vez más cerca 
depende también de ti” per recordar als viatgers les mesures de seguretat i 
prevenció (Renfe). Actualment només hi ha 4 trens operatius al dia a les 
principals línies de llarga distància (AVE) de les principals rutes des de Madrid. 

 
Mobilitat (interior) 

Segons l’article 7 del reial decret 463/2020, durant la vigència de l'estat d’alarma 
(prorrogat per quarta vegada fins al 24 de maig). 
*El dimarts 28 d’abril, el Govern aprova un pla de “desescalada” que busca assolir la 
màxima seguretat sanitària a la vegada que la recuperació del benestar social i 
econòmic d’Espanya. A continuació es descriuen breument les fases que integra aquest 
pla de “desescalada”. 

 
 

FASES MESURES 

FASE 0: 
PREPARACIÓ DE 
LA 
DESESCALADA 

Permet la mobilitat fora del domicili sempre que es compleixin les 
indicacions de seguretat i d'acord amb la responsabilitat i 
autoprotecció dels ciutadans (activitat esportiva individual sense 
contacte i passejos, segons franges horàries i edat, atenció d'horts 
familiars, algunes activitats econòmiques amb control d'aforament, 
etc.) 

FASE I: INICIAL Permet l’obertura parcial d'activitats, en particular, activitats 
econòmiques com puguin ser l'obertura de petits comerços; en 
restauració, l'obertura de terrasses amb limitacions d'ocupació del 
30%; en hostaleria, l'obertura d'hotels i allotjaments turístics excloent 
zones comuns i amb determinades restriccions; activitats en l'àmbit 
agrari, activitats esportives professionals amb les mesures d'higiene 
necessàries i els llocs de culte podran obrir limitant el seu aforament 
a un terç. 

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.hosteltur.com/136529_iag-reporta-una-perdida-de-1683-m-y-no-preve-recuperarse-hasta-2023.html
https://saladeprensa.renfe.com/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3692
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FASE II: 

INTERMÈDIA 

Es planteja l’obertura parcial d'activitats que es mantenen 
restringides a la fase I. Amb limitacions d'aforament, en restauració, 
s'obrirà l'espai interior dels locals amb una ocupació d'un terç de 
l'aforament i garanties de separació i només per a servei de taules . 
Així mateix, es preveu la represa de la caça i pesca esportiva, la 
reobertura dels cinemes, teatres, auditoris i espais similars amb 
butaca pre-assignada; les visites a monuments i altres equipaments 
culturals com a sales d'exposicions, sales de conferències, tot això 
amb un terç del seu aforament habitual. Es podran celebrar actes i 
espectacles culturals amb menys de 50 persones en llocs tancats 
amb 1/3 d'aforament; Si és a l'aire lliure seran possibles quan 
congreguin a menys de 400 persones asseguts. Els llocs de culte 
hauran de limitar el seu aforament al 50% en aquesta segona fase. 

FASE III: 
AVANÇADA 

Es flexibilitza la mobilitat general, si bé es mantindrà la recomanació 
de l'ús de la màscara fora de la llar i en els transports públics. En 
l'àmbit comercial, s'ha de limitar l'aforament a l'50% i es fixarà una 
distància mínima de 2m. 

NOVA 
NORMALITAT 

Acaben les restriccions socials i econòmiques, però es manté la 
vigilància epidemiològica, la capacitat reforçada de el sistema 
sanitari i l'autoprotecció de la ciutadania. 

* LES DATES CONCRETES I L'EVOLUCIÓ REAL DEPENDRAN DEL 
COMPORTAMENT I EL CONTROL DE LA PANDÈMIA. EL TEMPS ENTRE 
CADASCUNA DE LES FASES TINDRÀ UNA DURADA MÍNIMA DE DUES 
SETMANES, QUE ÉS EL PERÍODE MITJÀ D'INCUBACIÓ DE VIRUS. 

* PER A MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL PLA DE “DESESCALADA”, VEURE LA 
MONCLOA.COM 

Font: Elaboració pròpia; Informació extreta de La Moncloa 
 

MESURES DEL SECTOR TURÍSTIC 

A través del Reial Decret llei 7/2020, el govern espanyol adopta les següents mesures 
per mitigar els efectes del Covid19 sobre el sector turístic. 

 
- Esgotats Crèdits ICO de 400 milions d’€ (200 milions d’€ per afectats Thomas 

Cook ampliada amb 200 milions d’€ addicionals per les empreses del sector 
turístic afectades Covid-19). 

- Línia d’Avals Reial Decret 8/2020 per import de 100.000 milions d’€ a través de 
l’ICO. Activació per trams. S’activa el tercer Tram: 

o Tercer tram: Activat per acord del Consell de Ministres el 05 de maig de 
2020 : 20.000 milions d'euros per a avalar préstecs a autònoms, pimes i 
empreses; 4.000 milions per garantir fins al 70% de les emissions de 
pagarés d'empreses no financeres del Mercat Alternatiu de Renda Fixa 
(MARF); 500 milions per reforçar fins a un 80% els avals concedits per la 
Companyia Espanyola de Rafiançament (CERSA). 

- 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 de 
turisme, comerç i hostaleria vinculats a l'activitat turística. 

- Flexibilització dels ajornaments del pagament d'impostos durant un període de 
sis mesos, prèvia sol·licitud, 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 seves declaracions d'IVA, IRPF 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/280420-enlace-desescalada.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/280420-enlace-desescalada.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/280420-enlace-desescalada.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/050520-enlaceavales.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/050520-enlaceavales.aspx
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i impost de societats ( pimes i autònoms que facturin menys de 600.000 euros). 
(Reial decret llei 14/2020, del 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 
contractes de caràcter fixe discontinu, podran aplicar una bonificació durant els 
mencionats mesos del 50% de les quotes empresarials de la Seguretat Social 
per contingències comuns, 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 del treballadors de les 
empreses que realitzin un ERTE. 

o Pels treballadors autònoms s’estableix una nova prestació extraordinària. 
Podran sol·licitar aquesta prestació, anàloga a la de “cese de actividad”, 
aquells autònoms que la seva activitat quedi suspesa per la declaració 
d’alarma o que la seva facturació en el mes anterior al que se sol·licita 
la prestació es vegi reduïda, com a mínim en un 75% en relació a la 
mitjana de facturació del semestre anterior. La prestació serà del 70% de 
la base reguladora dels autònoms, amb duració d’un més, ampliant-se 
com a màxim fins l’últim dia del més en que finalitzi l’estat d’alarma. 

− Mesures extraordinàries en suport de l’economia i treball, 21 d’abril 20202 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 estimació objectiva que permetrà 
adaptar, durant l’estat d’alarma, el pagament als ingresso reals. Reducció 
en el pagament fraccionat de IVA i IRPF podent descomptar en cada 
trimestre els dies d’estat d’alarma. 

* Més informació a la Moncloa 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3747
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
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MERCAT: FRANÇA  

RESTRICCIONS DE MOVIMENT 

Entrada i sortida 

• 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 nova ordre . Tots els 
viatges entre països de fora de l’espai europeu estan suspesos. Excepte, si 
tenen la seva residència permanent a França. 

• Els 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 justificatiu de domicili. Les persones que creguin necessari 
tornar a França, en particular pel que fa a les seves condicions sanitàries, han 
de contactar Consolats i Ambaixades 

Transport aeri: 

• L’Aeroport de París-Orly així com el de París - Beauvais estan tancats. 

• 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 justifica. De moment només 
queden obertes tres terminals (2E, 2F i 2A) i es preveu que totes les operacions 
s’acabin concentrant a les terminals 2E i 2F. 

• Les connexions entre França i Catalunya: 

• Vueling CDG-BCN: Fins el 31 de maig un vol diari els divendres i els 
diumenges. A partir de l’1 de juny 1 vol diari. 

• Air France CDG - BCN: Fins el 16 de maig un vol diari els dimarts i 
dissabtes. Des del 16 fins el 31 de maig 1 vol diari els dimecres i 
diumenges. A partir de l’1 de juny 1 vol diari. 

• A partir de l’11 de maig la reactivació de vols domèstics i europeus d’Air 
France serà progressiva fins a un 30% (davant del 5-10% actual). Pel 
que fa a l'estiu 2020 la companyia no té visibilitat sobre les previsions. 

Trens i transport urbà: 

• Reobertura progressiva a partir de l’11 de maig fins el 100% al juliol. Ús obligatori 
de les màscares. 

• Del 19 de març al 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: 

▫ 12/05 - 9729 Toulouse-Barcelona i 9731 Marsella-Barcelone – Anul·lats. 
▫ 29/05 - 25/06: 9706 Barcelona-París i 9711 París-Barcelona – Anul·lats. 
▫ 26/06 - 31/08:   9700 Barcelona-París 9717 París-Barcelona – Anul·lats 

• El Director de SNCF, Jean-Pierre Farandou, projecta poder fer circular el 100% 
dels TGV des de principis de l’estiu. Té previst operar un TGV sobre dos a partir 
de l’11 de maig. 

• La RATP espera poder assegurar el 70% de serveis de metro (100% a les línies 
automàtiques). Pel que fa a les xarxes de transport urbà, el retorn a la normalitat 
depèn generalment del nivell de servei mantingut durant el confinament. 

Creuers: 

• Es permet el transport de mercaderies però no de passatgers. 

Mobilitat 

França amplia l’estat d’emergència sanitària fins al 24 de juliol. 

A partir 11 maig, el desconfinament serà progressiu i geogràfic 
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• Primera fase molt restrictiva fins al 2 de juny i control geogràfic per departaments 

(províncies). 

• El control geogràfic per departaments permetrà fer el seguiment dels 

departaments francesos segons la circulació del virus, la pressió en els serveis 

de reanimació hospitalària i la capacitat a realitzar test COVID19 

• S’observa que les regions del sud de França i frontereres amb Catalunya estan 

de color verd, per tant, departaments que es desconfinaran més progressivament 

. 

• Les regions més afectades a França, en vermell, son les situades al nord -est. 

 
Dades del Ministeri de Solidaritat i de Sanitat 06/05/20 © Etalab © 

OpenMapTiles © Contributeurs OpenStreetMap 
 

Què preveu el pla de desconfinament? 
1. Llibertat de desplaçaments en un radi de 100 km del domicili. Desplaçaments 

superiors s’hauran de justificar imperativament per motius de treball o motius 

greus. Prohibides visites familiars i trasllats a segones residències. 

2. Obertura de comerços (limitació d'aforament per respectar la distància social i 

obertura de mercats de carrer i de centres comercials (si les autoritats ho 

consideren segur) 

3. Continuació de teletreball i flexibilitat d'horaris en cas d'impossibilitat de 

teletreball, per descongestionar transports públics 

4. Ús obligatori de màscares en metres, autobusos, trens i transport escolar 

5. Els usuaris han de presentar un certificat de la seva empresa per poder viatjar 

en transport públic a Ile-de-France a partir de dilluns 11 de maig, on s’especifiqui 

les franges horàries laborals.. 

6. Reobertura progressiva de guarderies, escoles i instituts. Màxim 15 alumnes per 

classe i mascaretes obligatòries per a alumnes a partir dels 10 anys i tot el 

personal, docent i no 

7. Tancats hotels, restaurants, bars, cinemes, teatres i museus grans. La reobertura 

s'estudiarà per departaments a principis de juny. 
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8. Platges i parcs tancats fins al 2 de juny. La seva reobertura dependrà de la 

situació de contagis en seus departaments. 

9. Festivals, fires i altres esdeveniments públics estaran suspesos fins al setembre, 

com a molt aviat. 

 
 

MESURES DEL SECTOR TURÍSTIC 

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

• A França, el sector turístic contribueix un 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. 

• Noves mesures complementàries adoptades el 24 d’abril 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 les petites empreses. 

- Menor termini de resposta als Préstecs Garantits 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 un 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 la mida de l’empresa. L'Estat establirà un sistema de 
reemborsament de fins a 500.000€ per les empreses que no rebin una 
solució. 

- Prolongades 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, Ministre 
de Treball. 

 

• 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 del 
2020. 

• Continua el principi del depòsit fins al 15 de setembre. El decret permet a les 
agències de viatges emetre un depòsit vigent durant 18 mesos (cobreix 2 estius) 
als seus clients. Enlloc de reemborsar els diners al client, es pot optar a reportar 
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 a allotjament en sec 
(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. 

• El SETO (Syndicat des Entreprises du Tour-Operating) i Air France/KLM firmen 
un acord per fer efectiva l’aplicació del depòsit vigent durant 18 mesos. Les 
noves mesures afecten als vols dels paquets turístics anul·lats a causa de la 
COVID-19 des de l’1 de març al 15 de setembre del 2020. Segons el President 
del Sindicat, aquestes mesures haurien de ser adoptades pel conjunt de 
companyies aèries operant a França. 
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• A més a més, el Govern francès facilita una ajuda de 7.000 milions d'euros per 
evitar la fallida d'Air France. La companyia rebrà 4.000 milions d'euros en 
préstecs bancaris i un avanç per als accionistes de 3.000 milions d'euros. 

 
Previsions del sector turístic francès 

Pel que fa a les cancel·lacions o reserves: 

• El SETO (Syndicat des Entreprises du Tour-operating) registra una aturada de 
reserves per a l'estiu de 2020 del 97% per totes les destinacions internacionals, 
inclosa Espanya. 

• Pel que fa a l’evolució, els operadors turístics preveuen els ajornaments de les 
reserves previstes per a l'estiu de 2020 al mateix període de 2021. 

 
La Confederació d’Actors del Turisme (CAT) ha realitzat un estudi de les previsions 
de l’activitat global turística a França el 2020, presentant una caiguda del 85% des d’abril 
fins a 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, Itàlia dependrà de l'augment progressiu de les restriccions sanitàries i 
de la percepció de la seguretat sanitària. 

• L’estudi presenta les previsions segmentades pels diferents actors de turisme: 

 

1. Organitzadors de viatges en grup (-90% l’activitat global d’abril a desembre) 
Previsions 2020: Primer trimestre caiguda del 50%; segon i tercer trimestre caiguda 
del 100%, i d’un 60% el quart trimestre. 

2. Organitzadors de viatges escolars (-92% l’activitat global d’abril a desembre) 
La temporada alta per aquestes empreses era la primavera i l’activitat s’ha vist 
aturada al 100%. Previsions 2020: Primer trimestre caiguda del 60% (per la cessació 
dels viatges escolars l'1 de març pel Ministeri d’Educació Nacional); segon trimestre 
caiguda del 100% (tancament de les escoles i, inclús si es reobren el juny, 
romandran anul·lats els viatges escolars); tercer trimestre caiguda del 100% i quart 
trimestre caiguda del 60% (visibilitat reduïda ja que dependrà de la decisió del 
Ministeri d’Educació Nacional d'autoritzar els viatges a la tardor). 

3.  Organitzadors d’estades juvenils (-95% l’activitat global d’abril a desembre) 
Pel que fa a les estades per nens, la majoria tenien lloc durant les vacances escolars. 
Previsions 2020: Primer trimestre completat; representant el 10% de la facturació de 
l'any; 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; tercer trimestre es preveu una caiguda del 100% pel que fa a 
les estades a l’estranger i encara no hi ha prou visibilitat de les estades a França; 
quart trimestre caiguda del 50%. 

4. Turisme MICE: viatges professionals per als empleats de les empreses (-70% 
l’activitat global d’abril a desembre) 

Previsions 2020: Només serà possible un lleuger rebot dels viatges al setembre, amb 
un ascens molt lent al final de l'any. Es preveu una certa reactivació dels congressos 
mèdics i científics en el quart trimestre de 2020, sempre que s'obrin les fronteres. Un 
70% dels esdeveniments programats el 2020 s’ha ajornat al 2021. El volum de 
viatges del 2019 es recuperarà com a molt d’hora el 2022. 



COVID-19 
Informe mesures sector turístic - Mercats emissors de turisme 18 

 

 

i desembr 

 
 
 

 

Lévénement, l’associació nacional d’agències de comunicació 
d’esdeveniments, ha dut a terme un baròmetre sobre l’impacte de la COVID-19 a 
les agències membres de l’associació, i els principals resultats han estat els 
següents: 

 

1. Anul·lacions i ajornaments 
 

¾ dels esdeveniments del 2020 s’han anul·lat o ajornat 

 
 

Realitzats o a realitzar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anul·lats 

Estat dels esdeveniments programats entre gener e del 2020 Ó Baròmetre 
Lévénement abril 2020 

 
 

2. Perspectiva del negoci 
 

Una reactivació esperada el 2020, però no abans de l’últim trimestre 

 
Data estimada de reactivació de l’activitat Ó Baròmetre Lévénement abril 2020 

3er trimestre 2020 

4rt trimestre 2020 

1er semestre2021 

Encara més tard 

ajornats 
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3. Ajudes a les empreses 

 
 

Sol·licitud d’ajudes a l’Estat per sobreviure a la crisi 

 
Les mesures de salvaguarda accessibles per les empreses Ó Baròmetre Lévénement 

abril 2020 

 
 

Com serà la recuperació? 

• La recuperació estarà condicionada tant en oferta com en 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. 

• A nivell polític es convida al "patriotisme turístic" per ajudar a l'economia local i 
redescobrir el territori nacional. 

• Els operadors turístics no registren activitat de cara a la temporada estival. 
Preveuen un fenomen de reserves d'última hora a causa de la incertesa sobre 
l'obertura d'establiments i l'evolució de la situació sanitària. 

• Jean-Baptiste Djebbari, Secretari d’Estat del Transport, aconsella als francesos 
esperar abans de reservar les vacances d'estiu, donada la incertesa actual en la 
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.). 

• Els càmpings i residències turístiques poden sofrir-ne menys ja que ofereixen 
allotjaments individuals distanciats entre si, estades a l’aire lliure, transport 
individual per accedir-hi, i es troben en zones de muntanya i rurals, percebudes 
com menys massificades. 

• 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 lloc). Per exemple, hi haurà clients 
que optaran pel turisme premium a França enlloc de l’estranger, o per reservar 
un hotel de gamma inferior a l’habitual. 

• Es preveu un impacte que anirà molt més enllà del 2020, que es continuarà 
pagant el 2021 i el 2022. També es preveu una re configuració del paisatge 

 
 
 
 
 

 
Préstec garantit al seu banc 

Préstec directe de la BPI 

Fons solidari de 1500€ per les petites empreses 

Ajornar les cotitzacions socials 

Demanda d’activitat parcial 

Préstec/subvenció d’altres organismes 
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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. 

 
Intencions de viatge dels francesos 

GroupeExpression, agència de comunicació de màrqueting especialitzada en els 
viatges, ha dut a terme un estudi de les previsions de viatge dels francesos des del 27 
de març al 3 d’abril del 2020, mitjançant una mostra de 560 viatgers habituals que es 
trobaven en la fase de confinament: 

• A partir de l’estiu, els francesos esperen poder viatjar: El 48% preveu viatjar a 
partir d’aquest estiu. El 21% vol viatjar de seguida que s’aixequi el confinament i 
les autoritats sanitàries ho permetin. El 10% preveu fer el seu primer viatge a 
partir d’octubre i el 5% no creu que el primer viatge el puguin fer abans del 2021. 

• El 60% de francesos els agrada pensar en les vacances durant aquest període 
de confinament: El 52% confirma ser sensible als missatges relacionats amb les 
vacances i els viatges. 

• Les persones entre 25 i 45 anys estan disposades a viatjar de seguida que es 
permeti. Les persones de 55 i més anys estan més angoixats i preocupats per 
l’actualitat de la COVID-19. 

• Estan preparats per tornar a viatjar només sota certes condicions: El 30% vol 
una garantia de seguretat sanitària. El 21% demana seguretat en els transports 
(avió, tren, vaixell). El 20% podria deixar-se seduir per ofertes i tarifes 
promocionals i el 13% viatjarà en qualsevol cas perquè considera que serà una 
necessitat. 

• Els 5 criteris indispensables per unes vacances exitoses: El 62% prefereix una 
destinació de sol. El 52% necessita un canvi d’aires. El 49% busca paisatges 
excepcionals. El 33% només necessita el mar i el 35% prefereix el turisme 
cultural i els monuments emblemàtics. 

• Reservar directament o a través dels professionals: Aproximadament el 60% dels 
enquestats preveu reservar les pròximes vacances directament a les pàgines 
web de les companyies aèries, companyies de creuers, hotels, càmpings, clubs, 
etc. El 26% confiarà en operadors turístics online (14%) o en agències de viatge 
(12%) per la seva pròxima reserva. El 14% privilegiarà les bones ofertes entre 
particulars (11%) o consultar a les oficines de turisme (3%). 

 

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 que no pas 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. 
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• Hem de vetllar a que la Comunicació sobre els protocols de seguretat sigui molt 
clara i 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. 

• Es 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: Els principals aeroports estan oberts i funcionant per mercaderies. Els 
primers vols de passatgers estan arribant des del dia 4 de maig. 

Ports: fins el 30/06 cancel·lats tots els creuers. Funciona sols el Ferry Grimaldi però 
sols per mercaderies. 

Carreteres: oficialment les fronteres no estan tancades, però hi ha l’exèrcit controlant. 
En principi passen sols mercaderies i persones en casos d’absoluta necessitat i 
autocertificats. 

Mobilitat 

Transport públic funciona però molt reduït. 

Queda prohibit per qualsevol mitjà desplaçar-se fora de la regió on es trobi, excepte per 
motius laborals, d’urgència demostrada o de salut. A partir del 4 de maig es podran anar 
a trobar familiars. 

A partir del 4 de maig, s’han introduït diverses mesures que afectaran a la mobilitat: 

Entrada a Itàlia (art.4) 

Qualsevol persona que té la intenció d’entrar en territori italià ha de lliurar al transportista 
en el moment de l’embarcament una declaració que contingui: 

Motius del viatge en respecte del que hi ha establert al decret 

Adreça italiana on serà duta a terme la vigilància sanitària i l’aïllament fiduciari. 

Número de telèfon, també mòbil en el qual rebre les comunicacions. 

Ingrés a Itàlia i obligacions del transportista (art.4) 

- Els transportistes i els armadors adquireixen i verifiquen abans de l’embarcament la 
documentació prevista pel decret, tenint cura de la mesura de la temperatura de 
cadascun dels passatgers i prohibint l’embarcament si demostren un estat febril, així 
com en el cas que l’esmentada documentació no estigui completa. 

També estan obligats a prendre les mesures organitzatives que, d’acord amb el 
“Protocol compartit de reglamentació per al conteniment de la difusió de la COVID-19 
en el sector del transport i de la logística” de sector del 20 de març 2020 (annex 8 
DPCM), i a les “Línies guia per a la informació als usuaris i les modalitats organitzatives 
per al conteniment de la difusió de la COVID-19” (annex 9 DPCM), asseguren una 
distància d’almenys un metre entre els passatgers transportats i a promoure la utilització 
de part de la tripulació i dels passatgers dels mitjans de protecció individuals. 

Ingrés a Itàlia i obligacions del transportista (art.4) 

- El transportista es fa càrrec, al moment de l’embarcament, de dotar als passatgers, 
que no disposin dels dispositius de protecció individual. 

- Les persones, que fan ingrés a Itàlia, tot i ser asimptomàtiques, estan obligades a 
comunicar-ho immediatament al Departament de prevenció de l’institut sanitari 
competent per territori i estaran sotmeses a la vigilància sanitària i a l’aïllament fiduciari 
per un període de 14 dies. 

- Aquestes disposicions no s’apliquen: 

o A la tripulació dels mitjans de transport; 
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o Al personal viatger que pertany a empreses que tenen seu legal a Itàlia; 

o Al personal sanitari que ingressa a Itàlia per l’exercici de qualificacions professionals 
sanitàries; 

o Als treballadors transfronterers. 

Trànsits i estades de durada breu a Itàlia (art. 5) 

- Exclusivament per comprovades necessitats laborals i per un període no superior a 72 
hores, llevat d’una pròrroga motivada per necessitats específiques de més de 48 hores, 
qualsevol persona amb intenció de fer ingrés al territori nacional ha d’entregar al 
transportista en el moment de l’embarcament una declaració que contingui, a més d’allò 
previst per l’art. 4 del decret: 

o L’assumpció de la obligació de deixar immediatament el territori nacional i, en 
mancança d’això, de començar el període de vigilància sanitària i d’aïllament 

fiduciari per un període de 14 dies al domicili, la residència o el lloc d’allotjament indicat; 

o L’assumpció de la obligació d’assenyalar, en cas d’aparició de símptomes COVID-19, 
aquesta situació ràpidament al Departament de prevenció de l’Institut sanitari local per 
al tràmit dels números telefònics creats per al cas, i de sotmetre’s, a l’espera de les 
conseqüents determinacions de l’Autoritat sanitària, a l’aïllament. 

Trànsits i estades de durada breu a Itàlia (art. 5) 

- En cas de transport terrestre, està autoritzat el trànsit, amb mitjà privat, al territori italià 
i també per arribar a un altre Estat (UE o extra UE), sense perjudici de l’obligació de 
comunicar immediatament el propi ingrés a Itàlia al Departament de prevenció de 
l’institut sanitari competent. El període màxim de permanència al territori italià és de 24 
hores, prorrogable per altres 12 hores per necessitats específiques i comprovades. 

- En cas de transport aeri, les obligacions no s’apliquen als passatgers en trànsit amb 
destinació final a un altre Estat (UE o extra UE) 

Vaixells de creuer i embarcacions amb bandera estrangera (art. 6) 

- Està prohibit a totes les empreses de gestió, als armadors i als comandants 
d’embarcacions italianes amb passatgers que funcionin com a creuers l’embarcament 
d’altres passatgers més enllà dels ja presents a bord a partir de l’entrada en vigor del 
decret i fins a la finalització del creuer en curs. 

- Està prohibit a les empreses de gestió, als armadors i als comandants d’embarcacions 
amb bandera estrangera que funcionin com a creuers i que tinguin previst fer escales 
en ports italians entrar en aquests ports fins i tot amb fins d’aturades per romandre 
inactius. 

- Els passatgers de nacionalitat estrangera i resistents a l’estranger hauran de ser 
traslladats immediatament a les destinacions estrangeres amb les despeses a càrrec de 
l’armador. 

MESURES DEL SECTOR TURÍSTIC 

Les mesures de la Fase 2 comunicades pel Govern el 26 d’abril no han aportat mesures 
diverses pel sector turisme que les comunicades anteriorment. Tot i així, hi ha diverses 
iniciatives i mesures sobre la taula de les Regions, Associacions, empresaris i del mateix 
Govern: 

Bonus Vacanze: en forma de deducció fiscal i que permet deduir de la declaració de 
renta un import màxim de 325 euros per estades d’almenys 3 nits en estructures 
receptives italianes. La hipòtesi amb la que treballen és la de reservar aquest avantatge 
a treballadors assalariats i autònoms amb uns ingressos entre 7.500 i 26.000 euros/any. 
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Aquest alleujament dependria de la formació del nucli familiar: màxim 100€ si no es té 
cap component en càrrec, 100 € més per el primer component, altres 75€ pel segon i 
50€ pel tercer familiar a càrrec, arribant així a una xifra total de 325€. 

 
 

Crèdit fiscal per empreses: des dels hotel fins a agències de viatges i altres empreses 
del sector. La solució seria indemnitzacions proporcionals a la contracció en la 
facturació. Entre les hipòtesis, hi ha la de garantir a empreses amb una facturació de 
fins a dos milions d’euros una bonificació fiscal del 50% de les pèrdues sofertes si la 
caiguda de la facturació és superior al 30%. El crèdit podria augmentar fins al 70% si la 
caiguda de la facturació és superior al 50% a causa del període de tancament. També 
està arribant un bonus de lloguer per als hotels. 

Campanya “Viatge a Itàlia”: 

El primer ministre Giuseppe Conte va anunciar que llançarà la campanya "Viatge a Itàlia" 
de cara a l'estiu. Si no és la solució a la dramàtica crisi que afecta el sector, la iniciativa 
podria donar com a mínim un aire de frescor per a empreses i operadors. Almenys 
segons l'enquesta de Demoskopika, que calcula que el turisme "nacional" podria 
generar una tresoreria per valor de 21.000 milions d'euros. De fet, les xifres del mercat 
autòcton serien importants: 278 milions d’ingressos. Les vacances italianes podrien 
compensar almenys un 30% pel probable col·lapse de turistes estrangers al nostre país. 

Nota: Fins a mitjans de maig no hi hauran mesures concretes que afectin al sector 
turisme. 
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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 que s’haurà de demanar permís al Ministeri d’Afers Exteriors amb 
antelació i provar que es podrà complir amb la quarantena un cop arribats a Israel. 
Aquesta mesura ha estat recentment prorrogada fins el 16 de maig. 

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. 

 
 

Mobilitat 

El govern israelià ha aixecat es restriccions de mobilitat imposades des del passat mes 
de març. Els ciutadans israelians es poden moure lliurement dins els territori nacional, 
seguint sempre les indicacions sobre distància social i higiene personal. 

Segons dades oficials, el nivell de trànsit a les principals vies de comunicació israelianes 
a finals d’abril va representar un 75% dels nivells habituals d’abans del confinament. 

MESURES DEL SECTOR TURÍSTIC 

El govern israelià té previst establir un fons de préstecs estatals de suport especial 
només per a empreses turístiques i d’oci d’uns 230-460 milions d’euros, amb condicions 
més favorables que altres plans anteriors. 

El govern israelià ha comunicat que les fronteres israelianes estaran tancades fins 
almenys el proper 16 de maig. Tot i això, el govern ha aprovat diverses mesures per tal 
de començar a recuperar el turisme intern. A partir de diumenge 4 de maig, està permesa 
la reobertura d’hotels que tinguin habitacions a la planta baixa amb accés independent. 
Els Ministeris de Turisme i de Salut estan treballant en un “purple standard” per les 
estructures, que garanteixi el compliment de la normativa d’higiene i seguretat vigent. 

Respecte a les connexions aèries, diverses companyies han anunciat la represa dels 
vols a Tel Aviv a partir del mes de maig. Segons les últimes dades oficials: 

• Wizz Air torna a volar des de Londres a partir del 3 de maig i des de Viena a 
partir del 17. 

• Delta tindria previst reiniciar els vols entre Tel Aviv i Nova York el 8 de maig. 

• El Al no començarà a operar els seus vols comercials fins almenys el 9 de maig. 

• British Airways, que havia anunciat el restabliment de la ruta Londres-Tel Aviv a 
partir del 2 de maig, endarrereix l’inici al 16 de maig. 

• 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. 

• Air Canada recupera el vol Toronto-Tel Aviv a partir de l’1 de juny i el Montreal- 
Tel Aviv a partir del 24 de juny. 

Tant Air India com Alitalia podrien reprendre les connexions amb Israel a partir del mes 
de juny des de Nova Delhi i Roma, respectivament. 
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MERCAT: PAÏSOS BAIXOS  
 
 

RESTRICCIONS DE MOVIMENT 

Entrada i sortida 

El trànsit aeri als Països Baixos és gairebé inexistent: Transavia, EasyJet i Ryanair han 
cancel·lat tots els seus vols fins a finals de maig, KLM manté serveis mínims fins al 2 de 
juliol. 

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

 
 

Mobilitat 

El 23 de març es va declarar el “lockdown intel·ligent” als Països Baixos i es va adoptar 
diverses mesures restrictives per aturar la dispersió del virus COVID-19. La recomanació 
general era només sortir de casa per motius indispensables, treballar des de casa 
sempre que sigui possible i rentar les mans regularment. Es va imposar una distància 
obligatòria d’1,5m entre persones i quedava prohibit la formació de grups de més de 2 
persones, amb excepció dels nens. Es van tancar escoles i universitats així com 
instal·lacions i clubs esportius, bars i restaurants, perruqueries i altres negocis que 
impliquen contacte físic. Altres comerços podien continuar oberts sempre i quan podien 
garantir les mesures sanitàries i de distanciament social. 

El 6 de maig el govern holandès va anunciar un full de ruta per sortir del confinament, 
amb la condició que la situació sanitària es mantingui estable i no es produeixin 
concentracions de persones. La recomanació general passa de ser “queda’t a casa” a 
“no surtis si tens símptomes i evita llocs freqüentats”. El full de ruta consisteix en 4 fases: 

- 11 de maig: 
o Obren les escoles primàries i guarderies (amb restriccions) 
o Professions “de contacte” poden obrir (perruqueries, salons de bellesa, 

fisioterapeutes etc.) 
o Es permet practicar esports (en grup) a l’exterior, sempre i quan es manté 

1,5m 

o Obren les biblioteques 
- 1 de juny: 

o Mascareta obligatòria al transport públic 
o Obren les escoles secundàries (amb restriccions) 
o Terrasses poden obrir sempre i quan es mantingui 1,5m de distància 
o Restaurants, bars, cinemes, teatres i sales de concerts poden obrir amb 

max. de 30 pax, reserva prèvia i sempre i quan es pugui garantir 1,5m de 
distància 

o Museus i monuments poden obrir amb reserva prèvia i garantint 1,5m de 
distància 

- 1 de juliol 

o Càmpings i holiday resorts poden obrir 
o Restaurants, bars, cinemes, teatres i sales de concerts poden obrir per un 

max. de 100pax 

o Esdeveniments organitzats (casaments, funerals i misses) fins a 100pax 
- 1 de setembre 

o Clubs de fitness i altres instal·lacions esportives, saunes, casino’s etc. poden 
obrir 

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2020/05/06/factsheet-maatregelen-corona/200506%2BNKC%2BMaatregelen%2BRGB%2BA4.pdf
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o Es permeten esports d’interior i esports de contacte 

o Es permet organitzar competicions esportives, però sense públic 

 
MESURES DEL SECTOR TURÍSTIC 

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

L’ANVR recomana als seus membres anul·lar tots el viatges reservats fins el 29 de maig. 
La majoria d’operadors turístics holandesos ja han cancel·lat els seus viatges fins a 
finals de maig o juny, com Corendon, que els ha cancel·lat fins al 25 de juny. 

Al mes de març les noves reserves de viatges van baixar un -64% en comparació amb 
el mateix mes l’any passat. Les reserves per les vacances d’estiu s’han reduït 
pràcticament a zero. El sector creu que el turisme es reactivarà a partir de setembre. 

Diferents estudis apunten que cada cop més holandesos estan valorant passar les 
vacances d’estiu a prop de casa i plataformes de lloguer de cases rurals als Països 
Baixos han vist disparar les reserves. TUI i Corendon també han arribat a acords amb 
xarxes de ressorts locals perquè els seus clients puguin utilitzar el seu bo de viatge 
cancel·lat per una estada al propi país. 

Tot i així, arran de la roda de premsa del 6 de maig anunciant el full de ruta, es detecta 
un cert optimisme i es preveu que les xifres aviat canviaran. Els holandesos estan 
ansiosos per sortir i en pic estigui permès, ho faran, encara que sigui last minute. 

https://www.anvr.nl/lists/anvrnieuws/artikel.aspx?ID=607
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=612
https://www.travelpro.nl/onderzoek-interface-tourism-toerisme-start-in-september-weer-op/
https://www.anvr.nl/lists/anvrnieuws/artikel.aspx?ID=577
https://www.travmagazine.nl/tui-en-droomparken-hand-in-hand-de-zomer-in/?utm_source=email&amp;amp%3Butm_medium=measuremail&amp;amp%3Butm_campaign=UA-96011056-1
https://www.travmagazine.nl/corendon-en-europarcs-slaan-handen-ineen-voor-vakantie-in-eigen-land/?utm_source=email&amp;amp%3Butm_medium=measuremail&amp;amp%3Butm_campaign=UA-96011056-1
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1158820529/vijf-miljoen-nederlanders-blijven-deze-zomer-thuis
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MERCAT: PAÏSOS NÒRDICS  

 

RESTRICCIONS DE MOVIMENT 

Entrada i sortida 

Mobilitat / Prohibicions i restriccions (07/05/2020) 
 

 Suècia Dinamarca Finlàndia Noruega Islàndia 

Aplicació de 
lleis d’excepció 

  

 fins al 

17.5.2020 

 

 

 

Fronteres 
tancades 

Parcialment  
fins 11/5/20 

 

 
 

 parcialment 

Prohibició de 
viatges dins el 
país 

no recomanats 
 

no recomanats 
  

Restricció de 
reunió, màxim 
de pax 

50 10 **) 10 (a partir 1/6/20 
màx 50 pax) 

10 20 

Sancions més 
estrictes 

 
 

 

 
 

 

 

Escoles 
tancades 

* * (últims curs 
secundaria i 
batxillerats 
tancats) 

 
(secundària 

i batxillerat 
tancat) 

Reykjavik 

Llars d’infants 
tancades 

 
* 

   

Restaurants 
tancats 

Seguint un 
protocol 

 

 
 

fins 31.5. 

 

 
 

Centres 
comercials 
tancats 

 
 

 

 
 

 

 

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

     

 

Recomanació 
de teletreball 

parcialment 
 

 

 

 

 

 
parcialment 

Prohibició 
viatges 
nacionals 

  
no recomanat 

  

** Fins al 15 de maig. Esdeveniments grans prohibits fins a finals d’agost. 

* Primària obert; secundària i instituts, no 
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A tots els països nòrdics es recomana no viatjar a l’estranger (Suècia: fins al 15 de juny 
de 2020 / Dinamarca fins el 15). En cap no és obligatori el confinament. 

 
 

Per a més informació: 

Suècia: https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and- 
incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/restriktioner-och-forbud 

Dinamarca: https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark/controlled-reopening-of-the-danish- 
society 

Finlàndia: https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus/current-restrictions 

Noruega: https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/norway-to-lift-COVID-19-restrictions-gradually- 
and-cautiously/id2697060/ 

 

 
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 

https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/restriktioner-och-forbud
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/restriktioner-och-forbud
https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark/controlled-reopening-of-the-danish-society
https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark/controlled-reopening-of-the-danish-society
https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus/current-restrictions
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/norway-to-lift-covid-19-restrictions-gradually-and-cautiously/id2697060/
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/norway-to-lift-covid-19-restrictions-gradually-and-cautiously/id2697060/
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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. El 4/5/2020 s’aprovaren les condicions per 
accedir al pla de rescat del govern noruec. En la previsió de projecte de Norwegian es 
contempla que la companyia operi només amb una flota de 7 avions amb rutes als 
països nòrdics fins Pasqua del 2021. 
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. 

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 7 de maig de 2020 
 

FINNAIR: 
HEL-BCN a partir del 1 de juliol; juliol, agost i setembre 21 vols per setmana 

 
NORWEGIAN: 
HEL-BCN a partir del 15 de juny; 6 vegades per setmana 

OSL-BCN a partir del 15 de juny; juny, juliol i agost 16 vols setmanals, setembre 14 
vols setmanals 
BGO-BCN a partir del 15 de juny; 2 vols per setmana 
SVG-BCN a partir del 18 de juny; 2 vols per setmana 
BLL-BCN a partir del 16 de juny; 2 vols a la setmana 
ARN-BCN a partir del 15 de juny; 14 vols setmanals 
GOT-BCN a partir del 15 de juny; 3 vols setmanals 
CPH-BCN a partir del 15 de juny; 12 vols setmanals 
KEF-BCN a partir del 16 de juny; 3 vols per setmanals 
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SAS: 
OSL-BCN a partir del 20 de juny; 2-3 vols per setmana; durant tot juliol i fins el 10 
d’agost 6 vols setmanals 
BGO-BCN a partir del 27 de juny; 2 vols per setmana fins el 8 d’agost 

 

RYANAIR: 
GOT-BCN vols a partir del 23 de maig; 3 vegades per setmana 
BLL-GRO a partir del 2 de juliol; 3 vegades per setmana 
TLL-GRO a partir del 4 de juliol; 2 vegades per setmana 

 

VUELING: 
OSL-BCN a partir del 15 de juny; 5-6 vols setmanals al juny, 6 vols setmanals al juliol, 
2 vols setmanals a l’agost i setembre 
CPH-BCN a partir del 1 de juny; 14 vols setmanals 
ARN-BCN a partir del 16 de juny; 7 vols setmanals 
AAL-BCN a partir del 18 de juny; juny i juliol 2 vols setmanals; sense vols a l’agost; 1 
vol al setembre, última setmana de setembre 2 vols 
KEF-BCN a partir del 15 de juny; 3 vols setmanals; a l’agost 4 vols setmanals 

 
ATLANTIC AIWAYS: 
VAE-BCN a partir del 7 de juliol; 1 vol setmanal 
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MERCAT: PORTUGAL  
 
 

RESTRICCIONS DE MOVIMENT 

Portugal ha desenvolupat un pla de transició d’un estat d'emergència a estat de 
calamitat, reduint les mesures de contenció per contenir la pandèmia Covid-19 ( 2 de 
Maig 2020). Un calendari de mesures que entra en vigor cada 15 dies - 4 i 18 de maig i 
1 de juny. 

 

FASE 1 A partir del 4 de Maig poden obrir petits comerços com perruqueries o botigues 
de barri de fins a 200 metres, sempre amb l'ús obligatori de màscares i gels 
desinfectants. Durant aquesta fase també deixarà de ser gratuït el transport 
públic. En aquesta primera fase els esports individuals, com el golf i el tennis, 
poden reprendre mentre els vestuaris no estiguin en ús. Així com també l’accés 
al mar per nadar o pràctica de surf. Jardins i biblioteques també podran tornar a 
obrir. 

FASE 2 La segona fase començarà el 18 de maig podran tornar a la seva activitat locals 
de fins a 400 metres, guarderies o bars amb la possibilitat de prendre la 
temperatura a l’entrada. Cinemes, teatres o gimnasos també podran obrir a partir 
d'aquesta data, encara que mantenint el distanciament entre persones. Estaran 
prohibits esdeveniments de més de 10 persones. Els estudiants de 11º i 12º any 
(16 i 17 anys), els únics que tornaran a l'escola aquest curs, reprendran les 
classes presencials el 18 de maig sota estrictes restriccions, incloent l'ús 
obligatori de màscares. Aquest dia també s'obriran les llars d'infants. L'esport 
col·lectiu, en espais tancats o de contacte, segueix restringit amb una excepció, 
el futbol professional, que es reprendrà a porta tancada el cap de setmana de 
l'30 i 31 de maig per completar les jornades pendents de la primera i segona 
divisió de la Lliga i la Copa de Portugal. 

FASE 3 L'última fase estaria prevista per al juny i recolliria la possibilitat d'obrir hotels i 
platges. S'aixecaran les restriccions a les celebracions comunitàries religioses 
(cada Ajuntament ha limitarà accés prèviament) 

També a partir del 1 de Juny obriran sales d’espectacles, teatres i cinemes. De 
moment estan prohibits els esdeveniments de més de 10 persones. 

 
 

Entrada i sortida 

Des del 19 de març tots els vols van ser cancel·lats a la zona de Schengen (vols dins i 
fora d’Europa). Així com també els vols amb Espanya de totes les companyies aèries, 
comercials o privades, o des dels aeroports o aeròdroms portuguesos. 

Però a partir del 18 de maig, TAP volarà tres cops per setmana entre Lisboa i Porto i 
operarà dues connexions setmanals amb São Paulo i una altra amb Rio de Janeiro, en 
ambdós casos des de Lisboa. TAP ofereix des d’aquesta setmana connexió Lisboa amb 
Londres i Paris si hi ha suficient demanda. (Font: Hosteltur) 

Continua aturat l’embarcament i el desembarcament de passatgers als ports 
portuguesos. 

Fins el 14 de maig, la circulació turística i els viatges d’oci entre Espanya i Portugal 
(ferroviària, aèria i terrestre) continuarà suspesa. A les fronteres terrestres hi ha control 

https://www.hosteltur.com/136485_tap-reanuda-parte-de-sus-vuelos-a-partir-del-18-de-mayo.html
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/comunicado?i=controlo-nas-fronteiras-entre-portugal-e-espanha
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per assegurar la tornada de ciutadans nacionals com el pas de turistes que tornen al 
seu país. I pel que fa la circulació de mercaderies, només es permeten per terra. 

La companyia d’autobusos Alsa reprèn la ruta Lisboa-Madrid una expedició setmanal 
(màxim 20 passatger) en cada sentit principalment per repatriar estudiants Erasmus. 

Mobilitat 

En el transport públic, hi haurà normes que limiten el 2/3 de la seva capacitat, normes 
d'higiene i neteja molt exigents, i l'ús de mascareta serà obligatori per a tots els usuaris. 

A partir de l’1 de juny es podrà reduir progressivament el teletreball mitjançant horaris 
obsolets i alternant setmanes. 

· Més informació a: Resum Pla de desconfinament, Turisme de Portugal o covid19.min 
 
 

MESURES DEL SECTOR TURÍSTIC 

Font Oficial: Portugal.gov.pt 

✓ Garantia d’ocupació: 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 del lay-off en el Sistema 

laboral. 

✓ Línies de crèdit per a empreses tenen un valor de 3000 milions d'euros distribuïts de 
la següents manera: 

• Ajudes pel sector turístic: 

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

o Agències de viatges, empreses d’entreteniment, organitzadors 
d’esdeveniments i similars - 200 milions d’euros, dels quals 75 per a 
PIME. 

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 amb CAE 
do Turismo. 

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

• Indústries tèxtils, de confecció, calçat, mineria i fusta - 1300 milions d’euros, dels 
quals 400 per a PIME. 

✓ 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 en la versió contactless per reduir el màxim possible el 

contacte entre les persones. 

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

el 2n trimestre del 2020. 

✓ IVA i retenció d’impostos: El calendari fiscal i obligacions de pagament per al segon 

trimestre del 2020, el Govern ha decidit flexibilitzar els pagaments d’impostos per a 

empreses i treballadors autònoms. 

✓ Les contribucions socials previstes entre març i maig del 2020, el Govern ha decidit 

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

un valor d’augmentar la liquiditat immediata d’empreses i treballadors independents en 

https://www.alsa.es/-/alsa-reanuda-su-ruta-madrid-lisboa
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=8382611a-6c36-465b-a1b5-29f5cdcdb247
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
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/
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
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/covid-19/Paginas/medidas-de-apoio-economia.aspx
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gairebé amb un impacte de 9 200 milions d’euros. En comparació amb el 2n trimestre 

del 2020, representa un esforç per augmentar la liquiditat un 17% del PIB trimestral. 

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

una flexibilitat en el pagament dels lloguers durant el període en què estan vigents les 

mesures excepcionals per contenir la pandèmia coronavirus / Covid-19. 

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

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

tothom, promovent activitats culturals, econòmiques i socials. I recolzant un periodisme 

lliure, independent i fiable. 

✓ Mesures extraordinàries aprovades el 7 de maig: 

• Es va aprovar el decret llei, que estableix mesures excepcionals per a 

l’organització i el funcionament de les escoles que garanteixin la reincorporació, 

el 18 de maig de 2020, d’activitats d’aula en condicions segures per a tota la 

comunitat educativa. 

• Decret llei que estableix mesures de protecció social excepcionals, que vol 

complementar i adaptar les mesures ja adoptades en el context de suport a 

l’ocupació i a l’economia. Pel que fa a la prestació social per desocupació i tenint 

en compte les necessitats derivades de la pandèmia, els períodes de garantia 

existents es redueixen a la meitat i s’agilitza el procediment d’assignació 

d’ingressos d’inserció social, no depenent de la conclusió del contracte. 

• S’aprova el projecte de llei que es va presentar a l'Assemblea de la República, 

que estableix mesures excepcionals i temporals per donar resposta en l'àmbit 

cultural i artístic. En el cas d'espectacles que tenen lloc entre el 28 de febrer de 

2020 i el 30 de setembre de 2020 i que no es realitzen per un fet atribuïble al 

brot de la pandèmia de la malaltia Covid-19, d’un val igualitari al preu del bitllet 

pagat, garantint els drets dels consumidors. 

• Règim excepcional i temporal en els contractes d’assegurança . Es flexibilitza el 
règim de pagament de les primes d’assegurança, convertint-lo en un règim 
imperatiu relatiu, és a dir, admetent que s’acorda un règim més favorable per al 
prenedor de l’assegurança entre les parts. 

• Es va aprovar el decret llei que estableix un règim excepcional i provisional per 
a pràctiques comercials amb preus reduïts, després de l’aixecament de mesures 
restrictives adoptades durant l’estat d’emergència. Aquesta mesura permet als 
establiments comercials que s’havien de tancar o l’activitat de la qual s’havia 
suspès, com a part d’una estratègia per contenir interaccions i interaccions 
socials, filtrar els seus productes i impulsar la seva activitat econòmica. 

• L’estat d’emergència va imposar restriccions importants a la pràctica d’actes 
presencials. Per aquest motiu, i davant dels reptes que té per davant, es crearan 
condicions que permetin la pràctica d’actes autèntics a distància, així com 
autenticacions de documents i reconeixements particulars que requereixin la 
presència dels interessats en l’acte. 

• Es va aprovar el decret llei, que estableix el suport a les autoritats locals per a la 
instal·lació de barreres de protecció acrílica en llocs de servei presencials a 
Espais Ciutadans i Botigues de Ciutadans, la gestió dels quals és responsabilitat 
de les autoritats locals. Amb aquesta mesura, es pretén garantir la protecció dels 
treballadors i usuaris dels serveis de dispersió locals amb servei presencial, així 
com permetre la represa del servei presencial. 

El govern portuguès va posar en marxa mesures de suport al sector turístic del país per 

minimitzar l’impacte de la reducció de demanda en l’activitat turística: obrint línies 

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.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=governo-aprova-medidas-extraordinarias-de-resposta-aos-efeitos-da-pandemia
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financeres per a petites empreses, donant reforç a aquestes empreses amb equips 

d'assessorament a el sector turístic, facilitant un servei de consultoria i formació online 

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

recursos propis de l'Institut Públic per 12 mesos. (Font: Hosteltur, Portugal ) 

Plataforma de formació online BEST pel sector turístic: Educació empresarial per al 

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

i gestors turístics, impulsat per Turismo de Portugal en col·laboració amb la 

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

accions de formació i qualificació en temes com el digital. , màrqueting, models de 

finançament, gestió financera i operativa i recursos humans. Més informació: Turismo 

de Portugal Business 

Turismo de Portugal crea el segell “Clean&Safe” per a empreses 

turístiques. El segell distingirà empreses i activitats turístiques que 

assegurin el compliment dels requisits d’higiene i neteja per a la 

prevenció i el control del coronavirus i altres possibles infeccions, 

reforçant la confiança del turista en la destinació. La sol·licitud de 

reconeixement està disponible online, a partir del 24 d’abril, seguint el 

protocol establert. I tindrà validesa per un any. 

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
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Paginas/homepage.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Paginas/homepage.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/noticias/Paginas/turismo-de-portugal-cria-selo-estabelecimento-clean-safe.aspx
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MERCAT: REGNE UNIT  

 

RESTRICCIONS DE MOVIMENT 

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. 

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, aquells que volen viatjar es poden 
trobar en la situació de no poder tornar al país de residència si restriccions aèries es 
duen a terme. 

Pel que fa als britànics que es troben a Espanya estan avisats per considerar l’opció de 
marxar del país el més aviat possible. 

Cal esmentar però, que la majoria de companyies aèries han cancel·lat les connexions 
amb Catalunya durant els mesos de març, abril i maig esperant que els vols es 
reprenguin al juny amb el començament de la nova temporada; i d’altres han reduït el 
nombre de connexions entre 1 – 4 vols a la setmana. Per tant: 

 

DATA REOBERTURA CONEXIONS A CATALUNYA 
 

 

British Airways 
Les connexions amb Catalunya s’han reduït a 3-4 vols per setmana fins a 
finals de maig. 

Ryanair Les connexions amb Catalunya reobriran a partir del 15 de maig. 

Aerlingus Les connexions amb Catalunya reobriran a partir del 16 de maig. 

Easyjet Les connexions amb Catalunya reobriran a partir del 22 de maig. 

 

Vueling 
La connexió LGW>BCN reobrirà el 22 de maig, amb 1-2 vols per setmana. 
La resta de connexions obriran a partir de l’1 de juny. 

Norwegian Les connexions amb Catalunya reobriran a partir de l’1 de juny. 

TUI Les connexions amb Catalunya reobriran a partir del 12 de juny. 

Jet2 Les connexions amb Catalunya reobriran a partir del 17 de juny. 

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 seus serveis, per tal 
d’intentar reduir i evitar al màxim el contagi del virus. 

 
 

MESURES DEL SECTOR TURÍSTIC 

 
• 16/03 - El Govern demana al públic que aturin qualsevol tipus de viatge no 

essencial. 
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• 17/03 - L’oficina d’Afers Exteriors i Commonwealth (FCO) desaconsella tots els 
viatges internacionals no essencials. 

• 18/03 - La industria turística del Regne Unit demana que el govern faci canvis 
immediats a la normativa dels paquets turístics per evitar que un innombrable 
número d’empreses col·lapsin i la pèrdua de milers de llocs de treball. 

• 30/03 - Easyjet anuncia que immobilitza a terra tota la seva flota d’avions degut 
a les restriccions imposades arran de la pandèmia. 

• 07/20 - El ministre de turisme llança un ajut de 1.3 milions de lliures per ajudar a 
les DMO (Destination Management Organisations) “en risc” durant la crisi. 

• 07/04 - ABTA ha creat la campanya Save Future Travel per demanar al govern 
el suport immediat per al sector turístic i prendre acció davant les devolucions de 
diners i altres mesures (ABTA – 7 Abril) 

• 17/04 - Des de l’Oficina d’Afers Exteriors s’ha recomanat no reservar les 
vacances fins que les normatives de distanciament s’hagin estabilitzat. Així 
mateix, Mr. Sharpps ha anunciat que no reservarà cap tipus de viatge d’estiu 
degut a la situació que s’està vivint. (BBC – 17 Abril) 

 
 

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

 
 

• Companyies aèries: 
o Es comencen a donar casos de aerolínies que refusen donar 

reemborsaments per vols cancel·lats i donen cupons de bescanvi a canvi. 
Davant d’això, els clients es mostren descontents i exigeixen que es 
faciliti la devolució, degut a la situació que s’està vivint. (BBC – 31 Març) 

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

o 01/04 L’operador turístic Jet 2 ha notificat que espera iniciar la temporada 
el 17 de Juny, sempre i quan la situació no torni a la normalitat abans. A 
més es demana als clients que, en cas de tenir un vol cancel·lat, es 
plantegin endarrerir les vacances per a més endavant. 

o 16/04 La companyia aèria EasyJet ha notificat que mantindrà un espai 
buit entre seients degut a la normativa de distanciament social en el 
moment que es torni a iniciar la temporada. (BBC – 16 Abril) 

o 28/04 - British Airways preveu reduir fins a 12.000 llocs de treball de la 
seva plantilla de 42.000 persones a causa del col·lapse empresarial de 
la pandèmia de coronavirus. (BBC-28/04) 

 
 

• Operadors turístics i agències de viatge: Segons la normativa vigent, els 
operadors turístics estan obligats a oferir un reemborsament complet si no es 
poder 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 següents mesures: 

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&amp;amp%3Bat_custom3=BBC%2BNews&amp;amp%3Bat_custom2=facebook_page&amp;amp%3Bat_campaign=64&amp;amp%3Bat_custom1=%5Bpost%2Btype%5D&amp;amp%3Bat_medium=custom7
https://www.bbc.co.uk/news/business-52306868
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▪ Que el període de reemborsament per cancel·lacions s’allargui de 
14 dies a 4 mesos. 

▪ Que en els casos que proveïdors no tinguin capacitat per 
fer reemborsaments (hotels, aerolínies, etc.) a operadors 
turístics, el govern creí 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 Es comencen a donar casos d’operadors turístics que refusen donar 
reemborsaments per viatges cancel·lats i donen vals de canvi a canvi. 

o 08/04 - Segons diversos estudis de situació realitzats per l'operador 
turístic On the Beach comunica en una carta formal l'assumpció 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 haurien reserves per a futurs viatges fins a finals de 
setembre del 2020. 

▪ Tots els vols es cancel·larien fins a finals de setembre del 2020. 
Noves Tendències del sector 

Segons un estudi sobre situació i tendències realitzat per Turespaña: 

• Regne Unit (13/04/2020) 
o La principal preocupació recau en com sobreviure a la crisi i als 

problemes de liquiditat que s’estan generant. 
o Les empreses que sobrevisquin seguiran apostant per Espanya com a 

destinació turística: 
▪ Es preveu un augment dels city breaks i el turisme urbà. 
▪ Es buscaran destinacions de sol i platja. 

▪ Destinacions amb bon temps tenen l’oportunitat de donar a 
conèixer un turisme fora de temporada. 

o Línies aèries i operadors turístics: establiran polítiques flexibles per a les 
cancel·lacions i canvis i oferiran preus agressius. 

o Seguirà tenint importància el paquet turístic 
o El comportament de la demanda es pot veure afectat a curt i mitjà termini 

per les possibles restriccions o necessitat de certificacions sanitàries per 
poder viatjar. 

o S’espera un increment del turisme domèstic en el Regne Unit, que vindrà 
condicionat pel clima i la temporada de la qual es tracti 

o Aprofitament dels nínxols de mercat 
o Enfocar la promoció en el turisme rural, de natura i turisme actiu / esportiu 
o Implementar estratègies per la desestacionalització, desconcentració 

geogràfica i la desconcentració motivacional. 
Per altra banda, segons Javier Piñares, el conseller de Turespaña al Regne Unit ha fet 
referència a la necessitat d’esglaonar les promocions i estratègies quan tot torni a la 
normalitat (Hosteltur – 24/04): 

• Es planteja l’associació de les oficines de promoció per transmetre un missatge 
més o menys comú i sobretot col·laborar amb aquells socis que puguin estar en 
dificultats. 

• S’hauran de dur a terme campanyes de co-màrqueting perquè la recuperació es 
dugui a terme de la millor manera possible, com també treballar amb el segment 
MICE o creuers que són fonamentals i s’han vist molt afectats. 

https://www.tourspain.es/es-es/Conozcanos/NotasPrensaTemp/Reino%20Unido_20200413_COVID19_Informe%20OET%20situaci%C3%B3n%20mercado.pdf
https://www.hosteltur.com/136228_la-estrategia-de-turespana-promocion-escalonada-y-respuestas-sanitarias.html?code=home-page%7b2020-04-24%7d&amp;amp%3Butm_source=newsletter-es&amp;amp%3Butm_medium=email&amp;amp%3Butm_campaign=la-estrategia-de-turespana-promocion-escalonada-y-respuestas-sanitarias-hosteltur-24-04-2020&amp;amp%3Butm_term=20200424&amp;amp%3Butm_content=noticia-destacada-2
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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. 

El confinament resta prolongat fins a l’11 de maig. Després d'aquesta data el govern de 
cada regió pot decidir si cal prolongar-lo de nou. A Moscou el confinament ja està 
prolongat fins a 31 de maig. A partir de 12 de maig s'introdueix una multa per a la gent 
sense mascaretes i guants al carrer. 

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: 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 taula de sota, que ara incorpora també 
una breu informació sobre les connexions aèries amb l’aeroport de Barcelona: 

 

PAÏSOS CONFINAMENT RESTRICCIONS 
D'ENTRADA AL 

PAÍS 

RESTRICCIONS DE 
SORTIDA AL PAÍS 

 
AUSTRÀLIA 

 
Parcial més relaxat 

 

 

 

 

 
NOVA ZELANDA 

 
En procés de desconfinament (el 
país ha baixat a l’alerta 3/4) 

 

 

 

 

 
COREA DEL SUD 

 
Desconfinament en curs, tot i que 
amb algunes limitacions 

Parcial, amb 
quarantena 14 dies (es 

requereix visat) 

 

 

 

 
JAPÓ 

 

Parcial i no obligatori ara en tot el 
país 

 

 

 

 

però més restrictiva 

 
SINGAPORE 

Parcial i obligatori però amb 
mesures més dures de 
confinament 

 

 

 

 

COMPANYIES ESTAT OPERACIONS PREVISIÓ DE RENUDACIÓ DE VOLS 

ASIANA 
AIRLINES 

(Seül – Corea del 
Sud) 

 

 
Vols suspesos des del 4/3/20 

 
Tot i que la companyia sud-coreana posa a la 
venda on-line vols cap Espanya el mes de juny, no 
es garanteix que aquests puguin acabar operant. 

 

KOREAN AIR 

(Seül – Corea del 
Sud) 

 
 

Vols suspesos des del 4/3/20 

Korean Air no ha comunicat encara la data per al 
restabliment de vol cap a Barcelona. Per al mes de 
juny, Barcelona no figura encara en l’escaleta de 
vols programats cap a Europa. Ara per ara, la 
companyia només opera vols cap a Europa a 
Amsterdam, a Frankfurt, a Londres i a París. 

 
SINGAPORE 

AIRLINES 

(Singapur) 

 

 
Vols suspesos des del 16/3/20 

La companyia encara no ha establert la data de 
recuperació del vol de Barcelona. Els vols que es 
mantenen a Europa són: Frankfurt, Londres i Zurich 
amb 3 vols per setmana cadascun i Brussel·les 
programat a partir del 25 d’octubre 2020. 

Quant a la columna de “restriccions de sortida al país”, el símbol es refereix a 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, per via de l’aplicació de la Biosecurity Act 2015 activada des del 20 de 

març de 2020, el govern manté el tancament de les seves fronteres. Es podria 
prohibir viatjar a l’estranger fins a finals del 2020 o, fins i tot, a començament del 
2021. 



COVID-19 
Informe mesures sector turístic - Mercats emissors de turisme 41 

 

 

 
 

Tanmateix, s’està estudiant si Austràlia i Nova Zelanda poden començar a obrir el 
trànsit internacional – Trans Tasman Travel Bubble - dels seus ciutadans, donat 
el bon control de la situació sanitària en ambdós països. Un altre segment a qui 
Austràlia està revisant obrir les seves fronteres és el dels estudiants internacionals 
de llarga durada. Aquest és un negoci també estratègic per al país i per al sistema 
educatiu universitari nacional. L’estat federal de Victoria és, per exemple, el que 
més impacte econòmic n’obté, amb uns 4.000 milions de dòlars australians (uns 
2.400 milions d’euros) dels 8.800 milions (uns 5.250 milions d’euros) que se’n van 
generar a tot el país el 2019. 

Tanmateix, començar amb la reactivació del turisme domèstic serà ja un primer 
pas, molt important, per l’economia australiana, donat que només l’any 2019 va 
suposar un impacte econòmic valorat en uns 80 mil milions de dòlars australians 
(uns 47.850 milions d’euros). 

Quant a la principal aerolínia del país, Qantas, ha estès la cancel·lació de la 
programació de vols fins a finals de juliol, tot i que estava previst, en un inici, 
poguessin operar ja el mes de juny. Tanmateix, el progressiu desconfinament de 
les restriccions de moviment al país pot suggerir que els vols domèstics puguin 
recomençar a operar abans de la fi del mes de juliol. Finalment, la companyia 
australiana s’ha assegurat uns 550 milions de dòlars australians (uns 329 milions 
d’euros) en finançament del seu deute. 

Per a altra banda, el Projecte SUNRISE de Qantas ha quedat suspès arran de la 
crisi de la COVID-19, vista la demanda internacional actual i les restriccions 
existents d’arreu del món amb diferents tempos d’obertura de fronteres. Aquest 
Projecte SUNRISE preveia inaugurar vols comercials d’ultra-llarga durada 
connectant l’est d’Austràlia amb Europa i Nord-Amèrica, a partir del 2023, després 
que l’Autoritat de Seguretat en l’Aviació Civil del país hagués donat llum verda al 
sistema de gestió de la fatiga i el cansament a bord dels avions que havia proposat 
l’aerolínia australiana. 

En tot cas, es preveu que la demanda de viatges a l’estranger pugui tardar encara 
alguns anys a retornar als nivells on es situaven abans de la crisi de la COVID-19. 

 

• Nova Zelanda continua tenint tancades les seves fronteres des del 19 de març. 
Tanmateix, davant de la millora del control de la pandèmia de la COVID-19, les 
autoritats competents del país estan apuntant a que es podrien començar a obrir 
les fronteres del país, en un primer moment, cap a Austràlia, on la pandèmia també 
sembla estar més controlada. La Trans-Tasman Travel Bubble pot significar un 
primer inici de la recuperació de la indústria del turisme a nivell internacional per 
al país. De fet, s’està mirant el que ja s’ha anomenat com les Travel Bubbles: 
zones del món on el viatjar i on el creuament internacional de fronteres de països 
amb controls similars de la pandèmia serà possible accedir-hi abans que no pas a 
altres destinacions ja de forma més generalitzada i a escala global com abans de 
la crisi. A Europa, ressalta el cas dels Països Bàltics. A Nova Zelanda, es parla, 
en realitat, de poder estendre aquest Travel Bubble, més enllà d’Austràlia, a 
destinacions del Pacífic, com ara Fiji i altres illes de la Polinèsia. 

Tanmateix i ja només si s’activa la Trans-Tasman Travel Bubble, s’està parlant 
d’un mercat turístic gens menyspreable: cal recordar que els viatges entre Nova 
Zelanda i Austràlia van suposar que 1,3 milions de neozelandesos travessessin la 
frontera amb el país veí el 2019. De fet, després de la Xina, el mercat emissor de 
Nova Zelanda és el segon mercat internacional més important per a Austràlia. Per 
la seva part, Austràlia va suposar durant el mateix període un mercat de 1,5 milions 
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visitants que van generar uns 2.400 milions de dòlars neozelandesos (uns 1.340 
milions d’euros). Quant a la indústria de la neu, per exemple, el 64% del mercat 
dels esports d’hivern a Nova Zelanda prové d’Austràlia. 

• 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 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 expenses dels 
afectats. Des del 13 d’abril, estan suspesos els programes de visats d’arribada 
(visa on arrival). Tot i així, encara es permet transitar pel país sense visat. 

• El Japó ha experimentat una caiguda sense precedents del 93% en el nombre 
d’arribades al país durant el mes de març respecte de l’any anterior. Amb l’objectiu 
de prevenir la importació de nous casos de la COVID-19 de l’estranger, continua 
vigent i, fins i tot, s’ha ampliat la prohibició d’entrada al país (decretada el 30 de 
març 2020) de les persones procedents de més de 70 països. 

 

• Singapur continua també mantenint tancada l’entrada al país. Els nacionals i 
residents de Singapur que vulguin entrar al país necessitaran 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’auto-aïllament per via del STN (Stay-Home Notice). Aquestes 
darreres mesures van entrar en vigor el dia darrer 9 d’abril 2020. 

A data del 21 d’abril, Singapore Airlines ha anunciat els vols que manté a Europa 
des de Singapur són els que connecten amb Frankfurt, amb Londres i amb Zurich 
amb 3 freqüències setmanals a cada destinació i ha anunciat que operarà també 
un vol a Brussel·les a partir del 25 d’octubre el 2020. La recuperació del vol directe 
a Barcelona que disposava la capital catalana amb aquest hub del Sud-est Asiàtic 
no s'ha anunciat encara i, per tant, s'està a l'espera de tenir més feedback al 
respecte per part de la companyia singapuresa. 

 
Mobilitat 

• Austràlia continua mantenint el nivell d’alerta 3 de confinament, des del 30 de març 
2020, tot i que es van relaxant les mesures davant del control progressiu de la 
pandèmia. El país disposa ja d’una aplicació de mòbil voluntària dissenyada per a 
limitar l’expansió de la COVID-19. 

El proper divendres dia 8 de maig, el Primer Ministre anunciarà les noves mesures 
de reducció de les restriccions i del confinament del país que es preveuen una 
mobilitat incrementada a tot el país. 

• Nova Zelanda, des del 28 d’abril 2020, ha baixat a l’estat d’alerta 3/4. S’han obert 
oficialment les escoles però una de cada sis escoles no esperen encara una 
afluència total d’estudiants, ja que els pares encara retenen que en un estat 
d’alarma 3 sobre 4 val més mantenir encara els nens a casa. 

La Primera Ministra del país, la Sra. Jacinda Ardern, ha anunciat que l’aplicació 
mòbil de seguiments de contactes de la COVID-19 estarà disponible en una 
quinzena de dies i que serà de caire voluntari instal·lar-se-la. 

Si continuen les xifres de nous casos de la COVID-19 en la línia dels darrers dies, 
on hi ha hagut dies amb 0 casos nous de contagis, és molt probable que la Primera 
Ministra anunciï que, a partir del proper dimecres dia 11 de maig, es pugui passar 
a l’estat d’alarma 2/4. El govern va revelar el 7 de maig el que suposaria passar a 
nivell d’alerta 2 sobre 4: quan es podrà visitar familiars / amics i els bars / 

https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&amp;amp%3Bobjectid=12330301
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restaurants, centres comercials, perruqueries i escoles reobriran completament, 
amb les precaucions i protocols aprovats i establerts. El govern ha posat a 
disposició dels seus ciutadans i als seus empreses les recomanacions a seguir quan 
el país passi al nivell d’alerta 2. 

De moment, davant d’aquest nou escenari de major mobilitat que representa l’estat 
d’alerta 3 sobre 4, la companyia de bandera del país ha revisat la planificació dels 
les operacions dels vols domèstics i programa ja vols des d’Auckland a 
Christchurch, amb dos vols diaris, a Napier i a Tauranga, amb una freqüència de 
tres vols diaris, a Wellington amb un vol diari, de Christchurch a Dunedin, amb un 
altre vol diari, i de Wellington a Nelson amb dos freqüències per dia. 

 
• A Corea del Sud, des del 20 d’abril el govern ha relaxat el confinament parcial dels 

sud-coreans que estan tornant a la realització de les seves activitats més habituals. 
Malgrat que el govern sud-coreà continua demanant que es mantingui el 
distanciament social, ha ofert excepcions a trobades religioses i esportives, que 
prèviament havien estat estrictament prohibides. 

 

Davant d’aquesta mobilitat incrementada dels sudcoreans, Korean Air va 
enregistrar ja un augment en les reserves de viatge a l’illa de Jeju per al pont del 30 
d’abril al 5 de maig. Normalment, durant aquestes dates, els vols entre Gimpo (Seül) 
i Jeju operen a una capacitat que oscil·la per sobre del 80%; enguany, el primer dia 
del pont, el 93% dels vols ja havien estat reservats. A conseqüència d’això, el preu 
de vols i el de les habitacions d’hotel ja s’ha vist recuperat i els camps de golf han 
tingut clients a la llista d’espera degut a l’alta demanda propiciada per la 
impossibilitat de viatjar a l’estranger per a la pràctica d’aquest esport tan popular a 
Corea del Sud. 

 
El país ha relaxat encara més les mesures de distanciament social des del dia 6 de 
maig i permet ja una reobertura escalonada dels negocis, ara que considera que el 
país ha aconseguit tenir el virus sota control. També comença a aplicar les 
anomenades “mesures de quarantena per al dia a dia”, que són un llistat de 
recomanacions que la població podrà seguir amb l’objectiu prevenir nous rebrots de 
l’epidèmia. També es reprenen les lligues de diversos esports com ara el futbol i el 
beisbol, tot i que els partits es duran a terme a porta tancada. 

• El Japó ha anunciat l’allargament fins el 31 de maig de l’estat d’alarma, que s’havia 
declarat inicialment del 7 d’abril al 6 de maig 2020. Aquest estat d’alarma permet 
que les autoritats locals i regionals imposin les mesures que considerin necessàries, 
com ara instaurar quarantenes obligatòries i ordenar el tancament d’escoles i 
d’altres instal·lacions públiques. Tanmateix, el primer ministre Shinzo Abe ha decidit 
no decretar el confinament total obligatori de la població, malgrat la saturació 
d’alguns hospitals en determinats punts del país. Aquesta extensió de l’estat 
d’alarma, segons el primer ministre, ha de servir per a desenvolupar “nous hàbits” 
que caldrà seguir aplicant quan acabi l’estat d’alarma i la població retorni a la 
normalitat amb l’objectiu d’evitar un possible rebrot. 

Durant l’estat d’emergència, es recomana a la població que s’abstingui de creuar 
les fronteres de les prefectures i anar a discoteques o locals de música en directe 
per a reduir el risc de transmissió de grups. El Primer Ministre va reiterar la seva 
crida a reduir el 80% de la interacció inter-personal diària a 13 prefectures que 
requereixen una "precaució especial". Tot i que el govern nipó no prohibeix que la 
població surti al carrer, sí que recomana fugir dels tres C’s: espais closos, llocs 
concorreguts i contacte proper. 

https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&amp;amp%3Bobjectid=12330301
https://www.nzherald.co.nz/business/news/article.cfm?c_id=3&amp;amp%3Bobjectid=12330282
https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&amp;amp%3Bobjectid=12330286
https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&amp;amp%3Bobjectid=12330276
https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&amp;amp%3Bobjectid=12330188
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Degut a la concentració de l’epidèmia a zones urbanes com Tòquio o Osaka, les 
autoritats governamentals de les zones més rurals del Japó han fet una crida a la 
població urbana a evitar visitar les seves famílies o fer turisme a les prefectures 
menys afectades per la pandèmia durant la Golden Week, la setmana de vacances 
més important del país i que enguany ha caigut del 29 d’abril al 6 de maig. Davant 
la impossibilitat de viatjar a l’estranger i, a diferència d’altres països, la manca de 
mesures de confinament obligatori, alguns japonesos han fet cas omès a les 
recomanacions dels governs nacional i prefectures i han dut a terme els seus plans 
de viatge. Tanmateix, les estacions de tren bala han enregistrat un tràfic entre un 
50% i un 80% inferior al que van experimentar durant la Golden Week de l’any 
passat. 

 
• El 2 de maig 2020, Singapur va anunciar un relaxament progressiu de les mesures 

de confinament (oficialment anomenades de “circuit-breaker” o “trencament del 
circuit”) implementades el 7 d’abril i vigents fins l’1 de juny 2020, que va comportar 
el tancament de totes els serveis no essencials, escoles, establiments religiosos i 
desplaçaments innecessaris. Aquest aixecament progressiu ha marcat dues noves 
fites abans que es concloguin les mesures de circuit-breaker el primer de juny: 

a) partir del 5 de maig, les botigues de medicina tradicional xinesa i els negocis 
d’acupuntura podran tornar a obrir. A més a més, les persones que resideixin a 
condominis podran fer exercici dintre del recinte, sempre que mantinguin el 
distanciament social. 

b) A partir del 12 de maig, una major part dels comerços podran tornar a obrir les 
seves portes, sempre i quan puguin garantir el distanciament social: serveis de 
bugaderia, barbers i perruquers, manufactura, establiments de tot tipus de menjar 
(que encara haurà de ser per a emportar), botigues de productes per a mascotes i 
negocis de menjar fet a casa (d’especial rellevància durant el Ramadà, en què molts 
dolços casolans es comercialitzen a domicili des de negocis particulars). 

Tot i que la majoria d’alumnes continuaran assistint a classe des de casa via 
telemàtica, durant el mes de maig, les escoles podran tornar a oferir classes 
presencials en grups reduïts als estudiants que es trobin en el seu any de graduació, 
així com els alumnes amb menys recursos o que necessitin una assistència 
especial. 

Aquestes mesures han estat imposades 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 – dormitori en condicions 
d’amuntegament, que han provocat una molt ràpida propagació de la COVID-19. 

Uns 2.600 oficials patrullen la ciutat-estat per a garantir que es respectin les 
mesures establertes per a la població general, mentre que la mobilitat dels 
treballadors residents en aquestes instal·lacions continua estant fortament 
restringida, degut al nombre de contagis desproporcionadament elevat que està 
experimentant aquesta comunitat. 

Continua la política d’aplicar fortes multes o, fins i tot, penes de presó per qui 
continuï reincidint en les infraccions. 

MESURES DEL SECTOR TURÍSTIC 

• A Austràlia, del tercer paquet anunciat el govern federal de 130 mil milions de 
dòlars australians (un 72.200 milions d’euros), la CATO (Council of Australian 
Touroperators) va detallar, com es concretaven aquestes ajudes per a tots els 
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estats: Victoria (Melbourne), Western Australia (Perth), Queensland 
(Brisbane), South Australia (Adelaide) i New South Wales - (Sydney). La CATO 
va anunciar també el 21 d’abril el funcionament del JobKeeper Payment que es 
va activar via l’ATO (Australia Tax Office). 

Una dels principals operadors turístics del mercat australià, Helloworld Travel 
Limited, ha anunciat que, arran de la crisi de la COVID-19, la companyia espera 
facturar només el 5% de la facturació fins almenys el mes de setembre 
d’enguany, en comparació als nivells previs. Precisament, seria des del mes de 
setembre quan començaria a obrir les seves operacions de cara al mercat 
domèstic i al Trans-Tasman Travel Bubble que s’espera que sigui una realitat ja 
cap al mes d’octubre o novembre 2020. 

Fins ara, l’operador ha reduït la seva plantilla en un 75% des del mes d’abril però 
gràcies al JobKeeper Payment activat pel govern, ha pogut rescatar alguns 
treballadors. Actualment, la companyia compta encara amb més de 560 
empleats a Austràlia però ha hagut de desprendre’s de quasi 1.100 empleats en 
altres parts del món. Helloworld Travel no espera cap activitat comercial derivada 
als viatges internacionals fins el 2021 i els nivells anteriorment aconseguits 
estaran supeditats a l’arribada de la vacuna o amb el fet que hi hagi una cura 
contra la pandèmia que s’hagi pogut provar ja a nivell global. La companyia té 
una liquiditat, ara per ara, suficient per als propers 12 mesos o fins i tot més. La 
relaxació de les mesures de confinament és clarament l’inici de la recuperació 
del consum de viatges i són notícies esperançadores per a la companyia. 

Les gràfiques i les imatges següents ofereixen una visió general de la situació 
de la indústria turística d’Austràlia, durant els mesos de l’inici de la crisi (gener, 
febrer i març 2020) on es destaquen les quotes de mercat de les principals 
companyies aèries, el rendiment de temps de les companyies aèries del mercat 
domèstic, l’arribada i les sortides de passatgers internacionals i les principals 
rutes internacionals d’aquest país. Es pot constatar que són valors que encara 
no presentaven una tendència tan negativa com l’actual. Tanmateix, en la gràfica 
de la despesa en viatges ja s’apreciava la forta davallada en el consum de 
viatges des del mes de març: 

https://www.business.vic.gov.au/disputes-disasters-and-succession-planning/coronavirus-covid-19/coronavirus-business-support
https://www.smallbusiness.wa.gov.au/blog/wa-coronavirus-relief-package
https://www.qld.gov.au/environment/land/state/rents/tourism-lease-and-licence-holder-assistance
https://www.business.qld.gov.au/starting-business/advice-support/grants/digital-grants
https://www.treasury.sa.gov.au/Growing-South-Australia/stimulus-measures-to-support-businesses-and-the-community-impacted-by-covid-19
https://www.nsw.gov.au/news/10000-grants-to-provide-fast-relief-for-nsw-small-businesses-battling-covid-19
https://cato.travel/resources/JoKeeper_Fact_sheet_Employers.pdf
https://cato.travel/resources/JoKeeper_Fact_sheet_Employers.pdf
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• A Nova Zelanda, les empreses turístiques tenen accés all loss carry-back 
mechanism del 15 d’abril i, des del 30 d’abril, al nou paquet de mesures sobre 
l’impost únic decretades pel govern que aporta més de 3 mil milions de dòlars 
neozelandesos (quasi 1.700 milions d’euros) en la reducció d’impostos per a les 
empreses del país. D’igual manera, les empreses turístiques més petites també 
tenen accés a la nova línia de crèdit a interès 0% fins a un valor màxim de 
100.000 dòlars neozelandesos (quasi 56.000 d’euros) que ha llançat 
darrerament el govern del país, amb un intent també que no es caigui en la 
contractació de línies de crèdit abusives de tercers intermediaris. 

• A Corea del Sud, les empreses turístiques poden acollir-se al paquet de 
mesures d’estímul econòmic valorades en uns 85 bilions de wons (us 64 mil 
milions d’euros) anunciades el 22 d’abril, que posa 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. 

El govern sudcoreà ha estès les ajudes destinades a reflotar les dues 
companyies aèries de bandera, Korean Air i Asiana Airlines, amb un total de 2,9 
bilions de wons (uns 2.200 milions d’euros) amb la finalitat de salvaguardar-les i 
mantenir a l’hora molts més llocs de treball. Amb aquest rescat, es garanteix que 
aquesta infraestructura vital de la xarxa nacional de transports romangui 
dempeus. Específicament, l’assignació de Korean Air és de 1,2 bilions de wons 
(uns 908 milions d’euros) i la d’Asiana Airlines d’un 1,7 bilions de wons (uns 1.300 
milions d’euros). 

• Al Japó, com ja s’ha comentat, la segona fase del paquet de mesures per un 
valor d’uns 108 bilions de iens (uns 920 mil milions d’euros) dóna cabuda a que 
empreses turístiques del país s’hi puguin acollir. Darrerament, la Japan National 
Tourism Organisation (JNTO) ha anunciat el llançament d’una nova plataforma 
electrònica d’aprenentatge dissenyada per a donar suport a la formació i al 
desenvolupament d’agents pel que fa al producte turístic del Japó. 

Un cap acabat l’any fiscal japonès el mes de març, Japan Airlines ha declarat 
una caiguda del 64,6% en els seus beneficis nets a 53.400 milions de iens (uns 
460 milions d’euros) respecte de l’any passat, havent ingressat un total d’1,4 
bilions de iens (uns 12 mil milions d’euros), el que representa un descens del 
5,1% en comparació amb l’any anterior. La segona aerolínia del país, All Nippon 
Airways (ANA), ha cancel·lat ja un total d’11.401 vols durant el mes d’abril. Ha 
tancat l’any amb uns beneficis nets de 27.600 milions de iens (uns 240 milions 
d’euros), un 75% menys que l’any anterior, mentre que ha experimentat un 
augment en les despeses de funcionament de l’1,1% a 1,91 bilions de iens (16 
mil milions d’euros). 

• A Singapur, continuen actives les mesures introduïdes via el Unity, Resilience, 
and Solidarity Budgets del 6 d’abril 2020. Del total de 48 mil milions de dòlars 
singapuresos (uns 30.700 milions d’euros) contemplat dins del paquet de suport 
a la indústria, més de mil milions de dòlars singapuresos (uns 635 milions 
d’euros) donen suport a les iniciatives de manteniment dels llocs de treball dins 
del sector de l’aviació i de la indústria turística. 
El Singapore Tourism Board (STB), en estreta col·laboració amb el govern 
singapurès, té previst atorgar certificats a uns 570 hotels i d’altres establiments 
turístics del país que compleixin amb uns determinats estàndards d’higiene i de 
sanejament, com a part de la campanya SG Clean. També està co-finançant els 

https://www.interest.co.nz/business/104538/new-temporary-loss-carry-back-scheme-put-cash-struggling-firms-pockets-changes-tax
https://www.interest.co.nz/business/104538/new-temporary-loss-carry-back-scheme-put-cash-struggling-firms-pockets-changes-tax
https://www.interest.co.nz/business/104538/new-temporary-loss-carry-back-scheme-put-cash-struggling-firms-pockets-changes-tax
https://asia.nikkei.com/Companies/Korean-Air-Lines-Co.-Ltd
https://asia.nikkei.com/Companies/Asiana-Airlines-Inc
https://www.asiaone.com/money/unity-resilience-solidarity-budget-2020-heres-how-much-spore-households-will-be-getting-and
https://www.asiaone.com/money/unity-resilience-solidarity-budget-2020-heres-how-much-spore-households-will-be-getting-and
https://www.asiaone.com/money/unity-resilience-solidarity-budget-2020-heres-how-much-spore-households-will-be-getting-and
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serveis de neteja i de desinfecció que requereixen els hotels amb casos 
confirmats de la COVID-19. Ha llançat un programa de co-màrqueting amb un 
pressupost de 20 milions de dòlars singapuresos (uns 13 milions d’euros) per a 
sufragar fins el 70% de les despeses de màrqueting de les empreses turístiques 
que ofereixin experiències innovadores i de valor afegit. Està organitzant 
webinars i sessions de formació diverses per al personal de la indústria turística 
amb empreses com Facebook, Linked In i Google. També està desenvolupant 
un pla de transformació digital en tres passos per als professionals del turisme 
singapuresos: 

1) En primer lloc, llançarà en el segon quadrimestre l’anomenat Tourism 
Transformation Index (“Índex de Transformació Turística”), amb el qual les 
empreses podran avaluar les seves fortaleses i debilitats en l’àmbit de la 
transformació digital. 

2) En segon lloc, obrirà la Three House (“Casa Tres”), un espai d’innovació i 
col·laboració que estarà integrat a les pròpies instal·lacions de l’STB i on les 
empreses podran compartir i provar noves idees i solucions. 

3) En tercer lloc, llançarà un seguit de solucions i de dispositius que permetran 
a les empreses accedir a tot tipus d’informació compartida per a estimular la 
innovació i per a guiar la presa de decisions de negoci. Entre aquestes 
solucions s’inclourà el Singapore Tourism Analytics Network (“Xarxa 
d’Analítica Turística de Singapur”, o “STAN”), a través de la qual els 
professionals del turisme podran intercanviar dades i accedir a estadístiques 
de turisme actualitzades. 

Finalment, el STB ha establert un fons de 2 milions de dòlars singapuresos 
(1,3 milions d’euros) per donar suport a la creació de continguts audiovisuals 
que contribueixin a la promoció de Singapur, amb un màxim de 150.000 dòlars 
(uns 97.000 euros) per projecte. 

La Infocomm Media Development Authority (IMDA) també ha llançat un fons 
de 8 milions de dòlars (uns 5,2 milions d’euros) per donar suport als 
professionals dels mitjans de comunicació i de les empreses audiovisuals que 
creïn continguts sobre Singapur en els propers mesos. 

Per altra banda, la National Association of Travel Agents of Singapore (NATAS), 
de la qual l’Agència Catalana de Turisme és membre actiu, està oferint ajudes 
de 10.000 dòlars de Singapur (uns 6.500 euros) que les empreses elegibles 
podran utilitzar per a despeses relacionades amb la transformació del negoci, la 
redefinició de llocs de treball i la formació continuada dels empleats. 
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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. 

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. 

Air Xina ha anunciat un canvi en la seva programació de vols internacionals del mes de 
maig: la ruta Beijing-Madrid seria operativa a partir de el 9 de maig amb una freqüència 
d'un vol setmanal, el tipus d'avió serà Boeing 747-400. 

Mobilitat 

L'Ajuntament de Beijing ha baixat al nivell II l'emergència sanitària des del 30 d'abril, així 
que tots els visitants procedents de zones de baix risc NO necessiten fer quarantena. 

El Govern de Hong Kong ha allargat la imposició de quarantena a tots els visitants 
procedents de la Xina continental, Macau i Taiwan fins al 7 de juny mentre en el cas dels 
visitants estrangers serà fins al 18 de juny. 

 
 

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. 

El Ministeri de Cultura i Turisme comunicava abans del Pont de maig que el 70% dels 
llocs d’interès turístic ja estan oberts de manera gradual sempre amb la garantia de la 
seguretat sanitària, les mesures inclouen cita prèvia, entrada nominal, limitació al 30% 
del fòrum permès i codi de salut. 

La organització de la fira Incentive Travel & Conventions Meetings (IT & CM Xina) ha 
comunicat que l'edició d'aquest any es celebrarà de manera virtual els dies 3, 4 i 5 
d'agost, dates posposades des del passat mes de març. 

La organització de la Xina Outbound Travel & Tourism Market, COTTM ha anunciat una 
prova pilot de la seva fira virtual - la COTTM Online, des de l'1 de juny fins al 31 d'agost, 
abans de la seva fira presencial, prevista per al mes de setembre a Beijng, i posposada 
des del mes d'abril. 


