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Benvolgudes/Benvolguts,

Des de la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya hem identificat el 
neguit existent entre les empreses d’allotjament del nostre país davant el fet que es pogués 
produir algun cas d’afectació per la COVID-19 de manera sobrevinguda entre algun dels seus
clients.

Hem volgut articular un mecanisme de forma coordinada amb les autoritats sanitàries que 
ens porta a contractar uns hotels que hem anomenat Hotel “REFUGI”. Aquests hotels 
acolliran els acompanyants o familiars que requereixin un període d’aïllament perquè han 
estat en contacte amb la persona que ha donat positiu. D’aquesta manera els clients afectats 
sortirien de l’àmbit de l’establiment on estaven allotjats per seguir els tractaments i fer els 
aïllaments oportuns.

Us informem com procedir en el cas que detecteu que una persona allotjada en el vostre 
establiment presenta símptomes compatibles amb la COVID-19:

 En el cas que una persona allotjada mostri símptomes de COVID-19, cal aïllar-la a 
l’habitació/apartament/bungalow/tenda i trucar al 061 o al CAP més proper per a que 
us indiquin com procedir.

 Si la persona dona positiu de COVID-19, serà traslladada per Salut a l’hospital o a on 
determinin que és més adient procedir amb el seu tractament, que en tot cas serà fora 
de l’establiment turístic on estava allotjat.

 Per a les persones de contacte que acompanyen en la seva estada de vacances a 
l’afectat de COVID-19 és probable que les autoritats sanitàries determinin que han de 
fer un període d’aïllament o quarantena.

 En aquest cas, hauran d’abandonar també l’allotjament i les autoritats indicaran si han 
de realitzar la quarantena en el seu domicili (valorant la seva ubicació i forma de 
desplaçament) o els deriven a un Hotel “REFUGI”.

 La derivació a un hotel “refugi” el confirmarà el centre sanitari que realitzarà un informe
mèdic indicant el trasllat al de més proximitat.

 Aquests hotels “REFUGI” acolliran únicament les persones acompanyants.



 Per al trasllat, caldrà que des del primer allotjament fins a l’Hotel “REFUGI”, es 
proporcioni el servei de taxi, que haurà de ser a càrrec del client. No podrà moure’s en 
transport públic i serà de porta a porta.

 La Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya assumeix el cost de 
l’estada a l’Hotel “REFUGI”.
 

Els establiments hotelers destinats a Hotel “REFUGI” hores d’ara són els següents:

 Hotel Peninsular de Girona. Av. de Sant Francesc, 6, 17001 Girona

 Ohtels Playa de Oro de Salou. Carrer del Vendrell, 9, 43840 Salou

 
S’està a l’espera de poder disposar també d’un establiment a la demarcació de Lleida i a la 
demarcació de Barcelona dels quals s’informarà properament.

Confio que aquesta informació us sigui d'utilitat,
 
 
Octavi Bono i Gispert 
Director general de Turisme
Departament d'Empresa i Coneixement
Generalitat de Catalunya


