
Com afecta el covid-19 a les persones consumidores? 

El govern d’Espanya ha declarat l'estat d'alarma des del 15 de març de 2020. Això implica l’aplicació de
mesures  que  afecten  directament  les  persones  consumidores,  com  ara  la  suspensió  dels  serveis
d’hostaleria i restauració (tancament de bars, cafeteries i restaurants) que només podran oferir servei a
domicili;  el tancament dels locals d’espectacles, les instal·lacions culturals i  artístiques i les activitats
esportives i de lleure o reduccions considerables dels transports per carretera, ferroviaris, aeri i marítim.

Es mantenen oberts els establiments minoristes d'alimentació, begudes, productes i  béns de primera
necessitat,  establiments  farmacèutics,  metges,  òptiques  i  productes  ortopèdics,  productes  higiènics,
premsa i  papereria,  combustible  per  a l'automoció,  tallers  de reparació  de vehicles,  estancs,  equips
tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, tintoreries i bugaderies i el
comerç  per  internet,  telefònic  o  correspondència. Pel  que fa  a  les perruqueries,  només poden oferir
serveis a domicili.

Pel  que  fa  els hotels  i  d’altres  allotjaments  turístics  o  similars (càmpings,  aparcaments  de
caravanes...) se suspèn l’apertura al públic i l’admissió de clients. Hauran de tancar en el moment que
quedin desocupats o, com a màxim, el dia 25 de març de 2020.

Des  de  l’Agència  Catalana  del  Consum  demanem que  es  faci  un  consum responsable  i  solidari  i
recomanem planificar les compres, comprar només el necessari i no acumular productes.

Els governs d'altres països també estan prenent mesures per evitar l’expansió del coronavirus que poden
tenir afectacions en els drets de les persones consumidores. Per exemple, Itàlia ha ordenat el tancament
de tots els comerços –excepte farmàcies i supermercats-; Estats Units prohibeix viatges des d’Europa; hi
ha països que posen condicions especials d’entrada segons la zona de procedència, etc.

Aquestes  mesures,  en  forma  de decrets,  ordres  o  instruccions  dels  governs que  impedeixen  o
prohibeixen  accedir  a  un  país,  que  tanquen  aeroports,  hotels,  museus  o  obliguen  a  la  cancel·lació
d’espectacles, són el que es denominen causes de força major.

Es considera que existeix força major quan la prestació d’un servei contractat resulta impossible per una
circumstància aliena a la voluntat de l’empresa, sobrevinguda i imprevisible o inevitable.

Tenint en compte tot això, a continuació trobareu algunes recomanacions generals:

 Viatges i transports  
 Espectacles i altres esdeveniments  
 Serveis que es paguen per quotes (cursos, gimnasos, etc.)  
 Pagaments fets per avançat en concepte de paga i senyal  

Mesures extraordinàries de suport a les famílies i les empreses

 Subministraments bàsics a la llar (llum, aigua i gas)  
 Telefonia i Internet  
 Terminis per a la devolució de productes  
 Hipoteques  

 Si no es respecten els vostres drets com consumidors, us aconsellem que:

 Reclameu a l'empresa amb qui heu contractat el servei, sempre de manera que en quedi
constància  (full  oficial  de  reclamacions,  bústia  de  reclamacions  en  línia  de  l'empresa,  correu
electrònic...).

 Si en el termini de 30 dies l’empresa no us respon o no arribeu a un acord, podeu presentar
una reclamació  a  l’OMiC  de  l’Ajuntament  a  través  del  correu  electrònic:
llam.omic@llicamut.cat o   formulari  web  de  l’Agència  Catalana  del  Consum.  Des  dels
organismes públics de consum es tramitarà la vostra reclamació mitjançant els mecanismes de
resolució  alternativa  de  conflictes,  que  són sistemes  gratuïts  i  voluntaris per  a  ambdues
parts.

 Si cap de les opcions anteriors no dona un resultat satisfactori, podeu recórrer a la via judicial.
En  aquest  cas,  us  recomanem  que  contacteu  amb  qualsevol  Organització  de  persones
consumidores registrada a Catalunya.

Font: Informació extreta i editada per l’Agència Catalana del Consum i  que podeu trobar de la pàgina 
web: http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Viatges-a-zones-afectades-COVID-19
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