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Impressions sobre aspectes pràctics de
contractes de consum: relacions contractuals
de consum amb agents de viatges
Ana Barluenga Garriga
Assessora Jurídica d’ACAVe

I. Introducció. II. Diferents relacions de consum entre les agències de viatges
i els usuaris turístics. 1. Intermediació de les agències de viatges en la contractació
pels usuaris de serveis turístics com a serveis solts. 2. Responsabilitat de les agències
de viatges en els viatges combinats. III. Problemàtiques existents a la pràctica
en relació amb els viatges combinats. 1. Diferències en la regulació del viatge
combinat entre la normativa d’àmbit estatal i la reglamentació catalana d’agències
de viatges. 2. Conflictes de competències entre l’Agència Catalana de Consum
i la Direcció General de Turisme de Catalunya en la incoació de procediments
sancionadors contra agents de viatges. IV. Procedència d’incorporar la regulació
dels viatges combinats al nou llibre vi del codi civil de catalunya

I. INTRODUCCIÓ
Els contractes de consum impliquen casuístiques molt diferents en funció
dels béns o serveis contractats pels usuaris.
La meva ponència versarà concretament sobre les relacions contractuals
entre els consumidors i els agents de viatges, les quals mereixen especial
atenció:
1) Per les particularitats de les mateixes atesa la seva estreta vinculació
amb la normativa turística de regulació de l’activitat dels agents de
viatges i dels viatges combinats; i
2) Per la seva rellevància donat que el sector turístic des de fa diverses
dècades és un sector cabdal de l’economia a Catalunya, històricament
el català es caracteritza per ser molt viatger i cada any els catalans
realitzen nombroses contractacions de serveis turístics a través
d’agències de viatges ja sigui com a serveis solts o com a paquets
vacacionals.
En relació amb l’anterior cal destacar que d’acord amb l’informe de
Familitur corresponent a 2012, en aquell exercici Catalunya va ser la primera
Comunitat Autònoma espanyola emissora de viatges a l’estranger.1 Així
mateix d’acord amb l’estadística corresponent al quart trimestre de 2013 de

1

Font: Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos. Informe Anual de
Familitur, año 2012, realizado por el Instituto de Turismo de España.
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l’Observatori de Turisme, 2 al llarg de l’any passat es van dur a terme 25.846.600
viatges de turisme de catalans, dels quals 19.147.400 van ser viatges que no
eren a habitatge propi.
Igualment cal ressaltar que Catalunya disposa de competències exclusives
en matèria de turisme, d’acord amb l’article 171 del vigent Estatut d’Autonomia
de Catalunya.3
Des de la transposició de la Directiva Bolkenstein4 a Catalunya, l’única
activitat reservada en exclusiva pels agents de viatges és l’organització i
comercialització de viatges combinats, si bé també poden assessorar, mediar
i organitzar qualsevol servei turístic. En aquest sentit s’expressen el vigent
article 54.15 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de Turisme de Catalunya6
i la versió vigent de l’article 2.17 del Decret 168/1994, de 30 de maig, de
Reglamentació de les Agències de Viatges8 (en endavant “Decret 168/1994”) .
En el marc de les relacions contractuals entre consumidors i agents de
viatges es poden distingir principalment: (i) d’una banda, els contractes
de viatge combinat, que només poden ser organitzats i comercialitzats per
agències de viatges; i (ii) de l’altre, la intermediació de les agències de viatges
en la contractació pels usuaris de serveis solts, de la que ja no en tenen els
agents de viatge competència exclusiva.
Les responsabilitats i obligacions dels agents de viatges en ambdós casos
són molt diferents.
Així mateix, s’exposaran els problemes existents a la pràctica atesa la
dispersió normativa en la regulació de les relacions contractuals de consum
entre els usuaris i les agències de viatges, indicant-se les principals diferències
entre la regulació estatal dels viatges combinats i la reglamentació catalana.
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Font de les dades: Observatori d’Empresa i Ocupació a partir de les dades de Familitur de
l’IET. Dades corresponents a l’estadística “Viatges del catalans” del quart trimestre de 2013
(Cens 2011), actualitzada a 25 de setembre de 2014.
Vid. Catalunya. DECRET 306/2006, de 20 de juliol, pel qual es dóna publicitat a la Llei orgànica
6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. DOGC de 20 de juliol
de 2006, número 4680, pàgs. 31.875-31.936.
Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006,
relativa a los servicios en el mercado interior. Diario Oficial de la Unión Europea, L. 376 de 27
de desembre de 2006, pàgs. 36-68.
Catalunya. Versió del article introduïda per: Catalunya. Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre,
per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del
Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior. DOGC del 6 d’octubre
de 2010, nº 5729, pàgs. 72.999-73.022. L’esmentat Decret Legislatiu 3/2010 va modificar la Llei
13/2002 de Turisme de Catalunya, referenciada a la posterior nota al peu.
Catalunya. Llei 13/2002, de 21 de juny, de Turisme de Catalunya. DOGC de 3 de juliol de 2002,
nº 3.669, pàgs. 11.950-11.962. L’ esmentada Llei ha sofert diverses modificacions des de la
seva publicació, entre d’altres, cal destacar les recents modificacions introduïdes pel Decret
Legislatiu 3/2010 de 5 d’octubre a dalt referenciat i per la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
Catalunya. Decret 158/2012, de 20 de novembre, pel qual es modifica el Decret 168/1994, de 30
de maig, de reglamentació de les agències de viatges. DOGC de 5 de desembre de 2012, nº 6.268,
pàgs. 60.787-60.792.
Catalunya. Decret 168/1994, de 30 de maig, de reglamentació de les agències de viatges. DOGC
de 22 de juliol de 1994, nº 1.924, pàgs. 5.061-5.066 (l’última modificació d’aquesta norma es va
introduir pel Decret 158/2012 a dalt referenciat).
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Igualment, es tractaran els conflictes competencials per a la incoació de
procediments sancionadors que en algunes ocasions es donen a la pràctica
a Catalunya entre les competències de l’Agència Catalana de Consum i la
Direcció General de Turisme.
Per últim, s’exposarà la conveniència d’incloure la regulació dels viatges
combinats a Catalunya al nou Llibre VI del Codi Civil de Catalunya, de tal
manera que resulti aplicable la normativa catalana reguladora d’aquest tipus
de contractes en aquells supòsits judicials en els que pel veïnatge civil sigui
d’aplicació la normativa civil catalana.

II. DIFERENTS RELACIONS DE CONSUM ENTRE LES
AGÈNCIES DE VIATGES I ELS USUARIS TURÍSTICS
En primer lloc és important tenir present que, les agències de viatges
principalment desenvolupen les següents activitats, essent molt diferents les
responsabilitats de les mateixes en ambdós casos:
1) La intermediació en la contractació d’un servei turístic com a servei solt
per part dels consumidors; i
2) La comercialització i/o organització de viatges combinats.

1. Intermediació de les agències de viatges en la contractació
pels usuaris de serveis turístics com a serveis solts
Es coneix com a servei solt el servei turístic contractat aïlladament.
Sovint les agències de viatges actuen com intermediàries en la contractació
per part dels consumidors de serveis turístics com a serveis solts, tals com la
contractació d’una estança a un allotjament turístic o la contractació d’uns
bitllets d’avió.
Actualment els agents de viatges ja no tenen reservada en exclusiva
l’activitat d’intermediació en la contractació de serveis turístics com a serveis
solts, pel que tal activitat pot ser duta a terme per qualsevol persona física o
jurídica.
A l’activitat d’intermediació duta a terme pels agents de viatges li resulta
d’aplicació la següent normativa i jurisprudència:
a) Llei 12/1992, de 27 de maig, sobre el Contracte d’Agència:9 Es tracta
d’una norma de caràcter transversal que, tal i com s’estableix al seu
article 1, regula la relació entre l’agent i l’empresari/proveïdor per la
compta del qual actua. En concret a l’esmentat article s’indica:

9

España. Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia. BOE del 29 de maig de 1992,
nº 129, pàgs. 18314-18317.
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“Por el contrato de agencia una persona natural o jurídica, denominada
agente, se obliga frente a otra de manera continuada o estable a cambio
de una remuneración, a promover actos u operaciones de comercio por
cuenta ajena, o a promoverlos y concluirlos por cuenta y en nombre
ajenos, como intermediario independiente, sin asumir, salvo pacto en
contrario, el riesgo y ventura de tales operaciones.”
b) Llei 22/2010, de 20 de juliol, del codi de consum de Catalunya: Llei
que desenvolupa la defensa i drets de les persones consumidores a
l’àmbit territorial de Catalunya10 i que regula, als seus articles 231-1 a
231-5, la figura de la intermediació en els contractes amb consumidors i
usuaris, essent la primera regulació legalment existent a Catalunya de la
intermediació.
A la regulació d’aquesta figura es detallen els deures d’informació de
l’intermediari, així com s’estableix que han d’actuar amb diligència i
responsabilitat i d’acord amb la normativa i codis ètics del sector.
També es preveu que si l’intermediari rep quantitats a compte abans
de que es formalitzi el contracte, té el caràcter de depositari fins a que
aquell es perfeccioni, no poden aplicar-les com la seva remuneració.
Per últim, en quant a responsabilitats s’estableix a l’article 231-5 del
Codi de Consum el següent:
“1. Els intermediaris són responsables de la manca de formalització del
contracte si aquesta deriva de l’incompliment, per qualsevol causa o
motiu, de llurs obligacions d’informació o assessorament.
2. Tot empresari o empresària que se serveixi de l’activitat d’intermediació
és responsable solidari als efectes del que estableix aquest codi.”; i
c) jurisprudència que delimita la responsabilitat de les agències de
viatges quan actuen com a intermediàries en la contractació pels
usuaris turístics de serveis de transport aeri com a serveis solts:
Segons estableix reiterada jurisprudència, quan una agència de viatges
actua com intermediària en la contractació per l’usuari amb una companyia
aèria d’un servei de transport aeri com a servei solt:
1) L’agència de viatges actua com a comissionista de serveis en nom i per
compta aliena;
2) L’agència no respon dels incompliments en el contracte de transport,
dels que és únicament responsable la companyia aèria amb la que el
client ha formalitzat el contracte de transport; i
3) La responsabilitat de l’agència de viatges en tals casos es circumscriu
a la gestió diligent de la reserva, als deures d’informació en relació
amb el servei de transport aeri contractat pel client i a actuar com a
interlocutora entre el transportista aeri i l’usuari turístic.
10 Catalunya. Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya. DOGC de 23 de
juliol de 2010, nº 5.677, pàgs. 56.862-56.932. Veure article 1 relatiu a “Objecte i àmbit”.
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En aquest sentit cal destacar, entre d’altres sentències,11 l’Audiència
Provincial de Madrid (Secció 28ª especialitzada en Mercantil), Sentència
238/2011 de 14 de juliol de 2011, que en el seu Fonament Jurídic Tercer
expressament estableix que:
“ [...].
Las obligaciones que asumen las agencias, en los casos en los que
actúen exclusivamente como meras mediadoras mercantiles en la
adquisición de los billetes, son las siguientes: 1º) realizar las gestiones
oportunas para que el viajero pueda contratar el transporte que le
interesa con la compañía aérea que lo ofrezca; 2º) proporcionar al
pasajero que tenga la condición de consumidor información veraz
y suficiente sobre las características del servicio y sobre su precio
(artículo 13.1d de la Ley 26/1984— ahora, artículos 8.d, 20, 60 y 97 del
TR de la LGDCU 1/2007 ); 3º) servir de interlocutor entre el pasajero y
la transportista, propiciando la entrega respectiva de documentación
y el pago del precio; y 4º) cumplir cualquier otra obligación que
libremente —artículo 1089, 1091, 1254, 1255 y 1257 del C. Civil— hubiese
podido pactar con los clientes (como, en su caso, asesorarle sobre el
cálculo de los tiempos precisos en las escalas para enlazar con otros
vuelos, etc). La agencia es responsable en caso de incumplimiento de
estas obligaciones.
No estamos en casos como el presente ante un comisionista equiparable
al porteador (artículo 379 del C. de Comercio) porque la agencia de viajes
no se compromete con el cliente, a cambio de precio, a responsabilizarse
de que se lleve adelante la operación de transporte, ni por sí ni por
medio de otro.
La agencia de viajes no asume, en este tipo de mediaciones, la
responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones que sean
propias del transportista, que incumban precisamente a éste y no
tengan que ver con el ámbito propio de las que corresponde desplegar
a aquélla.”
Així mateix cal destacar que en els darrers anys atesa la crisis econòmica
mundial malauradament diverses companyies aèries han fet fallida i s’ha
produït l’escenari en el que clients que havien comprat uns bitllets d’avió i
els havien pagat, no han pogut volar. En el marc d’un escenari com el descrit
considero oportú fer esment de la sentència dictada per l’Audiència Provincial
de Lleida (Secció 2ª), Sentència de 178/2011 de 2 de juny de 2011.
L’esmentada Sentència, resol en favor de l’agència de viatges, estimant la
seva pretensió de reclamació de quantitat contra una clienta que li havia
adquirit uns bitllets d’avió d’AIR MADRID com a servei solt i es va fer el
retrocés del pagament de la part pagada en targeta un cop va cessar operacions

11 Vid., entre altres: Audiència Provincial de Madrid (Civil, Secció 21ª), Sentència 125/2007 de
l’Audiència Provincial de Madrid (Secció 21ª) de 6 de març de 2007; i Audiència Provincial de
Madrid (Civil, Secció 20ª), Sentència 165/2009 de 24 de març de 2009.
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la companyia aèria. El Tribunal estima la pretensió de l’agència per haver
actuat la mateixa únicament com a intermediària i argumenta l’Audiència
Provincial de Lleida que per tal motiu no se la podia fer responsable de
l’efectiva prestació del servei de transport aeri. En concret, l’Audiència
Provincial de Lleida al seu Fonament Jurídic Quart determina que:
“[…]
La relación contractual entre las partes es la propia de un contrato de
comisión, dado que la intervención de la agencia se ha limitado a la de
mediación, que puede efectuarse a cambio de una comisión abonada
por el cliente, tal como se deriva del mismo art. 18 al referirse a los
“gastos de gestión” (que en todo caso han de abonarse a la agencia de
viaje, incluso en los supuestos de desistimiento del servicio), y del art.
277 C.Co. según el cual e comitente estará obligado, salvo pacto en
contrario, a abonar al comisionista el premio de la comisión. Según se
desprende del documento nº1 de la petición de juicio monitorio y del
documento aportado por la actora en el acto de juicio (no impugnado
por la demandada), los billetes se emitieron a nombre de Air Madrid
(así consta en la factura) y la agencia procedió al ingreso de sus
importes (nótese la coincidencia en el número de los billetes).
Siendo esto así, habiendo actuado la agencia como mera
intermediaria o comisionista, no asume ni puede exigírsele
responsabilidad por la efectiva y correcta prestación del servicio (en
este caso contrato de transporte), por lo que los motivos de oposición
que esgrime la parte demandada no pueden ser admitidos y ha de
prosperar su reclamación, sin perjuicio, obviamente de los derechos
que le pudieran asistir a la demandada frente a quien incumplió sus
obligaciones contractuales, y de los que ya había sido informada tanto
por la autoridad administrativa competente como por la propia agencia
actora […]”

2. Responsabilitat de les agències de viatges en els viatges
combinats
2.1. Definició del concepte de viatge combinat
A l’article 2 de la Directiva 90/314/CEE del Consell, de 13 de juny de 1990,
relativa als viatges combinats, les vacances combinades i els circuits combinats12
(en endavant, la “Directiva de Viatges Combinats”) es preveu la següent
definició de viatge combinat:

12 Directiva del Consejo de 13 de junio de 1990 relativa a los viajes combinados, las vacaciones
combinadas y los circuitos combinados (90/314/CEE). Diario Oficial de las Comunidades
Europeas nº L158, de 23 de juny de 1990, pàgs. 59-64.
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“1) Viaje combinado: la combinación previa de, por lo menos, dos de
los siguientes elementos, vendida u ofrecida a la venta con arreglo a un
precio global, cuando dicha prestación sobrepase las veinticuatro horas
o incluya una noche de estancia:
a) transporte,
b) alojamiento,
c) otros servicios turísticos no accesorios del transporte o del
alojamiento y que constituyan una parte significativa del viaje
combinado.
La facturación por separado de varios elementos de un mismo viaje
combinado no exime al organizador o al detallista del cumplimiento de
las obligaciones de la presente Directiva.”
En els mateixos termes es pronuncien l’article 2.2 del Decret català
168/1994 i els articles 150.2 i 151.1 a) del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16
de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa
dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries13 (en endavant, “Reial
Decret Legislatiu 1/2007”).

2.2. Responsabilitat de les agències de viatges per
comercialització i/o organització d’un viatge combinat

la

En la venda de viatges combinats ens podem trobar envers dos escenaris:
(i) que una mateixa agència operi com a venedora i organitzadora del viatge
combinat; i (ii) que intervinguin en la contractació dues agències, l’organitzadora
del paquet vacacional i la venedora final del paquet elaborat per l’organitzadora.
Pels casos en què intervinguin dues agències en la contractació dels viatges
combinats, actualment la normativa d’àmbit estatal reguladora dels mateixos
continguda al Llibre IV del Reial Decret Legislatiu 1/2007 i el Decret català
168/1994 preveuen un règim diferent de responsabilitat de les agències
organitzadores i les venedores del viatge, tal i com seguidament s’exposarà:
1) Per una banda a l’article 162 del Reial Decret Legislatiu 1/2007 es preveu
la responsabilitat solidària entre organitzadors i detallistes en front els
consumidors finals amb independència del dret de repetició del que
respongui envers els clients contra qui li sigui imputable l’incompliment.
Aquesta disposició és la que a la pràctica s’aplica a qualsevol reclamació
judicial d’un consumidor contra una agència de viatges; i
2) Per altra banda, a l’article 22 del Decret 168/1994 preveu la responsabilitat
de l’agència organitzadora i de la venedora final del viatge dels danys
soferts pels clients en funció del seu respectiu àmbit de gestió.

13 España. Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de Refundido de la Ley General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. BOE del 30 de novembre de 2007,
nº 287, pàgs. 49181-49215 (aquesta norma ha sofert diverses modificacions, essent l’última
introduïda per la Llei 3/2014 de 27 de març, referenciada a la nota al peu 15 posterior).
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Per tant, d’acord amb la normativa catalana l’agència venedora del viatge
només respon de la seva tasca d’intermediació entre l’agència organitzadora i
els clients i, en conseqüència, de la correcta tramitació de la reserva i dels seus
deures d’informació, fent de canal de comunicació entre els clients i l’agència
organitzadora, mentre que l’organitzadora és l’única responsable de la deguda
execució de les prestacions incloses al viatge combinat.
La regulació catalana és la que s’aplica als procediments sancionadors
incoats per la Direcció General de Turisme contra agències domiciliades
a Catalunya o amb sucursal a Catalunya, habitualment iniciats com a
conseqüència d’una denúncia prèvia d’un usuari turístic.
Per últim cal aclarir que a Catalunya des de l’entrada en vigor del Decret
158/2012, de 20 de novembre, pel qual es modifica el Decret 168/1994, no existeix
la diferenciació entre categories d’agències, sinó que qualsevol agent de
viatges pot vendre els seus productes tant directament als consumidors com
a altres agents per tal que els revenguin als clients finals. En canvi, a altres
Comunitats Autònomes se segueix distingint entre les categories d’agents de
viatge minoristes, majoristes i majoristes-detallistes.

III. PROBLEMÀTIQUES EXISTENTS A LA PRÀCTICA EN
RELACIÓ AMB ELS VIATGES COMBINATS
1. Diferències en la regulació del viatge combinat entre la
normativa d’àmbit estatal i la reglamentació catalana
d’agències de viatges
Catalunya és l’única Comunitat Autònoma que disposa d’una regulació
pròpia sobre l’oferta, contractació i execució dels viatges combinats. La resta de
comunitats autònomes o bé es remeten al Reial Decret Legislatiu 1/2007 per a
la regulació de tots els aspectes relatius als contractes de viatge combinat o bé
regulen només alguns aspectes particulars dels mateixos i es remeten per la
restant regulació al que disposa la normativa estatal al respecte.
A la Llei 21/1995, de 6 de juliol, reguladora dels Viatges Combinats (en
endavant, “Llei de Viatges Combinats”), predecessora del Reial Decret
Legislatiu 1/2007, s’indicava a l’Exposició de Motius que l’estat espanyol era
competent per a transposar la Directiva de Viatges Combinats a l’empara de
les competències que li són reconegudes pels articles 149.1, apartat 6è i 8è de la
Constitució Espanyola, relatives a legislació mercantil i civil.
Per altra banda, al Decret català 168/1994, que va ser promulgat amb
anterioritat a la normativa estatal, s’indicava a l’Exposició de Motius que es
dictava en virtut de les competències exclusives en matèria de turisme de
Catalunya.
Les dues regulacions divergeixen en alguns aspectes, generant-se a la
pràctica una diferència en les conseqüències jurídiques per a les agències
de viatges de Catalunya segons si una reclamació d’un usuari turístic contra
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els agents de viatges és interposada en via administrativa envers la Direcció
General de Turisme de Catalunya —cas en el que resulta d’aplicació el Decret
168/1994— o si és interposada en via judicial, supòsit en el que s’aplica el
Decret Legislatiu 1/2007 d’àmbit estatal.
A continuació es procedeixen a destacar les dues principals diferències en
la regulació de viatges combinats continguda a aquestes dues normatives, al
ser les que tenen una major repercussió a la pràctica.

1.1. Regulació del desistiment per part de l’usuari del viatge abans
del seu inici per causa de força major
La Directiva vigent de Viatges Combinats no inclou cap regulació del
desistiment per part dels usuaris del viatge abans de la sortida, si bé al text
de la Proposta de Directiva del Parlament Europeu i del Consell de relativa als
viatges combinats i als serveis assistits de viatge aprovat en primera lectura
pel Parlament Europeu el darrer 12 de març de 2014 —abans de les eleccions
parlamentàries que es van celebrar el darrer mes de maig— sí que es preveu
tractar aquest escenari.14
A la nostra normativa interna es regulen els supòsits de desistiment del
viatge abans de la sortida, en concret a la normativa reguladora dels viatges
combinats.
Amb caràcter previ a detallar la regulació específica del desistiment en
viatges combinats, cal destacar que d’acord amb l’article 152.1 i) del Reial
Decret Legislatiu 1/2007, a l’oferta del viatge combinat s’ha d’informar, entre
d’altres extrems, de les condicions de cancel·lació del viatge. D’igual manera a
l’article 154.1 k) de l’esmentat cos normatiu es preveu que s’han d’incloure en el
contracte de viatge combinat:
“k) Los gastos de anulación, si los hubiere y puedan calcularse
razonablemente de antemano, debidamente desglosados. Si no pudiera
calcularse su importe razonablemente de antemano, el hecho de que
se podrán repercutir tales gastos, siempre que se hayan producido
efectivamente.”
Així mateix, a l’article 15.1 e) del Decret 168/1994 s’indica que abans de
l’inici del viatge l’agència ha de facilitar per escrit al consumidor les condicions
contractuals aplicables al contracte –en aquest sentit s’ha d’assenyalar que,
indubtablement, s’ha d’entendre que les condicions de cancel·lació han d’estar
detallades a les condicions del contracte.
En quant a la regulació del dret de desistiment del consumidor cal
destacar que, tant a l’article 18 del Decret català 168/1994 com a l’article 160
14 Vid. Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2014, sobre la propuesta
de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los viajes combinados y los servicios
asistidos de viaje, por la que se modifican el Reglamento (CE) nº 2006/2004 y la Directiva
2011/83/UE y por la que se deroga la Directiva 90/314/CEE (COM (2013)0512 – C7-0215/2013
– 2013/0246(COD)), procediment legislatiu ordinari (1ª lectura). Text disponible al següent
enllaç de la web del Parlament Europeu: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+20140312+ITEMS+DOC+XML+V0//ES#sdocta15.
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del Reial Decret Legislatiu 1/2007, s’indica que en tal cas l’agència haurà de
retornar les quantitats prèviament abonades pel consumidor, si bé el client
haurà d’indemnitzar a l’agència: (i) amb les despeses de gestió, les despeses
d’anul·lació si n’hi ha, és a dir les despeses que carreguin els proveïdors
dels serveis inclosos en el viatge combinat —que s’han de justificar— i una
penalització, si el consumidor cancel·la el viatge quan faltin 15 dies o menys
per la sortida del mateix, l’import de la qual varia en funció dels dies que
faltin per a la sortida del viatge;15 (ii) Si el viatge està subjecte a condicions
econòmiques especials de contractació –com nòlit d’avions, vaixells, tarifes
especials-, s’estarà en quant a les despeses d’anul·lació a les condicions
acordades entre les parts.
Nogensmenys, les dues normes difereixen en el tractament del supòsit en
que el desistiment del consumidor sigui degut a una causa de força major.
Per una banda l’article 160 del Reial Decret Legislatiu 1/2007 preveu que en
tals casos el consumidor té dret a la devolució de tots els imports prèviament
abonats i en idèntics termes es pronunciava l’article 9.4 de l’anterior Llei de
Viatges Combinats. En canvi, el Decret 168/1994 no inclou aquesta excepció
i, per tant, regula de la mateixa manera el desistiment del viatge per part
de l’usuari sigui quina sigui la causa per la que el mateix manifesti la seva
voluntat d’anul·lar-lo.
A la pràctica les despeses d’anul·lació més elevades acostumen a ser les
relatives al servei de transport aeri, donat que avui en dia la majoria de tarifes
comercialitzades per les companyies aèries no són reemborsables o tenen
condicions de cancel·lació molt restrictives. D’acord amb la normativa estatal
de viatges combinats, que és la que s’aplica en reclamacions en seu judicial,
si els proveïdors de serveis turístics cobren a l’agència de viatges despeses
d’anul·lació, l’agència no pot repercutir-les al client que hagi desistit del viatge
per una causa de força major. En canvi, d’acord amb la normativa catalana, que
s’aplica a expedients administratius incoats per la Direcció General de Turisme
de Catalunya, si hi ha despeses d’anul·lació i aquestes estan degudament
justificades sí que poden cobrar-se als consumidors per part dels agents de
viatges.
Cal assenyalar que ni a la regulació del desistiment de l’article 160 del Reial
Decret Legislatiu 1/2007 ni al seu antecedent normatiu (article 9.4 de la Llei de
Viatges Combinats) s’inclou una definició del que s’ha d’entendre a tal efecte
per força major. El concepte de força major en l’àmbit de regulació del viatge
combinat es defineix a l’article 162.2 c) del Reial Decret Legislatiu 1/2007 com
a circumstància d’exoneració de responsabilitat de les agències de viatges i es
defineix com a: “... aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales
e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber
actuado con la diligencia debida.”
A la pràctica pot plantejar problemes determinar si la força major
al·ludida a l’article 160 del Reial Decret Legislatiu 1/2007 d’àmbit estatal,
15 Segons l’article 160 del Reial Decret Legislatiu 1/2007 i de l’article 18 del Decret 168/1994 són:
“5% de l’import total del viatge, si el desistiment es produeix amb més de 10 i menys de 15 dies
d’antelació a la data de començament del viatge; el 15% entre els dies 3 i 10, i del 25% dins les 48
hores anteriors a la sortida.”
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relatiu al desistiment del viatge combinat per l’usuari abans del seu inici, ha
d’interpretar-se o no d’acord amb la definició continguda a l’article 162.2 c) de
l’esmentada norma. Entenc que el més lògic i just és que el concepte de força
major aplicable pels consumidors i per a les agències de viatge s’interpreti sota
els mateixos paràmetres.
A això cal afegir-hi que la força major es tracta d’un concepte jurídic
indeterminat i, per tant, s’ha de determinar si concorre o no tal causa cas per
cas, atenent a les circumstàncies concurrents.
Quan els usuaris desisteixen del viatge abans del seu inici habitualment
al·ludeixen a causes que entren dins de la seva esfera de circumstàncies
personals, tals com l’hospitalització pròpia o d’un familiar proper, la mort d’un
familiar directe, etc.
D’acord amb abundant jurisprudència es considera força major el desistiment
del viatge per les següents causes: (i) l’aparició de sobte d’una greu malaltia d’un
familiar proper;16 (ii) així com l’empitjorament greu e imprevisible de la malaltia
d’un parent proper;17 (iii) la sobtada aparició de malaltia o d’empitjorament
que no fos previsible d’una malaltia del consumidor que ha contractat el viatge
combinat;18 i (iv) la mort sobtada d’un familiar proper.19
Per contra, els Tribunals han desestimat la concurrència de força major
quan: (i) no ha quedat degudament provades tal circumstància;20 (ii) quan
no s’ha pogut acreditar la concurrència del requisit d’imprevisibilitat;21 o
(iii) en casos, en els que malgrat concórrer els requisits d’inevitabilitat i
imprevisibilitat, no és de prou entitat la dolència mèdica que ha sofert el client
per a justificar que es tracti d’un desistiment per força major.22
No obstant, considero, en base als següents arguments, que l’acreditació de
les esmentades circumstàncies personals adverses no hauria de considerar-se
com un supòsit de força major que habiliti al client a la devolució de tots els
imports prèviament abonats:
1) En primer lloc considero oportú assenyalar que SOLER VALDÉSBANGO, A. s’ha pronunciat considerant que tals circumstàncies no
es poden circumscriure en el concepte de força major previst per la
normativa de viatges combinats, manifestant que les mateixes queden

16 Vid.: Audiència Provincial de Màlaga (Civil, Secció 6ª), Sentència 613/2005 de 25 de juliol de
2005; i Audiència Provincial de Madrid (Secció 28ª, especialitzada en mercantil), Sentència
161/2006 de 26 d’octubre de 2006.
17 Vid. Audiència Provincial de València (Civil, Secció 9ª), Sentència nº 155/2007 de 13 de juny de 2007.
18 Vid. Audiència Provincial de Lleó (Civil, Secció 1ª), Sentència 351/09 de 17 de juny de 2009, al
Fonament Jurídic Segon.
19 Vid. Audiència Provincial de Madrid (Secció 13ª), Sentència 325/2010 de 18 de juny de 2010.
20 Vid. Audiència Provincial de Navarra (Secció 3ª), Sentència nº 182/2006 de 11 de desembre de 2006;
i Audiència Provincial de Barcelona (Civil, Secció 14ª), Sentència nº 352/2008 de 19 de juny de 2008.
21 Vid. Audiència Provincial de Múrcia (Civil, Secció 5ª), Sentència nº 400/2012 de 7 de
novembre de 2012.
22 Vid. Audiència Provincial de Barcelona (Civil, Secció 14ª), Sentència 131/2013 de 1 de març de 2013.
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inserides en el àmbit dels riscos del client i que, per tant, els propis
clients s’han de fer responsables dels mateixos;23
2) Així mateix, existeix l’obligació de les agències de viatges d’oferir
la possibilitat als usuaris turístics de contractar una assegurança
d’anul·lació o assistència en viatge.
En concret a l’article 156.4 del Reial Decret Legislatiu 1/2007 es preveu
que les agències hauran de facilitar per escrit als consumidors:
“d) Información, de acuerdo con la legislación vigente reguladora del
seguro privado, sobre la suscripción facultativa de un contrato de seguro
que cubra los gastos de cancelación por el consumidor y usuario, o de un
contrato de asistencia que cubra los gastos de repatriación o traslado al
lugar de origen, en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento.”
En aquest sentit s’expressa també l’article 15.1 d) del Decret 168/1994.
Per tant, són els usuaris qui decideixen lliurement si volen adquirir
una assegurança d’anul·lació que cobreixi les despeses que es puguin
generar en els eventuals escenaris en que sobrevinguin circumstàncies
personals que els portin a desistir del viatge abans del seu inici —
riscos intrínsecs al viatger— i, en cas, d’optar per no contractar tals
assegurances, entenc que es pot considerar que estant prenent la decisió
d’assumir personalment tal risc;
3) Resulta del tot incoherent que es prevegi per la normativa l’obligació
d’oferir la possibilitat de contractar assegurances d’anul·lació del viatge
—que cobreixen cancel·lacions produïdes per circumstàncies personals
dels clients que els impedeixen realitzar el viatge, entre d’altres causes:
per mort d’un familiar proper o sobtada aparició de malaltia greu de
l’usuari o d’un familiar directe seu— si s’interpreta que l’agència ja ve
obligada a retornar tals imports;
4) Encara més, si bé a l’informe de la Comissió del Parlament Europeu
de Mercat Interior i Protecció del Consumidor a la proposta de nova
Directiva de Viatges Combinats de la Comissió Europea, es va presentar
com una de les esmenes, que s’incloguessin com a supòsits de desistiment
per circumstàncies inevitables i excepcionals, amb dret a resolució
del contracte sense penalització pel consumidor: les circumstàncies
d’accident greu, de malaltia greu o mort en la família del viatger;24 tal

23 Vid. SOLER VALDÉS-BANGO, ALFREDO (2005), “El contrato de viaje combinado”, Editorial
Aranzadi, S.A., Navarra, p. 492, ISBN 84-9767-923-7. Veure en concret, pàgs. 308-310.
24 Vid. Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a
los viajes combinados y los servicios asistidos de viaje, por la que se modifican el Reglamento
(CE) no 2006/2004 y la Directiva 2011/83/UE y por la que se deroga la Directiva 90/314/
CEE (COM (2013)0512 – C7-0215/2013 – 2013/0246(COD)), de la Comisión de Mercado
Interior y Protección del Consumidor, Ponente: Hans-Peter Mayer. Document de sessió
del Parlament Europeu A7-0124/2014, de 17 de febrer de 2014, disponible al següent
enllaç de la web del Parlament Europeu: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?type=REPORT&reference=A7-2014-0124&language=ES#. En concret, veure esmena 100.
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esmena no va ser inclosa en el text de la Proposta de Directiva aprovat, en
primera lectura, pel Parlament Europeu el darrer 12 de març de 2014;25 i
5) Per últim, considero que la concurrència de tals circumstàncies
personals dels viatgers no poden implicar la imposició d’obligacions tan
oneroses a l’agència de viatge, fent-li assumir les despeses d’anul·lació
dels proveïdors si existeixen en aquells casos en els que el client ha
decidit no cobrir tal risc amb una assegurança d’anul·lació, atès que
en cas contrari es genera un desequilibri totalment desproporcionat i
injustificat entre les parts, podent esser l’agència greument perjudicada
econòmicament en tals escenaris. Tot l’anterior tenint en compte que
la major part del teixit de les agències de viatges del nostre país està
composat per microempreses o PIMES.
Finalment, cal tenir present que els usuaris turístics poden decidir no
realitzar un viatge atenent a circumstàncies alienes a la seva esfera personal,
tals com catàstrofes naturals o conflictes sociopolítics. En tals escenaris si els
aeroports no funcionen o els serveis de terra no es poden prestar normalment,
ens trobem davant supòsits de força major i són les pròpies agències de viatges
les que cancel·len el viatge i a l’empara del que disposa l’article 159 del Reial
Decret Legislatiu 1/2007 i l’article 21.2 del Decret 168/1994, el consumidor té
dret a que: (i) se li reemborsin totes les quantitats prèviament abonades; o bé
(ii) a la realització d’un viatge combinat alternatiu, sense cap cost addicional,
sempre que l’agent de viatges li pugui oferir tal possibilitat. Per tant, considero
que tampoc té sentit en aquests casos preveure el desistiment de l’usuari per
força major donat que ja entra en joc la normativa reguladora de la cancel·lació
del viatge per l’agència organitzadora per causes no imputables a l’usuari i que
protegeix adequadament als consumidors.
En conseqüència, d’acord amb tot el que s’ha exposat entenc que la solució
més adequada per a tractar el desistiment dels usuaris és la prevista per la
normativa catalana que regula d’igual manera qualsevol desistiment amb
independència de la causa que el motivi.

1.2. Responsabilitat d’agències organitzadores i venedores finals
del viatge combinat
D’acord amb el que s’ha exposat a l’apartat 2.2.2 anterior, quan en la
contractació de viatges combinats intervenen dues agències, l’organitzadora
i la venedora, s’estableix un règim de responsabilitat diferent a la normativa
estatal de viatges combinats —que a la pràctica regeix els procediments
judicials que es puguin iniciar contra un agent de viatges— i a la normativa
catalana —que s’aplica en el marc de procediments sancionadors incoats per
25 Vid. Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2014, sobre la propuesta
de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los viajes combinados y los servicios
asistidos de viaje, por la que se modifican el Reglamento (CE) nº 2006/2004 y la Directiva
2011/83/UE y por la que se deroga la Directiva 90/314/CEE (COM (2013)0512 – C7-0215/2013
– 2013/0246(COD)), procediment legislatiu ordinari (1ª lectura). Text disponible al següent
enllaç de la web del Parlament Europeu: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+20140312+ITEMS+DOC+XML+V0//ES#sdocta15.
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la Direcció General de Turisme contra els agents de viatges catalans o amb
sucursal a Catalunya.
En aquest sentit cal reiterar que a l’article 162 del Reial Decret Legislatiu
es preveu una responsabilitat solidària entre l’agència organitzadora i la
detallista, sense perjudici del dret de repetició contra el real responsable
dels fets. Pel que s’habilita al consumidor a reclamar contra qualsevol de
les agències participants en el contracte de viatge combinat per qualsevol
incompliment del mateix, estigui o no en l’àmbit de gestió de l’agència contra la
que es reclama. En concret a l’article 162.1 in fine es preveu que:
“[...]
La responsabilidad frente al consumidor será solidaria de
cuantos empresarios, sean organizadores o detallistas, concurran
conjuntamente en el contrato cualquiera que sea su clase y las
relaciones que existan entre ellos, sin perjuicio del derecho de
repetición de quien responda ante el consumidor y usuario frente a quien
sea imputable el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato
en función de su respectivo ámbito de gestión del viaje combinado.”
No obstant, a l’article 22 del Decret 168/1994 es preveu, amb millor criteri, la
responsabilitat d’ambdues agències segons l’àmbit de gestió i així estableix que:
“22.2. L’agència de viatges organitzadora i la venedora final del
viatge combinat, respondran, en proporció a les obligacions que el
corresponguin pel seu àmbit de gestió del viatge combinat, dels danys
soferts pel consumidor, [...].”
Existeixen sòlids arguments per a considerar més encertada la regulació
continguda a la normativa catalana, atès que:
1) A la Directiva vigent de Viatges Combinats no s’imposa una
responsabilitat solidària entre agències venedores i organitzadores. En
concret la Directiva estableix el següent al seu article 7.1:
“1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que la
responsabilidad respecto al consumidor por la buena ejecución de las
obligaciones derivadas del contrato recaiga en el organizador y/o en
el detallista que sean parte de dicho contrato, con independencia de
que dichas obligaciones las deba ejecutar él mismo u otros prestadores
de servicios, y ello sin perjuicio del derecho del organizador y/o del
detallista a actuar contra esos otros prestadores de servicios.”
2) A la major part de països de la Unió Europea s’ha optat per no fer
respondre als agents de viatges venedors del viatge combinat de la
correcta execució dels serveis inclosos al contracte de viatge combinat,
imposant només la responsabilitat al respecte al tour operador (agència
organitzadora). Tal és el cas de països com Alemanya, Àustria, Bèlgica,
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Bulgària, Croàcia, Eslovènia, Eslovàquia, Estònia, Grècia, Hongria,
Irlanda, Itàlia, Polònia, Regne Unit, República Txeca, Suècia i Xipre;26 i
3) Resulta desproporcionat que l’agència que actua només com a venedora
final del viatge combinat hagi de respondre pel degut compliment
dels serveis inclosos en el paquet vacacional confeccionat per l’agència
organitzadora, atès que l’agència venedora no té cap tipus de control ni
capacitat de gestió ni sobre els serveis turístics que conformen el viatge
combinat ni sobre els prestadors de tals serveis.
En conseqüència considero que la solució adequada és la continguda a la
normativa catalana, de distribució de responsabilitat per àmbit de gestió,
de la que deriva: (i) que l’agència venedora ha de respondre exclusivament
en els supòsits d’incompliments en els seus deures d’informació, d’errors
en la tramitació de la reserva o d’errors en la documentació entregada
als consumidors; i (ii) que l’agència organitzadora respon dels defecte o
incompliments en la prestació dels serveis inclosos al viatge combinat, així
com de qualsevol altre deure circumscrit al seu àmbit de gestió.

2. Conflictes de competències entre l’Agència Catalana de
Consum i la Direcció General de Turisme de Catalunya en
la incoació de procediments sancionadors contra agents de
viatges
A la pràctica en algunes ocasions es produeixen conflictes de competència
entre l’Agència Catalana de Consum i la Direcció General de Turisme en la
incoació de procediments sancionadors contra agents de viatges.
Per una banda Catalunya disposa, d’acord amb l’article 123 del vigent
Estatut d’Autonomia de Catalunya, de competències exclusives en matèria de
consum i a l’empara d’aquest text s’han desplegat moltes normes catalanes de
protecció dels consumidors, entre les que cal destacar: (i) la Llei 1/1990, de 8
de gener, sobre la Disciplina del Mercat i de Defensa dels Consumidors i Usuaris27
–que va ser dictada, d’acord amb l’Exposició de Motius de l’esmentada Llei, sota
les competències exclusives de Catalunya tant en matèria de consum com de
comerç interior-; i (ii) la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de
Catalunya.
L’Agència Catalana de Turisme és l’organisme encarregat, entre d’altres
funcions, de vetllar per a la defensa i protecció dels consumidors de Catalunya
i tal i com estableix l’article 3.1 m) de la Llei 9/2004, de 24 de desembre, de

26 Font: Enquesta interna d’ECTAA (The European Travel Agents’ and Tour Operator’s
associations) entre els seus associats –entre els que es troba ACAVe-, de Juny de 2013, sobre
la implementació de la Directiva de Viatges Combinats en els Estats Membre, en relació a la
responsabilitat i la garantia financera (“Implementation of the package Travel Directive in the
Member States. Liability and Finantial Guarantee.”).
27 Catalunya. Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre la Disciplina del Mercat i de Defensa dels
Consumidors i dels usuaris. DOGC de 17 de gener de 1990, nº 1.243, pàgs. 156-160.
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creació de l’Agència Catalana de Consum, 28 aquest organisme té, entre les seves
funcions, la de: “m) Exercir les competències d’inspecció i sanció en l’àmbit del
consum, d’acord amb les disposicions vigents.”
Per altra banda, l’article 171 de la versió vigent de l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya indica que la Generalitat té competències exclusives en matèria
de Turisme i en desplegament d’aquesta competència i en quant al que fa
referència a l’activitat dels agents de viatges i als viatges combinats cal destacar
les següents disposicions: (i) La Llei 13/2002, de 21 de Juny, de Turisme de
Catalunya; (ii) el Decret 52/1997, de 4 de març, pel que es regula la capacitat
sancionadora en matèria turística;29 (iii) el Decret 352/2011, de 7 de juny,
de reestructuració del Departament d’Empresa i Ocupació30 (en endavant,
“Decret 352/2011”); i (iv) el Decret 168/1994, de 30 de maig, de Reglamentació
d’Agències de Viatges.
La Direcció General de Turisme és l’òrgan encarregat, entre d’altres
funcions, de vetllar pel compliment de la normativa turística a Catalunya.
D’acord amb la versió actualment vigent de l’article 77 de la Llei de Turisme
de Catalunya:
“Les activitats de control i de verificació del compliment d’aquesta Llei
i de les disposicions que la completin o la desenvolupin correspon a
l’administració turística competent, la qual les exerceix per mitjà dels
serveis d’inspecció turística.”
Per altra banda, s’ha d’assenyalar el que disposa l’article 137.1 g) del Decret
352/2011, segons el qual, és competència de la Direcció General de Turisme,
entre d’altres: “g) Exercir la potestat inspectora, sancionadora i de disciplina
turística d’establiments, empreses i activitats turístiques reglades.”
Els agents de viatges domiciliats a Catalunya —que tenen reservada en
exclusiva l’activitat de comercialització i organització de viatges combinats,
segons l’article 54 de la Llei de Turisme catalana— han d’estar inscrits al
Registre de Turisme de Catalunya 31 i la seva activitat està reglada pel Decret
168/1994. Igualment, d’acord amb el que disposa l’article 55 de l’esmentat
cos normatiu, les sucursals d’agències domiciliades a altres Comunitats
Autònomes o a altres països de la Unió Europea han de comunicar-se per
mitjà de Declaració Responsable i complir amb els requisits establerts per
aquest article a tal efecte, així com s’inscriuen també al Registre de Turisme
de Catalunya.

28 Catalunya. Llei 9/2004, de 24 de desembre, de creació de l’Agència Catalana de Consum. DOGC
de 30 de desembre de 2004, nº 4.291, pàgs. 26.609-26.612.
29 Catalunya. Decret 52/1997, de 4 de març, pel que es regula la capacitat sancionadora en matèria
turística. DOGC de 10 de març de 1997, nº 2.347, pàg. 2.389.
30 Catalunya. Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del Departament d’Empresa i
Ocupació. DOGC de 9 de juny de 2011, nº 5.897, pàgs. 33.085-33.168. L’última modificació
d’aquest Decret va ser introduïda per: Catalunya. Decret 138/2013, de 12 de març, de
modificació de funcions en els òrgans del Departament d’Empresa i Ocupació que gestionen el
Fons Social Europeu. DOGC de 14 de març de 2013, nº 6.335.
31 Vid. art. 73 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de Turisme de Catalunya.
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Així mateix, segons la versió vigent de l’article 26 del Decret 168/1994:32
“La inobservança de les disposicions que preveu aquest Decret s’ha de
sancionar de conformitat amb el que estableix la Llei 13/2002, de 21 de
juny, de turisme de Catalunya.”
De l’anterior deriva que la Direcció General de Turisme és competent
tant per realitzar inspeccions als agents de viatge amb el fi de verificar
el compliment de la normativa turística, com per incoar procediments
sancionadors contra els agents de viatges domiciliats a Catalunya o amb
sucursal a Catalunya per presumptes incompliments de la normativa turística
catalana i, entre d’altra, la reguladora dels viatges combinats.
Aparentment sembla clara la divisió de competències entre ambdós
organismes, corresponent a la Direcció General de Turisme de Catalunya
qualsevol facultat d’inspecció i sancionadora que tingui com a fi garantir
el compliment de la normativa turística catalana i, en concret, dels viatges
combinats regulats al Decret de reglamentació d’agències de viatges de
Catalunya, respecte dels agents de viatges domiciliats a Catalunya o amb
sucursal a Catalunya.
No obstant, a la pràctica en ocasions s’han produït situacions de conflicte
de competències. Així, en algun cas, s’han incoat procediments sancionadors
contra agents de viatges per presumptes incompliments en matèria dels preus
oferts de viatges combinats, adduint l’Agència Catalana de Consum les seves
competències per la transversalitat de la matèria de consumidors i atesa la
competència exclusiva de Catalunya en matèria de Consum.
En front de tals situacions entenc que hauria de ser prioritari el principi
d’especialitat, de tal manera que quan es produeixin incompliments de
normatives regulades des de l’àmbit turístic com és el viatge combinat,
siguin competents per resoldre’ls els organismes competents de Turisme,
sent actualment competent a tal efecte la Direcció General de Turisme de
Catalunya. Tot l’anterior atès que:
1) Malgrat que l’usuari turístic és també un consumidor, les relacions
contractuals d’un viatge combinat tenen unes característiques molt
especials i, per això han de de ser tractades pels òrgans específics en la
matèria.
En aquest sentit cal ressaltar l’exposat a l’Exposició de Motius del Decret
52/1997, de 4 de març, pel que es regula la capacitat sancionadora en
matèria turística, segons la qual:
“Cal tenir en compte, però, l’especificitat que, malgrat que es tracti
d’infraccions que atemptin contra els interessos dels consumidors,
comporten la majoria de les infraccions en matèria turística. En efecte,
d’una banda, la particularitat dels usuaris dels serveis de les empreses
turístiques, i de l’altra, l’estacionalitat de la mateixa activitat provoquen
32 Versió introduïda pel Decret 158/2012, de 20 de novembre, norma degudament referenciada
a la nota al peu 7.
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la necessitat d’establir uns òrgans sancionadors específics per adequar
la peculiaritat dels serveis als procediments sancionadors que afecten
aquests establiments.”
Així mateix, a l’article 1 de l’esmentat Decret 52/1997 es determina
quins òrgans de l’Administració de la Generalitat seran competents
per a imposar sancions per infraccions de la Llei 1/1990, de 8 de gener,
de Disciplina de Mercat i de Defensa dels Consumidors i dels Usuaris, en
matèria turística, en funció de la quantia de la sanció; i
2) A banda de l’anterior, s’ha de tenir present que fins i tot el legislador
comunitari ha tingut en compte les peculiaritats dels contractes de viatge
combinat, considerant que han de ser tractats en una normativa a part i
així a la Directiva de Consumidors 2011/83/UE s’indica al seu article 3 g)
que aquests queden exclosos de l’àmbit d’aplicació de la mateixa.
Finalment, per tenir una total seguretat jurídica al respecte i evitar
conflictes competencials entre Turisme i Consum, considero que seria
convenient que a la normativa de consum catalana s’inclogués una
disposició indicant que no resulten d’aplicació les normes contingudes
al mateix en relació als contractes de viatges combinats, respecte els
quals serà aplicable la normativa específica en la matèria.

IV. PROCEDÈNCIA D’INCORPORAR LA REGULACIÓ DELS
VIATGES COMBINATS AL NOU LLIBRE VI DEL CODI
CIVIL DE CATALUNYA
Les agències de viatge, tal i com s’ha exposat, actualment únicament tenen
reservada en exclusiva l’activitat de comercialització i organització de viatges
combinats.
D’igual manera cal destacar que atesa la dispersió normativa i la diferent
regulació en la matèria per part del Reial Decret Legislatiu 1/2007 i el Decret català
168/1994, les agències de viatge catalanes sovint s’enfronten a una certa inseguretat
jurídica en quant a la seva posició i responsabilitat envers els consumidors, atès
que aspectes tant importants com l’atribució de responsabilitat entre agències
venedores i organitzadores i el tractament del desistiment per l’usuari per força
major, són tractats de manera molt dispar en ambdues normatives.
Pel que amb el fi de preservar la seguretat jurídica per a les agències
catalanes en relació amb la regulació dels viatges combinats, seria convenient
que la regulació dels mateixos, actualment inserida a Catalunya al Decret
168/1994, s’inclogués al nou Llibre VI del Codi Civil de Catalunya, relatiu a
obligacions i contractes, per tal que en aquelles reclamacions judicials en què
per veïnatge civil resulti d’aplicació la normativa civil catalana, sigui aplicable
aquesta regulació enlloc de la continguda al Llibre IV del Reial Decret
Legislatiu 1/2007 d’àmbit estatal.
Cal ressaltar que doctrina autoritzada en la matèria i així MARTÍN
CASALS, M./ RIBOT IGUALADA, J./BECH SERRAT, J., han assenyalat que la
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regulació del contracte de viatge combinat continguda al Decret 168/1994 té
caràcter civil al tractar les relacions contractuals entre les agències de viatges
i els seus clients, aspectes que queden inserits en l’àmbit del dret privat i han
indicat que aquesta regulació pot considerar-se que té el caràcter de dret civil
propi. Igualment els esmentats autors ja van apuntar la necessitat de realitzar
un desenvolupament normatiu en la matèria a Catalunya per a regular aquest
tipus de contractes ja fos per mitjà d’una llei específica o al Codi Civil català –
decantant-se per la segona opció .33
La solució que considero més encertada és la inclusió de la regulació dels
viatges combinats al Codi Civil de Catalunya amb el fi d’aconseguir la unitat
normativa en matèria civil i en la línia de la tendència legislativa actual al
nostre país consistent en compilar totes les regulacions d’un mateix àmbit, cosa
que permet una simplificació i major agilitat a l’hora de trobar la normativa
aplicable a un determinat supòsit. Igualment compartint el criteri dels autors
MARTÍN CASALS, M./ RIBOT IGUALADA, J./BECH SERRAT, J., 34 entenc que
la regulació catalana del contracte de viatge combinat té la consideració de
dret civil propi i considero que la seva incorporació al Codi Civil de Catalunya
podria quedar emparada a la competència de dret civil de la Generalitat
prevista a l’article 129 del vigent Estatut d’Autonomia, com a desenvolupament
del dret civil propi. No obstant, cal tenir present que es podria produir un
problema tècnic competencial, per la distribució de competències en matèria
de dret civil entre l’Estat i la Comunitat Autònoma de Catalunya i considero
que per a que la regulació del viatge combinat dins del Codi Civil de Catalunya
pogués passar el filtre competencial, s’hauria de redactar un bon argumentari
per a poder tractar d’encabir la seva regulació com a desenvolupament de dret
civil propi a través del criteri de la connexitat amb altres institucions de dret
civil català històricament regulades.
Per últim entenc que a banda de que seria desitjable incloure la regulació
dels viatges combinats al nou Llibre VI del Codi Civil de Catalunya, en tal cas
s’hauria d’incloure un precepte al Decret 168/1994 en virtut del qual s’indiqués
que s’efectua una remissió en quant a la regulació del contracte de viatge
combinat a les disposicions del Codi Civil català, amb l’efecte de garantir que
tant en el marc de procediments sancionadors incoats contra les agències de
viatges de Catalunya per la Direcció General de Turisme com en el marc de
procediments judicials iniciats per Tribunals de Catalunya contra agències
de viatges catalanes, el règim d’obligacions i responsabilitats dels agents de
viatges tingués idèntic contingut.

33 MARTÍN CASALS, M./ RIBOT IGUALADA, J./BECH SERRAT, J., “El contracte de viatge combinat”,
ponència de les XI Jornades de Dret català sobre “L’exercici de les competències sobre Dret civil de
Catalunya”, disponible a l’enllaç http://civil.udg.edu/tossa/2000/Textos/p/2/martin.htm.
34 MARTÍN CASALS, M./ RIBOT IGUALADA, J./BECH SERRAT, J., “El contracte de viatge combinat”,
ponència de les XI Jornades de Dret català sobre “L’exercici de les competències sobre Dret civil de
Catalunya”, disponible a l’enllaç http://civil.udg.edu/tossa/2000/Textos/p/2/martin.htm.
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