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Benvolgudes famílies,  

Ens adrecem a vosaltres per informar-vos de l’estat de les devolucions dels imports corresponents a 

l’anul·lació dels viatges escolars previstos per a aquest curs. I per a això volem compartir amb 

vosaltres la següent nota informativa en què l’agència de viatges amb la qual treballem, Valua Travel, 

ens explica la situació en què es troben actualment les reclamacions, com ens afecta com a clients i 

quines són les mesures que s’estan duent a terme des de l’agència.   

En efecte, en aquest escrit es posa de manifest que la situació és molt complicada, ja que és inestable 

i canviant; l’afectació econòmica és a nivell mundial i, pel que fa al turisme, cada país aplica decrets 

en benefici propi que poden perjudicar les activitats turístiques d’altres. Per això ens avisen que pot 

ser un procès lent i ens exigirà a totes les parts molta paciència, ja que la resolució pot trigar mesos 

en arribar. 

D’altra banda, des del centre estem en contacte amb l’empresa i anem seguint l’evolució de les 

reclamacions i de les passes que s’estan fent, tot supervisant totes les operacions per garantir que 

puguem aconseguir el màxim de devolució possible. 

Finalment, recordar-vos que estem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o problema que pugui 

sorgir i podeu comunicar-vos amb nosaltres mitjançant l’espai contacte que trobareu a la pàgina web 

del centre o a través dels tutors/es de cada grup, els correu electrònics dels quals estan accessibles 

a la nostra intranet iEduca. 

Trobareu el comunicat de l’agència a la pàgina següent. 

Salutacions cordials, 

Institut Vall d’Hebron 

 

 

 

 



 

Clients afectats amb viatges amb data entre el 17 Març i el 26 d’Abril  cancel·lats per afectació COVID-19 

valuatravel.com  ::   C/Muralla de Sant Llorenç, 37. CP 08302. Mataró. Catalunya   ::   info@valuatravel.com 

Ens dirigim a vosaltres perquè teníeu viatges contractats amb la nostra agència de viatges amb sortida entre el 
17 de març i el 26 d’abril de 2020, els contractes dels quals ens heu sol·licitat resoldre pel COVID-19, doncs 
existien circumstancies que impossibilitaven la normal execució del contracte de viatge combinat i/o el transport 
fins la destinació. 

En primer lloc ens agradaria recalcar que l’objectiu principal de Valua Travel és defensar i protegir l’interès de ls 
nostres clients, ja que sense vosaltres no existiríem ni existirem. Amb aquest propòsit ens posem a disposició del 
centre de forma permanent per tal d’informar amb transparència als passos que s’estan donant. 

A continuació us volem indicar com us afecta com a clients i quines son les mesures que Valua Travel està duent 
a terme com agència. 

Com us afecta com a centre escolar 

El passat 31 de març el govern Espanyol va publicar el Reial Decret-llei 11/2020, pel qual faculta a les agències 
de viatges, en cas de viatges combinats com el vostre, al següent: 

Les agències organitzadores, o, si s'escau les detallistes, queden facultades a lliurar bons als seus clients en 
aquells viatges cancel·lats com a conseqüència del COVID-19 amb les següents condicions: 

• Els bons podran ser utilitzats durant un any des de la data de finalització de l'estat d'alarma i totes les seves 
pròrrogues. 

• L’agència disposa d'un termini de 60 dies des de la resolució del contracte per emetre aquests bons i un 
termini de 60 dies des de que els proveïdors efectuïn la devolució per efectuar els reemborsaments 
corresponents provinents dels proveïdors 

• A l'acabar el període de validesa del bo (d’un any a comptar des de que acabi l’Estat d’Alarma i les seves 
pròrrogues), si el bo no ha estat utilitzat per contractar un nou viatge, el consumidor podrà sol·licitar el 
reemborsament a l'agència de viatges que va emetre el bo. 

• Si els proveïdors realitzen la devolució total del viatge en efectiu, les agències de viatges hauran de realitzar 
el reemborsament també en efectiu. No obstant això si els proveïdors realitzen parcialment el 
reemborsament en efectiu, el consumidor té dret a el reemborsament parcial de l'import retornat pels 
proveïdors, el qual serà descomptat de la valor de el bo. 

 

La nova normativa estableix el termini d'un any des que acabi l'Estat d'Alarma o les seves pròrrogues per utilitzar 
el bo, entenent-se com al termini màxim en què es pot usar l'import reflectit en el bo com pagament a compte 
d'un nou viatge combinat, però el viatge que es contracti usant l'import del bo pot realitzar-se en un termini 
superior a l'any. 

Accions que estem duen a terme des de Valua Travel 

En primer lloc des de Vàlua Travel hem informat als responsables dels centres escolars de: l’import que teníem 
en possessió i que encara no havíem fet efectiu als proveïdors i podem procedir al reemborsament del mateix, 
els imports que a dia d’avui hem pagat als proveïdors i que no tenim i el procés de negociació amb proveïdors 
aeris i proveïdors d’altres serveis terrestres. 
 
Paral·lelament hem procedit a sol·licitar la devolució integra dels imports pagats als proveïdors al·legant Força 
Major i impossibilitat de la prestació del servei per part del proveïdor (vols, allotjaments, serveis de terra, visites, 
museus, etc.) 
 
Respecte el reemborsament de les companyies aèries (Vueling, Aerlingus, Easyjet, etc.): informem que davant 
l'incompliment reiterat per part de moltes companyies aèries del Reglament CE 261/2004, les quals al cancel·lar 
els seus vols no ofereixen als passatgers el dret a reemborsament, oferint com a única alternativa de 
reemborsament un bo o voucher, des de l’Associació Catalana d’Agències de Viatges Especialitzades (ACAVe) de 
la que som membres, ja s’han presentat les primeres denúncies davant AESA, autoritat estatal encarregada de 
vetllar pel compliment de l’esmentat Reglament de la Unió Europea (document adjunt). Dit això, esperem que 
les companyies aèries compleixin amb les seves obligacions legals i en els vols cancel·lats per les companyies 
aèries procedeixen a reemborsar-nos els imports en efectiu.  



 

Clients afectats amb viatges amb data entre el 17 Març i el 26 d’Abril  cancel·lats per afectació COVID-19 

valuatravel.com  ::   C/Muralla de Sant Llorenç, 37. CP 08302. Mataró. Catalunya   ::   info@valuatravel.com 

 
Respecte el reemborsament dels allotjaments i altres serveis: estem negociant directament proveïdor per 
proveïdor per aconseguir la devolució de l’import pagat. Cal que tingueu en compte que cada país ha aprovat 
una legislació especial i d’urgència arrel del COVID19 per protegir el seu sector turístic. Cada legislació és diferent 
i molts països estan legalitzant el fet que els proveïdors puguin oferir únicament el bo, sense possibilitat a 
reemborsament.   
 
La nova normativa a dalt referida, Reial Decret-llei 11/2020, estableix que hi ha un termini de 60 dies des de que 
rebem la devolució dels prestataris dels serveis per a reintegrar aquests imports, tal i com farem i seguirem 
lluitant amb tots els proveïdors per intentar obtenir el reemborsament dels imports que a data d’avui no han 
retornat, enlloc del voucher. 
 
Entenem que els “vouchers”, o bons, no son la solució desitjable per a cap dels nostres clients (alumnes que 
deixen el centre, pares/mares que necessiten els diners, etc.) i per tant estem treballant per què aquest no sigui 
el resultat final.   

Per últim, creiem que és important que els nostres clients entenguin la dimensió del problema respecte les 
agències de viatges i el sector del turisme. 

Finalment els recordem, que a més del reemborsament (amb bo o en efectiu, segons detallat més a munt), 
també continua vigent la possibilitat d'acordar amb el client un canvi de dates del viatge. Entenem que aquesta 
opció és avantatjosa per totes les parts, i els demanem que la tinguin en consideració. 

Atentament, 

Valua Travel SL 


