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CONCEPTECONCEPTE
 AMPLI: SAMPLI: Sóón empreses turn empreses turíístiques dedicades a mitjanstiques dedicades a mitjanççar ar 

entre els usuaris i els prestadors directes de serveis entre els usuaris i els prestadors directes de serveis 
turturíístics.stics.

 ESTRICTE: Art. 11 Llei 3/1998, de turisme de la CV.ESTRICTE: Art. 11 Llei 3/1998, de turisme de la CV.

 ““1. Tenen la consideraci1. Tenen la consideracióó dd’’agagèències de viatges les ncies de viatges les 
persones fpersones fíísiques o jursiques o juríídiques que, sense perjudici de la diques que, sense perjudici de la 
realitzacirealitzacióó de qualsevol activitat de mediacide qualsevol activitat de mediacióó i/o i/o 
organitzaciorganitzacióó de serveis turde serveis turíístics, es dediquen a stics, es dediquen a 
ll’’organitzaciorganitzacióó i venda dels anomenats i venda dels anomenats viatges combinatsviatges combinats..

 La condiciLa condicióó legal i la denominacilegal i la denominacióó dd’’agagèència de viatges ncia de viatges 
resta reservada exclusivament a les persones a les resta reservada exclusivament a les persones a les 
quals es refereix aquest article.quals es refereix aquest article.””



CONCEPTE DE VIATGE COMBINATCONCEPTE DE VIATGE COMBINAT

 Article 151Article 151 TRLGDCUTRLGDCU

 ««Viatge combinatViatge combinat»»: la combinaci: la combinacióó prprèèvia de, al menys, via de, al menys, 
dos dels elements assenyalats en el pardos dels elements assenyalats en el parààgraf seggraf següüent, ent, 
venuda o venuda o oferidaoferida en venda den venda d’’acord amb un preu global, acord amb un preu global, 
quan aquesta prestaciquan aquesta prestacióó ultrapasseultrapasse les 24 hores o les 24 hores o 
inclogaincloga una nit duna nit d’’estada. estada. 

 Els elements a quEls elements a quèè es refereix el pares refereix el parààgraf anterior sgraf anterior sóón n 
els segels següüents:ents:

 i)i) transport,transport,

 ii)ii) allotjament,allotjament,

 iii) uns altresiii) uns altres serveis turserveis turíístics no accessoris del stics no accessoris del 
transport o de ltransport o de l’’allotjament i que allotjament i que constituconstituïïsquensquen una una 
part significativa del viatge combinat.part significativa del viatge combinat.



REQUISITSREQUISITS

 Article 11.2 Llei 3/1998, de turisme de la CV.Article 11.2 Llei 3/1998, de turisme de la CV.

 ““LL’’exercici de lexercici de l’’activitat requeriractivitat requeriràà la presentacila presentacióó de de 
comunicacicomunicacióó prprèèvia o declaracivia o declaracióó responsable dresponsable d’’inici inici 
dd’’activitat. Les agactivitat. Les agèències de viatges hauran de ncies de viatges hauran de 
subscriure garantia, la quantia i les caractersubscriure garantia, la quantia i les caracteríístiques stiques 
de la qual sde la qual s’’establiran reglamentestabliran reglamentààriament, per riament, per 
garantir la seua responsabilitat contractual amb el garantir la seua responsabilitat contractual amb el 
destinatari final del servei. El justificant de la seua destinatari final del servei. El justificant de la seua 
constituciconstitucióó haurhauràà dd’’acompanyar, en tot cas, a la acompanyar, en tot cas, a la 
comunicacicomunicacióó prprèèvia o declaracivia o declaracióó responsable dresponsable d’’inici inici 
dd’’activitat.activitat.



CLASSIFICACICLASSIFICACIÓÓ

 Art. 11.3 Llei 3/1998:Art. 11.3 Llei 3/1998:

 ““La classificaciLa classificacióó i ri rèègim administratiu gim administratiu 
aplicable a aquestes empreses turaplicable a aquestes empreses turíístiques stiques 
serseràà establert reglamentestablert reglamentààriament.riament.””



INTRUSISMEINTRUSISME
 Art. 12 Llei 3/1998:Art. 12 Llei 3/1998:

 ““LL’’exercici de lexercici de l’’activitat pròpia de les activitat pròpia de les 
agagèències de viatges sense haver efectuat ncies de viatges sense haver efectuat 
la comunicacila comunicacióó prprèèvia o la declaracivia o la declaracióó
responsable dresponsable d’’inici dinici d’’activitat seractivitat seràà
considerat intrusisme professional i considerat intrusisme professional i 
sancionat sancionat segons allò disposat en aquesta segons allò disposat en aquesta 
lleillei”” (reserva de llei, per a salvaguardar el (reserva de llei, per a salvaguardar el 
principi de lliure empresa de lprincipi de lliure empresa de l’’article 38 article 38 
CE).CE).



SANCISANCIÓÓ A LA L’’INTRUSISMEINTRUSISME
 Art. 52 Llei 3/1998. Art. 52 Llei 3/1998. Infraccions molt greus:Infraccions molt greus:

 ““No reunir els requisits essencials establerts en la normativa No reunir els requisits essencials establerts en la normativa 
vigent per a lvigent per a l’’exercici de lexercici de l’’activitat o no manteniractivitat o no mantenir--los al llarg los al llarg 
del seu exercici, aixdel seu exercici, aixíí com mancar de la documentacicom mancar de la documentacióó
substancial que ha dsubstancial que ha d’’acompanyaracompanyar--se o incorporarse o incorporar--se a una se a una 
declaracideclaracióó responsable o a una comunicaciresponsable o a una comunicacióó prprèèviavia””..

Art. 53.3 Llei 3/1998. Art. 53.3 Llei 3/1998. Les infraccions de carLes infraccions de carààcter molt greu cter molt greu 
seran sancionades amb:seran sancionades amb:

 a) Multa de fins a 90.151,82 a) Multa de fins a 90.151,82 €€..

 b) Clausura de lb) Clausura de l’’establiment o activitat turestabliment o activitat turíística per un perstica per un perííode ode 
de fins a 3 anys.de fins a 3 anys.

 c) Suspensic) Suspensióó de fins a 3 anys per a lde fins a 3 anys per a l’’exercici dexercici d’’una professiuna professióó
turturíística.stica.

 La sanciLa sancióó de multa serde multa seràà compatible amb qualsevol de la resta compatible amb qualsevol de la resta 
de mesures, en funcide mesures, en funcióó de les circumstde les circumstààncies concurrents.ncies concurrents.



CENTRALS DE RESERVESCENTRALS DE RESERVES

 SSóón empreses turn empreses turíístiques dstiques d’’intermediaciintermediacióó
que, a diferque, a diferèència de les agncia de les agèències de ncies de 
viatges, no poden facturar directament als viatges, no poden facturar directament als 
turistes pels serveis que presten, tot turistes pels serveis que presten, tot 
limitantlimitant--se a contactar els provese a contactar els proveïïdors reals dors reals 
dels serveis turdels serveis turíístics i les agstics i les agèències de ncies de 
viatge.viatge.



CLASSES DE CENTRALS DE CLASSES DE CENTRALS DE 
RESERVESRESERVES

 1) Vinculades a unes altres empreses tur1) Vinculades a unes altres empreses turíístiques:stiques:

 Moltes empreses o grups dMoltes empreses o grups d’’empreses (hoteleres, de empreses (hoteleres, de 
transport, etc.) munten la seua pròpia central de reserves (a transport, etc.) munten la seua pròpia central de reserves (a 
la qual de vegades sla qual de vegades s’’adhereixen tambadhereixen tambéé unes altres empreses unes altres empreses 
del sector) per tal de facilitar la contractacidel sector) per tal de facilitar la contractacióó dels seus serveis dels seus serveis 
per part dels clients. No solen cobrar pels seus serveis, per part dels clients. No solen cobrar pels seus serveis, atatééss
que sque sóón simples instruments facilitadors del negoci dn simples instruments facilitadors del negoci d’’aquell aquell 
que les han constituque les han constituïïdes.des.

 2) Independents:2) Independents:

 Proliferen molt actualment, a causa de la implantaciProliferen molt actualment, a causa de la implantacióó de les de les 
noves xarxes de comunicacinoves xarxes de comunicacióó..

 Presten el seus serveis a empreses alienes, a canvi dPresten el seus serveis a empreses alienes, a canvi d’’una una 
remuneraciremuneracióó fixa o dfixa o d’’una comissiuna comissióó per cada contractaciper cada contractacióó
efectuada. efectuada. 



RECONEIXEMENT LEGALRECONEIXEMENT LEGAL
 -- Algunes lleis autonòmiques reconeixen Algunes lleis autonòmiques reconeixen 

expressament les centrals de reserves (p. ex.,  expressament les centrals de reserves (p. ex.,  
art. 47 Llei de turisme dart. 47 Llei de turisme d’’Andalusia, art. 18.2 Llei Andalusia, art. 18.2 Llei 
de turisme de la Rioja, etc.).de turisme de la Rioja, etc.).

 -- Unes altres ho fan de manera tUnes altres ho fan de manera tààcita, com a cita, com a 
““empreses mediadoresempreses mediadores”” diferents de les diferents de les 
agagèències de viatges (p. ex., art. 37 Llei de ncies de viatges (p. ex., art. 37 Llei de 
turisme del Paturisme del Paíís Basc, art. 5 Llei de turisme de s Basc, art. 5 Llei de turisme de 
la CV), o com a la CV), o com a ““agrupaciagrupacióó o associacio associacióó
dd’’empreses turempreses turíístiquesstiques”” (Lleis de turisme de (Lleis de turisme de 
MMúúrcia, Madrid i Extremadura).rcia, Madrid i Extremadura).




