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PIMEC Turisme celebra que el Regne Unit no exigeixi 

quarantena als residents que han viatjat a Espanya i demana 

mesures perquè països com França reverteixin la decisió de 

desaconsellar visitar-nos 

La sectorial recorda que les empreses del sector turístic estan complint totes les 

mesures de seguretat i prevenció, fent compatible la protecció i prevenció de la salut 

amb l’activitat de lleure i vacacional.  

Barcelona, 8 de juliol de 2021. PIMEC Turisme ha celebrat l’anunci del ministre 

britànic de Transports, Grant Shapps, per la qual es permet, a partir del 19 de juliol, 

la tornada dels seus residents procedents de països en llista groga, entre ells 

Espanya, sense haver de fer quarantena, sempre que hagin rebut la pauta completa 

de la vacunació contra la Covid-19 i amb l’obligació de realitzar un test abans de viatjar 

al Regne Unit i de fer-se una PCR en els primers dos dies d’haver entrat al país, tot 

suprimint l’obligació d’un tercer test PCR als vuit dies de l’arribada. 

D’altra banda, la sectorial lamenta les declaracions del secretari d’Estat d’Assumptes 

Europeus de França, Clément Beaune, desaconsellant als ciutadans francesos viatjar a 

Espanya i Portugal durant les vacances pel repunt de contagis. Per això, PIMEC Turisme 

demana que, en lloc d’enviar missatges negatius, s’estableixin totes les mesures de 

seguretat i prevenció, seguint el model del Regne Unit,  per fer totalment 

compatible la salut de les persones amb l’activitat de lleure i vacacional dels 

ciutadans.  

La presidenta de PIMEC Turisme, Isabel Galobardes, ha destacat que el sector turístic  

català i les destinacions turístiques del nostre país “han adoptat totes les mesures 

de seguretat i recomanacions establertes per les autoritats sanitàries” i per 

aquesta raó fa una crida a mantenir els plans de vacances previstos. Així mateix, ha 

demanat a les autoritats sanitàries “esmerçar tots els esforços possibles en accelerar el 

ritme de vaccinació”, en la línia del què aquest matí ha anunciat el conseller de Salut 

Josep Maria Argimón. 

 

 

 

 


