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Notícies del CETT

El DRET i el TURISME, d’actualitat
El CETT és present en dos dels esdeveniments
monogràfics sobre dret i turisme més destacats
del panorama actual, organitzats per la Universitat de Barcelona i l'Il·lustre Col·legi d'Advocats
de Barcelona. En ambdues cites, el professor de
dret turístic del CETT, Òscar Casanovas, participa com a ponent en representació de l’Escola.
El passat mes de març van tenir lloc, a la Facultat de Dret de
la Universitat de Barcelona, les jornades L’impacte de la Directiva de Serveis i de la Legislació de Transposició en les
Administracions Públiques: Aspectes Generals i Sectorials,
organitzades pel Departament de Dret Administratiu de la
Facultat de Dret, en el marc del projecte I+D+I ”Derechos de
la ciudadanía, libertad de establecimiento y prestación de
servicios en la Unión Europea”.
Pel que fa a les exposicions per part dels experts, Maria
Abellanet, directora general del Grup CETT, va presentar l’Escola i va realitzar una breu introducció sobre l’evolució del
règim jurídic del turisme a Catalunya. A continuació, el responsable del Bloc de Dret i Política Turística i del Bloc de
Projecte de Fi de Grau de l’EUHT CETT-UB, Òscar Casanovas,
va intervenir amb la ponència “L’impacte de la Directiva de
Serveis en el turisme”. El professor va parlar de la problemàtica que pot generar la transposició de la directiva europea
en l'àmbit estatal i autonòmic en el terreny de les empreses
i les activitats d’interès turístic. Va centrar la seva intervenció en les agències de viatges i els guies de turisme, que
poden viure un alt grau de conflictivitat o incertesa en
aquests moments de canvis profunds, però que suposen més
una oportunitat que no pas una amenaça amb vista al futur.

El Congrés Internacional Turisme & Dret
Òscar Casanovas també participa, amb la ponència “La
transposició nacional de la Directiva Bolkestein i els seus
efectes en el Dret del Turisme”, qüestions pràctiques, en les
sessions de treball del Congrés Internacional Turisme &
Dret. Organitzat per l’ICAB (Il·lustre Col·legi d'Advocats de
Barcelona), el Congrés es celebra els dies 7-9 d’abril a
Barcelona i Sitges, coincidint amb el Saló Internacional del
Turisme de Catalunya (SITC). Especialistes de primer nivell,
representants dels sectors públic i privat, advocats/des i professorat universitari hi tracten temes d'actualitat relatius a
qüestions jurídiques rellevants en l'àrea del turisme, pedra
angular de la recent legislació europea i internacional. 

SOBRE LA REVISIÓ
DE LA NORMATIVA TURÍSTICA 2010
Durant l’any 2009 es va iniciar un procés de codificació i
actualització de la normativa turística. La Direcció General de
Turisme de la Generalitat de Catalunya estava elaborant nou
propostes normatives de futur, responent a la transposició de
la Directiva de Serveis en el Mercat Interior i al Pla Estratègic
del Turisme de Catalunya (PEC) 2005-2010.
Durant l’any 2010 s’havia previst l’aprovació de cinc d’aquests projectes normatius: es tractava de tres projectes de
decret -el d’establiments d’allotjament turístic, el dels habitatges d’ús turístic i el de la creació de la Xarxa de Serveis
d’Informació, Difusió i Atenció Turística de Catalunya-, a més
de la modificació de la Llei de Turisme i la modificació del
Reglament d’Agències de viatges.
Simultàniament, s’estaven elaborant dos projectes de nous
decrets: el Projecte de decret regulador del Sistema Català de
Qualitat Turística i el projecte de decret de creació de la
Comissió Interdepartamental de Turisme i Mesa sectorial de
Turisme. També s’havia de modificar l’Ordre referent al reconeixement de les habilitacions de guia de turisme expedides
per altres administracions públiques, i es va publicar l’Ordre
sobre la convocatòria per concedir incentius en l’àmbit del
Pla de Desenvolupament Turístic (2010).
El 28 de febrer de 2011, de les normatives pendents d’aprovació només han sortit publicades les següents:
• Decret 127/2010, de 14 de setembre, de regulació de la
Xarxa de Serveis d’Informació, Difusió i Atenció Turística
de 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. El capítol 7, que regula els serveis turístics, modifica la Llei 13/2002, del 21 de
juny, de turisme de Catalunya.
• Decret 183/2010, de 23 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic.
• Decret 164/2010, de 9 de novembre, de regulació dels
habitatges d’ús turístic.
El procés d’actualització de la normativa continua amb el
nou Govern de la Generalitat de Catalunya, que el podria
completar amb la creació d’una recopilació normativa o codi
turístic de Catalunya. En properes edicions del Tot CETT, i un
cop s’hagin publicat tots els nous projectes normatius, se’n
farà una valoració. És probable que algun dels decrets ja
aprovats sofreixin encara alguna modificació, fruit del consens i el compromís del sector. Caldrà esperar, doncs, abans
de poder fer una valoració general del procés. 
Maria Abellanet, directora general del Grup CETT

