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TRAMITEM LA TEVA PCR PER FACILITAR ELS TEUS VIATGES 

Entre les mesures que han establert alguns països per permetre l’entrada de 

viatgers, està l’obligatorietat de presentar un test PCR negatiu abans 

d’ingressar al país de destí. Per això, conscients de les noves necessitats que 

se’ns presenten a l’hora de viatjar, posem a la teva disposició un servei de gestió 

de proves PCR per un preu de 110€. Hem establert un acord amb un centre 

d’anàlisis clíniques que ofereix resultats en un màxim de 24 hores. 

On puc anar a realitzar-me la prova? 

La teva assessora de viatge t’enviarà un formulari on podràs escollir el centre, 

data i horari que s’ajusti a les teves necessitats. Aquest centre d’anàlisis té 

clíniques a Barcelona, Tarragona, Reus, Lleida, Sabadell, Girona, Sant Cugat i 

Terrassa. 

Quan tindré els resultats? 

Tindràs accés als resultats del test de manera confidencial a través d’un usuari 

i contrasenya que et facilitarà el centre mèdic. 

Com realitzo el pagament? 

L’import s’inclourà a la teva factura. D’aquesta manera, només t’hauràs de 

preocupar d’arribar, fer-te la prova i marxar. 

Què passa amb el meu viatge si dono positiu al test PCR? 

Les assegurances d’anul·lació et donaran la tranquil·litat que necessites, ja que 

cobreixen les despeses en cas de donar positiu i en cas de confinament per ser 

un contacte.  

 



 

Sabadell – Arimon, 60 – 64 – Tel. 93 748 43 30 

Barcelona – Còrsega, 299, àtic 3ª – Tel. 93 131 70 94 

 

Quins països demanen presentar un test PCR negatiu? 

La llista de països que requereixen aquesta prova canvia constantment. Per 

això, el teu agent de viatges t’informarà de tots els requisits que necessitaràs 

per entrar. També pots consultar el llistat actualitzat en aquestes fonts: 

• Web de IATA 

• Web Re-Open EU 

• Recomanacions de viatge del Ministeri d’Exteriors 

L’equip de Promoviatges restem a la teva disposició per resoldre qualsevol 

dubte o petició. Posa’t en contacte amb nosaltres trucant al 93 748 43 30 o 

enviant un e-mail a info@promoviatges.cat. 

https://www.iatatravelcentre.com/world.php
https://reopen.europa.eu/es/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx

