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El Govern sanciona amb 60.000 euros 
“Travel Gallery” arran dels viatges 
inexistents ofertats a aficionats de 
l’Espanyol per assistir a la final de la 
UEFA a Glasgow  
 

• Les actuacions realitzades per la Direcció General de 
Turisme del Departament d’Innovació, Universitats i  
Empresa permeten que Govern imposi una multa de 60. 000 
euros a Italspain Flights SL i AP Turismo Tour Oper ator SL 
—les dues societats sota les que operava la marca 
comercial “Travel Gallery”— per incompliment de les  seves 
obligacions contractuals o legals. 

 
• Desenes de seguidors del Reial Club Deportiu Espany ol van 

contractar per internet un paquet de vol i hotel de  dos dies 
a Glasgow els dies 16 i 17 de maig de 2007 amb la 
companyia sancionada.  

 
• Els aficionats no van poder assistir a la final de la Copa de 

la UEFA perquè els vols estaven cancel·lats o eren 
“inexistents”. 

 
 

Dimarts, 9 de desembre de 2008.– El Govern ha aprovat avui la sanció de 60.000 
euros a “Travel Galley”, per la seva actuació irregular en la intermediació turística 
davant desenes d’aficionats de l’Espanyol que no van poder assistir a la final de 
la Copa de la UEFA de 2007 celebrada a Glasgow. 
 
La Direcció General de Turisme del Departament d’Innovació, Universitats i 
Empresa, ha imposat de forma solidària una multa de 60.000 euros a Italspain 
Flights SL i AP Turismo Tour Operator SL —les dues societats sota les que 
operava la marca “Travel Gallery”— per incomplir les obligacions contractuals o 
legals i haver ocasionat perjudicis molt greus als usuaris. En les seves 
operacions, “Travel Gallery” utilitzava el títol-llicència com a agència de viatges de 
la societat AP Turismo Tour Operator SL. 
 
Desenes de seguidors del Reial Club Deportiu Espanyol van comprar a través de 
la presumpta agència “Travel Gallery” un paquet de vol i dos dies d’hotel per 
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assistir a la final de la Copa de la UEFA, que se celebrava a Glasgow el 16 de 
maig de 2007. El cost total del paquet turístic era de 274 euros per persona.  
 
Quan els aficionats van arribar a l’aeroport d’El Prat, van advertir amb sorpresa 
que el seu vol amb codi XLA716A no existia, fet que va impossibilitat a molts 
d’ells viatjar fins a la ciutat escocesa per assistir a la final esportiva. 
 
El propietari de l’agència, Alessandro Pitzianti, va aparèixer a diversos mitjans de 
comunicació assegurant que havien contractat el vol amb la companyia aèria Air 
Broker, i que tenia previst “iniciar les accions legals pertinents”. Així mateix, es 
comprometia a retornar en un màxim de 10 dies el cost del viatge i posava, a 
través del web, un telèfon de contacte. Finalment, es va conèixer que aquesta 
companyia no operava des de 1995 i els números de telèfon no eren operatius. 
 
Arran d’aquests fets, el 17 de maig de 2007 la Direcció general de Turisme va 
efectuar una primera inspecció a la seu de “Travel Gallery”, on es va constatar 
que l’empresa romania tancada. Els inspectors de la Direcció general de Turisme  
van ser informats pel porter de la finca que el personal havia marxat el 15 de maig 
i no havia tornat a obrir l’establiment.  
 
Així mateix, es van efectuar inspeccions a les seus a Barcelona de les societats 
Italspain Flights SL, i AP Turismo Tour Operator SL de les quals, segons les 
investigacions, constava com a administrador únic, Alessandro Pitzianti, 
responsable de “Travel Gallery”.  
 
Ambdues adreces van resultar falses, ja que a la suposada seu social d’Italspain 
Flights hi havia instal·lada una empresa d’informativa des de feia dos anys, i la 
seu d’AP Turismo Tour Operator SL era l’adreça d’un immoble d’habitatges sense 
cap rètol ni bústia.  
 
Aquestes actuacions i els fets denunciats van possibilitar la incoació del 
corresponent expedient sancionador per la Direcció general de Turisme, tot 
imputant les mercantils titularitat de Pitzianti la infracció administrativa consistent 
en incompliment d’obligacions contractuals o legals amb greu perjudici pels  
usuaris turístics.  
 
La sanció imposada ha estat graduada com a molt greu, ja que s’han tingut en 
comptes aspectes com els perjudicis causats i el nombre d’afectats, el benefici 
il·lícit obtingut i la transcendència social de l’actuació infractora.  
 

Les actuacions administratives seguides per la Direcció general de Turisme van 
ser trameses pel Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, al Ministeri 
Fiscal, a l’objecte que s’iniciessin les diligències oportunes que facilitessin la 
imputació penal d’Alessandro Pitzianti, en tant que administrador únic de les 
societats infractores. El Ministeri Fiscal va declarar l’arxiu de les actuacions, en no 
apreciar la concurrència de cap tipus penal en les actuacions seguides pel 
responsable de Travel Gallery. 


