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1. ANTECEDENTS

En data 25 d'agost de 2008 es va signar el conveni de col·laboració entre l'Agència Catalana del
Consum de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, per a la coordinació
de les actuacions en matèria de consum, en virtut del qual i de conformitat amb l'acord de Govern
de 27 de juliol de 2004, s'instrumentava la pròrroga fins al 31 de desembre de 2008 de la delegació
de competències aprovada pel Govern de la Generalitat en matèria de resolució de conflictes de
consum, tasques d'inspecció i campanyes de control.

En base al que s'estableix a la Clàusula Segona del conveni esmentat, el Consell Comarcal de l'Alt
Empordà  ha  de  desenvolupar  les  següents  activitats  en  matèria  de  defensa  dels  consumidors  i
usuaris:

a) Atenció al  públic  en una oficina presencial  amb un rètol  que identifiqui  de forma clara
l'oficina d'informació a les persones consumidores.

b) Informació a les persones consumidores i usuàries sobre els seus drets i la forma d'exercir-
los.

c) Atenció a les consultes, reclamacions i denúncies de les persones consumidores i usuàries.
d) Tramitació de les reclamacions presentades portant a terme les mediacions que se'n derivin.
e) En el cas que la mediació no fos possible i s'opti per l'arbitratge de consum, donar trasllat de

la sol·licitud a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya o a les Seccions Territorials de
l'Agència Catalana del Consum.

f) Actuar com a secretari de Tribunals Arbitrals quan es constitueixin a la comarca.
g) Foment de la mediació i l'arbitratge com a vies de resolució de conflictes en matèria de

consum  i  foment  de  l'adhesió  d'empreses  i  entitats  a  la  Junta  Arbitral  de  Consum  de
Catalunya.

h) Realització de tasques inspectores, si s'escau, i de les diligències prèvies que es derivin de la
presentació d'una denúncia.

i) Desplegament  a  la  comarca  de  les  campanyes  d'inspecció  i  de  control  sistemàtic
programades  periòdicament  per  l'Agència  Catalana  del  Consum,  d'acord  amb  les
instruccions i els protocols que s'estableixin.

j) Realització de la presa de mostres i les anàlisis necessàries de productes i béns, si s'escau,
quan es produeixi una denúncia o quan així s'indiqui, per aquells productes assenyalats en
els protocols de les campanyes i del control sistemàtic.

k) Atenció a les alertes referents a productes perillosos que li siguin adreçades des de l'Agència
Catalana del Consum, tramitant-les d'acord amb les instruccions assenyalades per a cada una
d'elles.

l) Preparació i realització, quan convingui, de sessions d'informació, formació i educació sobre
temes  relacionats  amb  consum amb  Ajuntaments,  associacions  de  consumidors,  gremis,
associacions  o  federacions  de  comerciants  o  empreses  prestadores  de  serveis  i  centres
educatius de la comarca, en coordinació amb les Seccions Territorials de l'Agència Catalana
del Consum de la seva demarcació i/o la unitat central de l'Agència Catalana del Consum a
fi de difondre millor la política de consum de la Generalitat de Catalunya.
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2. OFICINA D'ATENCIÓ AL PÚBLIC

En aquest punt cal destacar que per part de la Tècnica de Consum del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà s'ha dut a terme la tasca d'informació i assessorament als consumidors i usuaris de la
comarca mitjançant l'Oficina d'Informació al Consumidor de l'Alt Empordà situada a la seu del
Consell Comarcal. Pel que fa al nombre de visites ateses, així com consultes telefòniques i correus
electrònics rebuts, hi ha hagut un increment del 39 % respecte de l'any 2007.

Igualment, s'ha procedit a tramitar totes les reclamacions presentades pels consumidors, portant a
terme   personalment  les  mediacions  derivades  de  les  mateixes.  En  concret,  del  total  de  1483
persones  ateses en l'esmentat  període (1213 visites presencials,  240 consultes telefòniques i 30
correus  electrònics)  es  van  tramitar  305  reclamacions,  havent  donat  lloc  a  les  corresponents
mediacions, de les quals  93 van ser resoltes per mediació, 99 van ser arxivades sense haver
aconseguit cap acord entre les parts, 1 va ser arxivada per no admissió de la reclamació, 12
van ser arxivades per no contactar el reclamant amb l'Oficina, 28 van ser traslladades a altres
organismes  competents,  5  van  ser  arxivades  per  desistiment,  1  es  arxivar  per  no  poder
localitzar l'empresa, 23 van ser arxivades i traslladades a inspecció,  6 van ser arxivades a
mediació i traslladades per arbitratge a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya, i les 37
restants es trobaven en tràmit a data 31 de desembre de 2008.

També es van tramitar 55 denúncies per possible infracció administrativa, així com 14 queixes a
les empreses.

S'adjunta a la present memòria una estadística de les visites ateses per l'Oficina d'Informació al
Consumidor de l'Alt Empordà, agrupades per poblacions i temes de consum. Com es pot observar,
del total de 68 municipis que té la nostra comarca el major nombre de visites l'ha generat la
ciutat de Figueres, seguida de Roses, Castelló d'Empúries i Vilafant.

Pel que fa als temes de consum que més reclamacions han generat, destaca aquest any en primer
lloc  el  sector  de  les  telecomunicacions  i  telefonia  tant  fixa  com  mòbil.  En  aquest  apartat
s'inclouen tant els problemes derivats de la compra d'aparells de telefonia com els derivats de la
prestació  del  servei  contractat  per  part  de  les  operadores.  Cal  destacar  que  pràcticament  han
desaparegut les reclamacions degudes a la tarificació addicional pròpiament dita (prefixes 803, 806,
etc.) i han aparegut temes nous com ara la facturació de trucades als números que comencen amb el
prefix 905, que corresponen bàsicament a concursos de televisió i que han generat una especial
problemàtica,  tota  vegada que  els  consumidors  al·leguen  que  se'ls  hi  estan  facturant  un  elevat
nombre  de  trucades  a  aquests  números  que  ells  no  han  efectuat.  Ha  estat  arrel  d'aquesta
problemàtica  que  s'ha  aconseguit  que  el  mes  de  desembre  s'aprovés  una  normativa  reguladora
d'aquests números en virtut de la qual han passat a tenir la consideració de tarificació addicional,
encara que aquesta normativa no entrarà plenament en vigor fins el mes de març de 2009. També se
segueixen detectant altres temes habituals com ara la preselecció dels abonats sense que hi hagin
donat el seu consentiment, el fet de pretendre cobrar una penalització per baixa anticipada sense que
l'usuari  hagi  signat  un  contracte  amb  clàusula  de  permanència,  sinó  simplement  per  haver-li
subministrat un aparell mòbil a un preu bonificat, la subscripció de serveis  SMS premium sense
que l'usuari en sigui conscient, etc. Segueix havent-hi molts problemes de facturació i els derivats
de  les  altes  i  baixes  del  servei.  Pel  que  fa  a  la  compra  d'aparells  de  telefonia,  els  principals
problemes que es plantegen són els derivats de l'aplicació de la Llei de Garanties.
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El sector del comerç (establiments comercials , quioscos, supermercats...) ocupa el segon lloc
pel que fa al nombre de reclamacions. Això s'explica pels molts problemes que hi ha encara a
l'hora d'interpretar  i  aplicar la  vigent  Llei  de Garanties  en la  Venda de Béns de  Consum (Llei
23/2003, actualment refosa en el Reial Decret Legislatiu 1/2007).

El  sector  dels  electrodomèstics  (compra  i  reparacions)  és  el  tercer  sector  en  nombre  de
reclamacions. Això també ve motivat pel fet que és un sector on l'aplicació de la Llei de Garanties
té uns especial incidència.

El  quart  lloc  l'ocupa  el  sector  de  l'energia  elèctrica  amb  tots  els  problemes  derivats  de  la
facturació del servei.

Altres sectors que han tingut una especial importància pel que fa al nombre de reclamacions ateses
han estat els del transport, els tallers de reparació de vehicles automòbils (sobretot pel que fa a
la no elaboració del preceptiu pressupost previ o problemes amb les reparacions efectuades sense
que en vulguin respondre dintre  del període de garantia), així com problemes relacions amb la
compra de vehicles, molt especialment també pel que fa als problemes derivats de la garantia dels
mateixos sobretot en els vehicles de segona mà.

Pel que fa a les consultes plantejades pels consumidors i usuaris de la comarca, segueix destacant
el tema de l'habitatge, en particular les qüestions derivades de la Llei d'Arrendaments Urbans
i també les relatives a a la compra d'habitatge nou, si bé en aquest darrer cas s'ha detectat que,
arrel  de  l'actual  situació  de  crisi,  les  consultes  se  centren  més  en  qüestions  derivades
d'incompliments  contractuals  coma  ara  saber  quines  conseqüències  pot  tenir  el  fet  que  no  es
concedeixi la  hipoteca al  comprador i,  per  tant,  que no pugui adquirir  l'habitatge de cares a la
pèrdua de la paga i senyal. Pel que fa als arrendaments, les consultes se centren moltes vegades en
com recuperar  la  fiança lliurada  en formalitzar  el  contracte  davant  la  negativa  del  propietari  a
retornar-la.  També el sector de les telecomunicacions i telefonia tant fixa com mòbil ha generat
un elevat nombre de consultes.

2.1 INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR

Total anual

Nombre de consultes telefòniques ateses: 240
Nombre de correus electrònics rebuts: 30
Nombre de visites ateses: 1.213
Nombre de queixes rebudes per escrit: 14
Nombre de denúncies rebudes per escrit: 55
     
Seguiment mensual

Gener
Nombre de consultes telefòniques ateses: 25
Nombre de correus electrònics rebuts: 3
Nombre de visites ateses: 118
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Nombre de queixes rebudes per escrit: 1
Nombre de denúncies rebudes per escrit: 5

Febrer
Nombre de consultes telefòniques ateses: 20
Nombre de correus electrònics rebuts: 4
Nombre de visites ateses: 77
Nombre de queixes rebudes per escrit: 0
Nombre de denúncies rebudes per escrit: 4

Març
Nombre de consultes telefòniques ateses: 18
Nombre de correus electrònics rebuts: 1
Nombre de visites ateses: 52
Nombre de queixes rebudes per escrit: 0
Nombre de denúncies rebudes per escrit: 1

Abril
Nombre de consultes telefòniques ateses: 19
Nombre de correus electrònics rebuts: 1
Nombre de visites ateses: 95
Nombre de queixes rebudes per escrit: 0
Nombre de denúncies rebudes per escrit: 2

Maig
Nombre de consultes telefòniques ateses: 11
Nombre de correus electrònics rebuts: 2
Nombre de visites ateses: 61
Nombre de queixes rebudes per escrit: 0
Nombre de denúncies rebudes per escrit: 1

Juny
Nombre de consultes telefòniques ateses: 23
Nombre de correus electrònics rebuts: 3
Nombre de visites ateses: 82
Nombre de queixes rebudes per escrit: 2
Nombre de denúncies rebudes per escrit: 4

Juliol
Nombre de consultes telefòniques ateses: 23
Nombre de correus electrònics rebuts: 0
Nombre de visites ateses: 107
Nombre de queixes rebudes per escrit: 1
Nombre de denúncies rebudes per escrit: 6

Agost
Nombre de consultes telefòniques ateses: 8
Nombre de correus electrònics rebuts: 3
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Nombre de visites ateses: 107
Nombre de queixes rebudes per escrit: 3
Nombre de denúncies rebudes per escrit: 7

Setembre
Nombre de consultes telefòniques ateses: 23
Nombre de correus electrònics rebuts: 3
Nombre de visites ateses: 134
Nombre de queixes rebudes per escrit: 3
Nombre de denúncies rebudes per escrit: 7

Octubre
Nombre de consultes telefòniques ateses: 18
Nombre de correus electrònics rebuts: 3
Nombre de visites ateses: 145
Nombre de queixes rebudes per escrit: 1
Nombre de denúncies rebudes per escrit: 10

Novembre
Nombre de consultes telefòniques ateses: 22
Nombre de correus electrònics rebuts: 5
Nombre de visites ateses: 131
Nombre de queixes rebudes per escrit: 2
Nombre de denúncies rebudes per escrit: 3

Desembre
Nombre de consultes telefòniques ateses: 30
Nombre de correus electrònics rebuts: 2
Nombre de visites ateses: 104
Nombre de queixes rebudes per escrit: 1
Nombre de denúncies rebudes per escrit: 3
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CONSULTES ATESES L´ANY 2008 PER POBLACIONS

POBLACIÓ Nº DE RECL.Nº DE CONS.Nº DENÚNCIANº QUEIXA Total %

Avinyonet de Puigventós 5 15 0 0 20 1,35

Castelló d'Empúries 25 74 3 0 102 6,88

La Jonquera 6 23 0 0 29 1,96

Figueres 115 585 15 8 723 48,75

L'Escala 16 35 1 0 52 3,51

Llançà 12 34 0 0 46 3,10

Roses 28 99 5 1 133 8,97

Vilafant 13 41 2 0 56 3,78

Fora comarca 26 37 22 4 89 6,00

Altres 59 166 7 1 233 15,71

Total reclamacions 305 1.109 55 14 1.483
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*S'inclouen les reclamacions que es trobaven en tràmit a data 31/12/2007.
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RECLAMACIONS DE L´ANY 2008 PER SECTORS

SECTOR 2008 %

Activitats postals i correus 4 1,31

Agències de viatges 7 2,30

Altres 65 21,31

Bars i restaurants 7 2,30

Electrodomèstics (compra i reparacions) 22 7,21

Energia elèctrica (llum) 22 7,21

Entitats financeres i canvi de moneda 7 2,30

Establiments comercials, quioscos, supermercats... 25 8,20

Gas (distribució de gas: butà, propà, ...) 8 2,62

Hotels, balnearis, ... 6 1,97

Informàtica (compra i reparacions) 6 1,97

Mobles 9 2,95

Òptiques, articles mèdics i ortopèdics, audífons 6 1,97

Telecomunicacions (aparells, antenes, serveis, ..) 28 9,18

Telèfon (operadors de telefonia) 30 9,84

Transport (públic i privat) 14 4,59

Vehicles (reparacions), túnels de rentat, ... 10 3,28

Vehicles (compra-lloguer) 20 6,56

Vendes especials (comerç electrònic, domicili ...) 9 2,95

Total reclamacions 305

De les quals 2008 %

 Resoltes per mediació 120 33,61

 Arxivades per no mediació 140 39,22

Arxivades a mediació i traslladades a arbitratge 7 1,96

 No iniciada la mediació 25 7,00

 Traslladades a l'organisme competent 28 7,84

 En tràmit 37 10,36

Total reclamacions 357
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2.2 GESTIÓ DE RECLAMACIONS

Reclamacions tramitades

Nombre total de reclamacions rebudes: 305
Nombre total de fulls de reclamació o similars: 214
Nombre total de sol·licituds d'arbitratge: 91
Nombre total d'altres documents: 
Nombre total de reclamacions per e-mail:

Mediacions

Nombre de sol·licituds resoltes per mediació: 120

(De les quals 27 corresponen a reclamacions que estaven en tràmit el 31/12/07)
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SECTOR

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 1

AGÈNCIES DE VIATGES 1

AIGUA 1

ALTRES 3

BARS I RESTAURANTS 2

CAMPING 1

ELECTRODOMÈSTICS (COMPRA) 7

ELECTRODOMÈSTICS (REPARACIONS) 3

ENERGIA ELÈCTRICA (LLUM) 18

ENSENYAMENT (UNIVER., ACADÈMIES, CURSOS... 3

ENTITATS FINANCERES I CANVI DE MONEDA 5

ESTABLIMENTS COMERCIALS, QUIOSCOS, SUPERMERCATS 9

GAS (DISTRIBUCIÓ DE GAS: BUTÀ, PROPÀ...) 4

HABITATGE (LLOGUER) 1

INFORMÀTICA (COMPRA) 2

INTERNET (PROVEÏDORS) 1

INSTAL·LADORS (GAS, LLUM, AIGUA) 2

MOBLES 7

NÀUTICA 1

ÒPTIQUES, ARTICLES MÈDICS I ORTOPÈDICS, AUDÍFONS... 1

SERVEIS DE TELEVISIÓ (CONTRACTACIÓ I PRESTACIÓ) 1

SERVEIS FOTOGRÀFICS 1

TELECOMUNICACIONS (APARELLS, ANTENES, SERVEIS...) 14

TELÈFON (OPERADORS DE TELEFONIA) 15

TRANSPORT (PÚBLIC I PRIVAT) 10

VEHICLES (REPARACIONS), TÚNELS DE RENTAT I GRUES 1

VEHICLES (COMPRA-LLOGUER) 3

VENDES ESPECIALS (COMERÇ ELECTRÒNIC, DOMICILI) 2

TOTAL SOL·LICITUDS RESOLTES PER MEDIACIÓ 120

Nombre de sol·licituds arxivades (per no haver prosperat la mediació) 111

(De les quals 12 corresponen a reclamacions que estaven en tràmit el 31/12/07)
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SECTOR

ACTIVITATS CINEMATOGRÀFIQUES I DE VÍDEO 1

ACTIVITATS POSTALS I DE CORREUS 2

AGÈNCIES DE VIATGES 3

ALTRES 8

APARTAMENTS TURÍSITICS, TEMPS COMPARTIT 3

ELECTRODOMÈSTICS (COMPRA) 4

ELECTRODOMÈSTICS (REPARACIONS) 2

ENERGIA ELÈCTRICA (LLUM) 1

ENSENYAMENT DE LES ESCOLES DE CONCUCCIÓ I PILOTATGE 1

ENTITATS FINANCERES I CANVI DE MONEDA 1

ESPECTACLES 1

ESTABLIMENTS COMERCIALS, QUIOSCOS, SUPERMERCATS 14

GAS (DISTRIBUCIÓ DE GAS: BUTÀ, PROPÀ...) 3

GASOLINERES 1

HABITATGE (COMPRA) 4

HABITATGE (LLOGUER) 1

HABITATGE (REFORMES, REPARACIONS I DECORACIÓ) 1

HOTELS, BALNEARIS... 1

INFORMÀTICA (REPARACIONS) 1

INSTAL·LADORS (GAS, LLUM AIGUA) 1

INTERNET (PROVEÏDORS) 3

MOBLES 1

ÒPTIQUES, ARTICLES MÈDICS I ORTOPÈDICS, AUDÍFONS... 4

SERVEIS DE TELEVISIÓ (CONTRACTACIÓ I PRESTACIÓ) 3

TELECOMUNICACIONS (APARELLS, ANTENES, SERVEIS...) 12

TELÈFON (OPERADORS DE TELEFONIA) 8

TINTORERIES 3

TRANSPORT (PÚBLIC I PRIVAT) 3

VEHICLES (REPARACIONS), TÚNELS DE RENTAT I GRUES 7

VEHICLES (COMPRA-LLOGUER) 11

VENDES ESPECIALS (COMERÇ ELECTRÒNIC, DOMICILI...) 2

TOTAL SOL·LICITUDS ARXIVADES PER NO MEDIACIÓ 111
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Nombre de sol·licituds arxivades i traslladades a inspecció (per no haver prosperat la mediació i
haver-hi indicis d'infracció) 28

(De les quals 5 corresponen a reclamacions que estaven en tràmit el 31/12/07)

SECTOR

ASSEGURANCES 1

BARIS I RESTAURANTS 1

ELECTRODOMÈSTICS (COMPRA) 4

ESTABLIMENTS COMERCIALS, QUIOSCOS, SUPERMERCATS... 3

GAS (DISTRIBUCIÓ DE GAS: BUTÀ, PROPÀ...) 2

HABITATGES (REFORMES, REPARACIONS I DECORACIÓ) 2

HOTELS, BALNEARIS... 2

INFORMÀTICA (COMPRA) 2

INSTAL·LADORS DE CLIMATITZACIÓ (AIRE I CALEFACCIÓ) 1

INSTAL·LADORS (GAS, LLUM, AIGUA) 1

MOBLES 3

SERVEIS FOTOGRÀFICS 1

TELECOMUNICACIONS (APARELLS, ANTENES, SERVEIS) 1

VEHICLES (REPARACIONS), TÚNES DE RENTAT I GRUES 1

VEHICLES (COMPRA-LLOGUER) 2

VENDES ESPECIALS (COMERÇ ELECTRÒNIC, DOMICILI...) 1

TOTAL SOL·LICITUDS ARXIVADES I TRASLLADADES A INSPECCIÓ 28

Nombre de sol·licituds arxivades a mediació i traslladades per arbitratge  7

(De les quals 1 correspon a reclamacions que estaven en tràmit el 31/12/07)

SECTOR

TELÈFON (OPERADORS DE TELEFONIA) 4

HABITATGE (LLOGUER) 1

VEHICLES (COMPRA-LLOGUER) 2

TOTAL SOL·LICITUDS ARXIVADES A MEDIACIÓ I TRASLLADADES A
ARBITRATGE

7

Nombre de sol·licituds arxivades per inadmissió 4

(De les quals 3 corresponen a reclamacions que estaven en tràmit el 31/12/07)

                                                                                                                                                                             
MEMÒRIA D'ACTIVITATS EN MATÈRIA DE CONSUM ANY 2008 15



CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ                                                                       _______________________  

SECTOR

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 1

ELECTRODOMÈSTICS (REPARACIONS) 1

TELÈFON (OPERADORS DE TELEFONIA) 1

VEHICLES (REPARACIONS), TÚNES DE RENTAT I GRUES 1

TOTAL SOL·LICITUDS ARXIVADES PER INADMISSIÓ 4

Nombre de sol·licituds arxivades per no contactar 14

(De les quals 2 corresponen a reclamacions que estaven en tràmit el 31/12/07)

SECTOR

CARAVANES 1

ENTITATS FINANCERES I CANVI DE MONEDA 1

INTERNET PROVEÏDORS 1

TELECOMUNICACIONS (APARELLS, ANTENES, SERVEIS) 3

TELÈFON (OPERADORS DE TELEFONIA) 6

VENDES ESPECIALS (COMERÇ ELECTRÒNIC, DOMICILI...) 2

TOTAL SOL·LICITUDS ARXIVADES PER NO CONTACTAR 14

Nombre de sol·licituds en tràmit 37

SECTOR

AGÈNCIES DE VIATGES 4

ALTRES 2

APARTAMENTS TURÍSTICS, TEMPS COMPARTIT 1

ELECTRODOMÈSTICS (COMPRA) 5

ENERGIA ELÈCTRICA (LLUM) 2

ENTITATS FINANCERES I CANVI DE MONEDA 1

ESTABLIMENTS COMERCIALS, QUIOSCOS, SUPERMERCATS... 1

HABITATGE (COMPRA) 1

HABITATGES (REFORMES, REPARACIONS I DECORACIÓ) 1

HOTELS, BALNEARIS 1

INSTAL·LADORS (GAS, LLUM, AIGUA) 1

JOIES I RELLOTGES 1

MOBLES 1

                                                                                                                                                                             
MEMÒRIA D'ACTIVITATS EN MATÈRIA DE CONSUM ANY 2008 16



CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ                                                                       _______________________  

ÒPTIQUES, ARTICLES MÈDICS I ORTOPÈDICS, AUDÍFONS.... 2

SERVEIS FOTOGRÀFICS 1

TELECOMUNICACIONS (APARELLS, ANTENES, SERVEIS) 4

TELÈFON (OPERADORS DE TELEFONIA) 3

TINTORERIES 1

VEHICLES (REPARACIONS), TÚNELS DE RENTAT I GRUES 1

VEHICLES (COMPRA-LLOGUER) 2

VENDES ESPECIALS (COMERÇ ELECTRÒNIC, DOMICILI...) 1

TOTAL SOL·LICITUDS EN TRÀMIT 37

Nombre de sol·licituds traslladades a altres organismes competents 28

SECTOR

ACTIVITATS POSTALS I DE CORREUS 2

AGÈNCIES DE VIATGES 1

ALTRES 2

ANIMALS DOMÈSTICS 1

APARTAMENTS TURÍSTICS, TEMPS COMPARTIT 1

BARS I RESTAURANTS 5

ENERGIA ELÈCTRICA (LLUM) 1

ESTABLIMENTS COMERCIALS, QUIOSCOS, SUPERMERCATS... 2

HOTELS, BALNEARIS 2

INFORMÀTICA (COMPRA) 1

TRANSPORT (PÚBLIC I PRIVAT) 9

VEHICLES (COMPRA-LLOGUER) 1

TOTAL  SOL·LICITUDS  TRASLLADADES  A  ALTRES  ORGANISMES
COMPETENTS

28

Nombre de sol·licituds arxivades per no localització de l'empresa 1

SECTOR

ESTABLIMENTS COMERCIALS, QUIOSCOS, SUPERMERCATS... 1

TOTAL  SOL·LICITUDS  ARXIVADES  PER  NO  LOCALITZACIÓ  DE
L'EMPRESA

28

Nombre de sol·licituds arxivades per desistiment 5
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SECTOR

ALTRES 1

ENSENYAMENT (UNIVERSITATS, ACADÈMIES, CURSOS...) 1

GASOLINERES 1

INTERNET (PROVEÏDORS) 1

TELÈFON (OPERADORS DE TELEFONIA) 1

TOTAL SOL·LICITUDS ARXIVADES PER DESISTIMENT 5

Nombre de sol·licituds no iniciat el tràmit 2

(De les quals 2 corresponen a reclamacions que estaven en tràmit el 31/12/07)

SECTOR

ESTABLIMENTS COMERCIALS, QUIOSCOS, SUPERMERCATS... 1

GAS (DISTRIBUCIÓ DE GAS: BUTÀ, PROPÀ...) 1

TOTAL SOL·LICITUDS NO INICIAT EL TRÀMIT 2

2.3 GESTIÓ DE L'ARBITRATGE

Nombre de sol·licituds d'arbitratge presentades 7

SECTOR

TELÈFON (OPERADORS DE TELEFONIA) 4

HABITATGE (LLOGUER) 1

VEHICLES (COMPRA-LLOGUER) 2

TOTAL SOL·LICITUDS D'ARBITRATGE 7

Nombre de vistes que es facin (quan se'n facin) 10

SECTOR

AGÈNCIES DE VIATGES 1

AIGUA 1

MOBLES 1

TELÈFON (OPERADORS DE TELEFONIA) 7

TOTAL DE VISTES FETES 10

Nombre de Laudes 10
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SECTOR

AGÈNCIES DE VIATGES 1

AIGUA 1

MOBLES 1

TELÈFON (OPERADORS DE TELEFONIA) 7

TOTAL DE LAUDES 10

Nombre de proves (peritatges demanats en el procediment d'arbitratge) 0
Import dels peritatges: (€) 0
Nombre d'aclariments: 0

Adhesions a la JACC:

Nombre d'adhesions d'empreses de la comarca 18

●  CARGLASS, B.V., Sucursal en España, 01/01/08, Pg. Cementiri, 29, Nau D, Parcel·la P5, Pl.
Firal, 17600 FIGUERES, Vehicles (reparacions), túnels de rentat i grues

● CAL PASTOR (Joan Castelló Feliu), 15/02/08, Pont, 3, 17754 RABÓS, Cases de pagès, turisme
rural...

●  MAS DEL JONCAR, SC, 19/02/08, Camí del  Joncar,  15,  17470 SANT PERE PESCADOR,
Cases de pagès, turisme rural... 

●  PICAR I  BEURE,  SL,  18/03//08,  Equipament  de  la  llar,  C/  Llers,  4  B,  17740 VILAFANT,
Equipament de la llar

●  QÜEST RED CABLE (FRENCH-FASHION DIST., SL), 15/04/08, C/ Joan Maragall, 18 bis,
17600 FIGUERES, Establiments comercials, quioscos, supermercats...

●  CAL ENRIC (BOTIGUES BATGIR, SL),  22/04/08, Botiga Figueres,  C/ Méndez  Núñez, 46,
baixos, 17600 FIGUERES, Establiments comercials, quioscos, supermercats...

● ARTSTEEL, SCP, 05/05/08, C/ Muralla, 12, baixos, 17600 FIGUERES, Perruqueries i bellesa

●  VILA  ELECTRONICA,  C.B.P.,  04/08/08,  C/  Sant  Pau,  91,  baixos,  17600  FIGUERES,
Telecomunicacions (aparells, antenes, serveis...) 

● L'HORT DE SANT CEBRIÀ (Juan Carlos Garrido), 06/08/08, Ctra. Sant Pere Pescador, 1, 17474
TORROELLA DE FLUVIÀ, Cases de pagès, turisme rural...

●  ELECTRÒNICA ALBERT FONT, 03/09/08,  C/  Pau Casals,  2,  Esc.  2,  baixos,  17470 SANT
PERE PESCADOR, Telecomunicacions (aparells, antenes, serveis...)

●  ALBERT  GARCIA  VERGES,  09/09/08,  Rambla  de  Catalunya,  24,  17497  PORTBOU,
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Telecomunicacions (aparells, antenes, serveis...)

●  CEIGRUP FINQUES  J.  COPMPANY,  29/09/08,  C/  Pella  i  Forgas,  7,  17600  FIGUERES,
Apartaments turístics, temps compartit...

●   ESTEVE,  Esteve  Quintero  Coria,  20/10/08,  C/  Riera  Arnera,  97,  17720  MAÇANET  DE
CABRENYS, Telecomunicacions (aparells, antenes, serveis...)

●  TELECOM  (PERE  RIGALL  DESPLANS),  30/09/08,  C/  Fruita,  23,  17486  CASTELLÓ
D'EMPÚRIES, Telecomunicacions (aparells, antenes, serveis...)

●  TÈCNICS  EMPORDÀ,  S.C.,  29/10/08,  Pl.  Jaume  I,  4,  17486  CASTELLÓ  D'EMPÚRIES,
Telecomunicacions (aparells, antenes, serveis...)

● CAN PALAU (NÚRIA GUTES SERRA), 11/09/08, C/ Carmanal, 3, 17707 AGULLANA, Cases
de pagès, turisme rural...  

●  JC TECNICS,  SL ,18/11/08, C/ Aquari,  20,  17600 FIGUERES, Telecomunicacions (aparells,
antenes, serveis...)

●  AGRUPACIÓ  FLUVIÀ  SAT  2521,  20/11/09,  LA  PALMA-ESPINAVESSA,  17746
CABANELLES, Cases de pagès, turisme rural...
                                                                                              

3. SERVEI D'INSPECCIÓ DE DISCIPLINA DE MERCAT I CONSUM

La inspecció de consum investiga, comprova i controla el compliment de la normativa aplicable als
diferents sectors econòmics. Rep les denúncies de les persones consumidores per incompliments de
la  normativa  de  defensa  dels  consumidors  i  usuaris.   Inspecciona  comerços  i  empreses  que
intervenen en la comercialització de productes o en la prestació de serveis. També porta a terme
campanyes d'inspecció i control  de mercat per tal de supervisar l'adequació normativa d'aquells
sectors que es considerin prioritaris. Igualment, informa i assessora els agents econòmics en relació
amb la normativa que els resulta aplicable.

3.1 CAMPANYES

Campanya de rebaixes d'hivern 2008

L'objectiu d'aquesta campanya és comprovar:

● Si s'informa dels horaris comercials als clients.
● Si s'informa dels preus dels productes: l'anterior a la rebaixa i el rebaixat.
● Si els preus consten a l'aparador.
● Si no minoren els drets dels consumidors.
● Si la informació en rètols de caràcter fix està almenys en idioma català.
● Si es lliura tiquet o factura i aquesta és correcta.
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● Si es disposa de fulls de reclamació/denúncia.

Normativa aplicable:

● Llei 3/1993 de l'Estatut del Consumidor.
● Decret 206/1990, de 30 de juliol, d'inspecció de disciplina de mercat i consum.
● Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per la defensa de consumidors i usuaris.
● Llei 1/1990 sobre disciplina de mercat i defensa de l'usuari.
● Llei 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de la Llei 1/1993, de 18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre.
● Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista.
● Decret 73/2002 pel qual es regula la indicació dels preus dels productes oferts als consumidors i
usuaris.
● Decret 150/1996, de 30 d'abril, pel qual s'estableixen els períodes de rebaixes.
● Decret 70/2003, pel qual es regulen els fulls de reclamació/denúncia als establiments comercials i
en l'activitat de prestació de serveis.
● Llei 1/1998 de política lingüística

Aquesta campanya s'ha dut a terme pels consells comarcals que estan en conveni.

Es  van comprovar  8  establiments  dels  quals  3  complien  tots  els  punts  inspeccionats  i  la  resta
presentaven algun incompliment a la normativa vigent.

Campanya de control sistemàtic de productes alimentaris 2008
 
L'objectiu  és  controlar  analíticament  els  ingredients  dels  productes  alimentaris  considerats  d'ús
comú. Els laboratoris que analitzen aquests productes són:

● Laboratori Agroalimentari de Cabrils
● Centro de Investigación y Control de Calidad de Barajas (CICC).
● INCAVI. Estació enològica de Reus.

Aquesta campanya s'ha fet  en cascada entre tots  els consells  comarcals  que estem en conveni,
Serveis Territorials a Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre i Servei d'Inspecció de Disciplina
de Mercat i Consum de l'Agència Catalana de Consum i s'ha dut a terme durant tot l'any 2008.

La distribució dels productes pel que fa al nostre Consell Comarcal ha estat la següent:

Productes Nombre de
Mostres

Farina 4

Llegums 3

Oli d'oliva 3
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Vi de taula 3

Productes per a celíacs 3

Aigua 3

TOTAL MOSTRES (nombre d'actuacions) 19

S'han rebut els 19 butlletins analítics. Només en 1 butlletí no ha estat correcte  l'etiquetatge del
producte (aigua).

Campanya de control de la informació en establiments  de venda al  públic en relació a la
Televisió Digital Terrestre

L'objectiu és la comprovació en els diferents establiments de venda al públic d'electrodomèstics de
la informació i dels documents d'oferta dels aparells, la publicitat i les indicacions en els propis
aparells, vetllant perquè s'informi adequadament als consumidors, de manera visible i clarament
perceptible, si els esmentats aparells estan preparats per a rebre la TDT amb receptor intern, o bé
extern i si disposen de funcions interactives.

Normativa aplicable:

●  Ordre  TRI/487/2006  del  Departament  de  Treball  i  Indústria,  per  garantir  la  informació  i  la
prestació de serveis  dels drets  dels  consumidors i  usuaris  en el  procés  de la implantació de la
televisió digital terrestre (TDT) (DOGC núm. 4747, de 25 d'octubre de 2006).
●  Decret 206/1990, de 30 de juliol, d'Inspecció de Disciplina de Mercat  Consum (DOGC núm.
1338, de 3 de setembre de 1990).
● Llei 1/1190 sobre Disciplina de Mercat i Defensa dels consumidors i dels usuaris (DOGC núm.
1243, de 17 de gener de 1990).
● Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú (BOE núm. 285, de 27 de novembre de 1992).
●  Decret  70/2003,  de  4  de  març,  pel  qual  es  regulen  els  fulls  de  reclamació/denúncia  en  els
establiments comercials i en l'activitat de prestació de serveis (DOGC 3835 de 28 de març de 2003)
● Llei 1/1998, de Política Lingüística (DOGC núm. 2553, de 9 de gener de 1998).
● Decret Legislatiu 1/1993, de Comerç Interior (DOGC núm. 1748, de 21 de maig de 1993).

Aquesta campanya s'ha dut a terme pels consells comarcals que estan en conveni.

Es van comprovar 2 establiments,  dels quals 2 presentaven algun incompliment a  la  normativa
vigent.

Campanya de control sistemàtic de productes industrials 2008

L'objectiu és controlar la seguretat dels productes industrials considerats d'ús comú analitzant-los a:

● Applus i Laboratori General d'Assaigs i Investigacions (LGAI)
● Laboratorio de Ensayos e Investigaciones Textiles del Acondicionamiento Tarrasense (LEITAT)
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● Laboratori de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial d'Igualada (EUETII)

Aquesta campanya també s'ha fet en cascada entre tots els consells comarcals que estem en conveni,
Serveis  Territorials  a  Girona,  Lleida,  Tarragona  i  Terres  de  l'Ebre  i  el  Servei  d'Inspecció  de
Disciplina de Mercat i Consum de l'Agència Catalana de Consum i s'ha dut a terme durant tot l'any
2008.

La distribució dels productes recollits pel nostre Consell Comarcal ha estat la següent:

Productes
Nombre de
Mostres

Material escolar 5

Joguines funcionals 4

TOTAL MOSTRES (nombre d'actuacions) 9

S'han rebut els 9 butlletins analítics de les 9 mostres enviades, dels quals 9 butlletins no han estat
correctes pel tema d'etiquetatge.

Campanya de control del marcatge de preus

L'objectiu és comprovar el compliment de la informació dels preus dels productes i dels serveis
d'acord amb els requisits establerts per la norma.

A la vegada es pretén detectar errades en els preus entre documents d'oferta i els que consten en les
prestatgeries de l'establiment o respecte del preu de caixa, segons els sistemes de lectura dels codis
de barres.

Normativa aplicable:

● Llei 1/1190, de 8 de gener, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i usuaris
(DOGC núm. 1253 de 9 de febrer de 1990).
● Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior i pel qual s'aprova la refosa en un
Text únic dels preceptes de la Llei 1/1993, de 18 de febrer i la Llei 23/1991, de 29 de novembre
(DOGC núm. 1748 de 21 de maig de 1993).
●  Decret 206/1990, de 30 de juliol, sobre la inspecció de disciplina de mercat i consum (DOGC
núm. 1338 de 3 de setembre de 1990).
● Decret 73/2002, de 19 de febrer, pel qual es regula la indicació dels preus dels productes oferts als
consumidors i usuaris (DOGC núm. 3593 de 12 de març de 2002).

Aquesta campanya s'ha dut a terme pels consells comarcals que estan en conveni.

Es van comprovar 27 establiments dels quals 11 presentaven algun incompliment a la normativa
vigent.
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3.2 ALERTES

La Delegació Territorial de Girona envia un llistat d'alertes als diferents consells comarcals de la
província. Durant l'any 2008 aquest Consell ha cercat 42 alertes a la comarca, on s'ha trobat una
alerta en diferents establiments:

● Es va trobar 1 producte alertat: “Biberó Avent-Philips (125 ml.) ref. SCF 640/17”. Va ser retirat
de la venda.

3.3 CONTROL DE MERCAT, DENÚNCIES I DEMANDES D'INSPECCIÓ SSTT GIRONA

També s'han dut a terme tasques inspectores derivades de la detecció de possibles infraccions
administratives en expedients en què no s'ha aconseguit arribar a un acord amb la mediació
efectuada,  en  concret  s'han inspeccionat  21  establiments,  havent-se constatat  amb la  inspecció
realitzada  que  en  11  dels  esmentats  establiments  es  van  trobar  indicis  d'haver  comès  alguna
infracció administrativa, per la qual cosa es van traslladar els expedients a  l'Agència Catalana del
Consum.

Arrel d'una informació rebuda sobre una possible perillositat del producte, es va fer una presa de
mostres d'una  “Bossa Cotillón” per tal de verificar que complís amb la normativa vigent, havent
resultat finalment que era conforme a la normativa.

També s'han dut a terme  tasques inspectores derivades de la presentació de denúncies contra
empreses de la comarca, en concret s'han inspeccionat 29 establiments, havent-se constatat amb la
inspecció realitzada  que en 11 dels  esmentats  establiments  es  van trobar  indicis d'haver  comès
alguna  infracció  administrativa,  per  la  qual  cosa  es  van  traslladar  els  expedients  a  l'Agència
Catalana del Consum.

Cal destacar que per part de la nostra inspectora de consum també s'ha col·laborat amb els Serveis
Territorials de l'Agència Catalana del Consum a Girona, per tal de dur a terme la immobilització i
retirada del mercat de les minimotos i miniquads detectats en establiments de la nostra comarca,
especialment a La Jonquera, a Figueres i a Llers, en tractar-se d'un producte que no compleix la
normativa de consum i que és especialment perillós.

Francesca Falcó i Roig
Coordinadora Comarcal de Consum

Figueres, 3 de juliol de 2009
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