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I. ANTECEDENTS

En data  1  de  juliol  de  2010 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 2010 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 de les persones consumidores i usuàries:

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.

                                                                                                                                                                             
MEMÒRIA D'ACTIVITATS EN MATÈRIA DE CONSUM ANY 2010 3



CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ                                                                       _______________________  

II. OFICINA D'ATENCIÓ AL PÚBLIC

1. Informació al consumidor

En aquest punt cal destacar que s'ha dut a terme la tasca d'informació i assessorament a
les persones consumidores i usuàries de la comarca mitjançant l'Oficina d'Informació al
Consumidor de l'Alt Empordà situada a la seu del Consell Comarcal. 

Igualment, s'ha procedit a tramitar totes les reclamacions presentades pels consumidors,
portant  a  terme les  mediacions  derivades  de  les  mateixes.  Pel  que  fa  al  nombre  de
reclamacions tramitades, hi ha hagut un increment del 20 % respecte de l'any 2009.

En  concret,  del  total  de  1959  persones  ateses  en  l'esmentat  període  (1531  visites
presencials,  394  consultes  telefòniques  i  34  correus  electrònics)  es  van  tramitar  416
reclamacions , havent donat lloc a les corresponents mediacions, de les quals  156 van
ser resoltes per mediació, 77 van ser arxivades sen se haver aconseguit cap acord
entre les parts, 5 van ser arxivades per no admissi ó de la reclamació, 33 van ser
traslladades a altres organismes competents, 23 van  ser arxivades per desistiment,
8  es  van  arxivar  per  no  poder  localitzar  l'empresa,  14  van  ser  arxivades  i
traslladades  a  inspecció,  8  van  ser  arxivades  a  med iació  i  traslladades  per
arbitratge a la Junta Arbitral de Consum de Catalun ya, i les 92 restants es trobaven
en tràmit a data 31 de desembre de 2009.

També es van tramitar 31 denúncies per possible infracció administrativa,  així com 30
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.  Com es  pot
observar,  del  total  de 68 municipis que té la nostra comarca el  m ajor nombre de
visites l'ha generat la ciutat de Figueres, seguida  de Roses, Castelló d'Empúries i
Vilafant.
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OFICINA COMARCAL D'INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR 2009

Consultes Total %

21 77 0 0 98 5

172 753 7 11 943 48,14

3 25 0 1 29 1,48

19 50 1 0 70 3,57

8 38 0 2 48 2,45

Roses 50 100 7 3 160 8,17

22 59 1 0 82 4,19

20 26 10 5 61 3,11

101 354 5 8 468 23,89

Total 416 1482 31 30 1959

Població Reclamacions Denúncies Queixes

Castelló d'Empúries

Figueres

La Jonquera

L'Escala

Llançà

Vilafant

Fora de la comarca

Altres
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Pel que fa als temes de consum que més reclamacions han generat, destaca 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
ha  disminuït  la  problemàtica  derivada  de  la  facturació  de  trucades  als  números  que
comencen  amb  el  prefix  905  (números  de  tarifació  addicional),  que  corresponen
bàsicament a concursos de televisió, molt  probablement perquè hi  ha hagut una nova
regulació  d'aquests  concursos  televisius.  En  canvi,  es  mantenen  les  reclamacions  en
relació a la facturació de missatges SMS premium que el consumidor declara no haver
subscrit mai i, per tant, hi sol haver disconformitat pel que fa a l'alta d'aquests serveis. En
relació a aquesta problemàtica, el 27 de novembre de 2009 va entrar en vigor una nova
normativa en virtut de la qual, tal com succeeix amb els números de tarifació addicional,
es permet a l'usuari pagar només la part de la factura amb la qual està d'acord, deixant
pendent de pagament l'import corresponent als serveis SMS premium mentre es tramita la
corresponent reclamació i d'aquesta manera l'operadora no li pot tallar la línia. També se
segueixen  detectant  altres  temes  habituals  com  ara  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 facturació de serveis no contractats, etc. Segueix havent-hi molts problemes
de facturació i els derivats de les altes i baixes del servei i de les portabilitats des d'una
companyia operadora cap a una altra, sense que la primera deixi de facturar els serveis i
generant  una  doble  facturació  .  Pel  que  fa  a  la  compra  d'aparells  de  telefonia,  els
principals problemes que es plantegen són els derivats de l'aplicació de la garantia legal.

El  segon  lloc  pel  que  fa  al  nombre  de  reclamacions  pla ntejades  l'ocupa  també
aquest any el sector de l'energia elèctrica (llum).  La majoria d'aquestes reclamacions
van  ser  degudes  als  talls  del  subministrament  elèctric  que  van  patir  els  usuaris  de
diversos municipis de la comarca com a conseqüència de la nevada del dia 8 de març de
2010. D'altra banda, la liberalització del mercat elèctric a partir de l'1 de juliol de 2009
també ha incidit  en l'increment de les reclamacions per contractacions no consentides
dutes a terme per comercials de les diferents companyies que actualment operen en el
mercat .  

Les reclamacions relatives al servei de subministrament de gas ocupen el tercer l loc.
La major part d'aquestes reclamacions són en matèria de facturació, sobretot en relació a
la  no  emissió  de  les  factures  amb la  periodicitat  establerta  contractualment,  amb  els
consegüents inconvenients que això comporta per al client.

El quart lloc l'ocupa el sector del transport aeri de passatgers, amb tots els problemes
derivats de la cancel·lació i retard dels vols.

Altres  sectors  que  han  tingut  una  especial  importància  pel  que  fa  al  nombre  de
reclamacions ateses han estat  el  dels  serveis  comercials diversos i  també el  dels
tallers de reparació de vehicles.  La major part de les reclamacions pel que fa als serveis
comercials  diversos  han  estat  en  matèria  de  garanties,  sobretot  en  relació  a  la
interpretació  i  aplicació  de la  vigent  normativa  de  garanties  en la  venda de béns  de
consum. També hi ha problemes derivats de les devolucions i canvis de productes. En
aquest  punt  cal  destacar  que,  per  segon any consecutiu,  s'ha detectat,  suposem que
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degut a l'actual situació de crisi econòmica, un augment de les reclamacions en matèria
de  vendes  efectuades  fora  d'establiment  mercantil,  sobretot  pel  que  fa  a  vendes
domiciliàries i vendes en excursions adreçades a gent gran, en les quals s'adquireixen
productes  amb  unes  suposades  propietats  terapèutiques  que  resulten  falses  o  no
adequades per a la persona que les adquireix. Aquests contractes solen anar vinculats a
un finançament amb una entitat financera i, un cop transcorregut el termini de desistiment
de 7 dies hàbils, resulta molt difícil per al consumidor poder resoldre els mateixos. Pel que
fa  als  tallers  de  reparació  de  vehicles  automòbils,  els  principals  problemes  venen
donats per  la  no  elaboració  del  preceptiu  pressupost  previ  o  disconformitats  amb les
reparacions efectuades sense que se'n vulgui respondre dintre del període de garantia.

Pel que fa a les consultes plantejades per les persones consumidores i usuàries de la
comarca,  segueix  destacant  el  tema  de  l'habitatge,  en  particular  les  qüestions
derivades dels arrendaments urbans.  En relació 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  un cop finalitzat  el  mateix,  així  com en
quines són les obligacions de les parts pel que fa a les obres que s'han de dur a terme en
l'habitatge.  Cal  assenyalar  també  que,  degut  a  l'actual  situació  de  crisi  econòmica,
destaca  per  segon  any  consecutiu  l'increment  de  les  consultes  relatives  als  serveis
financers,  sobretot davant la impossibilitat de poder fer front al pagament dels préstecs
subscrits, destacant sobretot les consultes relatives als préstecs hipotecaris  pel que fa
als tipus d'interès i condicions dels mateixos. En aquest apartat convé fer esment a les
consultes relatives als anomenats “swaps” o permutes financeres de tipus d'interès,
és  a  dir,  contractes  que  els  consumidors  signaven  amb  les  entitats  financeres  en  el
moment de subscriure els préstecs hipotecaris i que es vinculaven a aquests darrers, en
virtut dels quals es garantia un determinat tipus d'interès i que han comportat que en el
moment en què els tipus d'interès han baixat el consumidor ha hagut de pagar importants
quantitats  a  l'entitat  financera.  Segons  sembla,  aquests  productes  s'oferien  com una
garantia als consumidors pel cas que es donés una pujada del tipus d'interès, però no
se'ls informava que en cas d'una baixada de tipus seria el consumidor el que hauria de
pagar el diferencial a l'entitat financera. En aquest sentit, ja hi ha resolucions de Banco de
Espanya que consideren que les clàusules d'aquests contractes són abusives en tractar-
se d'un producte d'elevat risc financer i que està pensat per a empreses i professionals i
no d'una manera generalitzada per a tots els consumidors. De totes maneres, cal una
resolució judicial per declarar la nul·litat d'aquests contractes i ja s'han admès a tràmit
diverses demandes col·lectives presentades per associacions de consumidors. 

També el sector de les telecomunicacions i telefonia tant fi xa com mòbil ha generat
com cada any un elevat nombre de consultes.
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RECLAMACIONS DE L'ANY 2010 PER SECTORS

Sector 2010 %

83 19,95

8 1,92

1 0,24

11 2,64

6 1,44

Gas 35 8,41

6 1,44

9 2,16

5 1,2

87 20,91

73 17,55

4 0,96

17 4,09

1 0,24

2 0,48

10 2,4

33 7,93

23 5,53

2 0,48

416

Altres

Aparells electrònics

Assegurances

Electrodomèstics

Espectacles

Habitatge compra

Hostaleria

Informàtica compra

Telecomunicacions

Llum

Mobles

Serveis comercials diversos

Serveis correus

Serveis d'instal.lació, reparació i manteniment de calderes de calefacció

Serveis financers

Transport aeri, ferroviari, marítim i mercaderies

Vehicles

Venda per internet

Total reclamacions rebudes
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Altres
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2. Gestió de reclamacions

2.2. Mediacions:

� Nombre de sol·licituds resoltes per mediació 119
(de les quals 27 són reclamacions de l'any 2009)

SECTOR
Altres 27

Aparells electrònics (compra) 4

Electrodomèstics (compra) 4

Ensenyament 1

Espectacles 5

Gas 10

Hostaleria 1

Informàtica compra 2

Instal.lacions de gas i revisions de gas 2

Internet 9

Llum 59

Mobles 1

Serveis comercials diversos 10

Serveis correus 1

Tallers reparació vehicles 5

Telefonia fixa 6

Telefonia mòbil 34

Vehicles compra 2

Total sol·licituds resoltes per mediació 183
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2010 %

183 40,31

97 21,37

11 2,42

38 8,37

92 20,26

33 7,27

454

De les quals

Sol.licituds resoltes per mediació

Sol.licituds arxivades per no haver prosperat la mediació

Sol.licituds arxivades a mediació i traslladades a arbitratge

Sol.licituds en que no s'ha iniciat la mediació

Sol.licituds en tràmit

Sol.licituds traslladades a altres organismes competents

Total reclamacions

* s'inclouen les reclamacions que es trobaven en tràmit a data 31 de desembre de 2009.
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� Nombre de sol·licituds arxivades ( per no haver prosperat la mediació) 97
(de les quals 20 són reclamacions de l'any 2009)

SECTOR
Agències de viatges 3

Altres 23

Aparells electrònics (compra) 3

Electrodomèstics (compra) 5

Espectacles 6

Gas 3

Habitatge reparacions 1

Hostaleria 3

Informàtica compra 2

Mobles 3

Serveis comercials diversos 10

Serveis financers 5

Serveis tècnics reparació electrodomèstics 2

Tallers reparació vehicles 9

Telefonia fixa 1

Telefonia mòbil 10

Transport aeri passatgers 7

Vehicles compra 1

Total sol·licituds arxivades (per no haver prospera t la mediació) 97
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� Nombre de sol·licituds arxivades i traslladades a inspecció (per no haver prosperat la
mediació i haver indicis d'infracció) 18
(de les quals 4 són reclamacions de l'any 2009)

SECTOR
Altres 1

Aparells electrònics (compra) 1

Electrodomèstics (compra) 1

Gas 4

Habitatge compra 1

Habitatge reparacions 1

Hostaleria 1

Informàtica compra 1

Llum 2

Serveis comercials diversos 3

Telefonia fixa 1

Transport aeri passatgers 1

Total sol·licituds arxivades i traslladades a inspe cció (per no haver
prosperat la mediació i haver indicis d'infracció) 18

� Nombre de sol·licituds arxivades a mediació i traslladades a arbitratge 11
(de les quals 3 són reclamacions de l'any 2009)

SECTOR
Altres 1

Llum 1

SMS 1

Telefonia fixa 1

Telefonia mòbil 7

Total sol·licituds arxivades a mediació i tralladad es a arbitratge 11
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� Nombre de sol·licituds arxivades per inadmissió 5

SECTOR
Altres 5

Total sol·licituds arxivades per inadmissió 5

� Nombre de sol·licituds en tràmit 92

SECTOR

Altres 12

Agencies de viatges 1

Aigua 1

Aparells electrònics (compra) 1

Bars 1

Electrodomèstics (compra) 1

Gas 13

Instal·lacions de gas i revisions de gas 2

Internet 5

Llum 12

Mobles 1

Serveis comercials diversos 1

Serveis financers 2

SMS 1

Tallers reparació vehicles 4

Telefonia fixa 1

Telefonia mòbil 26

Tèxtil 1

Transport aeri passatgers 3

Vehicles compra 3

Total sol·licituds en tràmit 92
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� Nombre de sol·licituds traslladades a altres organismes competents 33

SECTOR
Altres 2

Aparells electrònics (compra) 1

Electrodomèstics 1

Hostaleria 3

Lloguer vehicles 1

Llum 1

Pàrquings 1

Serveis financers 1

Tallers reparació de vehicles 1

Telefonia fixa 1

Telefonia mòbil 2

Transport aeri passatgers 13

Transport marítim 1

Transport de mercaderies 3

Venda per Internet 1

Total sol·licituds traslladades a altres organismes  competents 33

� Nombre de sol·licituds arxivades per no localitzar l'empresa 9
(de les quals 1 és reclamació de l'any 2009)

SECTOR
Habitatges reparacions 1

Serveis comercials diversos 2

Tallers reparació vehicles 3

Transport aeri passatgers 3

Sol·licituds arxivades per no contactar 9
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� Nombre de sol·licituds arxivades per desistiment 24
(de les quals 1 és reclamació de l'any 2009)

SECTOR
Aigua 1

Altres 3

Assegurances 1

Gas 1

Gasolineres 1

Hostaleria 1

Internet 2

Llum 3

Perruqueries, tractaments de bellesa, bronzejat 1

Serveis d'instal·lació, reparació i manteniment calderes calefacció 1

Serveis financers 2

Serveis tècnics reparació electrodomèstics 1

SMS 1

Telefonia fixa 2

Telefonia mòbil 2

Venda per Internet 1

Sol·licituds arxivades per desistiment 24
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2.3. Gestió de l'Arbitratge:

� Nombre de sol·licituds d’arbitratge presentades 84

SECTOR
Altres 14

Agències de viatges 1

Aparells electrònics (compra) 1

Electrodomèstics (compra) 1

Gas 2

Habitatge compra 1

Habitatge reparacions 1

Instal·lacions de gas i revisions de gas 1

Internet 6

Llum 7

Mobles 1

Serveis comercials diversos 1

Serveis d'instal·lació, reparació i manteniment de calderes calefacció 1

SMS 3

Tallers reparació vehicles 5

Telefonia fixa 3

Telefonia mòbil 29

Transport aeri passatgers 5

Venda per Internet 1

Total sol·licituds d'arbitratge presentades 84

� Nombre de vistes que es facin (quan se’n facin) 14

SECTOR
Correus 1

Ensenyament 1

Telefonia fixa 1

Telefonia mòbil 11

Total vistes 14
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III. ACTIVITATS FORMATIVES DE CONSUM

En  aquest  apartat  cal  destacar  la  realització  de  xerrades  i  sessions  informatives  de
consum a col·lectius de consumidors i d'empresaris.
   
En data 17 de febrer de 2010 per part de l'Àrea de Consum del Consell Comarcal es va
organitzar  una  sessió  informativa  de  1'5  hores  de  durada  anomenada  “Aspectes
quotidians del consum: drets i deures” adreçada a dones immigrants que assisteixen a
classes d'alfabetització a “CÀRITAS FIGUERES”. La sessió va anar a càrrec del Sr. Xavier
Nieto i Masero, Tècnic de la Secció de Consum de l'ACC a Girona, havent-hi participat
també com a ponent la coordinadora comarcal de consum i hi van assistir 35 persones.

En data  24 de febrer  de 2010 es va organitzar una sessió  informativa  adreçada  als
membres del Casal de la Gent Gran de Garriguella, anomenada “Aspectes quotidians del
consum: drets i  deures”. La sessió, de 1 hora de durada, va anar a càrrec de la Sra.
Francesca  Falcó,  Coordinadora  Comarcal  de  Consum  del  Consell  Comarcal  de  l'Alt
Empordà, i hi van assistir 51 persones. 

En  data  25  de  febrer  de  2010  es  va  organitzar  una  sessió  informativa   anomenada
“Contractes fàcils,  contractes segurs”,  adreçada als pares dels usuaris de la Fundació
“ALTEM” (persones amb discapacitat psíquica), la qual va tractar de la problemàtica dels
contractes fora  d'establiment  mercantil,  vendes a distància  i  finançament  de compres,
emmarcat en el context  de les persones amb discapacitat  psíquica,  i  adaptades a les
necessitats d'aquestes persones. La sessió, de 1 hora de durada, va anar a càrrec del Sr.
Martí Rosselló, Tècnic de la Secció de Consum de l'ACC a Girona, havent-hi participat
també com a ponent la coordinadora comarcal de consum, i hi van assistir 10 persones.

En data 3 de març de 2010 per part de l'Àrea de Consum del Consell Comarcal es va
organitzar  una  sessió  informativa  de  1'5  hores  de  durada  anomenada  “Aspectes
quotidians del consum: drets i deures” adreçada a immigrants que assisteixen a classes
d'alfabetització a “CÀRITAS FIGUERES”. La sessió va anar a càrrec del Sr. Xavier Nieto i
Masero, Tècnic de la Secció de Consum de l'ACC a Girona, havent-hi participat també
com a ponent la coordinadora comarcal de consum i hi van assistir 35 persones.

En data 23 de març de 2010 es va organitzar conjuntament amb l'Associació “Unió de
Botiguers i Empresaris Turístics” (UBET) de L'Escala una sessió informativa adreçada al
sector comercial anomenada “Principals obligacions en matèria de protecció de dades”,
en la qual es va tractar de les principals obligacions dels comerciants pel  que fa a la
protecció de les dades personals dels seus clients. La sessió, de 1 hora de durada, va
anar  a  càrrec  de  la  Sra.  Eulàlia  Màrquez  i  Roca,  Auditora  de  l'Agència  Catalana  de
Protecció de Dades, i hi van assistir 15 persones.

En data 8 d'abril de 2010 es va organitzar una sessió informativa adreçada  als membres
del Casal de la Gent Gran de Vilabertran, anomenada “Aspectes quotidians de consum:
drets i deures”. La sessió, de 1 hora de durada, va anar a càrrec de la Sra. Francesca
Falcó, Coordinadora Comarcal de Consum del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, i hi van
assistir 20 persones.
En data 27 de maig de 2010 es va organitzar una sessió informativa adreçada al sector

                                                                                                                                                                             
MEMÒRIA D'ACTIVITATS EN MATÈRIA DE CONSUM ANY 2010 20



CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ                                                                       _______________________  

empresarial de la localitat de Vilafant, anomenada “Consum i Empresa”, en la qual es va
tractar de les obligacions dels establiments, mitjans de pagament i tramitació i gestió de
reclamacions. La sessió, de 1'5 hores de durada, va anar a càrrec del Sr. Martí Rosselló,
Tècnic de la Secció de Consum de l'ACC a Girona, i hi van assistir 15 persones.  

En  data  28  de  maig  de  2010  es  va  organitzar  conjuntament  amb  l'Associació  de
Comerciants  de  Roses  “ACOR”  una  sessió  informativa  adreçada  al  sector  comercial
anomenada “Principals obligacions en matèria de protecció de dades”, en la qual es va
tractar  de les principals  obligacions dels  comerciants  pel  que fa a la  protecció de les
dades personals dels seus clients. La sessió, de 1 hora de durada, va anar a càrrec de la
Sra. Eulàlia Màrquez i Roca, Auditora de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, i hi
van assistir 10 persones.

En data 20 d'octubre de 2010 es va organitzar una sessió informativa de 1'5 hores de
durada  anomenada  “Aspectes  quotidians  del  consum:  drets  i  deures”  adreçada  als
membres de la Comunitat Islàmica d'Empúriabrava. La sessió va anar a càrrec del Sr.
Xavier Nieto i Masero, Tècnic de la Secció de Consum de l'ACC a Girona, i hi van assistir
27 persones. 

Sessió informativa de consum
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IV. ACTIVITATS EDUCATIVES DE CONSUM

En data 2 de març de 2010 es va organitzar una xerrada adreçada als integrants de
l'AMPA del CEIP Cabanes, anomenada “Jugar o consumir jocs?”. La sessió va anar a
càrrec de la Sra. Yesica Peregrina, educadora de l'Escola del Consum de Catalunya. 

En data 27 d'abril de 2010 es van organitzar dos tallers adreçats als alumnes de cinquè i
sisè  del  CEIP Mª  Àngels  Anglada  de  Figueres.  Els  tallers  s'anomenaven  “El  consum
responsable  i  l'etiquetatge  de  fruites  i  verdures”  i  es  van  dur  a  terme per  part  de  la
coordinadora de consum i de la inspectora de consum del Consell Comarcal. La durada
dels tallers va ser d'una hora i van assistir 25 alumnes a cada taller.   

 Taller de Consum a l'ESC M. Àngels Anglada

V. ARBITRATGE DE CONSUM

En  el  marc  del  conveni  de  col·laboració  i  delegació  de  competències  subscrit  amb
l’Agència  Catalana  del  Consum,  el  Consell  Comarcal  està  duent  a  terme  diverses
activitats de foment de l’adhesió d’empreses i entitats de la nostra comarca a la Junta
Arbitral de Consum de Catalunya.

La  Junta  Arbitral  de  Consum  de  Catalunya  és  un  organisme  administratiu,  adscrit  a
l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya, encarregat de tramitar les
reclamacions  que  plantegem  els  ciutadans  d’arreu  de  Catalunya  quan  ens  sentim
perjudicats com a conseqüència de la compra d’un producte o la prestació d’un servei.

L'arbitratge de consum és un sistema extrajudicial i voluntari, protector dels consumidors i
dels empresaris, que permet resoldre amb caràcter vinculant i de manera ràpida i gratuïta
les diferències sorgides entre les empreses i els seus clients. 
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� Adhesions a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya d’empreses de la comarca:

• 1.-  Alumini  Sabina,  SA,  13/01/10,  Riera  Ginjolers,  11,  17480  Roses,  
instal·lacions de fusteria i matèries plàstiques, sense limitacions.

• 2.- Fajol-Prats, S.C., 26/01/2010, C/ Joan Maragall, 6, 17600 Figueres, 
serveis comercials diversos, sense limitacions.

• 3.-  Empordàlia,  SCCL,  12/02/2010,Crta.  De  Roses,  S/N,  17479  Pau,  
establiments comercials, quioscos, supermercats, sense limitacions. 

• 4.- Empordàlia, SCCL, 12/02/2010,Crta. De Roses, S/N, 17493 Vilajuïga,  
establiments comercials, quioscos, supermercats, sense limitacions. 

• 5.- Fundació ARAM, 17/02/2010, C/ Pous i Pagès, S/N, 17600 Figueres,  
esports ( instal·lacions esportives i gimnasos ), sense limitacions.

• 6.-  Productes  alimentaris  Macau  S.L.,  05/03/2010,  C/  De  la  Font,  1,  
17495  Palau-saverdera,  indústries  de  productes  alimentaris,  
begudes,...sense limitacions.

• 7.-  Restaurant  Can  Mach  S.L.,  30/03/2010,  Barri  de  Tapis,  26,  17720  
Maçanet de Cabrenys, bars i restaurants, sense limitacions.

• 8.-  Associació  Alt  Empordà  Turisme,  01/04/2010,  C/  Nou,  48,  17600  
Figueres, hotels, balnearis,...sense limitacions.

• 9.-Hotel  Porto  Cristo  (  DC  Portocristo,  S.L.  ),  07/04/2010,  C/  Illa,  10  
(  Apartament  Cap  de  Creus  ),  17489  Port  de  la  Selva,  hotels,  
balnearis,...sense limitacions.

• 10.-Hotel Porto Cristo ( DC Portocristo, S.L. ),  07/04/2010, C/ Major, 59,  
17489 Port de la Selva, hotels, balnearis,...sense limitacions.

• 11.-Àreas,  S.A.,  07/04/2010,  Figueres  Hostaleria  Est.  P.  Est.  (  CAFÉ  
CAFÉ  ),  17600  Figueres,  establiments  comercials,  quioscos,  
supermercats,...sense limitacions.

• 12.-Àreas, S.A., 07/04/2010, Jonquera Hostaleria, A.S.-N Ap7 Km. 35  (  
MEDAS  ),  17476  Garrigàs,  establiments  comercials,  quioscos,  
supermercats,...sense limitacions.

• 13.-Àreas, S.A., 07/04/2010, Empordà Hostaleria,  A.S.-N Ap7 Km. 35  (  
MEDAS  ),  17476  Garrigàs,  establiments  comercials,  quioscos,  
supermercats,...sense limitacions.

• 14.-Àreas,  S.A.,  07/04/2010,  Jonquera  Hostaleria,   A.S.  Ap7  Km.  7  
( ARS ),  17700  La  Jonquera,  establiments  comercials,  quioscos,  
supermercats,...sense limitacions.

• 15.-Àreas,  S.A.,  07/04/2010,  Empordà  Tienda,   A.S.-N  Ap7  Km.  35   
(  DIVERS  ),  17476  Garrigàs,  establiments  comercials,  quioscos,  
supermercats,...sense limitacions.

• 16.-Àreas,  S.A.,  07/04/2010,  Empordà  Tienda,   A.S.-S  Ap7  Km.  35  
(  DIVERS  ),  17476  Garrigàs,  establiments  comercials,  quioscos,  
supermercats,...sense limitacions.

• 17.-  El  Celler  de  Tapis  S.L.,  13/04/2010,  Ctra.  De  Tapis,  S/N,  17720  
Maçanet de Cabrenys, bars i restaurants, sense limitacions.

• 18.-  Tramuntel,  06/05/2010,  C/  Simó  Gratacós,  9,  17600  Figueres,  
Telecomunicacions ( aparells, antenes, serveis,... ), sense limitacions.
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• 19.- Casas/Ucasas ( Calzados Lamolla, SA ), 21/06/2010, C/ Girona, 17,  
Figueres, Calçat, articles de marroquineria i viatge.

• 20.-  FISERSA (Figueres  de  Serveis,  SA),  26/10/10,  C/  Alemanya,  5,  
Figueres, Aigua.

•        21.- FISERSA (Figueres de Serveis, SA), 26/10/10, C/ Alemanya, 5, Figueres,
Transport públic i privat.

Així, doncs, en el decurs de l'any 2010 s'ha aconseguit l'adhesió a la JACC d'un total de
21 establiments de la comarca.

Convé destacar l'adhesió de l'empresa municipal de serveis FIGUERE S DE SERVEIS,
SA (FISERSA). Aquesta adhesió té una gran transcend ència a la nostra comarca,
tota vegada que FISERSA presta el servei de submini strament d'aigua i també el
transport públic a la ciutat de Figueres, és a dir,  a una població de més de 40.000,-
habitants.     

D'altra banda, cal tenir en compte que actualment les vistes d’arbitratge de consum es
poden dur a terme a la seu del Consell Comarcal, concretament aquest any 2010 se n'han
celebrat de presencials en dates 9 de juliol de 2010 i 2 de desembre de 2010, totes elles
en matèria de telecomunicacions. Així mateix, es va celebrar la primera vista mitjançant
videoconferència  amb la seu de la Junta  Arbitral  de Consum a Barcelona en data 14
d'octubre de 2010.

Celebració de vistes arbitrals a la seu del Consell Comarcal
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VI. SERVEI D'INSPECCIÓ DE DISCIPLINA DE MERCAT I CO NSUM

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.

1. Campanyes

Campanya de control sistemàtic de productes aliment aris 2010
 
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).
• APPLUS Agroalimenario.

Normativa aplicable:

• RD 1334/1999,  Norma general  d'etiquetatge,  presentació  i  publicitat  dels  productes
alimentaris. Modificat pels RD 238/2000, RD 1324/2002, RD 2220/2004, RD 892/2005, RD
36/2008 i RD 1245/2008.
• RD 1808/1991, regula la indicació del lot al qual pertany un producte alimentari.
• RD 930/1992,  de  17  de  juliol,  que aprova  la  Norma d'etiquetatge  sobre  propietats
nutritives dels productes alimentaris.
• Reglament CE 1924/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de desembre de
2006, relatiu a les declaracions nutricionals i de propietats saludables als aliments.
• RD  1801/2008,  de  3  de  novembre,  pel  qual  s'estableixen  normes  relatives  a  les
quantitats nominals per a productes envasats i al control del seu contingut efectiu (aquest
RD deroga el RD 1472/1989 però no entra en vigor fins el 11/04/09).
• Reglament CE 1829/2003  del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de setembre de
2003, sobre aliments i pinsos modificats genèticament.
• Normes de qualitat específiques de cada producte.
• Decret 206/1990, de 30 de juliol, sobre la inspecció de disciplina del mercat i consum.

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 2009.
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La distribució dels productes pel que fa al nostre Consell Comarcal ha estat la següent:

Productes Nombre de
Mostres

Begudes no alcohòliques (most i gasosa) 3

Farines i derivats (farines de blat i integrals) 3

Llets (llet sencera UHT i esterilitzada) 3

Conserves  de  peix  (sardines/sardinetes  en  oli
d'oliva o gira-sol)

2

TOTAL MOSTRES (nombre d'actuacions) 11

S'han  rebut  els  11  butlletins  analítics,  havent  resultat  que  cap  producte  presentava
incompliments de la normativa vigent.

Campanya de control sistemàtic de productes industr ials 2010

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

• Laboratori General d'Assaigs i Investigacions (LGAI)
• Idiada Automotive Technology (IDIADA)
• Laboratori de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial d'Igualada (EUETII)
• LEITAT Terrassa
• AIJU Alacant
• CICC  Barajas

Normativa aplicable:

• RD 1468/1988, de 2 de desembre,  Reglament d'etiquetatge,  presentació i  publicitat
dels productes industrials destinats a la seva venda directa als consumidors i usuaris.
• Disposicions,  reglaments  i  normes  específiques  per  a  cada  grup  de  productes  i
determinacions.

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 2009.
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La distribució dels productes recollits pel nostre Consell Comarcal ha estat la següent:

Productes Nombre de
Mostres

Roba infantil (pijames de nadó) 3

Material de puericultura (xumets) 1

Material elèctric d'ús domèstic (adaptadors) 3

Joguines aquàtiques ( braçalets) 3

Roba de confecció d'adults (roba interior) 2

Petit electrodomèstic (assecadors de cabell) 2

EPI ( guants de cuina) 2

TOTAL MOSTRES (nombre d'actuacions) 16

S'han rebut 9 butlletins analítics, havent resultat que 3 dels productes presentaven algun
incompliment de la normativa vigent.

Campanya de control de les rebaixes d'hivern

Els objectius generals d'aquesta campanya són comprovar que s'informa al consumidor
sobre la indicació de preus en la venda d'articles a preu rebaixat, que la informació no
sigui deficient i enganyosa i comprovar que no es vulnerin els drets lingüístics.

Normativa aplicable:

• Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre Disciplina de mercat i de defensa dels consumidors i
dels usuaris.
• Decret 206/1990, de 30 de juliol, sobre la inspecció de Disciplina de Mercat i Consum.
• Decret  Legislatiu  1/1993,  de 9  de març,  sobre comerç interior  pel  qual  s'aprova la
refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 23/1991,
de 29 de novembre.
• Decret  73/2001 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.

Aquesta  campanya  s'ha  dut  a  terme 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 en el període del 7 de gener al 6 de març de l'any 2010.

Es van comprovar  10 establiments dels  quals  4  presentaven algun incompliment  a  la
normativa vigent.
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Campanya de control de la informació facilitada al consumidor relativa al consum
de combustible i emissions dels turismes nous que e s posin a la venda o s'ofereixin
en arrendament financer a Catalunya

Els  objectius  generals  d'aquesta  campanya  són  comprovar  que  es  proporciona  als
consumidors la informació relativa al consum de combustible i a les emissions de CO2
dels  turismes nous  que  es  posin  a  la  venda  o  s'ofereixin  en  arrendament  financer  a
Catalunya, per tal que els consumidors puguin escollir amb fonament.

Normativa aplicable:

• Directiva 1999/94/CE de 13 de desembre de 1999, relativa a la informació sobre el
consum  de  combustible  y  sobre  les  emissions  de  CO2  facilitada  al  consumidor  al
comercialitzar turismes nous (DOCE L 12 de 18.01.2000)
• Directiva 2003/73/CE de 24 de juliol de 2003 per la qual es modifica l'annex III de la
Directiva 1999/94/CE (DOCE L 186 de 25.07.2003)
• RD 837/2002,  de 2 d'agost,  pel  qual  es regula  la informació  relativa  al  consum de
combustible  i  a  les  emissions  CO2  dels  turismes  nous  que  es  posin  a  la  venda  o
s'ofereixin en arrendament financer en territori espanyol (BOE 185 de 03.08.2002)
• Ordre  PRE/29/2004,  de  15  de  gener,  per  la  qual  es  modifica  l'Annex  III  del  RD
837/2002, de 2 d'agost, pel qual es regula la informació relativa al consum de combustible
i  a  les  emissions  CO2 dels  turismes  nous  que  es  posin  a  la  venda  o  s'ofereixin  en
arrendament financer en territori espanyol.
• Resolució de 27 de juliol  de 2007, de la Secretaria General  d'Indústria, per la qual
s'actualitza l'annex I.2 del RD 837/2002, de 2 d'agost, en allò relatiu als paràmetres que
determinen la mitjana del consum dels vehicles de turisme nous que es posin a la venda o
s'ofereixin en arrendament financer en territori espanyol (BOE 189 de 08.08.2007)

Aquesta  campanya  s'ha  dut  a  terme 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 el mes de març de l'any 2010.

Es van comprovar 15 vehicles en 8 establiments diferents, dels quals 3 presentaven algun
incompliment a la normativa vigent.

Campanya de control de les rebaixes d'estiu

Els objectius generals d'aquesta campanya són comprovar que s'informa al consumidor
sobre la indicació de preus en la venda d'articles a preu rebaixat, que la informació no
sigui deficient i enganyosa i comprovar que no es vulnerin els drets lingüístics.

Normativa aplicable:

• Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre Disciplina de mercat i de defensa dels consumidors i
dels usuaris.
• Decret 206/1990, de 30 de juliol, sobre la inspecció de Disciplina de Mercat i Consum.
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• Decret  Legislatiu  1/1993,  de 9  de març,  sobre comerç interior  pel  qual  s'aprova la
refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 23/1991,
de 29 de novembre.
• Decret  73/2001 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, de 4 de març, pel qual es regulen els fulls de reclamació/denúncia als
establiments comercials i en l'activitat de prestació de serveis.
• Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
• Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista.

Aquesta  campanya  s'ha  dut  a  terme 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 el mes de juliol de l'any 2010.

Es  van  comprovar  10  establiments  dels  quals  cap  presentava  incompliments  a  la
normativa vigent.

Campanya de control de condicions tècniques de vend a, requisits dels establiments

Els objectius generals d'aquesta campanya són comprovar el compliment dels requisits
dels  establiments  de  venda  dels  productes  i  serveis  objecte  d'aquesta  campanya.
Especialment  pel  que  fa  a  la  informació  dels  preus  dels  productes  i  dels  serveis,  el
lliurament de comprovants de venda, la informació sobre l'horari comercial i tinença dels
fulls de reclamació/denúncia i  la informació en rètols de caràcter fix i  fulletons d'oferta
conforme estan almenys en català..

Normativa aplicable:

• Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre Disciplina de mercat i de defensa dels consumidors i
dels usuaris (DOGC núm. 1253 de 9 de febrer).
• Decret 206/1990, de 30 de juliol, sobre la inspecció de Disciplina de Mercat i Consum
(DOGC núm. 1338 de 3 de setembre).
• Decret  Legislatiu  1/1993,  de 9  de març,  sobre comerç interior  pel  qual  s'aprova la
refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 23/1991,
de 29 de novembre (DOGC núm. 1748 de 21 de maig).
• Decret  73/2001 pel  qual  es regula la  indicació dels preus dels productes oferts  als
consumidors i usuaris (DOGC núm. 3593 de 12 de març).
• Decret 70/2003, de 4 de març, pel qual es regulen els fulls de reclamació/denúncia als
establiments comercials i en l'activitat de prestació de serveis (DOGC núm. 3853 de 28 de
març).
• Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 1719 de 12 de març).
• Llei  3/1993, de 5 de març,  de l'estatut  del  consumidor (DOGC núm. 2553 de 9 de
gener).
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Aquesta  campanya  s'ha  dut  a  terme 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 el mes de juliol de l'any 2010.

Es van comprovar 30 establiments, dels quals 23 presentaven algun incompliment a la
normativa vigent.

Convé  destacar  que  s'ha  participat  en  les  actuacions  d'inspecció  transfrontereres
realitzades en relació a aquesta campanya en bars i restaurants , les quals es van dur a
terme  a  la  comarca  conjuntament  amb  els  inspectors  de  consum  francesos  i  hi  van
participar inspectors de l'Agència Catalana del  Consum i  la inspectora de consum del
Consell Comarcal. Aquestes actuacions van tenir lloc el dia 5 d'octubre de 2010 a França
amb el  desplaçament de la nostra inspectora de consum i  d'inspectors de consum de
l'ACC a  Girona  i  el  dia  6  d'octubre  de  2010  a  Figueres  a  on  es  van  desplaçar  els
inspectors de consum francesos. 

2. Alertes

La Delegació Territorial de Girona envia un llistat de productes inclosos a la xarxa d'alertes
als diferents consells comarcals de la província. Durant l'any 2010 aquest Consell ha dut a
terme 143 actuacions inspectores derivades de la xarxa d'alertes a diferents establiments
de la comarca.

Producte alertat localitzat i precintat a l'espera de la seva destrucció
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3. Control de mercat, denúncies i demandes d'inspec ció

També s'han dut a terme tasques inspectores derivades de la detecció de pos sibles
infraccions administratives en expedients en què no  s'ha aconseguit arribar a un
acord amb la mediació efectuada, en concret s'han inspeccionat 17 empreses, havent-
se  trobat  indicis  en  11  de  les  esmentades  empreses  d'haver  comès  alguna  infracció
administrativa,  per  la  qual  cosa es va  traslladar  l'expedient  a   l'Agència  Catalana del
Consum.

També  s'han  dut  a  terme  tasques  inspectores  derivades  de  la  presentació  de
denúncies  contra  empreses  de  la  comarca ,  en  concret  s'han  inspeccionat  16
empreses,  havent-se  trobat  indicis  en 5  de les  esmentades  empreses  d'haver  comès
alguna  infracció  administrativa,  per  la  qual  cosa  es  van  traslladar  els  expedients  a
l'Agència Catalana del Consum.

Francesca Falcó i Roig
Coordinadora Comarcal de Consum

Figueres, 25 de gener de 2011
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