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1. Presentació
El departament de Consum ofereix un servei gratuït dirigit a les persones
consumidores i comerciants del municipi que té l’objectiu d’oferir:
-

informació, orientació i assessorament a les consultes de consum,
difusió dels drets i obligacions en consum,
recepció, gestió i tramitació de les denúncies, queixes i reclamacions de
consum.

A tal efecte, es va crear l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC),
que està situada a l’edifici de l'Ajuntament d’Olesa de Montserrat, on es disposa
d’un espai per poder atendre les persones consumidores i tramitar els expedients.
El Departament de Consum gestiona l’OMIC mitjançant una empresa externa, la
Unió de Consumidors de Catalunya, que dona atenció a la ciutadania tots els
dimecres amb horari de 10h a 14h per tramitacions i de 15h a 19h per atenció a
les persones consumidores. L’última setmana de cada mes canvia l’horari
d’atenció a dimarts de 15h a 19h i dimecres de 10h a 14h, i dimecres de 15h a 19h
es realitzen tramitacions. D’Aquesta manera es dona una alternativa a les
persones que no poden assistir normalment els dimecres a la tarda.
L’OMIC disposa de personal tècnic en consum que s’encarrega d’atendre les
persones consumidores i de tramitar les respectives queixes i reclamacions.
A més de l’atenció de manera presencial, també hi ha l’opció d’atendre les
consultes telefònicament.
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2. Estructura, organització i mitjans
2.1 Competències i funcions
•

Informació, orientació i assessorament a les persones consumidores
sobre els seus drets i deures en matèria de consum.
Gestió i resolució de queixes i reclamacions de les persones
consumidores amb domicili al municipi o les referents a establiments
ubicats a Olesa de Montserrat i autònoms i microempreses (màxim 10
treballadors), si la problemàtica de consum és amb empreses de serveis
bàsics i/o tracte continuat.
Conciliació entre les parts, mitjançant la mediació, en cas de conflicte de
consum.
Campanyes i accions informatives sobre consum a diversos col·lectius.
Col·laboració amb la Junta arbitral de Consum.
Investigació dels fets que són motiu de denúncia i controls de compliment
de la normativa de protecció de les persones consumidores.
Foment de l’arbitratge com a mitjà de resolució dels conflictes de consum.
Formació en consum per a les persones consumidores i entitats i escoles
(tallers, col·loquis, aules consum, mitjans de comunicació, etc.).
Col·laboració amb les associacions de persones consumidores.
Informació i assessorament jurídic per resoldre conflictes de consum que
han esgotat totes les vies de mediació.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

2.2 Seus, adreces i telèfons
Ajuntament Olesa de Montserrat
Edifici Central (planta segona)
Plaça Fèlix Figueras i Aragay, s/n
Telèfon: 93 778 00 50 (ext. 4240)
sanitaticonsum@olesamdemontserrat.cat
Personal:
•

Victoria Gázquez Panduro | Responsable del departament de Salut
Pública i Consum | Ext. 3500 | gazquezpv@olesademontserrat.cat

•

Tànit Morón Simón | Suport tècnic de Salut | Ext. 3501 |
moronst@olesademontserrat.cat
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•

Ricard Ignasi Garro Segado | Administratiu | Ext. 3502
| garrosr@olesademontserrat.cat
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3. Activitats realitzades
3.1 TRAMITACIÓ DE QUEIXES/RECLAMACIONS/DENUNCIES
3.1.1 Descripció
L’OMIC té l’objectiu d’oferir:
-

informació, orientació i assessorament a les consultes de consum,
difusió dels drets i obligacions en consum,
recepció, gestió i tramitació de les denúncies, queixes i reclamacions de
consum.

Cal diferenciar entre les persones consumidores que s’adrecen a l’OMIC per
realitzar una consulta i les que s’adrecen per interposar una reclamació o una
queixa.
En una consulta es rep assessorament i orientació sobre un tema concret: abans
de signar un contracte, o d’adquirir qualsevol bé o servei, etc. En canvi, les
persones que realitzen una reclamació/queixa ja s’han vist afectades per un mal
servei o un incompliment de qualsevol clàusula i, d’aquesta manera, necessiten
exercitar uns drets que per si mateixes no han pogut exercir.
Després d’escoltar degudament el cas i coneixent les pretensions de la persona
consumidora, es podrà decidir quina línia d’actuació seguir en cada cas concret.
És important saber orientar a la persona consumidora sobre les possibilitats que
té a l’hora de reclamar.
En aquest punt cal diferenciar entre consulta, queixa, reclamació i denúncia:
Consulta
La consulta consisteix en la petició d’una persona consumidora referent a un
contingut determinat, la qual es respon oralment amb els coneixements del
personal tècnic de consum, complementada per la informació impresa que es
pugui obtenir.

Per mitjà de les consultes no es pretén només respondre les qüestions que
plantegi la persona consumidora, sinó també ampliar el coneixement que pugui
tenir sobre l’OMIC, el moviment consumerista i també facilitar-li material addicional.
Queixa
Les queixes es diferencien de les reclamacions pel fet que no es busca un
rescabalament econòmic pels danys soferts en aparells, garanties o danys i
perjudicis. Simplement es vol deixar constància d’un mal servei, una mala atenció
rebuda, i/o mala praxis per part de l’empresa.
L’OMIC fa arribar la queixa presentada per la persona consumidora a l’empresa
per a que tingui constància d’uns fets que potser desconeix. D’aquesta manera
l’empresa podrà actuar segons cregui convenient per tal de millorar el servei o
eliminar mals vicis per part del seu personal.
Reclamació
Quan la persona consumidora es dirigeix a l’OMIC amb la intenció d’interposar una
reclamació, no implica necessàriament que s’iniciï en aquell moment el seu
expedient.
És necessari esbrinar si la persona consumidora ha efectuat alguna gestió ja que,
per a poder engegar algun tipus d’acció des de l’OMIC, es requereix que la persona
consumidora hagi posat en coneixement de l’empresa el seu malestar mitjançant
una reclamació prèvia, ja sigui per telèfon, per correu certificat o per correu
electrònic.
L’empresa disposa d’un termini de 30 dies (60 per a bancs i assegurances) per
donar resposta a la reclamació.
Un cop exhaurit el termini, i en cas de no rebre resposta de l’empresa o si la
persona consumidora no està d’acord amb la resposta de l’empresa, es pot
sol·licitar a l’OMIC l’inici de la mediació amb l’empresa, que implica l’obertura d’un
expedient.
Les reclamacions són registrades i catalogades per sectors. La persona
consumidora ha d’aportar tota la documentació que acrediti l’acte de consum, com
són factures, tiquet de compra, llibret de condicions generals de contractació, rebut
del banc, etc.
A més, se li requereix que aporti la documentació que acrediti que ha posat els fets
en coneixement de l’empresa (carta certificada, número d’incidència o Full Oficial
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de Reclamació) per a poder iniciar la mediació des de l’OMIC, tal i com estableix
el DECRET 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les
relacions de consum.

Denúncia
Quan una persona consumidora exposa un cas que es valora com a possible
infracció de consum s’ha d’adreçar a l’Agència Catalana de Consum, l’organisme
de consum de la Generalitat que té les competències per investigar i, si ho estima
oportú, obrir expedient sancionador contra l’empresa.
La denúncia es pot presentar:
1.- Per registre a l’Ajuntament i des de l’OMIC es deriva a l’Agència Catalana de
Consum.
2.- La persona consumidora pot presentar telemàticament la denúncia a l’Agència
Catalana de Consum a través del Formulari Web.
Mediació:
La mediació consisteix en intentar arribar a un acord entre l’empresa reclamada i
la persona consumidora.
Per dur a terme aquest procediment, la persona consumidora ha d’haver posat
prèviament en coneixement de l’empresa el seu malestar. A continuació, des de
l’OMIC s’inicia la mediació amb l’empresa reclamada proposant una solució
satisfactòria per les dues parts.
L’Empresa disposa de 30 dies per donar resposta a la sol·licitud de mediació. Si
no es rep resposta en 30 dies, o la resposta que es rep no és satisfactòria,
s’informa a la persona consumidora i se li ofereix la possibilitat de derivar el seu
cas al Sistema Arbitral de Consum per tal que sigui resolt per la via de l’arbitratge.
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3.1.2 Resultats
Durant l’any 2018 s’han atès 382 persones consumidores i s’han tramitat 113
expedients:
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Figura 1: Expedients Consum 2018. Font: UCC

Sectors
Assegurances
Automòbils
Comerç
Electrodomèstics
Ensenyament
Entitats bancàries
Habitatge
Mobles
Sanitat
Serveis correus
Serveis aigua
Serveis gas
Serveis llum
Serveis telefonia
Serveis professionals
Serveis turístics
Tintoreries
Transports
No consum
TOTAL

Consultes
30
11
44
0
1
28
0
0
8
13
2
18
33
123
10
14
0
22
25
382

Reclamacions
(expedients)
3
3
17
0
0
0
5
0
2
3
0
6
4
52
8
4
0
6
0
113
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Figura 2: Consultes i expedients per sectors econòmics 2018. Font: UCC

S’han recuperat un total de 3.895,90€ que han estat retornats a les persones
consumidores.

Respecte al sector de les assegurances s’ha de destacar que la problemàtica de
les consultes sorgeix principalment de la lectura i interpretació de les clàusules de
les pòlisses. En quant a les reclamacions en aquest sector, tenen com a causa
més comuna les exoneracions que al·leguen les companyies mitjançant la
negativa a incloure el sinistre per tal de no haver d’indemnitzar. Les actuacions
més freqüents són les relatives a les assegurances d’automòbils i la llar, sobretot
a l’hora de la reparació del sinistre, i al peritatge dels danys.
Respecte al sector dels automòbils, les consultes més freqüents són les relatives
a les clàusules de les garanties i les reclamacions més nombroses són les relatives
a les reparacions de vehicles. En aquest sentit, la tipologia dels casos es repeteix
anualment quant a la disconformitat en la reparació, en el sentit de les pretensions
dels tallers de que els desperfectes a reparar eren més nombrosos que els
declarats en un principi per la persona consumidora. Altres casos fan referència
als defectes sorgits en cotxes nous i de 2ª mà en període de garantia i que
l’empresa no se’n vol fer càrrec.
El sector del comerç presenta una casuística freqüent en quant a canvis i
devolucions. Quant a les reclamacions, les més nombroses són les relatives a
problemàtiques dels defectes ocults i els incidents en el comerç electrònic, cosa
que ha provocat que sigui el segon sector amb més reclamacions d’aquest any.
Continua essent un aspecte a millorar el tema de la idoneïtat del producte enviat a
les persones compradores. I en aquest sentit, la capacitat de defensa de les
persones compradores davant de la compra ja pagada.
En relació als electrodomèstics, aquest any no hem rebut cap consulta al
respecte. És un punt positiu respecte l’any anterior en el qual hi va haver consultes
sobre les garanties (tant de la reparació com de la unitat nova). Dins d’aquest
camp, destaquen els incidents referits a l’electrònica i a la informàtica. Cal
remarcar que, a diferència d’altres anys, ha millorat notablement el sector.
En referència a l’habitatge, la majoria de consultes van relacionades amb
contractes de lloguer i dubtes sobre qüestions de Comunitats de Propietaris.
En quant a la sanitat, les consultes han estat referents a mútues i clíniques
dentals, tant de persones treballadores en règim d’autoocupació com pertanyents
a cadenes o franquícies. És freqüent que la problemàtica s’iniciï per un mal servei
i/o aspectes referents a la demora en aplicació del tractament, tot i haver-lo pagat.
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S’ha de nombrar el problema que va haver amb la Clínica i-Dental, la qual va tancar
sense cap avís previ, deixant a mig fer tots els tractaments i a mig finançament
dels seus consumidors. L’Agència Catalana de Consum, al veure aquest fet, es va
fer càrrec de totes les reclamacions i denúncies que feien referencia al problema
amb i-Dental.
La telefonia constitueix el sector que més consultes (a banda del comerç) i més
reclamacions recopila. Els temes als que es refereixen són bàsicament els relatius
a la facturació, als tipus de contractes, als problemes derivats de les clàusules de
permanència i també les incidències relatives a la portabilitat d’una companyia a
una altra. A més, es tracta d’un sector en el qual periòdicament es van generant
noves controvèrsies. Tot i així, i a diferència d’altres anys, sembla que les
companyies mostren més predisposició en oferir una proposta a la resolució
d’aquests problemes. Això queda reflectit en que les OMIC comptem amb canals
directes amb algunes companyies. Un cas d’exemple és el telèfon directe per fer
mediacions que ofereix Vodafone, i direccions electròniques de la resta de
companyies dirigides específicament per ús dels organismes de consum.
Respecte a les companyies de subministrament (aigua, gas i electricitat) els
incidents normalment es refereixen a la facturació, a les lectures del consum, als
canvis de companyia i a les estimacions de consum. També es poden assenyalar
les pràctiques deslleials de captació de clients, en quant a campanyes agressives
realitzades a porta freda, i les confusions donades en contractacions de serveis de
manteniment. Tot i així, cal remarcar que, a diferència d’altres municipis, Olesa de
Montserrat no ha patit en excés problemàtiques referents a aquest sector, tot i que
hi ha hagut un augment respecte l’any anterior.
Del capítol dels serveis professionals es pot afirmar que ha experimentat un
lleuger augment respecte l’any passat, essent així el tercer sector amb més
reclamacions. El motiu principal es troba en obres i reparacions efectuades per
empreses especialitzades, que no s’efectuen amb tota la professionalitat
esperada.
Referent al sector dels serveis turístics, podem dir que ha augmentat, tot i això,
segueix mantenint un baix nombre de casos detectats. La tipologia dels mateixos
es deuen a contractacions per Internet, majoritàriament.
Ell sector de les tintoreries és l’únic que no ha rebut cap consulta.
L’epígraf del transport està constituït bàsicament per problemes del transport aeri,
en quant a incidències de retards. Respecte l’any anterior, hi ha hagut un augment
de consultes i reclamacions.
Consum. Memòria 2018
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En el sector de correus, la problemàtica rau en la no entrega del paquet enviat.
Aquest any hi ha hagut un augment bastant significatiu respecte l’any anterior,
accentuat per l’increment de les compres per internet.
Per acabar, en el sector d’altres s’atenen consultes que no pertanyen a consum,
facilitant la informació necessària per a poder seguir reclamant mitjançant
l’organisme corresponent.

Figura 3: Consultes per sectors econòmics 2018. Font: UCC

Figura 4: Expedients per sectors econòmics 2018. Font: UCC
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Figura 5: Consultes per sectors econòmics 2017-2018. Font: UCC
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Figura 6: Expedients per sectors econòmics 2017-2018. Font: UCC
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•

Microempreses

És procedent destacar la possibilitat, cada vegada més utilitzada, que
legislativament s’ha donat a les microempreses per utilitzar els serveis de les OMIC
i en aquest sentit són diversos els expedients que s’han iniciat a instàncies
d’aquest tipus d’empreses, essent a destacar les reclamacions que han interposat
contra companyies d’electricitat i telefonia.

•

Actualització de la documentació adreçada a la ciutadania

Atesa a la necessitat de revisar la documentació de consum que s’adreça a la
ciutadania per temes de canvis de procediments al registre d’entrada i a causa
de la nova legislació en matèria de protecció de dades, s’ha aprofitat per
actualitzar i adequar la documentació de l’Oficina Municipal d’Informació a les
Persones Consumidores a la nova legislació en matèria de consum i als
procediments utilitzats per l’Agència Catalana del Consum.

3.1.3 Costos
DEPARTAMENT DE CONSUM – SERVEIS PÙBLICS DE CONSUM
Capítol II
Assessorament, informació i tramitació de
reclamacions en matèria de consum

8.864,46 €

Capítol I
3.136 €

Total despesa
12.000,46€

14

3.2 ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ EN CONSUM
3.2.1 Descripció
Les activitats de sensibilització en consum tenen per objectiu fomentar actituds
de consum responsable en la població i afavorir la presència de l'educació del
consum dins de l'àmbit educatiu, així com informar el personal dels establiments
del municipi en relació a les obligacions que han de complir en matèria de
consum.

3.2.2 Resultats
•

Campanya “ La Mediació en Consum: en cas de conflicte, una
Solució”

Amb l’objectiu de sensibilitzar el personal dels establiments d’Olesa de
Montserrat sobre el procediment de resolució extrajudicial de conflictes, el mes
d’abril de 2018 es va iniciar una campanya informativa als establiments
minoristes del municipi.
Durant aquesta campanya informativa, el personal de la Unió de Consumidors
de Catalunya va visitar un total de 615 establiments per informar sobre el
procediment de mediació i lliurar fulls de reclamació/denúncia i cartells
informatius sobre la disposició de fulls de reclamació/denúncia.
Del total d’establiment visitats, 343 disposaven de fulls de reclamació/denúncia
a disposició dels clients i 272 no en disposaven.

Figura 7: Díptic Campanya de mediació Font: Departament de Consum

Consum. Memòria 2018
15

•

Campanya informativa de consum al Mercat no sedentari

El 16 de novembre de 2018, amb col·laboració de la Diputació de Barcelona, es
va dur a terme una campanya informativa sobre els “Requisits mínims exigibles
als establiments pel que fa a la informació a les persones consumidores”.
La campanya va consistir en informar, comprovar i assessorar els establiments
sobre la normativa referent a horaris comercials, fulls oficials de reclamació,
l’exhibició dels preus de venda al públic i els justificants de pagament, entre
d’altres aspectes.
Amb aquesta campanya s’han complert els següents objectius:

•

-

Informar i assessorar els titulars i responsables dels establiments sobre
les disposicions que afecten la seva activitat en matèria consum.

-

Millorar el nivell d’adequació dels establiments comercials respecte dels
requisits mínims exigibles pel que fa a la informació a les persones
consumidores i usuàries.

-

Facilitar a aquest departament la informació necessària relativa al nivell
d’adequació de les parades respecte dels requisits mínims que els són
exigibles i en quant a la informació que han de facilitar a les persones
consumidores i usuàries.

Taller Posa’t al Dia

El dia 23 de novembre es va dur a terme, al Mercat no sedentari, una activitat
per sensibilitzar la ciutadania envers els seus drets i deures com a persones
consumidores en el moment que interactua amb el mercat no sedentari.
L’acció es va basar en una sèrie de representacions teatrals que es produïen
durant els moments puntuals de més afluència de l’espai on es realitzava
l’activitat.
Es va muntar una parada de venda de productes tèxtils en la qual es simulava
una escena quotidiana del mercat: un consumidor una mica exigent vol
comprar roba i un comerciant molt professional l’atén.
Cada representació teatral tenia una durada d’uns 15 minuts amb un caire
clarament dinamitzador, tot interpel·lant a la resta de clients de l’espai on es
realitzava l’acció. Es fomentava la participació en l’espectacle del públic
assistent mitjançant la implicació d’aquest en els “neguits o dubtes” de l
16

consumidor sobre els productes que vol adquirir i les “solucions” que aporta el
comerciant.

Figura 8: Taller Posa’t al dia. Font: Departament de Consum

•

Xerrada: Recomanacions en període de rebaixes

El 24 de gener de 2018 es va organitzar una xerrada a càrrec d’en Xavier
Torrent, de la Unió de Consumidors de Catalunya, amb l’objectiu de
proporcionar recomanacions de consum envers les rebaixes. Hi van participar
13 persones.

Figura 9: Cartell activitat 2018. Font: Departament de Consum
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•

Xerrada: Despeses d’hipoteca i els serveis financers

El 28 de novembre de 2018 es va celebrar al Saló de Plens de l’Ajuntament una
xerrada amb l’objectiu d’informar a la ciutadania envers les despeses que s’han
de pagar quan es contracta una hipoteca i altres serveis financers.

Figura 10: Cartell activitat 2018. Font: Departament de Consum

•

Dia Mundial dels Drets de les Persones Consumidores

El 15 de març de 2018, Dia mundial dels Drets de les Persones Consumidores,
es va instal·lar una taula informativa al Mercat Municipal per informar i resoldre
dubtes sobre temes de consum.
Xavier Torrent, tècnic del servei OMIC, donava resposta a les consultes
plantejades per les persones usuàries del Mercat Municipal.
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Durant aquella setmana es va penjar a la façana del Mercat Municipal una
pancarta per commemorar el Dia mundial dels Drets de les Persones
Consumidores.

Figura 11 i 12: Fotografies cartell i taula informativa al Mercat Municipal. Font: Departament de
Consum
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•

Intervencions als mitjans de comunicació locals.

El personal tècnic de consum participa habitualment a la ràdio i la web
municipal per donar informació a la ciutadania.

Figura 13: Intervenció a la ràdio 20/09/2018. Font: Olesa Ràdio-Web Municipal

Figura 14: Intervenció a la ràdio 21/11/2018. Font: Olesa Ràdio-Web Municipal
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La Diputació de Barcelona, en el marc del catàleg d’activitats que ofereix als
ajuntaments, fa intervencions mensuals a la ràdio per tractar temes de
consum:
Data

Tema

7/2

Les reclamacions més freqüents a Olesa.

15/3

Dia Mundial del Consumidor

12/4

Publicitat i el Consum: principis que ha de complir la
publicitat i com reclamar per publicitat enganyosa.

10/5

Consum i despeses electricitat. aire condicionat.

6/6

Nova llei de protecció de dades.

11/7

Viatges combinats, com es reclama?

19/9

Clàusules abusives en préstecs hipotecaris

17/10

Reclamacions sector transport aeri

14/11

Les garanties en les compres de Nadal

12/12

Compra de joguines, que cal tenir en compte

Figura 15: Intervencions de Consum a la ràdio. Font: Olesa Ràdio
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•

Activitats educatives als centres educatius.

Amb l’objectiu d’introduir a la petita infància al món del Consum amb un
aprenentatge inicial dels seus drets i deures bàsics i despertant en ells la
necessitat d’utilitzar els mecanismes de protecció que les administracions han
posat al seu abast, aquest departament organitza i coordina amb les escoles que
ho han sol·licitat tallers i materials cedits per la Diputació de Barcelona.

ACTIVITAT

Curs

Nº
Alumnes

TOT L'ANY

Crèdit de síntesi d´educació en consum

PFI Comerç

15

FITXA DESCARREGABLE

De l´escola al centre comercial

1r EP (A)

25

FITXA DESCARREGABLE

De l´escola al centre comercial

1r EP (B)

25

FITXA DESCARREGABLE

De l´escola al centre comercial

2n EP (A)

27

FITXA DESCARREGABLE

De l´escola al centre comercial

2n EP (B)

27

Data

Hora

24/4/2018

11

Oh! La joguina no juga

P4

20

24/4/2018

10

Oh! La joguina no juga

P5

22

28/4/2018

15

Oh! La joguina no juga

P5

29

1/6/2018

11

Oh! La joguina no juga

P4 (A)

24

1/6/2018

12

Oh! La joguina no juga

P4 (B)

24

18/4/2018

9

Oh! La joguina no juga

P4

18

18/4/2018

10

Oh! La joguina no juga

P4

18

Figura 15: Activitats escolars. Font: Departament de Consum.

Els centres educatius han valorat les activitats realitzades (Barem de 0 a 6):

22

Oh! la Joguina no Juga

Valoració Global de l'Activitat

6,0
6,0
6,0

Recomenaries aquesta activitat?

6,0
6,0
6,0

Els alumnes s'han mostrat satisfets amb l'activitats

6,0
6,0
6,0

Els professionals han desenvolupat l'activitat
correctament

6,0
6,0
6,0

El Contingut s'ha ajustat al que figurava a la fitxa
descriptiva

6,0
6,0
6,0

El material complementari ha estat l'adequat

6,0
6,0

5,0

6,0
6,0

La activitat s'ha desenvolupat en l'horari previst
5,0

Les dates han estat apropiades

4,4
Escola C - P5

6,0

5,0

4,6

Escola B - P4

4,8

5,0

6,0

5,2

5,4

5,6

5,8

6,0

6,2

Escola A - P4

Figura 16: Valoracions escolars – Taller la joguina no juga Font: Departament de Consum

Consum. Memòria 2018
23

Maletes Educatives
Valoració Global de l'Activitat
Recomenaries aquesta activitat?
Els alumnes s'han mostrat satisfets amb l'activitats
Els profesionals han desenvolupat l'activitat correctament
El Contingut s'ha ajustat al que figurava a la fitxa
descriptiva
El material complementari ha estat l'adequat
La activitat s'ha desenvolupat en l'horari previst
Les dates han estat apropiades
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Figura 17: Valoracions escolars – Maletes educatives de consum Font: Departament de Consum

3.2.3 Costos
DEPARTAMENT DE CONSUM – SERVEIS DE MEDIACIÓ
Capítol II
Campanya presencial de sensibilització als establiments.

4.271,30 €

Disseny i impressió de pancarta - Dia dels drets del
consumidor.
181,50 €
Impressió en paper de material de promoció adreçat a la
ciutadania i als establiments comercials.

980,10 €

Transport DIBA – Maletes educatives

29,67 €
5.462,57 €

Capítol I
2.556,95€

Total despesa
8.019,52 €

24

4,5

4. Atenció ciutadana i tràmits
4.1 Instancies, trucades, visites

Registre d'entrada - Temàtica

Consum

146; 37%
244; 63%
No Consum

Figura 16: Registre d’entrada dels Departaments de Salut Pública i Consum. Font: Departament de
Consum.

Registre d'entrada - Consum
6; 4%

5; 3% 2; 1% 1; 1%
Sol·licitud de Mediació, Denùncia o
Queixa

6; 4%
11; 8%

Respostes Empresa - Mediació
Documentació requerida per OMIC
Notificacions Laude Arbitral - Junta
Arbitral de Consum

115; 79%

Reclamacions - Derivació Agència
Catalana de Consum
Altres
Sol·licitud Arbitratge per a Junta Arbitral
de Consum

Figura 17: Registre d’entrada - Consum. Font: Departament de Consum
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Registre de Sortida - Temàtica

No Consum

263; 49%

269; 51%

Consum

Figura 18: Registre de Sortida del Departaments de Salut Pública i Consum. Font: Departament de
Consum

Registre de Sortida - Consum
2; 1%

2; 1%

1; 0%
1; 0%
Proposta de mediació

10; 4%

Resposta-Arxiu

97; 37%

63; 24%

Acceptació de la Mediació
Requeriment Documentació
Error - Registre

87; 33%

Tramitació - Queixa
Notificacio Laude Arbitratge
Tramesa de documentació - Mediació

Figura 19: Registre de Sortida del Departaments de Salut Consum. Font: Departament de Consum
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4.2 Expedients i tràmits realitzats
RECLAMACIONS.
Durant l’any 2018 s’han atès 382 persones consumidores i s’han tramitat 113
expedients.
113 Expedients oberts a l’OMIC d’Olesa de Montserrat
14 trasllats a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya
0 trasllats a altres OMIC
1 trasllats a altres organismes
24 en tràmit pendents de resolució
23 expedients resolts
45 expedients tancats per desistiment o altres
5 queixes
1 denúncies derivades a l’Agència Catalana del Consum
Figura 20: Expedients (Reclamacions-Queixes-Denuncies) Oberts 2018. Font: UCC

Als 113 expedients oberts, s’ha realitzat la mediació corresponent a través de
l’OMIC d’Olesa de Montserrat. Seguidament, alguns casos s’han hagut de derivar
a:
• La Junta Arbitral de Catalunya (14).
• Altres OMIC (0).
• Altres organismes (1).
A l’iniciar el mes de gener de 2019, manquen 24 expedients pendents de resolució,
essent 23 els casos resolts. Remarcar que s’està comunicant amb la persona
consumidora d’expedients pendents de resolució per a conèixer les seves
pretensions o si ha rebut una resposta sense essent-ne comunicada a l’OMIC.
D’aquesta manera, es van tancant els expedients que es mantenen oberts de
forma innecessària.
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5. Pressupost

Consum

Total Despeses
20.019,98 €

Capítol I
5.692,95 €

Total Ingressos
20.000 €

Capítol II
14.327,03 €

Serveis pùblics de
Consum
8.864,46 €

Mediació de
Consum
5.462,57 €

Diputació de
Barcelona
20.000 €
Serveis
pùblics de
Consum
12.000 €

Mediació
de Consum
8.000 €

28
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