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Introducció

El client, com a consumidor, té uns drets davant el producte o servei adquirit que
les empreses han de conèixer i respectar, atès que sovint aquests drets representen
obligacions per a les empreses.

Les empreses estan obligades a atendre, facilitar i subministrar la informació
que els sol·licitin els consumidors de la millor manera possible. També estan
obligades a donar resposta als consumidors que els adrecin queixes, reclamacions
o incidències derivades de la relació de consum. Així doncs, totes les empreses
han de disposar de mecanismes de tramitació i gestió per resoldre-les.

La defensa i la protecció dels drets dels consumidors també exigeix que les
administracions disposin de mecanismes àgils i eficaços per a la resolució de
conflictes i que siguin capaces de donar respostes ràpides i adequades a les
necessitats dels consumidors.

En l’apartat “La protecció del consumidor i usuari” es tracten els drets dels
consumidors davant el producte o servei adquirit i la normativa en matèria de
consum recollida en el Codi de consum de Catalunya. Es revisen també les
institucions, tant públiques com privades, que garanteixen que els productes i
serveis compleixin les normes de protecció a la salut, la seguretat i els interessos
econòmics dels consumidors.

En l’apartat “La gestió de queixes i reclamacions” s’analitzen els elements d’una
queixa o reclamació i es revisen les fases del procés de resolució. S’incideix en
la gestió de les queixes com a mecanisme per aconseguir incrementar el grau
de compromís i lleialtat del client cap a l’empresa o organització, prestant una
especial atenció a les tècniques de comunicació més adequades per a cada situació.
Es tracten també les reclamacions davant de l’Administració i les denúncies.

En l’apartat “La mediació i l’arbitratge” es tracten aquestes dues vies extrajudi-
cials per a la resolució de conflictes de consum. S’estudien les característiques
de la mediació i de l’arbitratge com a alternatives a la via judicial, així com
els organismes i les persones que hi intervenen. A continuació, es revisen amb
detall les fases que integren tant el procediment de mediació com el procediment
d’arbitratge, prestant atenció al paper que hi tenen cadascuna de les parts i als
terminis que han de respectar.

Per treballar els continguts d’aquesta unitat formativa és convenient fer les
activitats i els exercicis d’autoavaluació proposats.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Identifica els diferents organismes i institucions de protecció al consumidor i
usuari, analitzant les competències de cadascun.

• Defineix el concepte i el rol del consumidor i usuari.

• Interpreta la normativa nacional, autonòmica i local que recull els drets del
consumidor i usuari.

• Diferencia les diferents institucions i organismes públics de protecció al
consumidor i usuari, i les relaciona amb les seves funcions i competències.

• Reconeix les principals entitats privades de protecció al consumidor,
explicant-ne les funcions i competències.

• Determina les fonts d’informació fiables que faciliten informació en matèria
de consum.

• Interpreta la normativa vigent aplicable a la gestió de queixes i reclamacions
del client, consumidor o usuari en matèria de consum.

2. Gestiona les queixes i reclamacions del client, consumidor o usuari, aplicant
tècniques de comunicació i negociació per assolir solucions de consens entre les
parts.

• Caracteritza els tipus de consultes, queixes, reclamacions i denúncies del
client més habituals en matèria de consum.

• Defineix el procediment, les fases, la forma i els terminis del procés de
tramitació de les queixes i reclamacions del client.

• Identifica els elements de la reclamació/denúncia i si s’ha informat el client
dels seus drets i els possibles mecanismes de solució de la reclamació
d’acord amb la normativa vigent.

• Emplena la documentació necessària per iniciar el tràmit i cursar la reclama-
ció/denúncia cap als departaments o organismes competents, d’acord amb
els mètodes establerts.

• Aplica tècniques de comunicació en l’atenció de les queixes i reclamacions
utilitzant l’escolta activa, l’empatia i l’assertivitat.

• Identifica les clàusules del contracte que són susceptibles de negociació i
elabora un pla de negociació establint els aspectes que s’han de negociar,
l’estratègia de negociació i els passos que cal seguir.
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• Utilitza tècniques de negociació i actituds que faciliten l’acord per gestionar
les reclamacions del client.

• Identifica i emplena amb rigor els documents relatius a la gestió de les
queixes, reclamacions i denúncies.

• Informa el reclamant de la situació i del resultat de la queixa o reclamació,
de forma oral, escrita o per mitjans electrònics.

3. Descriu els processos de mediació i arbitratge de consum per resoldre situacions
de conflicte en matèria de consum, aplicant la legislació vigent.

• Defineix els conceptes de mediació i arbitratge de consum, explicant-ne les
similituds i diferències substancials.

• Identifica les figures que intervenen en els processos de mediació i d’arbi-
tratge i les funcions que exerceixen.

• Descriu la forma d’iniciar els processos de mediació i d’arbitratge, el seu
desenvolupament i els terminis habituals de resolució.

• Diferencia entre arbitratge voluntari o facultatiu i obligatori o d’ofici.

• Defineix el concepte de laude arbitral, la forma i els terminis del dictamen.

• Estableix els principals aspectes que s’han de tenir en compte en la redacció
d’una acta de mediació.

• Confecciona els documents corresponents als processos de mediació i
d’arbitratge, relacionant-los amb la seva tramitació.

• Descriu un procés de mediació, identificant-ne l’objectiu, redactant la
convocatòria, analitzant la situació i desenvolupament de l’acte, i redactant
l’acta de mediació i l’acord de forma clara i objectiva.
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1. La protecció del consumidor i usuari

La figura del consumidor és bàsica en qualsevol sistema econòmic, i la seva
protecció esdevé indispensable per al seu bon funcionament.

Des de l’ingrés d’Espanya a la Unió Europea, Europa és el marc jurídic de
la protecció del consumidor, ja que està dissenyat amb l’objectiu que tots els
consumidors europeus tinguin el mateix nivell de protecció.

La Constitució espanyola situa la defensa dels consumidors com un principi
rector de la política social i econòmica que obliga els poders públics a garantir,
protegir, promoure i fomentar la seguretat, la salut i els interessos econòmics
dels ciutadans. També estableix que els poders públics promouran la informació i
l’educació dels consumidors i usuaris, que en fomentaran l’organització i que els
escoltaran en les qüestions que puguin afectar-los.

El Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis
complementàries, és la norma bàsica en aquesta matèria i delimita el seu àmbit
d’aplicació a les relacions entre consumidors o usuaris i empresaris.

La Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris defineix els consumi-
dors o usuaris com a “persones físiques o jurídiques que actuen en un àmbit aliè a
una activitat empresarial o professional”, i l’empresari com a “tota persona física
o jurídica que actua en el marc de la seva activitat empresarial o professional”.

Així doncs, el que caracteritza el consumidor és l’ús que fa del producte o servei
que adquireix. El consumidor no l’utilitza per a la fabricació d’un altre bé o servei,
sinó que n’és el destinatari final, el consumeix per satisfer una necessitat.

Els aspectes que regula la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris
són:

• Els drets bàsics de consumidors i usuaris.

• Les associacions de consumidors i usuaris.

• La potestat sancionadora en matèria de consum.

• Els procediments judicials i extrajudicials de protecció dels consumidors i
usuaris.

• Els contractes entre consumidors i empreses.

• Les garanties i els serveis postvenda.

• La responsabilitat civil per béns o serveis defectuosos.

• Els viatges combinats.

Podeu consultar el text
consolidat del Reial decret
legislatiu 1/2007 amb
l’última modificació de
data 28 de març de 2014
a l’apartat “Annexos”.
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Drets dels consumidors

L’Agència Catalana del Consum
ha elaborat una síntesi dels drets

de les persones consumidores i
usuàries; podeu consultar-la a:

bit.ly/2Oji5Ky.

1.1 Drets i deures dels consumidors i usuaris

La Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris estableix els drets bàsics
dels consumidors, protegeix els seus interessos econòmics legítims i garanteix la
reparació i la indemnització dels danys i perjudicis que puguin patir per l’ús d’un
producte. Així mateix, considera nul·la qualsevol clàusula contractual que suposi
la renúncia a algun dels seus drets. D’altra banda, el Codi de consum de Catalunya
amplia, actualitza i millora els drets de les persones consumidores al nostre país.

Els drets bàsics de la persona consumidora són:

• El dret a la protecció de la salut i a la seguretat. Els productes a disposició
del consumidor no han de comportar riscos per a la salut o la seguretat. Si
hi ha riscos previsibles han de ser advertits (instruccions d’ús).

• El dret a la protecció dels interessos econòmics i socials. El consumidor
no pot patir l’engany en cap fase del cicle comercial (prevenda, transacció
o postvenda).

• El dret a la indemnització i reparació de danys i perjudicis. El consu-
midor té dret a ser indemnitzat per danys o perjudicis si demostra que han
estat causats pel consum del producte o la contractació d’un servei, com per
exemple per ser defectuós.

• El dret a la protecció jurídica, administrativa i tècnica. Les adminis-
tracions públiques poden exercir les accions pertinents per fer cessar les
activitats que lesionen els drets i els interessos de les persones consumido-
res. També han de fomentar els procediments voluntaris de resolució de
conflictes i participar en el Sistema Arbitral de Consum.

• El dret a la informació. El consumidor ha de conèixer les característiques
dels productes que se li ofereixen (origen, naturalesa, additius, qualitat,
quantitat, denominació, preu o pressupost, condicions jurídiques, data de
producció o subministrament, termini recomanat per al consum o data de
caducitat, instruccions per a l’ús correcte, advertiments i riscos previsibles).

• El dret a l’educació i a la formació. La millora de l’educació i de la for-
mació del consumidor és un requisit essencial per fer més efectiu l’exercici
dels seus drets. S’aconsegueix promovent la llibertat i racionalitat en el
consum de béns i serveis, facilitant la comprensió i l’ús de la informació
que ha de ser subministrada, difonent els drets i deures del consumidor o
usuari, fomentant la prevenció de riscos, adequant les pautes de consum i
potenciant la formació dels educadors i del personal d’organismes públics i
privats relacionats amb aquest sector.

• El dret a la representació, la consulta i la participació. Es materialitza
mitjançant les associacions de consumidors que tenen com a finalitat la
defensa d’aquests consumidors, i que poden prendre decisions sobre les

http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/codi-de-consum-de-catalunya/sintesi-dels-drets-de-les-persones-consumidores-i-usuaries/
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accions que afectin el sistema de defensa dels seus interessos i l’exercici
dels seus drets.

• Els drets lingüístics. S’afavoreix la normalització lingüística en l’etique-
tatge. La informació sobre les característiques i l’ús de productes o serveis
haurà de figurar en alguna de les dues llengües oficials.

A part, determinats col·lectius específics, com ara infants i menors d’edat, emba-
rassades, ancians, malalts, persones amb discapacitats i persones amb capacitats
disminuïdes, turistes o persones desplaçades temporalment de la seva residència
habitual tenen dret a una protecció especial, d’acord amb les seves característi-
ques.

Com a contrapartida, el consumidor ha d’assumir també les següents obligacions:

• Complir els compromisos adquirits en el contracte de compravenda, en
especial: pagar, en temps i forma, les seves compres i l’ús dels serveis.

• Seguir les instruccions del fabricant pel que fa a l’ús del producte per evitar
danys.

• Actuar de bona fe, sense enganyar en la reclamació del producte o servei
per obtenir algun tipus de benefici.

1.2 Normativa en matèria de consum

La competència plena en matèria de protecció dels drets de consumidors i usuaris
pertany a les comunitats autònomes, amb els límits establerts en l’àmbit europeu
pel Tractat d’Amsterdam i per les directrius emanades dels òrgan europeus i, en
l’àmbit estatal, per la Constitució i la seva interpretació pel Tribunal Constitucio-
nal. Les administracions locals tenen competències reglamentàries i d’execució,
derivades de les delegacions competencials fetes per l’Estat i les comunitats
autònomes.

En l’àmbit europeu, la normativa d’aplicació en la defensa del consumidor és la
Directiva 2011/83/UE del Parlament Europeu i del Consell de 25 d’octubre sobre
els drets dels consumidors, que estableix, per exemple, l’obligatorietat que tenen
les empreses de facilitar una adreça física o de facilitar números de telèfon que no
suposin un cost superior al de les trucades bàsiques.

En l’àmbit estatal, el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris
i altres lleis complementàries és la norma bàsica en aquesta matèria, junt amb la
Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de la contractació.

En l’àmbit autonòmic, la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum
de Catalunya, recull tota la normativa en matèria de consum que fins ara estava
dispersa en diverses normes sectorials. Els seus objectius són:

Podeu consultar la Llei
22/2010, del 20 de juliol,
del Codi de consum de
Catalunya i la normativa
de referència d’àmbit
estatal, el Reial decret
legislatiu 1/2007 i la Llei
7/1998 sobre condicions
generals de la
contractació, a l’apartat
“Annexos”.
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Obligacions de les
empreses

L’Agència Catalana del Consum
ha elaborat una síntesi del Codi

de consum de Catalunya pel que
fa a les obligacions de les

empreses que podeu consultar a:
bit.ly/2OUa7Ve.

• Adequar la normativa bàsica i general en matèria de defensa i protecció de
les persones consumidores a l’activitat actual del mercat.

• Millorar el nivell de protecció de les persones consumidores de Catalunya
enfront les lleis anteriors, a fi d’assimilar-nos als estàndards europeus.

• Unificar en un sol text legal tota la normativa relativa al consum.

A més, ateses les seves característiques, existeix també normativa específica per
a determinats sectors, com ara els productes alimentaris, els serveis financers, els
subministraments o els serveis de telefonia.

1.2.1 Documentació

El Codi de consum de Catalunya estableix els requisits que ha de complir la
documentació que els empresaris han de lliurar als consumidors i usuaris en les
operacions de venda. Els documents que cal facilitar als consumidors i usuaris de
forma gratuïta són:

• El pressupost.

• La informació substancial del producte.

• Una còpia del contracte.

• La factura, el rebut o el justificant del pagament efectuat.

• El resguard de dipòsit, si és el cas.

Tots aquests documents s’han de facilitar per escrit o en un altre suport que permeti
el seu emmagatzematge i que tingui una durada equivalent almenys a la vida útil
o de conformitat del bé (2 anys) o servei (6 mesos), atès que són l’element clau en
cas de reclamació.

En el pressupost hi han de constar almenys la identitat i l’adreça de l’empresa,
les operacions que s’han de dur a terme, l’import, el termini de validesa i la data
aproximada i la durada prevista de realització del servei. També s’ha d’informar
de les possibles despeses addicionals i, si no es poden calcular per endavant, se
n’ha d’indicar l’import aproximat.

La informació substancial del producte fa referència a les característiques
principals, l’origen comunitari o no, la utilització o el manteniment, la justificació
de la transacció efectuada i la conformitat del bé o servei.

En la còpia del contracte que es faciliti als usuaris, les clàusules han de ser
llegibles i accessibles. En els casos en els quals l’empresa sigui la que es posi
en contacte telefònic amb un usuari per formalitzar el contracte, ha de confirmar
l’oferta per escrit o en un suport durador. L’oferta no serà vinculant fins que el

http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/codi-de-consum-de-catalunya/sintesi-de-les-obligacions-de-les-empreses/
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consumidor hagi signat l’oferta o enviat el seu acord per escrit, ja sigui en paper,
per fax, per correu electrònic o amb un missatge de SMS.

A la factura, al rebut o al justificant dels pagaments efectuats hi ha de constar,
almenys:

• La identitat i l’adreça de l’empresa.

• Els béns adquirits o els serveis prestats i els imports de cadascun.

• L’import total amb els tributs inclosos, desglossant-los si escau.

• La data.

L’expedició de la factura electrònica queda condicionada al fet que l’empresari
hagi obtingut el consentiment exprés de la persona consumidora.

Si els usuaris cedeixen un producte per fer-ne la verificació, la comprovació, la
reparació, la substitució o altres intervencions, tenen el dret de rebre un resguard
de dipòsit on hi consti almenys:

• La identificació de l’establiment.

• La identificació de l’objecte.

• L’operació que s’ha de fer.

• La data de lliurament del bé.

• La data prevista de la realització del servei.

1.2.2 Comerç electrònic

Determinades relacions de consum, com ara les que es fan a distància (Internet,
telèfon, telebotiga...) o fora de l’establiment comercial (en una excursió, a
domicili...) tenen unes característiques específiques i, per tant, una part dels drets
i de les obligacions de les parts també tenen caràcter específic.

En les vendes per Internet, a part de la normativa específica en matèria de consum,
els empresaris també han de complir les obligacions específiques recollides en
la normativa en matèria de serveis de la societat de la informació i del comerç
electrònic, Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació
i de comerç electrònic.

Abans del contracte, els empresaris tenen l’obligació de facilitar informació
prèvia, com ara:

• Informació sobre l’empresa:

Podeu consultar el text
consolidat de la Llei
34/2002 amb l’última
modificació de data 10 de
maig de 2014 a la secció
“Annexos” de la unitat
“Gestió i manteniment de
dades de clients”, apartat
“Qualitat i millora del
servei d’atenció al client”.
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– Nom o denominació social, domicili d’un establiment, adreça de
correu electrònic.

– Dades d’inscripció del Registre Mercantil o altres registres públics.

– Número d’identificació fiscal.

• Informació sobre el producte o servei:

– Preu complet i total, desglossant tots els conceptes que incorpori
(impostos, despeses de transport o tramesa...).

– Característiques essencials del producte o servei.

– Termini de vigència de l’oferta i el preu.

– Data de lliurament del producte o de prestació del servei.

– Recordatori de la garantia legal i, si escau, garanties comercials,
assistència postvenda i les seves condicions.

• Informació sobre el contracte:

– Durada del contracte, quan escaigui, o si el contracte és de durada
indeterminada o es prorroga de forma automàtica, quines són les
condicions de resolució del contracte.

– Llengua o llengües en què pot formalitzar-se el contracte, quan no
sigui la llengua en la qual s’hagi ofert la informació prèvia a la
contractació.

– Existència o no del dret de desistiment, termini i forma d’exercir-lo,
més el model de formulari de l’exercici de dret de desistiment.

– Informació de les condicions generals i clàusules contractuals (han de
poder ser reproduïdes i emmagatzemades per part del consumidor).

– Indicació de si s’arxiva el contracte o no i mitjans per identificar o
corregir errades en el procés de contractació.

– Informació sobre els diferents mitjans per enviar al consumidor la
justificació documental de la contractació.

– Forma de pagament i modalitats de lliurament o execució.

– Quan escaigui, el sistema de tractament de les reclamacions del comer-
ciant. Indicació de si s’està adherit a algun procediment extrajudicial
de resolució de conflictes.

Quant a obligacions contractuals, els empresaris han de tenir en compte que:

• Tenen l’obligació de confirmar la recepció de l’acceptació del consumidor
(correu electrònic o mitjà equivalent), de manera que pugui ser arxivada i
reproduïda per part del consumidor.

• Han de lliurar al consumidor immediatament, i com a molt tard en el
moment de lliurament del producte o l’inici de la prestació del servei,
justificació per escrit o un suport durador (acceptat pel destinatari) de la
contractació efectuada, amb tots els conceptes rellevants.
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• Queden prohibides les clàusules abusives, especialment aquelles que deixen
la llibertat de compliment a l’empresari (per exemple, “llevat errors tipogrà-
fics” o “fins a finalitzar existències”).

• El consumidor ha de poder posar fi al contracte de la mateixa manera que
l’ha celebrat, sense obstacles onerosos o desproporcionats.

• Han de facilitar informació sobre els serveis d’assistència tècnica, serveis
postvenda i garanties existents.

Quant al termini de lliurament, llevat de pacte en contrari, el termini màxim
és de 30 dies naturals des de la data del contracte. Si l’empresari no compleix,
el consumidor atorgarà un termini suplementari adequat a les circumstàncies. Si
l’empresari no lliura el bé en el termini addicional, el consumidor té dret a resoldre
el contracte.

No obstant això, si el termini és essencial i el consumidor ho ha indicat a
l’empresari, el consumidor pot resoldre el contracte immediatament. Quan
s’hagi resolt el contracte, l’empresari ha de retornar les quantitats abonades pel
consumidor. En cas de retard injustificat, el consumidor pot reclamar que se li
pagui el doble de la suma deguda, a més dels danys i perjudicis soferts.

Quant a l’enviament del producte, ha de contenir l’adreça de contacte de
l’establiment, la factura corresponent, la garantia i el formulari de desistiment.

El dret de desistiment és la facultat del consumidor i usuari de deixar
sense efecte un contracte, notificant-ho a l’empresari en el termini establert
per a l’exercici d’aquest dret, sense haver de justificar la decisió i sense
penalitzacions.

En les vendes a distància és d’aplicació el dret de desistiment, tot i que la nor-
mativa preveu excepcions en determinats casos, com ara productes personalitzats,
peribles, que no es puguin reutilitzar per raons d’higiene, entrades d’espectacles...

En les vendes a distància, el termini per exercir el dret de desistiment és de 14
dies naturals, que comencen a comptar a partir de l’endemà del dia en el qual
s’adquireix la possessió material del producte o es contracta el servei. Són nul·les
de ple dret les clàusules que imposin a la persona consumidora una penalització o
renúncia a l’exercici del dret de desistiment.

L’exercici del dret de desistiment ha de ser gratuït, amb excepcions com ara que
l’usuari escollís una modalitat de lliurament més costosa que l’ordinària. Tot i
així, l’empresari n’ha d’informar prèviament i, si no ho fa així, l’usuari no haurà
de satisfer aquestes despeses.

En cas d’exercici del dret de desistiment, l’empresari ha de retornar els diners en
un termini màxim de 14 dies naturals des que n’és coneixedor. L’exercici del
dret de desistiment afecta els contractes complementaris, com per exemple un
contracte de finançament lligat a la compra d’un bé. Transcorregut el termini de
14 dies naturals sense que el consumidor i usuari hagi recuperat la suma que se li
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deu, té dret a reclamar-la duplicada, sense perjudici que a més se li indemnitzi pels
danys i perjudicis que se li hagin causat en el que excedeixen aquesta quantitat.

Des de principis del 2016, i en compliment del que preveu el Reglament (UE)
núm. 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig del 2013, sobre
resolució de litigis en línia en matèria de consum, la Comissió Europea ha posat en
marxa una plataforma de resolució de litigis en línia (ec.europa.eu/odr) a la qual
poden recórrer els consumidors per resoldre qualsevol discrepància o controvèrsia
relativa als serveis prestats en línia.

1.2.3 Canvis de productes i devolucions de diners

Els establiments no tenen l’obligació de canviar un producte que és conforme i
està en bon estat, tret que a l’oferta, promoció, publicitat o al mateix comprovant
de compra de l’establiment així ho expliciti.

Si l’establiment comercial no ho manifesta en les seves ofertes, publicitats o al
mateix establiment, s’entén que no admet canvis dels productes o devolucions
dels diners. En canvi, si ho anuncia en una oferta, en una promoció, a la publicitat
o al mateix comprovant de compra, llavors hi queda obligat.

No obstant això, si no s’admeten devolucions és molt recomanable informar-
ne els clients de manera clara i visible en el mateix moment de la compra; per
exemple, consignant al tiquet de compra “No s’admeten canvis i devolucions de
productes en perfecte estat”.

Si l’establiment comercial ofereix la possibilitat de canvis dels productes i devo-
lucions dels diners, pot decidir les condicions en què els clients hi tindran dret,
però n’ha d’informar prèviament de forma clara, visible i per escrit. En tot cas,
és important que s’informi explícitament de totes les condicions per als canvis o
devolucions, en especial de:

• El termini (es recomana que el termini no sigui mai inferior a 15 dies).

• El lloc.

• Les excepcions, si n’hi ha, en funció de la naturalesa del producte.

• Si es demanaran determinades condicions per retornar o per canviar el
producte, com per exemple si caldrà conservar l’embalatge original, l’eti-
queta...

A més, en el cas de devolucions dels diners cal informar de la forma en la qual
es farà el retorn (abonament a la targeta, en metàl·lic...), i en el cas de canvis dels
productes cal informar de les condicions en què es faran. En cas que no sigui
possible bescanviar el producte per un altre d’igual cal informar de si s’ofereix
poder bescanviar-lo per un altre de diferent i emetre un val per la diferència o
emetre un val de compra.

http://ec.europa.eu/odr
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Si l’establiment ofereix als seus clients la possibilitat d’emetre un val de compra,
ha d’informar i especificar al mateix val les seves condicions d’ús, en especial pel
que fa al seu termini de caducitat.

Si l’empresa ofereix el dret de desistiment ha d’informar de les condicions i del
termini durant el qual els consumidors i usuaris podran exercir aquest dret, de
la quantitat, de la forma de pagament de les despeses de devolució (si n’hi ha) i
de les modalitats de restitució del bé o servei rebut (abonament a la targeta, en
metàl·lic...).

El Codi de consum també estableix que les empreses han de garantir sempre el
retorn de les quantitats que es cobrin anticipadament.

1.2.4 Garantia dels béns i serveis

D’acord amb el Reial decret legislatiu 1/2007, tots els productes de consum (béns
mobles) tenen una garantia legal, i tota persona compradora d’aquests productes
té els drets legals que reconeix la llei.

La garantia és exigible sempre que es faci una compravenda entre un professional
(una botiga, una gran superfície, un mercat...) i una persona física o jurídica
que actua com a consumidor o usuari final, però no en les compravendes entre
particulars. La garantia també és exigible en les relacions entre els prestadors de
serveis bàsics i de serveis de tracte continuat i els treballadors autònoms o les
microempreses.

D’acord amb el Codi de consum de Catalunya, totes les empreses han d’informar
dels drets de les persones consumidores en cas de manca de conformitat per mitjà
d’un cartell informatiu, un document escrit, una factura, un tiquet de compra o
qualsevol altre mitjà que permeti tenir-ne constància. Si es tracta de béns de
naturalesa duradora, aquesta informació s’ha de facilitar per mitjà d’un document
o per mitjà de la factura o tiquet de compra, no per mitjà d’un cartell.

És objecte de reclamació:

• Quan el producte no s’ajusta a la descripció feta pel venedor o no disposa
de les prestacions anunciades o de les pròpies dels béns del mateix tipus.

• Quan existeixi qualsevol defecte en el producte que el faci inútil per al seu
ús ordinari.

• Quan el producte no sigui apte per a l’ús que el consumidor hagi sol·licitat
expressament, sempre que el venedor hagi admès que el producte era apte
per a aquest ús.

• Quan la instal·lació del producte sigui incorrecta, sempre que aquesta
instal·lació estigui inclosa en el contracte de compravenda del bé i hagi estat
feta pel venedor directament o sota la seva responsabilitat, o bé l’hagi duta
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Garantia dels productes

L’Agència Catalana del Consum
ha recollit tot allò que estableix

la normativa amb relació a la
garantia dels productes a:

bit.ly/2OfFFbi.

Podeu consultar el
document “Si tens la

factura, tens la garantia”,
publicat per l’Agència

Catalana del Consum, a la
secció “Annexos”.

a terme el consumidor i la instal·lació defectuosa sigui conseqüència d’un
error en les instruccions d’instal·lació.

El comprador o usuari sempre haurà de reclamar directament al venedor, i
aquest té l’obligació legal de donar una solució i cobrir la garantia davant el seu
consumidor. El Codi de consum estableix que quan un consumidor contracta amb
un intermediari —botigues de telefonia, compravenda de segona mà...— és com si
ho fes directament amb el prestador del servei. El consumidor també pot reclamar
directament al fabricant o importador quan li sigui difícil o impossible adreçar-se
al venedor, com si, per exemple, hagués comprat el producte per telèfon o Internet.

En la majoria de casos, l’establiment comercial, internament, derivarà el producte
al fabricant o importador del producte, que és qui assumirà la reparació. En tot
cas, sempre que un usuari dipositi un bé en un establiment, aquest estarà obligat a
lliurar-li un resguard acreditatiu del dipòsit.

La garantia legal prevista per als béns i serveis és:

• Productes nous: dos anys des de la data de compra.

• Productes de segona mà: un any des de la data de compra.

• Serveis: s’han de garantir d’acord amb la normativa específica que els
reguli. Si no hi ha una normativa específica s’han de garantir com a mínim
per un període de 6 mesos des que hagi finalitzat el darrer acte o activitat
en què consisteixi la prestació.

Els productes venuts en rebaixes o en promoció, o sigui, a un preu inferior
de l’habitual, disposen de la mateixa garantia, i la llei ja especifica que aquests
productes han de ser de la mateixa qualitat que els oferts en el mateix establiment
a preu normal. Quant als productes venuts com a saldos, en canvi, com que es
tracta de productes deteriorats, amb desperfectes, en desús o obsolets, el venedor
ha d’informar clarament a la persona consumidora d’aquestes circumstàncies,
però l’existència o no de garantia, el seu abast i la seva durada es poden pactar
lliurement.

La persona consumidora i usuària té l’obligació d’informar el venedor del defecte,
de la manca de conformitat, en el moment en què es detecti el problema, i com a
màxim ho ha de fer en un termini de dos mesos.

L’incompliment d’aquest termini no suposa la pèrdua del dret a la garantia, però el
consumidor i usuari sí que seria responsable dels danys o perjudicis efectivament
ocasionats pel retard de la comunicació. Si no hi ha una prova en contra, s’entén
que la comunicació del consumidor i usuari ha tingut lloc dins el termini establert.

Si el defecte es presenta en els primers sis mesos, es presumeix que ja hi era en
el moment de la compra i, si és posterior, el consumidor haurà de provar que el
defecte no ha estat ocasionat per un mal ús o pel desgast natural del producte.

http://consum.gencat.cat/ca/recomanacions/garanties/
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Drets dels consumidors

Si els productes presenten una manca de conformitat, els drets de les persones
consumidores són:

• reparació o substitució del producte

• rebaixa del preu o resolució del contracte

Com a primera opció, si el producte no és conforme amb el contracte, els
consumidors poden optar per la reparació o la substitució del bé, excepte si
una d’aquestes opcions fos impossible o desproporcionada. Aquesta reparació o
substitució ha de ser gratuïta, o sigui, que no pot implicar cap mena de despesa per
al consumidor i usuari (desplaçaments, transport, peces de recanvi o mà d’obra),
i s’ha de fer en un termini raonable. La reparació, a més, té una garantia de sis
mesos, durant els quals el venedor n’ha de respondre.

Mentre duri la reparació se suspèn el còmput dels terminis de garantia des que
el consumidor posa el producte a disposició del venedor fins al moment que se li
torna reparat.

En el cas de la substitució no s’inicia un nou termini de garantia de 2 anys per al
producte nou. Des de la tria de l’opció fins al lliurament del producte nou queda
suspès el termini de garantia del producte substituït, i en el moment en què es posa
a disposició del consumidor es torna a activar el còmput del termini pendent de la
garantia d’origen del producte substituït.

Si el producte s’ha reparat i lliurat i continua no essent conforme al contracte
(el problema no s’ha resolt), el consumidor i usuari pot triar entre substituir-lo
o rebaixar-ne el preu o resoldre el contracte. El mateix succeeix si el bé s’ha
substituït però encara no és conforme o si la reparació o substitució no és possible.

Si el consumidor i usuari opta per la rebaixa del preu, aquesta ha de ser proporci-
onal a la diferència entre el preu que tindria el producte si hagués estat conforme
i el preu de mercat del producte amb el defecte.

Així doncs, no es pot optar a la rebaixa del preu o a la devolució dels diners, fet
que implica la resolució del contracte, si abans no s’ha intentat substituir o reparar
el producte o si la falta de conformitat és de poca importància. El consumidor i
usuari tampoc podrà exigir la substitució del producte quan es tracti de béns de
segona mà o de béns que, per la seva naturalesa especial, no es poden substituir
perquè són únics, com ara obres d’art o antiguitats.

Garantia comercial

Addicionalment a la garantia legal que atorga la llei, el venedor o el fabricant poden
prestar voluntàriament una garantia més àmplia, denominada garantia comercial,
que sempre ha de millorar els drets que ja atorga la llei. La garantia comercial, a
diferència de la garantia legal, podrà estar condicionada o limitada. Per exemple,
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podrà cobrir la mà d’obra, però no el material. En els béns de naturalesa duradora,
la garantia legal i la comercial s’hauran de recollir per escrit. En la resta de béns, la
garantia comercial serà per escrit a petició del consumidor. No obstant això, si no
es disposa d’un document de garantia pròpiament dit, amb el tiquet o la factura de
compra sempre es podrà demostrar la data a partir de la qual comença a comptar
la garantia legal.

La garantia comercial ha de contenir necessàriament la informació relativa als
aspectes següents:

• El bé sobre el qual recau.

• El nom i l’adreça del garant.

• L’especificació que la garantia comercial no afecta els drets que s’atorguen
amb la garantia obligatòria.

• Els drets del consumidor com a titular de la garantia.

• El termini de durada de la garantia i l’àmbit territorial.

• Les vies de reclamació de què disposa el consumidor.

1.3 La defensa del consumidor

Les administracions públiques es regeixen pels principis d’eficàcia i coordinació.
La protecció i defensa dels consumidors requereix la implantació de mecanismes
que garanteixin i afavoreixin l’accés a la justícia, amb l’objectiu de fer valdre els
drets del consumidor i solucionar les reclamacions i els litigis que puguin sorgir
en les relacions amb els proveïdors.

Per fer efectius els drets dels consumidors i donar impuls a una política activa
de protecció als consumidors s’articulen i fomenten un seguit d’institucions i
organismes públics i privats que acompleixen els deures de l’Administració en
aquest sentit.

1.3.1 Institucions públiques de protecció al consumidor

És responsabilitat de les administracions públiques garantir que els productes llan-
çats al mercat a disposició del consumidor acompleixin les normes de protecció a
la seva salut, seguretat i interessos econòmics.

Bàsicament, les tasques que desenvolupen les administracions públiques impli-
quen comprovar el compliment dels deures i les limitacions establerts en la nor-
mativa, sancionar les conductes que transgredeixin els deures i adoptar mesures
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coactives per forçar el compliment i que no posin en perill l’interès general dels
consumidors.

Les principals institucions públiques són:

• Centre Europeu del Consumidor: organisme públic d’àmbit europeu.
Ofereix informació o assistència amb relació a la compra d’un bé o a la
contractació d’un servei en un país diferent del propi; per tant, l’oficina
d’aquest organisme a Espanya atén tots els ciutadans de la Unió Europea
excepte els espanyols (www.cec-msssi.es).

• Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
(AECOSAN): és un organisme autònom d’àmbit estatal, adscrit al Ministeri
de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat a través de la Secretaria General de
Sanitat i Consum, i és el resultat de la fusió entre l’Institut Nacional del
Consum i l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició. Exer-
ceix les funcions relacionades amb la promoció i el foment dels drets dels
consumidors i usuaris en béns i serveis, així com la seguretat alimentària i
la nutrició saludable. (www.aecosan.msssi.gob.es).

• Conferència Sectorial de Consum: organisme d’àmbit autonòmic format
per tots els responsables de consum de les comunitats autònomes per
coordinar homogèniament les actuacions en tot l’Estat.

• Agència Catalana de Consum (ACC): és un organisme autònom de la
Generalitat de Catalunya, adscrit al Departament d’Empresa i Ocupació,
que respon a l’objectiu principal de garantir els drets de les persones, com a
consumidores de béns i productes i usuàries de serveis, i assumeix totes les
competències de la Generalitat en aquest àmbit (www.consum.cat). Entre
les seves funcions hi ha les següents:

– Informar les persones consumidores i les empreses sobre els seu drets
i els seus deures en matèria de consum i la forma d’exercir-los a través
del web, fullets, publicacions i tots els mitjans de comunicació i, de
manera personalitzada, a través del telèfon d’atenció al ciutadà 012 o
a les oficines.

– Formar les persones consumidores, empresaris i empresàries, profes-
sionals dels organismes públics de consum i de les associacions de
consumidors, a través de xerrades i seminaris i cursos de formació, i
educar els nens i les nenes i el jovent en el consum responsable.

– Actuar per a la resolució dels conflictes que sorgeixen entre les
empreses i les persones consumidores a través dels mecanismes de
mediació i arbitratge.

• Escola del Consum de Catalunya: és un servei públic gratuït l’objectiu
del qual és afavorir la presència de l’educació del consum dins de l’àmbit
educatiu català posant al servei de la ciutadania una diversitat d’activitats i
oferint-li assessorament en matèria d’educació del consum. Des de l’Escola
del Consum de Catalunya s’opta per una educació del consum com a eina
per ajudar la ciutadania a construir la seva manera de fer, sentir i pensar.

http://www.cec-msssi.es
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm
http://www.consum.cat
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L’educació del consum ha de promoure la formació responsable, crítica i
activa (bit.ly/2xG3Kyi).

• Oficines Comarcals d’Informació al Consumidor (OCIC): són orga-
nismes d’àmbit comarcal adscrits als Consells Comarcals que informen
les persones consumidores sobre els seus drets i deures i tramiten les
seves queixes, reclamacions, denúncies i sol·licituds d’arbitratge. Així
mateix, desenvolupen tasques de mediació per resoldre els conflictes entre
consumidors i agents econòmics. Tenen un paper important en aquelles
localitats que no disposen d’OMIC en el seu ajuntament.

• Oficines Municipals d’Informació al Consumidor (OMIC): són d’àmbit
municipal i tenen com a finalitat proporcionar als ciutadans la informació,
l’educació i el suport en matèria de consum, i al mateix temps desenvolupen
funcions de gestió i coordinació en aquells temes que incideixen en el món
del consum en els quals l’Ajuntament tingui competència.

• Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC): és un organisme
administratiu adscrit a l’Agència Catalana del Consum i al Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya que s’encarrega de
tramitar les reclamacions que formulen ciutadans arreu de Catalunya quan
se senten perjudicats a conseqüència de la compra d’un producte o de la
prestació d’un servei.

Tant els organismes com les oficines d’informació al consumidor fan les funcions
següents:

• Informar i orientar els consumidors i usuaris per a l’exercici adequat dels
seus drets, oferint respostes personalitzades davant els problemes plantejats.

• Rebre i registrar les denúncies i reclamacions dels consumidors i usuaris,
tramitar i resoldre l’expedient administratiu corresponent i, si pertoca, fer
remissió a les entitats i als organismes pertinents.

• Desenvolupar una feina de mediació i fomentar el Sistema Arbitral de
Consum com a via de resolució de conflictes.

• Donar la informació requerida per les administracions públiques a efectes
estadístics i de col·laboració en l’actuació de defensa dels consumidors i
usuaris.

• Informar sobre les associacions de consumidors i usuaris, i col·laborar-hi.

A part d’aquestes institucions que desenvolupen funcions estrictament relaciona-
des amb el consum, hi ha altres institucions que, en l’exercici de les seves funcions,
també s’ocupen de la defensa dels consumidors i usuaris i els protegeixen davant
de certs abusos; cal destacar:

• En l’àmbit autonòmic:

– El Síndic de Greuges

http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/escola-del-consum-de-catalunya/
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– L’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO)

• En l’àmbit estatal:

– El Defensor del Poble

– La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC)

El Defensor del Poble

El Defensor del Poble és l’alt comissionat de les Corts Generals encarregat, entre
d’altres funcions, de defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels
ciutadans mitjançant la supervisió de l’activitat de totes les administracions
públiques (ministeris, conselleries de les comunitats autònomes, ajuntaments...).
La seva supervisió arriba també a l’activitat de les empreses públiques i dels agents
o col·laboradors de les administracions quan tenen fins públics o menen serveis
públics.

Qualsevol ciutadà espanyol o estranger, persona física o jurídica, sigui quina
sigui la seva edat o la seva situació legal a Espanya, pot recórrer al Defensor del
Poble, individualment o col·lectivament, i presentar una queixa si considera que
les administracions públiques espanyoles han vulnerat els drets reconeguts a la
Constitució.

A més de presentar les seves queixes, els ciutadans poden sol·licitar al Defensor
del Poble que interposi un recurs d’inconstitucionalitat o un recurs d’empara
davant el Tribunal Constitucional, en els casos i amb els requisits previstos per la
llei.

Si al Defensor del Poble no li competeix la investigació d’una queixa, en comunica
per carta al ciutadà el motiu o les causes, si bé sempre que és possible intenta
orientar-lo sobre les vies alternatives a les quals pot recórrer.

Un cop admesa a tràmit la queixa, el Defensor del Poble es posa en contacte
amb l’Administració involucrada per obtenir informació sobre el cas. Durant
tot el procés manté informat el ciutadà sobre la investigació i les respostes
rebudes de l’Administració. Finalitzada la investigació, comunica a l’interessat
les conclusions.

El Defensor del Poble no pot modificar o anul·lar els actes i les resolucions de les
administracions públiques, ni tampoc pot donar-los ordres, però si conclou que
s’han vulnerat els drets constitucionals, aleshores pot suggerir o recomanar a
qualsevol Administració que prengui mesures per pal·liar o corregir la situació.
Si com a conseqüència de les investigacions el Defensor del Poble es convenç
que l’aplicació rigorosa d’una norma pot conduir a situacions injustes, llavors pot
demanar la modificació de la norma.

El Defensor del Poble no pot intervenir si un jutge o tribunal ja està jutjant o
ha jutjat la qüestió plantejada en una queixa. La causa d’aquesta limitació és el
respecte al poder judicial, atès que un cop sotmès un assumpte al seu control
li correspon en exclusiva jutjar i fer executar la cosa jutjada. Igualment, la
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discrepància amb les resolucions judicials ha de plantejar-se davant els mateixos
jutjats i tribunals per les vies previstes a les lleis processals, i tampoc escau en
aquest cas la intervenció del Defensor del Poble.

Per altra banda, el Defensor del Poble també pot actuar d’ofici, és a dir, sense
necessitat de queixa ciutadana prèvia. Cada any elabora un informe sobre la seva
activitat que ha de presentar a les Corts Generals, i també informes monogràfics
sobre qüestions concretes relatives a l’exercici dels drets constitucionals.

El Síndic de Greuges

El Síndic de Greuges té la missió de garantir el dret de totes les persones a una bona
administració. Amb independència i objectivitat, atén les queixes i consultes de
qualsevol persona o col·lectiu i fa recomanacions a les administracions i empreses
de serveis d’interès públic quan aquestes vulneren drets i llibertats. El Síndic
investiga la possible vulneració dels drets de les persones tant a partir de les
queixes rebudes com per iniciativa pròpia, impulsant accions que reben el nom
d’actuacions d’ofici.

El Síndic atén totes les consultes i orienta els interessats sobre el millor procedi-
ment que poden seguir per solucionar el seu problema. El Síndic, el defensor de
les persones, està obert a tothom, per això el seu servei és totalment gratuït.

Els àmbits d’actuació del Síndic inclouen molts tipus de drets, entre els quals hi ha
els relacionats amb la sanitat, l’educació, la pobresa, la gent gran, la immigració,
el consum, els sorolls, el medi ambient... En lloc de jutjar o sancionar, el Síndic fa
recomanacions a les administracions perquè adoptin les mesures més adequades
per rectificar situacions irregulars. De tota manera, les seves competències són
limitades i no pot intervenir, per exemple, en conflictes entre particulars.

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC)

L’existència d’una competència efectiva entre les empreses constitueix un dels
elements definitoris de l’economia de mercat, disciplina l’actuació de les empreses
i reassigna els recursos productius en favor dels operadors o les tècniques més
eficients.

Malgrat els beneficis derivats per al conjunt de la societat del funcionament
competitiu dels mercats, en determinades ocasions els interessos particulars
d’alguns agents econòmics poden no coincidir amb els principis inspiradors de
la lliure competència, i els incentius per dur a terme pràctiques restrictives de la
mateixa poden ser importants.

L’objectiu de la CNMC és augmentar la cultura de la competència entre les
empreses perquè prenguin consciència dels avantatges de l’existència d’un joc net
en el mercat.

D’acord amb la Llei de defensa de la competència, les autoritats de defensa de la
competència intervenen davant de les següents conductes prohibides per garantir
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el funcionament competitiu dels mercats i que els seus beneficis arribin al conjunt
de la societat:

• Acords prohibits. L’article 1 de la Llei de defensa de la competència
prohibeix tot acord, decisió o recomanació col·lectiva, o pràctica concertada
o conscientment paral·lela que produeixi o pugui produir l’efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competència en els mercats. Aquest tipus de con-
ductes es materialitzen, entre d’altres, en acords o pactes per a la fixació
de preus o d’altres condicions comercials, la limitació de la producció o el
repartiment del mercat.

• Abús de posició dominant. L’article 2 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol,
de defensa de la competència prohibeix l’explotació abusiva per una o
diverses empreses de la seva posició dominant. Per posició dominant
s’entén la situació en què una empresa té la possibilitat de desenvolupar un
comportament relativament independent que li permet actuar en el mercat
sense tenir en compte els proveïdors, clients o competidors.

• Actes deslleials. L’article 3 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de
la competència capacita la CNMC per sancionar els actes de competència
deslleial o de denigració de competidors, que, per exemple, per falsejar de
manera sensible la lliure competència, afectin l’interès públic.

També intervenen les autoritats de defensa de la competència quan una operació de
concentració empresarial pot suposar una alteració de l’estructura dels mercats
contrària al manteniment d’una competència efectiva.

Determinades operacions de concentració econòmica poden suposar una alteració
de l’estructura dels mercats contrària al manteniment d’una competència efectiva.
Per això, l’establiment de mecanismes eficaços de control d’aquests processos s’ha
convertit en una de les preocupacions centrals de la política econòmica.

La notificació a la Comissió Nacional de la Competència de les operacions de
concentració és obligatòria quan se superen certs llindars en termes de quotes de
mercat (30% del mercat rellevant) o volum de vendes (volum de negocis global a
Espanya del conjunt de les empreses partícips de 240 milions sempre que almenys
dos dels partícips portin a terme individualment a Espanya un volum de negocis
superior a 60 milions d’euros).

L’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO)

L’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) és un organisme autònom de
caràcter administratiu que té com a missió vetllar pel correcte funcionament
competitiu dels mercats a tots els sectors productius de l’economia a Catalunya.

L’activitat de l’ACCO té com a objectiu la garantia, millora i promoció de la
competència a Catalunya, procurant que els beneficis del funcionament competitiu
del mercat s’estenguin al conjunt de la societat.
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L’ACCO exerceix les funcions d’instrucció i de resolució dels procediments
sancionadors per infracció de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la
competència, incloent-hi també les funcions d’inspecció i d’investigació per a
la detecció i comprovació de l’existència de conductes restrictives de la compe-
tència. Aquestes funcions d’instrucció i resolució s’han atribuït, com a garantia
d’independència i de separació entre les fases del procediment, a dos òrgans
interns diferenciats, la Direcció General i el Tribunal Català de Defensa de la
Competència, respectivament.

L’ACCO potencia i incideix en el reforçament de les polítiques proactives de
foment i de promoció de la competència mitjançant l’anàlisi i l’estudi dels sectors
econòmics i de la regulació i de l’actuació de les administracions públiques, la
realització de propostes conduents a l’eliminació de restriccions i, per tant, a la
millora de la competència i la difusió de la cultura de la competència a tots els
àmbits de la societat.

1.3.2 Entitats privades de protecció al consumidor

Les associacions de consumidors i usuaris són organitzacions de naturalesa
privada, sense finalitat de lucre, que tenen com a objectiu principal de la seva
activitat la defensa dels drets i interessos dels consumidors i usuaris.

Les associacions de consumidors i usuaris fan funcions d’informació, anàlisis
comparatives de productes, ajut, assessorament, educació, atenció i tramitació de
queixes i reclamacions dels consumidors. Les més representatives de Catalunya
són:

• Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC): és una
associació privada sense ànim de lucre, democràtica i independent, que des
del 1978 assumeix les funcions de defensar, educar, difondre, promoure i
representar els drets del conjunt dels consumidors i els usuaris de Catalunya.
L’àmbit territorial principal de l’OCUC és Catalunya, sense perjudici de la
seva autonomia per fer actuacions externes si ho requereix el compliment
de les seves finalitats (vegeu: ocuc.cat).

• Associació de Consumidors de la Província de Barcelona (ACPB):
és una entitat civil catalana sense afany de lucre, dedicada a informar,
assessorar i defensar els consumidors i consumidores de Catalunya (vegeu:
www.acpb.cat/).

• Associació de Consumidors i Usuaris en Acció de Catalunya (FACUA):
és una organització no governamental, sense ànim de lucre, que dedica els
seus esforços a la defensa dels consumidors. A nivell estatal, està integrada
en FACUA Espanya (vegeu: www.facua.org).

• Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya
(AICEC-ADICAE): el seu objectiu és compensar la gran diferència que
existeix entre el ciutadà i les grans entitats financeres, cada vegada més

http://ocuc.cat/
http://www.acpb.cat/
http://www.facua.org
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allunyades dels interessos dels usuaris; per tant, aconseguir una societat més
justa des de l’àmbit del consum financer, millorant la informació i les relaci-
ons entre empreses financeres i els consumidors (vegeu: aicec.adicae.net).

• Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació
(CUS): és una associació de consumidors sense afany de lucre que té
com a principal activitat la defensa dels drets dels consumidors i usuaris
de la sanitat i la salut, tot i que també incorporen l’àmbit del consum,
l’alimentació i la seguretat alimentària com a eixos transversals relacionats
amb la salut (vegeu: www.cus-usuaris.org).

• Federació Unió Cívica de Consumidors i Mestresses de Casa de Cata-
lunya (UNAE): és una entitat privada independent sense afany de lucre,
d’àmbit català, que agrupa els esforços dels seus membres i de les associa-
cions federades, centrant-los en la informació, la representació i la defensa
dels legítims interessos dels consumidors i usuaris (vegeu: www.unae.cat).

• Unió de Consumidors de Catalunya (UCC): és una associació privada i
progressista que va néixer de l’impuls de la Federació d’Alimentació del
sindicat UGT. A més d’oferir serveis especialitzats per als seus associats,
defensa els interessos generals de les persones consumidores de productes i
usuàries de serveis, participant en diferents comissions de l’Administració i
denunciant aquelles situacions on creu que els drets dels consumidors estan
sent perjudicats (vegeu: www.consumidors.org).

http://aicec.adicae.net/
http://www.cus-usuaris.org/
http://www.unae.cat
http://www.consumidors.org/
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2. La gestió de queixes i reclamacions

Una de les funcions del servei d’atenció al client és la gestió de la insatisfacció
d’aquest. Quan un client no se sent degudament atès cal donar-li la possibilitat
que expressi el seu descontentament a l’empresa i, fins i tot, animar-lo a fer-ho.
D’aquesta manera, l’empresa podrà conèixer en tot moment la seva opinió sobre
el producte o servei prestat i tindrà una oportunitat per millorar-lo.

Les queixes són una oportunitat per millorar i conèixer l’opinió del client sobre
el nostre servei; sovint els clients insatisfets no es queixen i només coneixem el
seu malestar quan se’n van. Les queixes ens faciliten informació sobre les seves
necessitats i expectatives, atès que ens permeten conèixer la seva percepció dels
nostres serveis i ens serveixen de guia per millorar, ja que ens permeten corregir
els possibles defectes o errors.

Si no coneixem els nostres errors no podrem evitar que es tornin a repetir i, si
no sabem per què es produeixen, tampoc podrem evitar que torni a passar. Així
doncs, la clau d’una gestió òptima de les queixes és que serveixin per reduir al
màxim els motius que les produeixen.

A més, les queixes són una oportunitat per refermar la nostra relació amb el client.
Portar a terme una bona gestió de les queixes és la millor manera de fidelitzar
els clients; se sentiran atesos i escoltats i transmetrem una imatge d’empresa
interessada en l’atenció i el servei al client.

2.1 El sistema de gestió de queixes i reclamacions

En funció del grau d’insatisfacció dels clients, podem classificar les demandes que
els clients fan arribar a l’empresa en quatre nivells:

• Suggeriment. El client manifesta, ja sigui de manera verbal o per escrit,
una proposta o reclamació de canvi a l’empresa que redundi en benefici
d’ambdues parts.

• Queixa. El client indica, de manera verbal o escrita, la seva insatisfacció
causada per defectes en el producte o servei.

• Reclamació. És una acció individual. El client mostra, per escrit, la seva
insatisfacció per algun perjudici causat pel producte o el servei de l’empresa;
sol contenir la sol·licitud d’algun tipus d’indemnització o compensació
amb l’objectiu de reparar un dany, rescissió d’un contracte, anul·lació d’un
deute...
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La norma ISO
10002-Sistemes de gestió
de queixes i reclamacions

estableix les directrius per a
la implantació d’un sistema

de gestió de queixes i
reclamacions.

• Denúncia. La persona consumidora vol posar en coneixement de l’Adminis-
tració competent uns fets que poden ser constitutius d’infracció administra-
tiva, a fi que aquesta actuï corregint els fets il·lícits. Té per objectiu prevenir
les conductes il·lícites i la defensa dels interessos generals.

Si aquestes expressions d’insatisfacció no es controlen poden produir efectes no
desitjats, com ara pèrdua de clients i de quota de mercat, menor fidelitat... Una
correcta gestió de les expressions d’insatisfacció ajudarà a mantenir i augmentar
l’eficàcia en la prestació dels serveis. D’aquesta manera es guanyarà una segona
oportunitat per obtenir l’aprovació dels clients i conservar la fidelitat.

Si alguna cosa va malament hem d’assegurar que el client sap on ha d’exposar el
seu suggeriment, queixa o reclamació, que sap com l’ha d’expressar i que té la
confiança que es resoldrà.

El servei d’atenció al client s’ha de dissenyar per atendre les demandes que fan
arribar els clients en qualsevol dels seus nivells, i ha de funcionar d’acord amb els
principis següents:

• Transparència i accessibilitat. El client ha de saber com i on fer les seves
reclamacions, i també quines són les possibilitats de rebre contestació.

• Gratuïtat. El servei d’atenció al client no ha de suposar cap despesa per al
client.

• Objectivitat. Les reclamacions s’han de tractar al marge del departament
de vendes; s’han de valorar exclusivament en si mateixes, com si fossin
úniques.

• Confidencialitat. Tota la informació que es rebi com a conseqüència de
la gestió d’una reclamació s’ha de tractar sota les condicions legals de
protecció de dades, no s’ha d’utilitzar per fer altres vendes.

• Diligència. Les reclamacions s’han d’atendre amb rapidesa, mantenint el
client informat de totes les accions per resoldre-la.

• Control. Cal controlar les accions de totes les persones que actuïn en el
procés amb la finalitat d’aconseguir millores en el futur.

El sistema de gestió de queixes i reclamacions ha d’estar dissenyat de manera
que aquesta gestió sigui visible i accessible per als clients, i és essencial que
se’ls proporcioni la informació i la documentació necessàries de forma clara. Els
mètodes que es poden utilitzar per donar coneixement del sistema són:

• Cartells i fullets en els llocs de negoci.

• Inclusió de la informació en documents com ara contractes i factures.

• Línies de contacte o números de telèfon gratuïts per al client al web, als
documents...

• Enquestes de satisfacció.
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• Informes comercials.

• Publicitat en mitjans accessibles a les parts interessades.

El sistema ha de ser accessible des de qualsevol punt de la cadena de prestació
dels serveis i mitjançant qualsevol mitjà disponible perquè els clients puguin triar
(telèfon, correu electrònic, personalment...). Aquí caldrà tenir especialment en
compte la protecció de la identitat del client.

A part, la Llei del Codi de consum de Catalunya obliga les empreses que presten
serveis bàsics —subministraments, transports, mitjans audiovisuals, comunica-
cions, assistencials i sanitaris, financers i d’assegurances— a facilitar a la seva
clientela un servei telefònic gratuït per comunicar les reclamacions sobre els
serveis i una adreça física a Catalunya, on la persona consumidora pugui ser atesa
de manera ràpida i directa pel que fa a qualsevol queixa o reclamació sobre el
servei, sempre que l’atenció al consumidor no es faci en el mateix establiment on
s’hagi contractat.

La Llei del Codi de consum de Catalunya també estableix que les empreses que
presten serveis de tracte continuat —per exemple, telèfon, aigua, llum, gas...— no
poden deixar de prestar el servei per manca de pagament d’algun rebut o alguna
factura si s’ha presentat alguna reclamació davant l’empresa amb relació al rebut
o la factura.

En tots els casos, les empreses han de garantir que la persona consumidora tingui
constància, per escrit o en qualsevol suport durador —per exemple, un número de
referència de la reclamació—, de la presentació de qualsevol mena de queixa o
reclamació que afecti el funcionament normal de les relacions de consum.

L’establiment o empresa ha de donar una resposta com abans millor i, en tot cas,
en el termini d’un mes des que s’ha presentat la queixa o reclamació.

2.1.1 Procediment de resolució de queixes i reclamacions

Per assegurar l’eficàcia i l’eficiència del sistema de gestió de les insatisfaccions
dels clients cal assignar-hi els recursos necessaris, que han d’incloure personal
d’atenció directa i de gestió, pressupost de formació, suport d’especialistes
(assessoria legal, tècnica...), mitjans tecnològics i mitjans financers.

L’estructura organitzativa ha de permetre controlar, seguir i informar sobre l’e-
volució del sistema de queixes i reclamacions i prendre les accions correctives
oportunes. Correspon a la direcció definir els objectius i les responsabilitats del
control i seguiment del sistema i fer-ne les revisions, però cal també designar
responsables d’atenció al client que s’ocupin d’assegurar que es controlen les
queixes, que se’n fa un seguiment adequat, que es porten a terme les accions
correctores previstes i que totes aquestes actuacions es registren adequadament.

La gestió de queixes i reclamacions és responsabilitat del departament d’atenció
al client, però atès que els suggeriments, les queixes i les reclamacions poden
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Podeu consultar l’apartat
“Els sistemes de gestió de

la qualitat. Les
certificacions de qualitat”

de la unitat “Gestió i
manteniment de dades de

clients”.

arribar a qualsevol persona de l’organització, tot el personal ha de saber què cal fer
en aquestes circumstàncies. És convenient que aquelles persones que normalment
no tenen contacte amb els clients també tinguin una guia clara per tramitar les
insatisfaccions i facilitar la informació precisa al client.

El procediment que documenta el sistema de gestió de les queixes i reclamacions
ha de ser clar i fàcil de seguir, tant per al client com per al personal, i ha de
recollir el dret dels clients a expressar la seva insatisfacció. El sistema també ha de
proporcionar la informació relativa a les expressions d’insatisfacció als diferents
departaments per tal que puguin fer una anàlisi dels serveis o processos afectats i
els puguin millorar.

La norma ISO 10002-Sistemes de gestió de queixes i reclamacions defineix el
procediment per al tractament de les queixes. El procés de resolució de queixes
engloba, per una banda, les accions externes de relació amb el client i, de l’altra,
accions internes de control i administració de les queixes, concretament:

1. Comunicació. La informació relativa al tractament de les queixes ha d’estar
disponible per als clients, els reclamants i les parts interessades. Aquesta
informació s’ha de facilitar en un llenguatge senzill i, en la mesura del que
sigui possible, en format accessible per a tothom.

2. Recepció de la queixa. És el moment en què es coneix la queixa del client,
ja sigui verbalment o per escrit.

3. Registre de la queixa. Es registren les dades de la queixa al sistema
informàtic amb un codi únic d’identificació. Aquest registre ha d’identificar
la solució buscada pel reclamant i qualsevol altra informació necessària per
al tractament eficaç de la queixa. Ha d’incloure:

• Una descripció de la queixa i les dades de suport corresponents.

• La solució sol·licitada.

• Els productes o pràctiques de l’organització objecte de la queixa.

• La data límit per a la resposta.

• Dades sobre la unitat administrativa.

• L’acció immediata duta a terme (si n’hi ha).

4. Acusament de recepció de la queixa. La recepció de cada queixa ha de ser
notificada immediatament al reclamant per telèfon, correu postal o correu
electrònic.

5. Avaluació inicial de la queixa. Cal veure a quina àrea o departament de
l’empresa afecta, fer una primera valoració de les seves implicacions i de la
possibilitat d’una acció immediata i fer-la arribar al seu responsable.

6. Investigació de la queixa. Cal investigar totes les circumstàncies relacio-
nades amb la queixa, determinar el problema que genera la insatisfacció del
client i les causes que l’han originat, i també les possibles conseqüències
per a l’empresa, i determinar-ne l’abast.
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7. Seguiment de la queixa. S’ha de fer un seguiment de la queixa al llarg de
tot el procediment. Una actualització del seu estat hauria d’estar disponible
per al reclamant en qualsevol moment o, com a mínim, en el compliment
de terminis).

8. Proposta de solució. Després d’analitzar la queixa cal proposar la manera
més adient de solucionar el problema que l’ha causat i vetllar per tal que les
mesures proposades es portin a terme.

9. Informació al client de la solució. L’empresa ha d’informar el client al
més ràpid possible de la solució adoptada. La resposta ha de contenir les
accions que s’han fet per resoldre el problema i els fonaments de la solució
adoptada, ja sigui positiva o negativa, per a les pretensions del client.

10. Recepció i contestació de la resposta del client. És possible que quan la
solució que aporta l’empresa sigui negativa per a les pretensions del client,
aquest es posi de nou en contacte amb l’empresa. Cal indicar-li les possibles
alternatives que té per intentar satisfer les seves pretensions.

11. Tancament de la queixa. Si el reclamant accepta la decisió o l’acció
proposada, la queixa s’ha de resoldre i registrar.

12. Avaluació del procés. Un cop finalitzada la gestió de cada reclamació
cal fer un control de les accions que s’han dut a terme per veure si s’han
desenvolupat correctament i en un període de temps adient.

13. Extracció i anàlisi de dades. Les reclamacions són una font d’informació
molt important per a l’empresa, ja que li indiquen els elements que són més
valorats pel client. Aporten informació rellevant sobre els punts dèbils en
la prestació de serveis o en l’ús de productes i possibiliten la introducció de
millores en l’oferta comercial de l’empresa.

La figura 2.1 mostra el diagrama de flux del procediment per al tractament de les
queixes que estableix la norma ISO 10002.

Les fases que formen part del procés de gestió de queixes s’han d’avaluar en el seu
conjunt amb la finalitat d’obtenir informació rellevant sobre l’eficiència del servei.
Cal avaluar el temps que es triga a resoldre una queixa, el percentatge de queixes
resoltes, el cost mitjà d’aquestes i l’augment del nivell de satisfacció del client al
qual s’ha resolt la queixa.

Podeu consultar un
exemple de procediment
per a la gestió de queixes
i reclamacions a la secció
“Annexos”.
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Figura 2.1. Diagrama de flux del procediment per al tractament de les
queixes

El sistema de gestió de queixes i reclamacions ha d’estar convenientment do-
cumentat. S’ha d’evitar, però, una burocràcia excessiva i assegurar que els
documents siguin una eina de treball que ajudi el personal a desenvolupar les seves
tasques.

Els documents han de ser concisos i, si cal, han d’incloure exemples pràctics per
facilitar el seu ús. Quant als registres, cal que siguin al més senzills possible i que
s’adaptin a la mida i a les activitats desenvolupades. Cal assegurar que permetin:

• Efectuar el seguiment i control de les demandes dels clients. En la figura
2.2 hi podeu veure un exemple de full de registre de queixes i reclamacions.
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Figura 2.2. Full de registre de reclamacions

• Mantenir informats els clients sobre el progrés de les seves demandes. En
la figura 2.3 hi podeu veure un exemple d’acusament de recepció d’una
reclamació.

Figura 2.3. Acusament de recepció d’una reclamació

• Fer una anàlisi d’aquestes demandes que permeti millorar la prestació dels
serveis realitzats. En la figura 2.4 hi podeu veure un exemple de registre per
al seguiment i l’anàlisi de les queixes i reclamacions.

Figura 2.4. Registre per al seguiment i anàlisi de les queixes i reclamacions
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2.1.2 Control del sistema de gestió de queixes i reclamacions

Per poder identificar les àrees de millora cal dur a terme un seguiment de les
queixes i reclamacions dels clients. Aquest control i seguiment ha de servir per
assegurar-se que se’n fa una gestió correcta, i ha d’incloure un control i seguiment
periòdic de les queixes i reclamacions resoltes, seleccionades a l’atzar, i una
enquesta a les persones que han formulat les queixes i reclamacions, preguntant-
los si estan satisfetes amb la forma com s’han gestionat.

La figura 2.5 mostra la resposta a una queixa que ja inclou un enllaç a una enquesta
de satisfacció per tal que el client la respongui en el mateix moment en què rep
aquesta resposta.

Figura 2.5. Resposta a una queixa i enquesta satisfacció

Per dur a terme un correcte control i seguiment del sistema s’aconsella la
utilització d’indicadors com ara:

• Nombre de queixes i reclamacions rebudes.

• Nombre de queixes i reclamacions resoltes directament pel personal d’aten-
ció al client.

• Nombre de queixes i reclamacions repetitives.

• Nombre de queixes i reclamacions amb categoria prioritària.

També és convenient dur a terme auditories del sistema de gestió de les queixes i
reclamacions. Aquestes auditories tenen com a objectiu valorar el funcionament
global del sistema i identificar qualsevol desviació que hi pugui haver.

Finalment, de forma periòdica, s’han de fer revisions de la capacitat del sistema
de gestió per complir amb la política marcada. Les revisions haurien de consistir
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en avaluacions comprensibles, completes i ben estructurades de totes les fonts
d’informació.

El resultat d’aquestes revisions ha de ser l’establiment d’un programa d’accions
apropiades per a la millora dels serveis prestats. La revisió del sistema hauria de
considerar:

• Factors interns, com canvis en l’estructura de l’organització o en els serveis
oferts.

• Factors externs, com canvis en la legislació, en les pràctiques competitives
o innovacions tecnològiques.

• Resultats del sistema de gestió.

2.2 Tècniques de comunicació per al tractament de queixes i
reclamacions

Els clients manifesten la seva insatisfacció mitjançant un suggeriment, una queixa
o una reclamació, depenent del grau de descontentament. El client que reclama
ajuda a detectar percepcions que d’una altra manera serien desconegudes i, d’un
mode o d’un altre, ajuda a millorar tant els productes i serveis oferts com l’atenció
al client.

En funció de l’actitud que adopten envers l’empresa, podem diferenciar diferents
comportaments:

• Còmplice: explica la seva experiència amb l’objectiu de trobar una solució
i millorar el servei. No fa arribar el seu descontentament a altres persones.

• Indiferent: no es queixa, tret que se li ofereixi algun incentiu. Pot influir
en altres persones.

• Inconformista: no creu que les seves queixes siguin ateses, però el
seu objectiu és obtenir una compensació per part de l’empresa. Valora
negativament el servei.

• Enfadat: no es queixa i tampoc té cap interès a millorar el servei. Fa arribar
el seu malestar a altres persones.

2.2.1 Queixes i reclamacions presencials

Quan un client reclama, la seva predisposició respecte a l’empresa no és neutra o
positiva, encara que per a la companyia ho pugui ser. L’empleat que acull el client
ha de saber donar un to positiu a una situació que probablement el consumidor o



Atenció al client, consumidor i usuari 38 Gestió de processos de serveis al consumidor

usuari no viu com a positiva, saber tranquil·litzar-lo i ajudar-lo a explicar el motiu
de la seva reclamació. La comunicació verbal ha de ser especialment interactiva,
fins a comprendre totalment el client i explicar-li, en el seu cas, la solució a la seva
reclamació.

El primer que caldrà fer és escoltar atentament el que el client ens hagi de dir,
sense interrompre’l ni discutir-hi i donant mostres que l’entenem. Això permetrà
que el client es desfogui i manifesti tot allò que consideri convenient.

Un cop el client ja hagi manifestat la seva queixa cal agrair que ens l’hagi feta
arribar i mostrar que entenem com se sent. Serà el moment de resumir el que
hàgim entès i de preguntar sobre aquells aspectes que no hagin quedat prou clars.
Sovint les queixes dels clients són molt generals i poc precises, i és important saber
quin és exactament el motiu de la seva insatisfacció.

Els clients potser no tenen la raó sempre, però sí que tenen dret a queixar-se i, si
ho fan, sempre és per algun motiu que haurem d’intentar comprendre i respectar.

Quan ja estem segurs que comprenem la situació és el moment de donar una
resposta. Hem de procurar donar sempre respostes positives, manifestar la nostra
voluntat d’ajudar i centrar-nos en allò que podem fer, no en allò que no podem
fer. Convé utilitzar termes positius com ara “benefici”, “solució”, “estalvi”... i
evitar les paraules amb molta càrrega negativa com ara “impossible”, “problema”,
“difícil”...

Si hi ha hagut alguna errada per part nostra no s’han de donar excuses ni s’ha de
culpar algú altre, cal demanar disculpes, assumir-ne la responsabilitat i proposar
una solució.

En ocasions ens podem trobar amb clients enutjats, i fins i tot agressius. Les
passes que cal seguir en aquestes situacions són les següents:

1. Deixar expressar les queixes sense contradir ni interrompre.

2. Escoltar activament i de manera assertiva: mantenir la mirada, assentir.

3. Aprofitar el moment en què l’interlocutor fa una pausa per resumir el que
ha dit usant les seves pròpies paraules, preguntar el seu nom, esbrinar més
coses sobre el problema, etc., per demostrar interès i comprensió i restar
força a la queixa.

4. Mantenir un to de veu pacient, respectuós i calmat.

5. No dir-li mai al client que està equivocat. Cal posar-se al seu lloc per saber
com reaccionaria una altra persona. S’ha de ser neutral i intentar evitar el
conflicte.

6. Demostrar que entenem el seu enuig. Resumir i, si és possible, utilitzar la
tècnica del banc de boira per mostrar una acord parcial.

7. Tranquil·litzar l’interlocutor i proposar una solució interessant per a ambdu-
es parts.
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8. Si el client no accepta el que diem, utilitzar la tècnica del disc ratllat.

9. No negociar amb el client ni acceptar peticions excessives.

10. No respondre mai als atacs personals.

11. I, per acabar, fer el seguiment del que s’ha acordat, ja que és la manera
d’estar segurs que s’ha resolt el problema del client.

En el cas que el client no tingui la raó cal explicar-li-ho de raonadament i
detalladament, evitant qualsevol temptació de prepotència. No hem d’oblidar que
l’important és el que el client percep. Si no percep adequadament alguna cosa que
l’empresa considera correcta significa que és necessari millorar aquest aspecte en
els canals de comunicació habituals de la companyia. Per aquest motiu, sempre
cal mostrar agraïment al client per la seva reclamació.

En tot cas, és important procurar sempre la satisfacció del client i que en el comiat
quedin clars tots els compromisos que s’han ofert en la solució de la reclamació.
Cal tenir present que les persones tendim a generalitzar i que un error en un aspecte
concret pot comportar que es qüestioni la totalitat de l’actuació de l’empresa,
amb el dany que això suposa per a la seva imatge. Una reclamació o queixa ben
atesa, en canvi, transmet una sensació favorable que beneficia la imatge de tota
la companyia. El servei d’atenció al client d’una empresa ha de tenir capacitat
per valorar la reacció de cada client i actuar en la forma adient per tal que la seva
insatisfacció es converteixi en satisfacció.

2.2.2 Queixes i reclamacions per escrit

La persona que rep i ha de donar solució a un escrit de queixa o de reclamació d’un
client ha de respectar determinades pautes. La resolució de queixes i reclamacions
escrites, però, presenta certes particularitats:

• Probablement no responen a un enuig momentani, com sol passar amb les
reclamacions telefòniques o presencials. Per al cas de les reclamacions
escrites, el client s’ha pres el seu temps per escriure i per fer arribar l’escrit
a l’empresa.

• De vegades arriben com a conseqüència de no haver obtingut resposta una
reclamació ja feta verbalment.

• Solen estar més argumentades i contenir més detalls, que per altra banda
ens ajudaran a resoldre millor el cas.

• El client que reclama pot utilitzar l’escrit per deixar constància de la seva
reclamació, si és que pensa emprendre alguna acció legal.

En tot cas, davant una carta de reclamació o queixa cal estudiar els fets amb
deteniment i recopilar tota la informació abans de donar qualsevol pas precipitat
que ens porti a la pèrdua d’un client.

L’empresa ha d’entendre la
reclamació com a una
oportunitat que li dóna el
client per descobrir un error
en el servei i corregir-lo.



Atenció al client, consumidor i usuari 40 Gestió de processos de serveis al consumidor

Es poden donar dues situacions:

• Que el client tingui raó i que els fets que argumenta siguin exactament com
els exposa. En aquest cas, la solució és relativament fàcil. En aquests casos,
hem d’assumir l’error i és just que l’admetem per escrit i que demanem
disculpes. Aquest serà el primer pas, però a més:

– Hem de rectificar i resoldre el problema que hem provocat.

– Si és necessari, haurem d’oferir una compensació pels perjudicis
causats.

– Convé també fer saber al client que prendrem les mesures oportunes
per tal que no es torni a produir la situació descrita.

• Que el client no tingui raó i que els seus arguments no siguin correctes
o que els fets no s’hagin produït com el client els explica. En aquest cas,
la situació que se’ns planteja és més delicada en el seu tractament. Vegem
algunes de les actituds a adoptar, depenent de les situacions:

– No sabem amb certesa si la reclamació s’ajusta a la realitat. Davant
d’aquest dubte cedirem i corregirem el possible error, però d’alguna
manera haurem de fer saber al client afectat que el cas no és del tot
clar, tot i que ens fiem de les seves paraules i que optem per resoldre’l.
D’aquesta manera podem evitar que les reclamacions que no tenen
fonament passin a ser habituals.

– Sabem amb certesa que la reclamació no s’ajusta a la realitat. En
aquest cas convé valorar altres factors:

∗ Si és la primera vegada que el client protesta injustament, o pel
contrari ja ho ha fet altres vegades.

∗ Si aquest client és del tipus de persona que intenta aconseguir
millores en els preus o més descomptes.

∗ Si hi ha reclamacions anteriors per part d’aquest client i com s’han
resolt (si s’ha fet amb un to cordial o no).

∗ Si interessa mantenir la relació comercial amb aquest client o no.

Com a resultat d’aquesta anàlisi, es refusarà o s’acceptarà la reclamació. En cas de
no acceptar-la, haurem d’explicar els motius, oferint tots els arguments possibles,
i de tota manera conjugar contundència amb respecte i cordialitat amb el client.

2.3 La negociació en la resolució de queixes i reclamacions

A vegades, tot i partir de posicions allunyades, tant l’empresa com el client tenen
interès a arribar a un acord perquè el trencament de la relació seria perjudicial per
a les dues parts. En aquestes situacions caldrà establir un procés negociador que
permeti acostar les posicions i arribar a una solució que satisfaci les dues parts.
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La negociació és el procés en el qual dues o més parts amb interessos
en conflicte intercanvien propostes per arribar un acord que satisfaci les
necessitats de les dues parts.

Perquè hi pugui haver negociació cal que cadascuna de les parts tingui alguna
mena de poder sobre l’altra part, de forma que cap de les dues pugui imposar la
seva solució, i també cal que tinguin la voluntat d’arribar a un acord.

La figura 2.6 mostra la relació de les parts en una negociació. Per tal d’arribar
a un acord que pugui ser satisfactori per a les dues parts, cadascuna ha d’estar
disposada a fer concessions sobre els aspectes en conflicte.

Figura 2.6. Relació de les parts en una negociació

En la figura 2.6 els aspectes en conflicte de cadascuna de les parts estan igualats,
però això no té per què ser així. La part que tingui menys aspectes en conflicte o, el
que és el mateix, menys necessitats, serà la que tindrà més poder en la negociació.
Pel contrari, com més necessitats es tinguin, més dèbil serà la posició d’aquella
part. Així, les necessitats d’una part donen poder a l’altra part.

2.3.1 Preparació de la negociació

A l’hora de planificar i preparar la negociació cal recopilar el màxim d’informació
possible sobre les necessitats de les parts i definir clarament de quina posició es
parteix, quin és l’objectiu a aconseguir i quins elements són irrenunciables.

Cal establir quines són les necessitats que es tenen i diferenciar-les dels desitjos.
L’objectiu de la negociació és cobrir aquestes necessitats, i és important no
confondre-les amb altres qüestions que, tot i ser desitjables, no són realment
imprescindibles, que serien els desitjos. Els desitjos seran aquells aspectes sobre
els quals es poden fer concessions.

De la mateixa manera, cal intentar esbrinar quines són les necessitats i els desitjos
de l’altra part, sabent que sovint només es podran fer presumpcions i que caldrà
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està preparat per modificar l’estratègia si durant el procés de negociació es veu
que les necessitats de l’altra part no són exactament les que se suposaven.

Si es vol arribar a un acord que pugui ser beneficiós per a les dues parts, el que es
coneix com a un resultat win/win (‘guanyar/guanyar’) cal evitar negociar sobre
una sola variable. Si es negocia sobre un sol punt, per força qualsevol guany d’una
de les parts es tradueix en una pèrdua per a l’altra part. En canvi, si es negocia
sobre un conjunt de variables les concessions que es facin en un aspecte es poden
compensar amb la millora d’algun altre. Per exemple, es pot fer una concessió en
el termini a canvi de no modificar el preu.

En la preparació de la negociació, doncs, cal determinar quines variables es poden
posar en joc i analitzar-les en funció del cost que tenen per a l’empresa i del valor
que tenen per al client. Cost i valor rarament coincideixen, i és probable que es
puguin oferir concessions que per a l’empresa tinguin un cost escàs però que, en
canvi, tinguin un gran valor per al client. Un exemple podria ser allargar el termini
de pagament a un client amb el qual tenim un conflicte en el preu.

Al mateix temps, l’anàlisi de les variables permet exigir aquelles concessions que
són valuoses per a l’empresa però que representen poc cost per al client.

Durant la preparació de la negociació cal establir també l’espai de negociació per
a cadascuna de les variables, definint la posició de sortida o la primera oferta que
es farà per començar a negociar, la zona objectiu o el punt on es voldria tancar
l’acord i el punt de ruptura o el màxim al qual s’està disposat a arribar.

La posició de sortida i el punt de ruptura delimiten l’espai de negociació.
Normalment, el punt de sortida o oferta inicial es calcula a partir del límit de
ruptura. Si el punt de sortida és la primera oferta que es fa per iniciar la negociació,
el límit de ruptura és la quantitat mínima per la qual l’empresa estaria disposada
a acceptar o el cost màxim que estaria disposat a assumir el client.

La figura 2.7 mostra gràficament com queden establerts els límits de la negociació.

Figura 2.7. Límits de la negociació

Cal valorar molt bé on s’estableix el punt de ruptura, atès que superar-lo vol
dir trencar la negociació. A l’hora de decidir on se situa aquest punt el que cal
preguntar-se és què passa si no s’arriba a cap acord i quin cost té aquesta situació
per a l’empresa. El client, com l’empresa, també establirà un punt de ruptura, i
la combinació de tots dos ha de deixar lloc per a l’acord. La figura 2.8 mostra la
situació desitjable, on les posicions de les dues parts permeten una àrea d’acord.
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Figura 2.8. Límits de les dues parts

Cal tenir en compte, però, que si es mouen els límits de la primera part cap a
l’esquerra o els de la segona part cap a la dreta es donaria una situació on no
hi hauria cap marge per a l’acord. De la mateixa manera, com més sobreposats
estiguin els límits de les dues parts o més amplis siguin aquests límits, més senzill
és arribar a un acord.

2.3.2 Estratègia i tècniques de negociació

Un altre element a definir en la fase de preparació de la negociació és l’estratègia a
seguir. En les negociacions amb els clients cal evitar les estratègies competitives i
optar per estratègies col·laboratives que permetin arribar a una solució win/win,
és a dir, a una solució que sigui satisfactòria per a les dues parts.

Un client no és un enemic al qual s’ha de vèncer, sinó més aviat algú amb qui
interessa col·laborar per superar les diferències que es tinguin i arribar a un acord
que permeti continuar la relació comercial. Negociar ha de servir per imaginar
solucions que procurin un benefici mutu.

Per posar en joc una estratègia col·laborativa, la qualitat de la comunicació que
s’estableix és fonamental. Cal tenir cura tant de la comunicació verbal com de la
no verbal i aconseguir una comunicació positiva i eficaç practicant l’escolta activa
i l’assertivitat.

Escoltar activament el client ajuda a posar-se en el seu lloc i permet entendre els
seus motius. Per part de l’empresa, cal limitar al màxim el nombre d’arguments;
sovint, un sol argument és més eficaç que molts de diferents, i així també s’evita
atabalar o irritar el client. És millor centrar-se en els arguments del client,
parafrasejar, preguntar i mostrar en tot moment que s’està escoltant i que el seu
punt de vista interessa a l’empresa.

L’assertivitat és fonamental en situacions de conflicte. Cal controlar en tot
moment les emocions i evitar caure en les provocacions o emetre judicis sobre
els comportaments o les persones. L’únic objectiu de la negociació és aconseguir
un acord raonable i beneficiós per a les dues parts, i mai s’ha de convertir en una
qüestió personal.

Cal recordar en tot moment que trobar una solució convé a les dues parts i és
convenient utilitzar expressions que reforcin la idea d’aquest interès comú; per
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Podeu consultar el full
oficial de

queixa/reclamació/denúncia
al Decret 121/2013 que

trobareu a l’apartat
“Annexos”.

exemple utilitzant la primera persona del plural (“Podem fer això, ...”; “Ens
convé...). Així mateix, és important posar el focus en el futur, en la solució, en lloc
de destacar allò que ja ha passat i evitar cercar culpables o transmetre missatges
negatius.

Per tal d’aconseguir un equilibri entre les cessions de l’empresa i els compromi-
sos que el client adquireix es poden utilitzar pràctiques com ara:

• Utilitzar el sí condicional, és a dir, condicionar la concessió a alguna
contrapartida.

• No presentar d’immediat la millor oferta possible, així es podran anar fent
petites concessions i s’evidenciarà que no es manté una postura immòbil.

• Fer petites concessions, de forma que es puguin obtenir contrapartides per
a cadascuna.

• Fer petites concessions i donar a entendre que se cedeix en alguna cosa
essencial, per tal de posar les concessions en valor i subratllar-les.

• Utilitzar el silenci tàctic, de forma que l’altra part se senti obligada a fer
alguna aportació o a ampliar o modificar la que acabi de fer.

Una cop acabada la negociació convé fer-ne un resum i verificar la comprensió
de tots els aspectes que s’hagin tractat. Si s’ha arribat a un acord és el moment
de deixar-lo per escrit i de confirmar que no hi ha malentesos. Si no s’arriba a
cap acord es pot donar per tancada la negociació i sol·licitar una mediació que
ajudi a clarificar les posicions de les parts o un arbitratge de consum que dirimeixi
el conflicte. Cal ser prudent i no precipitar-se abans de donar per tancada una
negociació, però sempre serà millor la falta d’acord que accedir a sol·licituds
que puguin ser perjudicials per a l’empresa.

2.4 La tramitació i gestió de reclamacions

Totes les persones físiques i jurídiques que a Catalunya comercialitzin béns o
prestin serveis, sigui directament o bé com a intermediaris, han de disposar de
fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia per facilitar que els consumidors
i usuaris que ho sol·licitin puguin formular per escrit la seva reclamació en el
mateix establiment, per deixar constància d’aquest fet i també possibilitar l’acord
o la solució al conflicte.

Segons el Decret 121/2013, de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials de
queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum, han de disposar de fulls
oficials tots els establiments comercials i aquells que prestin un servei, directament
o bé com a intermediaris, amb l’excepció de:

• Els fedataris públics o el personal que exerceixi potestats públiques retribu-
ïdes mitjançat aranzel (notaris i registradors).
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• Els serveis públics prestats directament per l’Administració.

• Els centres que imparteixen ensenyaments reglats.

• Totes les activitats que disposen de normativa específica en matèria de fulls
de queixa, reclamació o denúncia.

Els establiments han d’exhibir un cartell visible que informi que tenen aquests
fulls a disposició de la clientela.

Els organismes habilitats per tramitar queixes, reclamacions i denúncies són:

• Serveis públics de consum: les Oficines Municipals i Comarcals d’Informa-
ció al Consumidor (OMIC i OCIC), i les oficines de l’Agència Catalana del
Consum en cas que no es tingui accés a les oficines municipals i comarcals.

• Els col·legis professionals en relació amb els seus col·legiats.

• Les organitzacions de consumidors i usuaris en relació amb els seus associ-
ats.

Els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia estan integrats per un joc unitari
d’impresos compost per tres exemplars: un per a la persona consumidora, un per
a l’organisme habilitat i el tercer per a l’empresari o empresària. Contenen les
indicacions impreses en català, castellà i, si escau, en anglès. A la Val d’Aran,
també en occità.

Per fer una reclamació cal demanar els fulls oficials de reclamació o denúncia en
el mateix establiment a fi de deixar-hi constància escrita i, en el cas que no sigui
possible disposar dels fulls oficials, pot emplenar el model de l’Agència Catalana
de Consum i fer-lo arribar a l’establiment o empresa. Si es tracta d’un servei bàsic
cal trucar al servei telefònic gratuït d’atenció al client.

La reclamació es formula per escrit, de manera que en quedi constància —carta
certificada o burofax, per exemple—, i dóna la possibilitat a l’empresa d’oferir
una solució al conflicte abans que hi intervingui l’Administració.

Les empreses han de garantir que els clients tinguin constància, per escrit o
en qualsevol suport durador, de la presentació de queixes i reclamacions. Per
tant, se’ls haurà de lliurar un acusament de recepció, un número d’incidència
o qualsevol altre document acreditatiu, i se’ls ha de donar resposta al més aviat
possible; en tot cas, com a màxim, en el termini d’un mes des de la seva
presentació.

Si el client no rep una resposta satisfactòria en el termini màxim d’un mes pot
presentar una reclamació o una denúncia, segons s’escaigui, a:

• L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) del municipi, per
correu o personalment.

• L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC) de la comarca del
consumidor; si no hi ha OMIC al municipi, per correu o personalment.
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• Les oficines de l’Agència Catalana del Consum si no es té accés a cap OMIC
ni OCIC, de dues maneres:

– Per correu o personalment.

– A través del web de l’ACC (bit.ly/2CaEZy2) emplenant el formulari.
En l’escrit de reclamació o denúncia cal incloure les dades del client o
consumidor —adreça, telèfon de contacte...— i les dades de l’empresa,
exposar els fets, fer la petició i adjuntar tota la documentació de què
es disposa —justificant acreditatiu de la reclamació presentada davant
l’empresa, factura, tiquet, publicitat, pressupost...

En el cas que un cop tramès el full a l’Administració hi manquin dades rellevants,
com la petició que formula o la mancança de documentació probatòria necessària,
l’Administració sol·licitarà que s’aportin les dades que manquen en un termini de
10 dies, i avisarà perquè en el cas que no s’aportin en el termini establert es podrà
procedir a l’arxivament de les actuacions.

2.4.1 Tramitació de la reclamació per una associació de consumidors

Les associacions de consumidors tenen com a finalitat la defensa dels interessos
dels consumidors i usuaris, incloent-hi la informació i educació. Representen
els seus associats defensant els seus interessos, però també els del conjunt dels
consumidors.

En cas de tenir un problema amb una empresa, el consumidor pot dirigir-se a una
associació de consumidors, que tramitarà la seva reclamació, és a dir, dirigirà en
el seu nom un escrit a l’empresa i davant els organismes competents.

En cas que la tramitació hagi donat un resultat negatiu, podrà ajudar a presentar una
sol·licitud d’arbitratge davant la Junta Arbitral de consum competent. Igualment
pot assessorar respecte a la presentació d’una demanda judicial i fins i tot presentar-
la en el seu nom, ja que en determinats casos gaudeixen del benefici de justícia
gratuïta.

2.4.2 Inspecció

Si en tramitar una reclamació l’Administració observa indicis d’infracció pot
traslladar el cas als serveis d’inspecció perquè, si escau, s’iniciï un expedient
sancionador. D’ocórrer això, el reclamant no en serà part, però sí que té dret a
ser informat de la seva iniciació i resolució.

La finalitat principal d’un expedient sancionador és dissuadir el que comet les
infraccions de seguir fent-ho en perjudici dels consumidors. La sanció sol ser
econòmica.

http://consum.gencat.cat/ca/consultes-i-reclamacions/


Atenció al client, consumidor i usuari 47 Gestió de processos de serveis al consumidor

Inspecció de consum

Els productes que es troben al mercat han de éssers segurs per als consumidors. Vegeu
el vídeo Inspecció de consum, publicat per l’Agència Catalana del Consum:

https://www.youtube.com/embed/_WPxtuspsIg?controls=1

L’Administració no pot obligar l’empresa o el professional que hagi comès una
infracció i ocasionat algun perjudici a reparar els danys causats a un consumidor o
a un conjunt de consumidors. Si un consumidor vol exigir una indemnització pels
danys i perjudicis soferts podrà acudir a l’arbitratge, si l’empresa hi està adherida,
o als tribunals.

2.5 Les reclamacions davant de l’Administració

Quan un consumidor o usuari vol presentar una reclamació davant l’Administració
cal tenir en compte els procediments que estableix la legislació per garantir els
drets dels ciutadans davant de l’Administració i també els deures que han de
complir els ciutadans en les seves relacions amb l’Administració.

L’administrat és la persona física o jurídica que es relaciona amb
l’Administració mitjançant el procediment administratiu.

La relació que s’estableix entre l’Administració i l’administrat és regulada pel dret
administratiu. La llei estableix que les persones que tenen capacitat per actuar
davant l’Administració pública són:

• Les persones que tinguin la capacitat d’actuar segons les normes civils
(majors d’edat).

• Els menors d’edat per a les actuacions en defensa dels seus interessos,
sempre que la llei ho permeti sense l’assistència del tutor.

La llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu parla també de la figura de l’interessat. Així, en l’article 31 defineix
com a interessats en el procés administratiu:

• Els que l’iniciïn com a titulars de drets o interessos legítims individuals o
col·lectius.

• Els que, sense haver iniciat el procediment, tinguin drets que puguin resultar
afectats per la decisió que s’hi s’adopti.

https://www.youtube.com/embed/_WPxtuspsIg?controls=1
https://www.youtube.com/embed/_WPxtuspsIg?controls=1
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Els ciutadans i
l’Administració

La Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de

les administracions públiques i
del procediment administratiu

comú, preveu tant els drets com
els deures dels ciutadans davant

de l’Administració.

• Aquells els interessos legítims dels quals, individuals o col·lectius, puguin
ser afectats per la resolució i compareguin en el procediment mentre no hagi
recaigut la resolució definitiva.

La normativa també recull els drets dels ciutadans en les seves relacions amb les
administracions públiques, que són, entre d’altres:

• Conèixer en qualsevol moment l’estat de la tramitació dels procediments en
els quals s’és persona interessada.

• Obtenir còpies segellades de qualsevol document que es presenti a l’Admi-
nistració (serveixen com a justificant de documentació lliurada).

• Identificar els membres de l’Administració sota la responsabilitat dels quals
es tramiten els procediments.

• Utilitzar les llengües oficials en un territori.

• Formular al·legacions i aportar documentació en la fase anterior al tràmit
d’audiència i que es tinguin en compte.

• No presentar documents no exigits per les normes aplicables en el procedi-
ment de què es tracta.

• Accedir als registres i arxius de les administracions públiques en determi-
nades situacions i amb les limitacions que estableix la llei.

• Ser tractats amb respecte i deferència per les autoritats i els funcionaris.

• Exigir les responsabilitats de les administracions públiques i del personal al
seu servei.

Entre els deures dels ciutadans en les seves relacions amb les administracions
públiques hi ha els de col·laboració i de compareixença. Els ciutadans estan
obligats a facilitar a l’Administració la informació que els sol·liciti amb relació al
procediment i a comparèixer davant de l’Administració en cas de rebre una citació.

2.5.1 El procediment administratiu

La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, determina com s’han de produir
els actes administratius per garantir la participació i els drets dels ciutadans
davant de l’Administració, establint un procediment administratiu que s’ha de
seguir en totes les fases.

Els actes administratius són disposicions emeses per les administracions
públiques que recullen la seva voluntat i que, un cop són publicitades,
originen efectes jurídics.
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Totes les persones que tinguin un interès en l’acte administratiu que en resulti
poden participar en el procediment administratiu.

El procediment administratiu és el conjunt d’actes formals que s’han de
produir fins a dictar una resolució administrativa.

Si no se segueix el procediment establert, l’acte administratiu resultant es pot
arribar a considerar nul de ple dret.

A Catalunya, el procediment administratiu està regulat per la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.

El procediment administratiu consta de tres fases: la iniciació, l’ordenació i
instrucció i la finalització.

La iniciació d’un procediment pot ser a instàncies de la mateixa administració, és
el que es coneix com una iniciació d’ofici, o bé pot ser a instàncies de l’interessat.
La iniciació d’ofici es produeix quan l’òrgan administratiu competent és qui inicia
el procediment a iniciativa pròpia o per ordre d’algun organisme superior, a petició
raonada d’altres òrgans o per denúncia. La iniciació a instància de l’interessat es
produeix quan un particular fa una sol·licitud a l’òrgan administratiu corresponent.

L’ordenació i instrucció del procediment serveix per determinar, aportar i
comprovar totes aquelles dades que calgui tenir en compte per dictar la resolució
final. L’ordenació és l’impuls del procediment, que ha de ser d’ofici, i la instrucció
comprèn tràmits com ara:

• Al·legacions, que poden presentar els interessats durant el procediment,
abans del tràmit d’audiència. Per exemple, per manifestar el desacord amb
una sanció.

• Proves, per acreditar determinats fets. L’interessat pot designar tècnics
perquè l’assisteixin.

• Informes, per aportar informació de caràcter tècnic facilitada per òrgans
especialitzats.

• Audiència, que cal portar a terme abans de la resolució i que consisteix a
comunicar als interessats les actuacions realitzades per tal que puguin fer
les al·legacions que considerin pertinents.

La finalització del procediment administratiu es pot produir de diverses maneres,
perquè hi ha una resolució o una terminació o bé per desistiment, renúncia,
caducitat, convenció o silenci administratiu:

• Resolució: es decideix definitivament sobre la qüestió plantejada a l’expe-
dient.

• Terminació: si hi ha un pacte, un acord o un conveni entre les parts, sempre
que no es tracti de matèries on estigui prohibida la transacció.
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• Desistiment: si l’interessat desisteix de la seva sol·licitud, sempre que no
estigui prohibit per la norma. Permet iniciar un altre procediment en el futur.

• Renúncia: si l’interessat renuncia a formular la sol·licitud. Impedeix iniciar
un altre procediment amb relació al mateix dret en el futur.

• Caducitat: si es paralitza la tramitació de l’expedient per motius atribuïbles
a l’interessat.

• Silenci administratiu: si l’Administració no resol en el termini previst
i la norma preveu, expressament, que es produeix un estimació o una
desestimació presumpta pel mer transcurs d’aquest temps. Es parla, així,
d’actes produïts per silenci positiu o negatiu, segons els casos.

2.5.2 Els documents administratius

L’activitat administrativa es caracteritza pel seu caràcter documental, és a dir,
queda registrada en documents. Els documents administratius serveixen, d’una
banda, per deixar constància de les actuacions de l’Administració i per comunicar
aquestes actuacions als ciutadans i, de l’altra, per proporcionar seguretat jurídica
als ciutadans.

Per tal que un document es pugui qualificar com a administratiu ha de ser emès per
un òrgan de l’Administració, ha de complir determinats requisits quant a la forma
i quant al contingut, i ha de produir efectes jurídics.

Els principals documents que emet l’Administració i que poden formar part del
procediment administratiu són:

• Notificació. Document que trasllada una resolució a l’interessat, indicant
la possibilitat d’al·legacions o de recursos.

• Ofici. Escrit breu dirigit a una altra administració o a un particular que
informa, generalment, d’algun document que s’acompanya.

• Certificat. Document que acredita de manera fefaent una resolució, indi-
cant l’òrgan que l’ha adoptada i la data. Amb aquest document públic també
s’acrediten de manera fefaent fets o circumstàncies que consten en arxius,
registres, llibres d’actes...

• Edicte. Anunci que informa d’una determinada resolució administrativa o
tràmit i que es publica en un diari oficial o periòdic i/o en un tauler físic o
digital.

• Diligència. Nota breu que s’estén sobre un document per acreditar-ne algun
tràmit.

• Acta. Document que estén el secretari per deixar constància d’una sessió
d’un òrgan col·legiat, i que recull, entre altres extrems, la data, els assistents,
els acords i els resultats de les votacions.
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• Informe. Document que recull judicis de caràcter tècnic que calgui prendre
en consideració en dictar la resolució.

D’altra banda, els principals documents que els particulars i les empreses adrecen
a l’Administració són:

• Sol·licitud. Document que conté una o diverses peticions d’un particular i
adreçada a l’organisme competent sobre una matèria de tramitació prevista
per la normativa vigent. També rep el nom d’instància, ja que la seva finali-
tat és l’obertura d’un procediment administratiu a instància de l’interessat.

• Denúncia. Document pel qual un particular posa en coneixement d’un
òrgan administratiu l’existència d’un determinat fet que podria obligar a la
iniciació d’un procediment administratiu.

• Al·legacions. Document pel qual l’interessat en un procediment adminis-
tratiu aporta als seus òrgans responsables dades o valoracions per a la seva
consideració.

• Recurs administratiu. Document en què se sol·licita a l’Administració la
revisió o la revocació d’una resolució administrativa o d’un acte de tràmit.

2.6 Vies extrajudicials de resolució de conflictes de consum

Quan el consumidor presenta una reclamació davant d’una empresa, sovint el que
intenta és iniciar un procés de mediació que té com a finalitat arribar a una solució
amistosa per al conflicte en qüestió. Malauradament, això no sempre és possible.
Si alguna de les parts no es mostra disposada a assumir la seva responsabilitat o
a arribar a un acord, el consumidor pot traslladar la queixa a un altre organisme
o instància superior que valori les al·legacions presentades per ambdues parts i
tingui competència per resoldre sobre el tema.

El consumidor pot recórrer a dues vies extrajudicials de reclamació: l’arbitratge
de consum i la mediació. Quan es tracti d’empreses adherides al Sistema Arbitral
de Consum es pot fer una sol·licitud d’arbitratge. Per a la resta d’empreses es pot
sol·licitar la mediació mitjançant el model de reclamació/denúncia.

En els dos casos s’ha d’acompanyar amb la documentació que acrediti la relació
de consum amb l’empresa reclamada i amb la documentació necessària per provar
els fets exposats.

En la figura 2.9 podeu veure un diagrama que mostra els possibles circuits que
segueixen les reclamacions de consum.
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Figura 2.9. El circuit de les reclamacions de consum

2.7 Les denúncies

Les persones consumidores que gaudeixin de béns o serveis en el territori de
Catalunya tenen el dret i el deure de cooperar, de manera individual o amb
les organitzacions de persones consumidores, amb les administracions públiques
encarregades de vetllar pel compliment de la legislació vigent en matèria de
protecció de les persones consumidores.

Per mitjà de la denúncia es comuniquen a l’Administració competent en matèria
de protecció de les persones consumidores uns fets, unes circumstàncies o uns
esdeveniments que poden vulnerar la normativa de consum.

Si de la denúncia deriven indicis d’infracció, d’acord amb el que estableixen
el Codi de consum de Catalunya i les normatives sectorials de consum, les
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administracions públiques competents han d’iniciar d’ofici els procediments ad-
ministratius adequats per evitar la vulneració de la normativa.

La denúncia és la petició que té per finalitat posar en coneixement de
l’Administració uns fets que poden ser constitutius d’infracció administrativa
en matèria de defensa dels consumidors i usuaris per tal que l’investigui i, si
escau, actuï per corregir la conducta infractora o negligent.

Aquest procediment té per objectiu defensar els interessos generals, no individu-
als, i corregir i prevenir les conductes il·lícites. No obstant això, en aquells casos
en què s’hagin cobrat imports indeguts, a més de les possibles sancions que es
puguin imposar a l’empresa, la denúncia també serveix per sol·licitar la restitució
de les quantitats percebudes indegudament i per exigir la indemnització per danys
i perjudicis causats a la persona consumidora.

Les persones consumidores poden presentar les denúncies personalment, a través
d’una organització de consumidors o mitjançant un representant acreditat. En cap
cas és obligatori que les parts tinguin representació o assistència legal, tot i que la
poden sol·licitar en qualsevol fase del procediment.

Les infraccions previstes pel Codi de consum prescriuen passat un temps, més
enllà del qual ja no es poden sancionar les empreses. Així doncs, s’estableixen
uns terminis màxims per a l’admissió de les denúncies que varien en funció de la
gravetat de la infracció:

• Infraccions lleus: dos anys comptats des del dia en què s’ha comès la
infracció, o des de la finalització del període de comissió si es tracta
d’infraccions continuades.

• Infraccions greus: tres anys comptats des del dia en què s’ha comès la
infracció, o des de la finalització del període de comissió si es tracta
d’infraccions continuades.

• Infraccions molt greus: quatre anys comptats des del dia en què s’ha comès
la infracció, o des de la finalització del període de comissió si es tracta
d’infraccions continuades.

L’Agència Catalana de Consum (ACC) analitza els fets denunciats per tal de
determinar si hi ha indicis de conducta infractora o els trasllada a l’organisme
competent per raons de competència material o territorial i porta a terme les
actuacions inspectores necessàries per tal d’aclarir els fets denunciats i verificar
l’adequació de l’establiment o empresa denunciada a la normativa.

L’Agència Catalana de Consum comunica al denunciant que s’ha rebut la seva
denúncia requerint-li, si escau, que completi la documentació aportada (tiquets de
compra, factures, contractes...) en un termini de 10 dies, i avisa perquè en el cas
que no s’aportin en el termini establert es pugui procedir a l’arxivament de les
actuacions. Si transcorregut aquest termini no s’ha aportat la documentació o les
dades requerides, l’òrgan competent podrà arxivar les actuacions.

Servei d’Orientació Jurídica
(SOJ)

Es tracta d’un servei públic i
gratuït d’atenció personalitzada
que ofereixen els col·legis
d’advocats de Catalunya, amb la
col·laboració del Departament de
Justícia, per assessorar i orientar
els ciutadans sobre temes
jurídics.
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Quan el full de denúncia no vagi dirigit a l’organisme o l’Administració compe-
tents en la matèria reclamada o denunciada, l’original serà tramès per l’òrgan
receptor a aquell que sigui el competent en la matèria, i s’informarà la persona
consumidora o usuària d’aquesta circumstància.

L’Administració competent que rebi el full podrà iniciar d’ofici les actuacions
oportunes, tenint en compte la petició de la persona consumidora o aquelles que
consideri adequades per a l’interès general.

En el cas d’haver-hi algun indici d’infracció administrativa, iniciarà les diligències
per determinar-ne l’abast i la responsabilitat i, si és el cas, s’incoarà un procedi-
ment sancionador del qual es pot derivar la imposició d’una sanció.

Si l’empresa infractora no compleix voluntàriament les resolucions de l’Adminis-
tració competent quedarà oberta la via judicial.

Si es considera que no s’ha produït infracció o no ha estat possible determinar el
responsable de la mateixa, s’arxiven les actuacions inspectores.

En els dos casos es comunica al denunciant, de manera motivada, el resultat de la
seva denúncia.
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3. La mediació i l’arbitratge

En circumstàncies normals, la majoria de queixes i reclamacions haurien de
ser resoltes pel sistema intern de gestió. No obstant això, poden aparèixer
circumstàncies que impedeixin arribar a una resolució interna; per exemple, quan
el client no està disposat a negociar.

Quan el procés de resolució de queixes i reclamacions no satisfaci el client és
recomanable recórrer a un sistema extern, com ara l’arbitratge o la mediació,
sense haver d’acudir a la via judicial.

De fet, si un cop presentada una reclamació el client no rep una resposta
satisfactòria de l’empresa en el termini màxim d’un mes, pot presentar una
reclamació o una denúncia a l’Administració que tingui competències en matèria
de consum; en el cas de Catalunya, a l’Agència Catalana de Consum. Per fer
aquesta tramitació, el client o usuari també pot demanar l’assessorament d’una
associació de consumidors.

Un cop la reclamació arriba a l’Administració es posen en marxar una sèrie de
mecanismes extrajudicials amb l’objectiu de trobar una solució satisfactòria per al
consumidor. En cas que el conflicte no es resolgués d’acord amb les exigències del
consumidor o bé hi hagués indicis de delicte, aquest podria interposar la denúncia
pertinent i adreçar-se als tribunals de justícia.

El Codi de consum de Catalunya estableix que la resolució extrajudicial dels
conflictes derivats d’una relació de consum es canalitzarà principalment per la
mediació i l’arbitratge de consum.

Els serveis de mediació i arbitratge són possibles si les dues parts acorden el seu
ús. Tenen l’avantatge que són processos privats relativament barats i ràpids. A
part, la utilització d’un procediment independent de revisió aporta una credibilitat
substancial als ulls dels clients, i és més probable que acceptin el resultat si prové
d’una revisió independent.

L’adhesió a un sistema d’arbitratge suposa diversos avantatges per a les empreses,
com ara:

• Es genera confiança en els consumidors i usuaris.

• Els procediments de revisió independent subministren una confirmació més
creïble.

• Els conflictes poden ser resolts ràpidament, sense publicitat adversa.

• S’eviten o es redueixen significativament els costos legals o administratius
relatius als conflictes.
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Podeu consultar el Decret
98/2014, de 8 de juliol,

sobre el procediment de
mediació en les relacions

de consum, a l’apartat
“Annexos”.

3.1 La mediació

La regulació del procediment de consum la trobem en el Decret 98/2014, de 8 de
juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum.

La mediació de consum és un procediment voluntari de resolució
extrajudicial de conflictes mitjançant el qual les persones consumidores i els
empresaris o empresàries promouen l’obtenció d’una solució consensuada
a un conflicte, amb la intervenció d’una persona mediadora formada en
mediació que actua de manera imparcial, experta i neutral.

Els principis de la mediació són set:

• Voluntarietat: les parts són lliures d’acollir-se a la mediació i de desistir-ne
en qualsevol moment.

• Imparcialitat: la persona mediadora té el deure d’ésser imparcial, i, en
conseqüència, ha d’ajudar els participants a assolir els acords pertinents
sense imposar cap solució ni mesura concreta. Si la persona mediadora
té algun conflicte d’interessos amb les parts, ha de declinar la intervenció.

• Confidencialitat: la persona mediadora i les parts tenen l’obligació de no
desvetllar les informacions que coneguin com a conseqüència del procedi-
ment de mediació. Les actes i els documents que s’elaborin durant el procés
tenen el caràcter de reservat. Les parts, de manera expressa i per escrit,
poden dispensar del deure de confidencialitat a la persona mediadora.

• Bona fe: la persona mediadora i les parts han d’actuar d’acord amb les
exigències de la bona fe.

• Universalitat: la competència de les administracions públiques catalanes
per dur a terme la mediació s’estén a qualsevol assumpte que afecti les
persones consumidores, amb les excepcions establertes per les lleis.

• Territorialitat: les entitats acreditades han d’ajustar-se al previst en aquest
Decret sempre que els fets s’hagin produït en territori de Catalunya o bé una
de les parts hi tingui el seu domicili, sens perjudici de la seva aplicabilitat
en el cas de conflictes transfronterers.

• Transparència: cal que les parts en conflicte, abans d’iniciar el proce-
diment, rebin tota la informació necessària per prendre una decisió amb
coneixement de causa.

La mediació és un procediment alternatiu de resolució de conflictes, perquè,
a diferència del procediment judicial o de l’arbitral, són les mateixes parts
confrontades les que atorguen l’acord. Per tant, l’acord serà proposat sempre per
les parts implicades i no serà mai un acord imposat per un tercer que pot ser que
només satisfaci una de les parts o cap de les dues, però que difícilment satisfarà les
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dues parts. La mediació fomenta les relacions entre les parts i dóna lloc a acords
creatius.

Abans d’iniciar la mediació, les parts han de tenir en compte que, per tal que la
mediació prosperi, ambdues parts han de cedir en alguna de les seves pretensions.
Si no hi estan disposades no hi pot haver negociació i per tant no es pot dur a terme
la mediació.

En cap cas poden ser objecte de mediació de consum els conflictes en què
concorrin circumstàncies d’intoxicació, lesió, mort o indicis racionals de delicte.

En el cas que no sigui possible solucionar el conflicte, sigui perquè les parts no
accepten aquesta via de resolució de conflictes o perquè no ha estat possible trobar
una solució favorable per a totes dues parts, es planteja a l’empresa la possibilitat
de sotmetre la controvèrsia a la decisió d’un òrgan arbitral i, si ho accepta, es dóna
trasllat de les actuacions per tal que continuï el procediment arbitral.

En cas que l’empresa no accepti la via de l’arbitratge de consum, s’arxiven les
actuacions i el consumidor, per tal de resoldre el conflicte, es pot adreçar als
tribunals ordinaris de justícia.

3.1.1 Entitats acreditades i persones mediadores

Les entitats acreditades per dur a terme les mediacions de consum són els serveis
públics de consum, les organitzacions de persones consumidores, les associacions
i els col·legis professionals, així com altres entitats que rebin l’acreditació mitjan-
çant una norma amb rang de llei.

Els serveis públics de consum han de rebre, gestionar i resoldre les queixes i
reclamacions, com a mínim, de les persones consumidores domiciliades a la seva
demarcació territorial, dur a terme la mediació i, si escau, adreçar-les al sistema
arbitral de consum. També ho poden fer respecte a les queixes i reclamacions
referides a establiments radicats en el seu àmbit territorial.

D’acord amb el principi de proximitat és competent, en primer lloc, el servei
públic de consum del municipi on estigui domiciliada la persona consumidora.
Si al municipi no hi ha cap oficina, n’és competent l’oficina supramunicipal que
correspongui i, si no n’hi ha, la d’àmbit de Catalunya.

L’article 4 del Reial decret 636/93, de 3 de maig, pel qual es regula el sistema
arbitral de consum, estableix que entre les funcions de les Juntes Arbitrals de
Consum hi ha les de portar a terme actuacions de mediació respecte de les
controvèrsies derivades de les queixes o reclamacions de persones consumidores
i usuàries.

Els centres europeus dels consumidors fan la mediació en el cas que el conflicte
sorgeixi com a conseqüència de la compra d’un producte o un servei entre persones
consumidores i empresaris de diferents estats de la Unió Europea.
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L’entitat acreditada nomenarà la persona mediadora entre les adscrites a la seva
organització i ho notificarà a les parts interessades en el termini màxim de dos
mesos des de la presentació de la sol·licitud.

En cas de conflicte d’interessos per vincle de parentiu, amistat íntima o enemistat
manifesta entre la persona mediadora i una de les parts, la persona mediadora
n’ha de declinar la designació. Tampoc pot actuar com a mediador/a la persona
que professionalment ha intervingut en defensa dels interessos d’una de les parts
en contra de l’altra.

D’acord amb el Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació
en les relacions de consum, les obligacions de la persona mediadora són:

• Facilitar el diàleg, promoure la comprensió entre les parts i ajudar a cercar
solucions al conflicte.

• Vetllar perquè les parts prenguin les seves pròpies decisions i tinguin la
informació i l’assessorament suficients per arribar a assolir acords d’una
manera lliure i conscient.

• Informar adequadament les parts sobre les vies alternatives de resolució
del conflicte, en cas de finalització del procediment de mediació, sense que
s’hagi arribat a un acord.

Així, la persona mediadora ha d’intentar que cada part vegi la controvèrsia des
de més d’un punt de vista i que cada part intenti posar-se en el lloc de l’altre.
Procura rebaixar la tensió de les dues parts i ajuda a analitzar els avantatges i els
inconvenients de les possibles solucions. La seva missió és acompanyar les parts
en la resolució tot intentant evitar un litigi judicial o arbitral i preservar també la
relació entre consumidor i empresa.

Per desenvolupar les seves funcions, la persona mediadora pot:

• Convocar les parts quan escaigui.

• Vetllar perquè les parts tinguin l’assessorament suficient per assolir els
acords d’una manera lliure i conscient.

• Adoptar les mesures que consideri adequades per a la gestió del procediment
de mediació.

• Finalitzar el procediment de mediació, justificadament, si considera que no
es pot resoldre el conflicte mitjançant aquesta via.

3.1.2 El procés de mediació

Per iniciar un procés de mediació cal que prèviament la persona consumidora hagi
presentat una reclamació a l’empresa amb qui hagi tingut la relació de consum. Un
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cop transcorregut un mes sense obtenir-ne resposta, o si aquesta no atén les seves
pretensions, es pot fer una sol·licitud de mediació.

Així doncs, no es pot iniciar cap procediment de mediació de consum si prèvia-
ment no s’ha presentat una reclamació a l’empresa. La figura figura 3.1 mostra les
fases d’un procediment de mediació.

Figura 3.1. Fases d’un procediment de mediació

La persona consumidora pot presentar la sol·licitud d’inici del procediment de
mediació, on ha de fer constar:

• Dades identificatives de la persona consumidora. Si actua a través d’un
representant, també s’han de fer constar les mateixes dades d’aquest.

• Dades identificatives de l’empresa que ha participat en la relació de consum.
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Trobareu el model del full
oficial de

reclamació/denúncia i el
model de sol·licitud

d’arbitratge condicionada
a la secció “Annexos”.

• Exposició dels fets que han originat el conflicte en la relació de consum.

• Petició concreta que es formula.

• Documentació que acrediti l’existència de la relació de consum, així com
qualsevol prova que la persona consumidora aporti relacionada amb els fets
exposats.

• Data i signatura de la persona consumidora o del seu representant.

• Justificació que acrediti haver presentat la reclamació prèvia a l’empresa.

La sol·licitud es pot fer mitjançant el full oficial de reclamació/denúncia, mitjan-
çant el formulari disponible al web de l’Agència Catalana del Consum o bé amb
una sol·licitud de mediació tramesa per qualsevol altre mitjà, en virtut de la qual
pugui quedar constància de la voluntat de la persona consumidora. La sol·licitud
d’arbitratge condicionada també permet iniciar una mediació com a pas previ a la
sol·licitud d’arbitratge.

Des que s’ha presentat la reclamació prèvia a l’empresa i es presenta la sol·licitud
d’inici del procediment de mediació no pot haver passat més d’un any.

Un cop rebuda la sol·licitud de mediació, l’entitat acreditada ha d’avaluar la
viabilitat de la mediació, la normativa aplicable, les proves aportades i altres
circumstàncies rellevants. L’entitat acreditada no ha d’admetre la sol·licitud de
mediació i ha de comunicar la seva decisió a les parts en un termini de dos mesos
des de la seva presentació, quan concorri qualsevol de les circumstàncies següents:

• Que els fets no puguin ser objecte de mediació de consum.

• Que el litigi sigui frívol o vexatori.

• Que la persona consumidora presenti la reclamació davant de l’entitat
acreditada en un termini superior a un any des de la data en què va presentar
la reclamació a l’empresa.

• Que una altra entitat de resolució alternativa o un òrgan jurisdiccional esti-
gui examinant o ja s’hagi pronunciat sobre la resolució de la controvèrsia.

• Que es tracti d’un fet el qual ja hagi estat objecte de mediació.

Un cop admesa la sol·licitud es traslladarà a l’empresa que ha intervingut en la
relació de consum, que disposarà de 30 dies per manifestar l’acceptació o no del
procediment de mediació, formular la proposta que consideri adient o bé presentar
les al·legacions que consideri pertinents.

Si l’empresa no accepta el procediment, la persona mediadora ho ha de fer
constar, arxivar la reclamació i notificar-ho a les parts. Si l’empresa no contesta
transcorregut el termini de 30 dies, s’entendrà que no accepta i s’arxivarà la
reclamació.

Si s’accepta el procediment, la persona mediadora escollirà el mitjà més adient
per dur a terme la mediació, que pot ser presencial, telemàtica, telefònica o per
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correu postal, segons les circumstàncies de cada cas. Les reclamacions que
no superin els 300 AC es desenvoluparan preferentment per mitjans telemàtics,
tret que alguna de les parts no tingui accés a algun d’aquests mitjans o s’oposi
expressament a la seva utilització.

El mediador no imposa solucions, ja que no disposa d’un poder autoritzat de
decisió, sinó que ajuda les parts a assolir voluntàriament una solució mútuament
acceptada.

Les propostes o al·legacions que formuli l’empresa es traslladaran a la persona
consumidora per tal que en un termini de 10 dies formuli les al·legacions que
consideri oportunes, amb l’advertiment que en cas de no dir res s’entendrà que
accepta la proposta feta per l’empresa.

Si la persona consumidora presenta al·legacions es traslladaran a l’empresa per tal
que manifesti el que consideri oportú en un termini de 10 dies, amb l’advertiment
que en cas de no dir res s’entendrà que accepta la proposta de la persona
consumidora.

Fetes les al·legacions, si no és possible arribar a un acord entre les parts, la persona
mediadora ho farà constar a la corresponent acta i arxivarà les actuacions.

Si la persona consumidora sol·licita l’arbitratge i l’empresa està adherida al
Sistema Arbitral de Consum, la persona mediadora ha de donar trasllat de les
actuacions a la junta arbitral competent.

Mediació de consum

Podeu veure el vídeo Mediació de consum, publicat per l’Agència Catalana del Consum:

https://www.youtube.com/embed/Hdfnil0_COc?controls=1

El procediment té una durada màxima de 3 mesos des que es notifica l’acord
d’inici. Aquest termini pot ser ampliat de manera justificada per la persona
mediadora, que ho haurà de comunicar a les parts. L’ampliació de termini no
pot excedir de 6 mesos. El procediment de mediació finalitza per:

• Acord de les parts.

• Manca d’acord de les parts.

• No-localització de qualsevol de les parts.

• Desistiment de qualsevol de les parts.

• En cas de mediació presencial, la manca de compareixença sense justificació
d’alguna de les parts.

• Transcurs del termini de 6 mesos comentat abans.

https://www.youtube.com/embed/Hdfnil0_COc?controls=1
https://www.youtube.com/embed/Hdfnil0_COc?controls=1
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Podeu consultar un model
d’acta final de la mediació

a la secció “Annexos”.

• Resolució motivada de la persona mediadora, si considera que ateses les
circumstàncies no és possible arribar a un acord.

La figura figura 3.2 mostra els possibles recorreguts d’una proposta de mediació.

Figura 3.2. Possibles recorreguts d’una proposta de mediació

Les entitats acreditades que duen a terme el procediment de mediació de consum
poden establir un preu per a l’exercici de l’activitat mediadora que, en cap cas, pot
tenir caràcter dissuasiu per a les parts.

3.1.3 Els acords de mediació

Els acords de mediació poden fer referència a tots o a part dels aspectes sotmesos
a mediació i, si qualsevol de les parts ho sol·licita, s’han de formalitzar per escrit.
La persona mediadora ha de redactar l’acord en una acta que ha d’ésser signada
per la persona mediadora i les parts a les quals se n’ha de lliurar còpia.
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L’acta de l’acord té valor de contracte privat, ha d’estar signada per ambdues
parts i ha de contenir:

• Nom de les parts.

• Domicili, lloc i data en què se subscriu l’acord.

• Obligacions que cada part assumeix.

• Indicació que s’ha seguit el procediment de mediació de consum establert
al Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les
relacions de consum, amb indicació de la persona mediadora i de l’entitat
acreditada que ha intervingut.

L’acta que finalitza el procediment de mediació i l’arxivament s’ha de notificar a
les parts en un termini de 10 dies des que s’ha adoptat, fent-hi constar el motiu de
la finalització.

Els acords de mediació de consum són vinculants i executius d’acord amb la
normativa vigent sobre la mediació. En cas d’incompliment, es pot fer valer davant
els tribunals ordinaris. Així mateix, l’incompliment d’un acord per mediació
constitueix una infracció administrativa en matèria de consum.

3.2 L’arbitratge

El Sistema Arbitral de Consum és l’instrument que les administracions públi-
ques posen a disposició dels ciutadans per resoldre de manera eficaç els conflictes
i les reclamacions que sorgeixen en les relacions de consum, atès que la protecció
dels consumidors i usuaris exigeix que aquests disposin de mecanismes adequats
per resoldre les seves reclamacions.

Arbitratge de consum (ACC)

Podeu veure el vídeo Arbitratge de consum, publicat per l’Agència Catalana del Consum:

https://www.youtube.com/embed/ruesU7kYaKE?controls=1

La llei defineix el Sistema Arbitral de Consum com el sistema extrajudicial
de resolució de conflictes entre els consumidors i usuaris i els empresaris o
professionals a través del qual, sense formalitats especials i amb caràcter vinculant
i executiu per a ambdues parts, es resolen les reclamacions dels consumidors i
usuaris, sempre que el conflicte no versi sobre intoxicació, lesió o mort o hi hagi
indicis racionals de delicte.

L’adhesió prèvia al sistema pretén oferir una major seguretat al consumidor, i pot
esdevenir un criteri rellevant a l’hora que aquest decideixi comprar o contractar

https://www.youtube.com/embed/ruesU7kYaKE?controls=1
https://www.youtube.com/embed/ruesU7kYaKE?controls=1
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l’empresa en qüestió. Les empreses adherides al sistema tenen l’obligació de
mostrar en els seus establiments el distintiu oficial de l’arbitratge.

Per a les empreses, l’adhesió al Sistema Arbitral suposa una millora de la seva
imatge davant dels clients i la garantia que, en cas de conflicte, disposen d’un
procediment senzill per a la seva resolució. A part, l’adhesió al sistema es té
en compte a l’hora d’atorgar ajuts i subvencions públics. Per als consumidors,
suposa la garantia que, en cas de conflicte, es podran dirigir a una Junta Arbitral i
l’empresa s’avindrà a participar en el procés.

L’arbitratge de consum és un mecanisme de resolució de conflictes molt útil
en determinats àmbits, com ara els serveis de telecomunicacions, els tallers de
reparació de vehicles, l’ensenyament a distància, les tintoreries, etc., en què
existeix un gran nombre d’empreses adherides al Sistema Arbitral que se sotmeten
a aquest procediment.

L’arbitratge de consum és un procediment voluntari, senzill, ràpid i gratuït
de resolució de conflictes, amb el qual s’obté una resolució que vincula
plenament les parts i que és executiu com una sentència judicial.

Mitjançant aquest sistema, les parts voluntàriament encomanen a un òrgan arbitral,
que actua amb imparcialitat, independència i confidencialitat, la decisió sobre la
controvèrsia o el conflicte sorgit entre ells.

Un cop acceptat l’arbitratge, se celebra una vista presencial on les dues parts
en conflicte exposen els seus fets i presenten les proves que justifiquen la seva
pretensió. En base a aquestes proves, el tribunal o òrgan arbitral decideix el resultat
de la controvèrsia. Aquesta decisió, vinculant per a ambdues parts, té la mateixa
eficàcia que una sentència.

Així doncs, les característiques clau del sistema són:

• És voluntari. El reclamant l’accepta en presentar la reclamació i l’empresa
o bé ja està adherida al sistema o bé accepta l’arbitratge com a conseqüència
d’una reclamació. Si l’empresa no es vol adherir a l’arbitratge i la qüestió
no es resol, tan sols es pot recórrer a la via judicial.

• És gratuït. En cas que es demani algun peritatge, la part que el demani n’ha
de pagar el cost.

• Atén i resol les reclamacions contra empreses, però no contra particulars,
perquè aquestes només poden anar per la via judicial.

• No és aplicable en els casos d’intoxicació, lesió o mort, en els casos derivats
del tancament d’empreses o si hi ha indicis racionals de delicte.

• És executiu. Les decisions són vinculants per a ambdues parts, com si fos
una sentència judicial. Si una part no compleix el que dicta el laude, l’altra
pot demanar l’execució davant del jutge de primera instància.
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• És objectiu. Per garantir-ne la imparcialitat, l’òrgan arbitral està format per
representants dels consumidors, dels empresaris i de l’Administració.

3.2.1 Organització del Sistema Arbitral de Consum

El Sistema Arbitral de Consum s’organitza a través de les Juntes Arbitrals de
Consum, la Comissió de les Juntes Arbitrals de Consum, el Consell General del
Sistema Arbitral de Consum i els òrgans arbitrals.

Les Juntes Arbitrals de Consum són els òrgans administratius de gestió de l’ar-
bitratge institucional de consum i presten serveis de caràcter tècnic, administratiu
i de secretaria, tant a les parts com als àrbitres. Estan integrades per un president i
un secretari, càrrecs que han de recaure en personal al servei de les administracions
públiques, i pel personal de suport adscrit a aquest òrgan.

Les Juntes Arbitrals de Consum duen a terme, entre d’altres, les funcions
següents:

• Fomentar l’arbitratge de consum entre empreses o professionals, consumi-
dors o usuaris i les seves respectives associacions, procurant l’adhesió de
les empreses o professionals al Sistema Arbitral de Consum mitjançant la
realització d’ofertes públiques d’adhesió.

• Emetre resolució sobre les ofertes públiques d’adhesió i concedir o retirar
el distintiu d’adhesió al Sistema Arbitral de Consum, així com gestionar
i mantenir actualitzades les dades de les empreses o professionals que
estiguin adherits al Sistema Arbitral de Consum a través de la Junta Arbitral
de Consum.

• Donar publicitat de les empreses o professionals adherits al Sistema Arbitral
de Consum mitjançant ofertes públiques d’adhesió, en particular en el
respectiu àmbit territorial.

• Assegurar el recurs a la mediació prèvia.

• Gestionar l’arxiu arbitral, en el qual s’han de conservar i custodiar els
expedients arbitrals, i portar els llibres de registre relatius als procediments
arbitrals.

• Impulsar i gestionar els procediments arbitrals de consum.

• Gestionar un registre de laudes emesos, el contingut dels quals, respectant
la privacitat de les parts, és públic.

• Posar a disposició dels consumidors o usuaris i de les empreses o profes-
sionals formularis de sol·licitud d’arbitratge, contestació i acceptació, així
com d’ofertes públiques d’adhesió al Sistema Arbitral de Consum.

La decisió a la qual s’arriba
mitjançant l’arbitratge es
coneix com a “laude”, i és
d’obligat compliment.
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• En general, qualsevol activitat relacionada amb el suport als òrgans arbitrals
per a la resolució dels conflictes que se sotmetin a la Junta Arbitral de
Consum.

La Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC) és l’organisme de la Generalitat
de Catalunya que s’encarrega de gestionar els mecanismes de solució de les
reclamacions de les persones consumidores i usuàries. El seu àmbit d’actuació
és tot Catalunya.

La Comissió de les Juntes Arbitrals de Consum és un òrgan col·legiat, adscrit
funcionalment a l´Institut Nacional del Consum a través de la Junta Arbitral
Nacional, i que és competent per a l’establiment de criteris homogenis en el
Sistema Arbitral de Consum i per a la resolució dels recursos enfront d’algunes
de les resolucions dels presidents de les Juntes Arbitrals de Consum.

La Comissió de les Juntes Arbitrals de Consum està integrada per un president,
que coincidirà amb el de la Junta Arbitral Nacional, i dos vocals designats per un
període de dos anys pel Consell General del Sistema Arbitral de Consum, entre
els presidents de les Juntes Arbitrals territorials.

Les principals competències de la Comissió de les Juntes Arbitrals de Consum
són:

• Resoldre recursos que plantegin les parts sobre l’admissió o no-admissió a
tràmit d’una sol·licitud d’arbitratge.

• Emetre informes tècnics, dictàmens o recomanacions a través dels quals es
pugui donar suport als àrbitres per portar a terme les seves funcions i que
s’emetran a iniciativa dels presidents de les Juntes Arbitrals, dels àrbitres o
de les parts en el procediment arbitral.

• Emetre l’informe preceptiu en l’admissió d’ofertes publiques d’adhesió
limitada al Sistema Arbitral de Consum.

• Emetre l’informe preceptiu i no vinculant en el procediment de retirada de
l’acreditació com a àrbitre del Sistema Arbitral de Consum.

El Consell General del Sistema Arbitral de Consum és un òrgan col·legiat,
adscrit funcionalment a l’Institut Nacional del Consum, de representació i par-
ticipació en matèria d’arbitratge de consum. Està constituït per un president que
coincidirà amb el president de l’Institut Nacional del Consum, un vicepresident
que alhora serà el director de l’Institut Nacional del Consum i pels consellers.

El Consell General del Sistema Arbitral de Consum desenvolupa diverses funci-
ons, entre les quals destaquen:

• Seguir, donar suport i proposar millores per al Sistema Arbitral de Consum.

• Aprovar la memòria anual del Sistema Arbitral del Consum.

• Aprovar els programes comuns de formació dels àrbitres i la fixació dels
criteris d’honorabilitat i qualificació per a la seva acreditació.



Atenció al client, consumidor i usuari 67 Gestió de processos de serveis al consumidor

• Elaborar les directrius generals sobre els supòsits d’admissió de les ofertes
públiques d’adhesió limitada al Sistema Arbitral de Consum.

• Aprovar els plans estratègics de l’impuls del Sistema Arbitral de Consum.

• Proposar convenis marc de constitució de les Juntes Arbitrals territorials.

• Designar els membres no nats de la Comissió de les Juntes Arbitrals de
Consum.

• Habilitar instruments per afavorir la cooperació i comunicació de les Juntes
Arbitrals de Consum i els àrbitres.

• Editar i divulgar els informes tècnics, els dictàmens i les recomanacions de
la Comissió de les Juntes Arbitrals de Consum i dels laudes dictats per les
Juntes Arbitrals de Consum.

• Establir criteris homogenis sobre la creació d’òrgans arbitrals sectorials i
especialitzats.

Els òrgans arbitrals estan compostos per tres àrbitres que representen l’Adminis-
tració, els consumidors i els empresaris: un representant del personal de l’Admi-
nistració llicenciat en dret; un representant de les associacions de consumidors
que reuneixin els requisits exigits per la normativa de la Generalitat o estiguin
inscrites en el registre estatal d’associacions de consumidors, i un representant
d’organitzacions empresarials o professionals o de la Cambra de Comerç.

El secretari ha de ser del personal de l’Administració, i el president és l’àrbitre
representant de l’Administració, excepte quan hi hagi l’acord de les parts per
l’especialitat de la reclamació o la reclamació sigui contra una entitat pública
vinculada a l’Administració.

L’òrgan arbitral esta assistit pel secretari arbitral, que és el secretari/ària de la
Junta Arbitral de Consum o el designat pel president de la Junta Arbitral de
Consum, entre el personal que hi presta serveis, amb caràcter permanent o per
a un procediment o procediments concrets.

El secretari, entre altres coses, ha de vetllar pel compliment de totes les decisions
que adoptin els òrgans arbitrals en l’exercici de la seva funció, ha de deixar
constància de la realització d’actes procedimentals per l’òrgan arbitral o davant
aquest i de la producció de fets amb transcendència procedimental mitjançant les
oportunes diligències, i ha d’assegurar el funcionament del registre de recepció
de documents que s’incorporin a les actuacions arbitrals, expedint si s’escau les
certificacions que en aquesta matèria siguin sol·licitades per les parts.

En determinats casos, l’òrgan arbitral pot funcionar a través d’un àrbitre únic,
escollit entre els àrbitres proposats per l’Administració o bé per les parts. En
aquests casos, la quantia del conflicte no pot superar els 300 AC ni pot tractar-se
de temes complexos.

Els òrgans arbitrals, unipersonals o col·legiats, són els competents per decidir
sobre la solució dels conflictes. Els àrbitres designats s’han de notificar a les parts
i no poden haver actuat com a mediadors en el cas.
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3.2.2 Tipus d’arbitratges

Els arbitratges de consum es poden basar en l’equitat o en el dret; així, es
diferencien:

• Arbitratges en equitat: els membres de l’òrgan arbitral dicten la seva
resolució tenint en compte el sentit comú, és a dir, basant-se en allò que
individualment consideren que és el més just per a les parts segons les
circumstàncies que hi concorrin.

• Arbitratges en dret: els membres de l’òrgan arbitral han de dictar la
resolució basant-se estrictament en allò que regulen les lleis vigents en cada
cas.

Normalment, l’arbitratge de consum és en equitat, tret que alguna de les
parts sol·liciti expressament que sigui en dret.

Així mateix, en funció de la forma en què es porta a terme l’arbitratge, cal
diferenciar també dos tipus especials d’arbitratge de consum:

• arbitratge de consum electrònic

• arbitratge de consum col·lectiu

L’arbitratge de consum electrònic és aquell que es porta a terme en la
seva totalitat a través de mitjans electrònics, sens perjudici que alguna de
les actuacions es practiqui a través dels mitjans tradicionals.

Aquesta modalitat es porta a terme a través de l’aplicació electrònica habilitada pel
Ministeri de Sanitat i Consum per al Sistema Arbitral de Consum a la qual s’han
d’adscriure les Juntes Arbitrals de Consum. Les administracions públiques com-
petents en matèria de consum han de fomentar la utilització d’aquesta modalitat
d’arbitratge.

L’ús de la signatura electrònica garanteix l’autenticitat de les comunicacions i
la identitat de les parts i de l’òrgan arbitral. Les notificacions es fan en la seu
electrònica designada per les parts i es consideren realitzades legalment, amb
caràcter general, l’endemà del dia que consti l’accés al contingut de l’actuació
arbitral objecte de notificació.

No obstant això, si el notificat no hagués accedit al contingut de l’actuació arbitral
transcorreguts deu dies des de la data i hora que es va produir la seva posada a
disposició, es considerarà que la notificació s’ha intentat sense efecte, procedint-
se a la publicació a través d’edictes a les seus electròniques de les Juntes Arbitrals
de Consum adscrites a l’arbitratge de consum electrònic.
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L’arbitratge de consum col·lectiu té per objecte resoldre en un únic
procediment arbitral de consum els conflictes que, sobre la base del mateix
fet, hagin pogut lesionar els interessos col·lectius dels consumidors i usuaris,
afectant un nombre determinat o determinable d’aquests.

Les actuacions s’iniciaran per acord del president de la Junta Arbitral de Consum
competent, d’ofici o a instància de les associacions de consumidors o de les Juntes
Arbitrals d’inferior àmbit territorial.

Una vegada adoptat l’acord, la Junta Arbitral de Consum requerirà a les empreses
o comerciants responsables que manifestin, en el termini de 15 dies des de la
notificació, si estan d’acord a sotmetre al Sistema Arbitral de Consum la resolució
dels conflictes, en un únic procediment.

Si les empreses o comerciants no accepten l’adhesió al Sistema Arbitral de
Consum es procedirà a l’arxivament de les actuacions sense més tràmit, donant
trasllat d’aquestes a totes les Juntes Arbitrals de Consum i, si s’escau, a qui va
instar la iniciació del procediment.

Si les empreses o comerciants accepten l’adhesió, aquesta es notificarà a les Juntes
Arbitrals de Consum, comunicant-ho als consumidors afectats perquè facin valer
els seus drets, en un termini de 2 mesos. Aquesta acceptació fa que se suspenguin
les sol·licituds individuals d’arbitratge fonamentades sobre els mateixos fets.

3.2.3 El procediment arbitral de consum

El procediment arbitral de consum es regeix pels següents principis:

• Audiència: dret de les parts a ésser escoltades al llarg del procediment, a
proposar proves i a estar present en la seva pràctica.

• Contradicció: dret de cada part a contestar i a defensar-se de les pretensions
i al·legacions de l’altra.

• Igualtat: les dues parts són considerades com a iguals en el procediment.

• Oralitat: és la pràctica habitual, si bé la llei permet que l’audiència privada
es pugui fer per escrit.

• Antiformalisme: no és preceptiu advocat i procurador. Així mateix, la
inactivitat de les parts en el procediment no impedeix que es dicti un laude
plenament eficaç.

• Confidencialitat: els àrbitres, les parts i les Juntes Arbitrals de Consum
estan obligades a guardar la confidencialitat de les actuacions que coneguin
a través de les actuacions arbitrals.
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Podeu consultar un model
de Sol·licitud d’arbitratge i

un model de sol·licitud
d’arbitratge condicionada

a la secció “Annexos”.

El procediment d’arbitratge s’inicia amb la presentació de la sol·licitud per part del
consumidor o usuari. Abans, però, s’ha d’haver posat en contacte amb el servei
d’atenció al client de l’empresa i, només si aquesta via no dóna resultat, es pot
dirigir a l’OMIC o a la Junta Arbitral de Consum.

En la figura 3.3 podeu veure un esquema dels passos a seguir des de la presentació
de la sol·licitud fins a l’inici del procediment d’arbitratge pròpiament dit.

Figura 3.3. Passos previs a l’inici del procediment d’arbitratge

Un cop presentada la sol·licitud d’arbitratge, ha de ser admesa a tràmit pel
president de la Junta Arbitral de Consum. El president pot no admetre aquelles
sol·licituds d’arbitratge que resultin infundades, aquelles en les quals no s’apreciï
afectació dels drets i legítims interessos econòmics dels consumidors o usuaris o
aquelles que no puguin ser objecte d’arbitratge de consum, com ara les que versin
sobre casos d’intoxicació, lesió o mort.

D’aquesta manera, únicament poden ser objecte d’arbitratge de consum els
conflictes sorgits entre els consumidors i usuaris i les empreses o professionals
derivats de la compra d’un producte o la contractació d’un servei.
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Si la reclamació no compleix els requisits exigits, es demana al reclamant que ho
resolgui en un termini inferior a 15 dies. Si no s’admet la reclamació, s’arxiva i el
consumidor pot optar per la via judicial.

Admesa la reclamació, en primer lloc, i generalment des de l’OMIC, s’ofereix al
consumidor un procés de mediació per intentar arribar a un acord amistós, en un
intent de posar fi al conflicte sense haver d’arribar a dictar laude.

Si no s’aconsegueix aquest acord, es pot iniciar l’arbitratge de consum. En primer
lloc, es notifica a l’empresa reclamada i, si està adherida al sistema, pot presentar
al·legacions en el termini de 15 dies. Si no està adherida al sistema pot adherir-s’hi
en aquell moment i acceptar l’arbitratge, o bé el pot rebutjar.

Si s’hi adhereix, es trasllada a la part reclamada la sol·licitud perquè en un termini
de 15 dies hàbils accepti l’arbitratge proposat i presenti les al·legacions o els
documents que consideri oportuns. Si no s’hi adhereix, el president de la Junta
Arbitral de Consum ordena l’arxivament de la sol·licitud i el consumidor pot
recórrer, llavors, a la via judicial.

Des de l’admissió de la sol·licitud, el procediment s’ha d’iniciar en un termini de
30 dies. En el cas de reclamacions idèntiques, es pot acordar l’acumulació en un
únic procediment.

La tramitació de l’arbitratge consta de diferents fases:

1. Designació. Un cop iniciat el procediment arbitral, el president de la Junta
Arbitral de Consum designa l’Òrgan Arbitral format per tres àrbitres o,
en alguns casos, pot designar un àrbitre únic. L’Òrgan Arbitral resol les
peticions de la part reclamant i les de la part reclamada, que també pot
formular les pretensions a la part reclamant que consideri oportunes.

2. Audiència. Un cop designat l’Òrgan Arbitral, es procedeix a citar els
seus membres i les parts per tal que compareguin a l’acte de l’audiència
o “vista”. Les parts es representen a si mateixes i no necessiten advocats
ni procuradors. L’assistència a aquest acte no és obligatòria; no obstant
això, les parts poden designar un representant perquè comparegui en el
seu nom. L’audiència també pot ser escrita o per videoconferència, s’ha
de notificar per escrit i s’ha de fer en el termini de 3 mesos des de l’inici del
procediment. Fins abans del període d’audiència, les parts poden modificar
les seves peticions. En l’acte de l’audiència, els àrbitres poden plantejar
les preguntes que considerin oportunes per aclarir els fets sobre els quals
hauran de decidir, i les parts també poden manifestar allò que considerin
convenient per a la defensa dels seus interessos.

3. Proves. En l’acte de l’audiència, les parts han d’aportar totes aquelles
proves que donin suport a les seves al·legacions. Les proves que se sol·licitin
en l’audiència, si s’escau, han de ser autoritzades per l’Òrgan Arbitral.
Tanmateix, aquest, d’ofici i només quan ho estimi oportú, pot practicar les
proves que siguin necessàries per a la resolució del cas. Si les proves són
proposades d’ofici són a càrrec de la Junta Arbitral, però si són proposades
per les parts són a càrrec de qui les proposi.

Documentació sobre
l’arbitratge

Trobareu models de documents
relacionats amb l’arbitratge a
goo.gl/Kz4j2L.

http://arbitratgedeconsum.blogspot.com.es/p/formularis_22.html
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Podeu consultar
l’expedient d’una

reclamació sotmesa a
arbitratge a la secció

“Annexos”.

4. Laude. El laude és la resolució amb la qual es dóna per finalitzat el proce-
diment arbitral. No és possible presentar una altra sol·licitud d’arbitratge o
demanda judicial sobre els mateixos fets. El termini per dictar el laude,
des de l’inici del procediment arbitral, és de 6 mesos, prorrogables en
determinats casos.

En la figura 3.4 podeu veure un esquema del procediment d’arbitratge.

Figura 3.4. Procediment d’arbitratge

3.2.4 El laude

El laude és la decisió a la qual s’arriba mitjançant l’arbitratge i és d’obligat
compliment per a ambdues parts, com si fos una sentència judicial.

Es decideix per majoria i ha d’ésser motivat. La incompareixença no impedeix
dictar el laude, sempre que es pugui decidir sobre el cas. El termini per dictar-lo
és de 6 mesos des de l’inici del procediment. En cas d’acord previ, el termini és
de 15 dies des de la data de l’acord.

El laude ha de contenir la següent informació:

• Lloc i data en què es dicti.
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• Nom i cognoms dels àrbitres i de les parts.

• Punts controvertits objecte de l’arbitratge.

• Al·legacions d’ambdues parts.

• Proves practicades, si n’hi ha hagut.

• Decisió sobre cadascun dels punts controvertits.

• Termini de compliment d’allò acordat al laude.

• Vot de la majoria i, si s’escau, vot dissident.

• Signatura dels àrbitres.

Dins dels 10 dies següents a la notificació del laude, qualsevol de les parts pot
demanar a l’Òrgan Arbitral les modificacions o els aclariments que consideri
oportuns. En cap cas aquesta sol·licitud pot servir per mostrar el desacord amb la
decisió de l’Òrgan Arbitral.

El laude és vinculant per a ambdues parts, que es van comprometre a complir-
lo, i equival a una sentència judicial. Si una de les parts no compleix el
laude, l’altra pot demanar l’execució al jutjat de primera instància. A l’escrit
on se sol·licita l’execució s’ha d’adjuntar una còpia autoritzada del laude, dels
documents justificatius de la seva notificació i del conveni arbitral.

El laude només podrà ésser anul·lat quan la part que sol·licita l’anul·lació al·legui
i provi:

• Que el conveni arbitral no existeix o no és vàlid.

• Que no ha estat degudament notificada la designació d’un àrbitre o de les
actuacions arbitrals o no ha pogut, per qualsevol altra raó, fer valdre els seus
drets.

• Que els àrbitres hagin resolt sobre qüestions no sotmeses a la seva decisió.

• Que la designació dels àrbitres o el procediment arbitral no s’han ajustat
a l’acord entre les parts, llevat que aquest acord fos contrari a una norma
imperativa d’aquesta llei, o que no s’hagin ajustat a aquesta llei.

• Que els àrbitres han resolt sobre qüestions no susceptibles d’arbitratge.

• Que el laude és contrari a l’ordre públic.

Així doncs, no hi ha una segona instància per recórrer davant dels tribunals
ordinaris, és a dir, no es pot anar a la via judicial quan el laude no és favorable, ja
que només se’n pot demanar l’anul·lació pels motius indicats.

Les parts tenen 2 mesos des de la notificació del laude per demanar la seva
anul·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, però és executable
malgrat s’hagi interposat acció d’anul·lació. Contra la sentència que es dicti no es
pot interposar cap recurs.
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