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1. DESCRIPCIÓ 
 

 

 L’Oficina Comarcal d’Informació a les persones consumidores (OCIC) és un servei 
públic i gratuït que ofereix el Consell Comarcal del Vallès Oriental d’acord amb el 
conveni d’encàrrec de gestió signat amb l’Agència Catalana del Consum, el 29 
d’octubre de 2013. 

 

 L’OCIC té com a objectiu principal l’atenció dels ciutadans i ciutadanes domiciliats 
en els municipis que integren la comarca per garantir els seus drets com a 
persones consumidores. L’oficina s’emmarca en l’Àrea de Serveis Personals del 
Consell Comarcal, des d’on es gestionen altres serveis com ensenyament, 
joventut, cultura, salut pública, cooperació, esports i habitatge. 

 

 Tanmateix, l’experiència assolida durant els sis primers anys de funcionament en 
l’atenció en matèria de consum ens ha permès fer un pas endavant en l’activitat 
de l’OCIC i portar a terme la gestió de les reclamacions que s’hi presenten d’acord 
amb les indicacions de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya. 

 

 Així, les activitats concretes en matèria de defensa de les persones consumidores 
de l’Oficina comarcal de consum del Vallès Oriental són les següents: 

 

 Atendre a les persones consumidores en una oficina presencial els dimarts 
i els dijous de 9h a 14h. Durant la resta de la setmana, la responsable de 
l’oficina de consum informa a través de l’atenció telefònica o de manera 
telemàtica. En aquest sentit cal destacar l’augment de les consultes 
telefòniques i les rebudes a través del SIC. Pensem que aquest increment 
es deu a la distància dels municipis sense OMIC i a l’ús cada vegada més 
extens dels procediments telemàtics per part de les persones 
consumidores. 

 

 Informar a les persones consumidores sobre els seus drets i la forma 
d’exercir-los. 

 

 Rebre i tramitar, d’acord amb la normativa d’aplicació, les queixes, 
consultes i denúncies presentades per les persones consumidores. Fer la 
resolució de les que li pertoquen com a servei públic de consum o bé, si es 
el cas, traslladar-les als òrgans competents. 

 

 Tramitar les reclamacions presentades portant a terme les mediacions que 
se’n derivin. 

 

 Donar trasllat de les sol·licituds d’arbitratge a la Junta Arbitral de Consum 
de Catalunya. 

 

 Actuar com a secretària dels Tribunals Arbitrals quan es constitueixin dintre 
del seu àmbit territorial o en les vistes no presencials de persones 
consumidores del Vallès Oriental. 
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1.1. Àmbit d’actuació 

 

 El Vallès Oriental, amb 39 municipis i 409.638 habitants1 , representa la cinquena 
comarca en població i la més extensa en quant a extensió (734,96 km2) de l’àmbit 
metropolità. Del total de municipis, 15 tenen una Oficina Municipal d’Informació al 
Consumidor (OMIC). El nombre total d’habitants de la comarca atesos per la 
Oficina Comarcal d’informació al Consumidor, l’any 2019, és de 123.720, 
distribuïts de la manera següent: 

 

 

 
 

 (1) i (2) Població atesa a petició dels respectius ajuntaments per baixa de la persona responsable de la OMIC 

 

 

 

 

                                                
1
 Font: Avanç padró de l’Observatori, Centre d’estudis del Vallès Oriental, d’acord amb les dades facilitades per l’Idescat 

Habitants

Codi Any 2019

80142 Aiguafreda 2.504

80057 Ametlla del Vallès, l' 8.462

80235 Bigues i Riells 9.092

80399 Campins 529

08041 Canovelles (1) 16.629

80425 Cànoves i Samalús 3.117

81347 Figaró-Montmany 1.114

80811 Fogars de Montclús 470

80977 Gualba 1.500

81081 Lliçà de Vall 6.542

81154 Martorelles 4.801

81379 Montseny 342

81810 Roca del Vallès, la 10.650

81982 Sant Antoni de Vilamajor 6.135

82074 Sant Esteve de Palautordera 2.820

82107 Sant Feliu de Codines 6.259

08209 Sant Fost de Campsentelles (2) 8.737

82346 Sant Pere de Vilamajor 4.472

82482 Santa Eulàlia de Ronçana 7.288

82567 Santa Maria de Martorelles 893

82592 Santa Maria de Palautordera 9.423

82763 Tagamanent 323

82943 Vallgorguina 2.891

82969 Vallromanes 2.579

83067 Vilalba Sasserra 716

89024 Vilanova del Vallès 5.432

Total habitants atesos per l' OCIC 123.720 30%

Total habitants atesos per les OMIC's 285.918

Total Comarca 409.638 100%

Població. Padró Continu. Municipis atesos per la OCIC del Vallès Oriental
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1.2. Organització i funcionament de l’Oficina Comarcal de Consum 

 

 L’Oficina comarcal d’informació al consumidor al Vallès Oriental es va posar en 
funcionament el gener de 2013 amb la dedicació a jornada completa d’una única 
persona tècnica ja treballadora de l’entitat (Anna Jané).  

  

 Alhora, el servei també compta amb la dedicació de la treballadora de l’àrea de 
serveis personals (Carme Gómez), que va realitzar el curs d’Assistent tècnic en 
consum l’any 2014. La seva tasca principal ha estat la d’informar les persones 
consumidores tant presencialment con telefònicament fins que, a partir del 
setembre de 2016, assumeix les funcions de l’Anna Jané que ha estat inscrita a 
una altra àrea del Consell Comarcal. 

 

 Durant el 2014, amb la voluntat de reforçar l’OCIC, el Consell Comarcal va decidir 
incorporar al servei, una segona tècnica també treballadora de l’entitat (Laura 
Fuster), que compagina les tasques com a secretària de les vistes arbitrals del 
Vallès Oriental, amb les del servei d’Ofideute. 

 

 L’any 2016, vist l’increment progressiu de sol·licituds d’arbitratge presentades 
davant la Junta Arbitral de Consum de Catalunya, la treballadora del Consell 
Comarcal Sílvia Capdevilla s’incorpora al servei i el 4 de maig de 2017 la Junta 
Arbitral de Consum de Catalunya la nomena Secretària dels Òrgans Arbitrals de 
Consum de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya. L’any 2017 assisteix al 28è 
curs d’Assistents Tècnics en Consum organitzat per l’Agència Catalana de 
Consum. 

 

 L’any 2019, la treballadora del Consell Comarcal Eugènia Llonc Bonamusa 
s’incorpora a la OCIC per cobrir la baixa per maternitat de Sílvia Capdevilla 
Espona. El mes de març de 2019 La Junta Arbitral de Consum de Catalunya la 
nomena Secretària dels Òrgans Arbitrals de Consum de la Junta Arbitral de 
Consum de Catalunya. L’any 2019 assisteix al 29è curs d’Assistents Tècnics en 
Consum organitzat per l’Agència Catalana de Consum. 

 

1.3. Finançament del servei 
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2. EXPEDIENTS GESTIONATS O TRAMITATS 

 El Consell Comarcal del Vallès Oriental tramita els expedients de consum que 
derivin de les taques encomanades mitjançant l’aplicatiu informàtic SIC (Sistema 
d’informació de Consum) d’acord amb les instruccions de l’Agència Catalana del 
Consum i també les de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya, amb relació a la 
gestió de reclamacions en matèria de mediació i arbitratge de consum. Aquesta 
plataforma compta amb eines de gestió següents: assentament de sortida, 
signatura, còpia autèntica, tramesa de documentació a través de E-Notum, 
EACAT, etc.). 

 
2.1. Expedients tramitats l’any 20192 

Els expedients gestionats o tramitats des de l’OCIC del Vallès Oriental durant l’any 
2019 han estat els següents: 

 

 
 
2.2. Evolució dels expedients tramitats per la OCIC 2013-20193 
 

 

                                                
2
 Font: SIC; Sistema d’Informació de Consum de l’Agència Catalana de Consum 

3
 L’any 2013 va ser l’últim any en el qual es van tramitar les reclamacions de les preferents a les oficines de consum 

Informació a les persones consumidores 586

1. Consultes 539

2. Queixes 12

3. Denúncies 35

Resolució de conflictes 481

4. Reclamacions 481

Mediació 326

5.1 Sol.licituds resoltes per mediació. 108

5.2 Sol.licituds arxivades per no haver prosperat la mediació 165

5.3 Sol.licitud arxivades per desestiment i altres motius. 53

5.4 Sol.licituds arxivades i traslladades a arbitratge 0

 Arbitratge 37

6.1 Sol.licituds d'arbitratge 8

6.2 Laudes 29

TOTAL 1.430

EXPEDIENTS GESTIONATS 2019
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3. ACTIVITATS INFORMATIVES I DIVULGATIVES SOBRE TEMES DE CONSUM 
  
 Consell Comarcal del Vallès Oriental, a través de la seva pàgina web, facilita a les 
persones consumidores la informació següent: 

  

 Què és l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor 

 Informació i assessorament sobre els temes destacats de consum 

 Com es tramiten els expedient de mediació i d’arbitratge 

 Com tramitar queixes i denúncies  

 Com contactar amb l’oficina comarcal d’Habitatge 
 
A la mateixa pàgina web, periòdicament, es publiquen les notícies dels temes destacats 
de consum i les recomanacions relacionades amb les campanyes de consum (consells 
per comprar durant les rebaixes, consum responsable i sostenible, consells per comprar 
entrades per internet, què cal saber per comprar durant el Black Friday, consells a l’hora 
de fer un viatge, campanya per conscienciar i acompanyar la ciutadania en la defensa 
dels seus drets com a persones consumidores, etc...) 
 
Tant les notícies dels temes destacats com les recomanacions relacionades amb les 
campanyes de consum s’envien per correu electrònic al personal del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental que actualment té una plantilla de 255 treballadors. 
 
Així mateix, també es fa difusió de les noves edicions del concurs escolar sobre consum 
responsable CONSUMÓPOLIS, enviant un correu electrònic als 163 centres educatius de 
la comarca. 
 
 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Informació 541 497 634 557 617 488 586

1. Consultes 476 459 594 503 556 478 539

2. Queixes 23 12 13 15 12 8 12

3. Denúncies 42 26 27 39 49 2 35

Resolució de conflictes 512 373 365 277 254 379 481

4. Reclamacions 512 373 365 277 254 379 481

Mediació 163 316 230 107 192 225 326

5.1 Sol.licituds resoltes per mediació 72 137 133 52 72 78 108

5.2 Sol.licituds arxivades per no haver 

prosperat la mediació

5.3 Sol.licitud arxivades per 

desestiment i altres motius

5.4 Sol.licituds arxivades i traslladades 

a arbitratge 

Arbitratge 292 10 63 85 114 67 37

6.1 Sol.licituds d'arbitratge 292 4 13 11 3 9 8

6.2 Laudes 0 6 50 74 111 58 29

TOTAL 1.508 1.196 1.292 1.026 1.177 1.159 1.430

165

53

0

EVOLUCIÓ TIPUS D'EXPEDIENTS OCIC VALLÈS ORIENTAL 2013-2019

2

27 18 7 6 33 60

0 22 9 4 1

8564 139 81 45 86
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4. ASSISTÈNCIA A CURSOS DE FORMACIÓ 
 

Les persones dedicades a tasques de l’Oficina comarcal del consum del Vallès 
Oriental han assistit a diverses formacions durant l’any 2019.  

 

 Formació de l’Agència Catalana del Consum: 

 

 27 de març 2019 i 3 d’abril de 2019 

 Curs de reciclatge en matèria de consum       

Assistent: Carme Gómez Fernández      10 hores 

 

 30 d’octubre de 2019 

 Sessió formativa “La protecció de dades personals i les 

 Relacions de consum”        

Assistent: Carme Gómez Fernández      2 hores 

 

 5, 12 i 20 de novembre de 2019 

 Curs sobre el Marc competencial de consum      

Assistent: Carme Gómez Fernández      15 hores 

 

Del 8 de gener al 2 de juliol 2019 

29è curs d’Assistents Tècnics en Consum 

Assistent: Eugènia Llonch Bonamusa    132 hores 

 

 Assistència a reunions 

 

Reunió dels serveis públics de consum de Barcelona: de 10h a 12h 

 
20 de març 
19 de juny 
2 d’octubre 
4 de desembre 

 

Reunions de coordinació de les OCIC: de 12h a 14h 

 
20 de març 
19 de juny 
2 d’octubre 
4 de desembre 

 
5. ALTRES 
 

 Acte del Dia Mundial de les persones consumidores de l’ACC 

15 de març de 2019 

Centre de cultura Contemporània de Barcelona 
 
 
 
Granollers_gener_2020 
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