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L'OFICINA DE CONSUM DEL SEGRIÀ ES
CONSOLIDA AMB LA TRAMITACIÓ DE 241
EXPEDIENTS EN TRES MESOS, MÉS QUE
EN TOT L'ANY 2018

Els tràmits es fan per via telemàtica a
www.segria.cat/consum

El 33% dels expedients del mes de març estan relacionats amb
la crisi del Covid-19

L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC) del Segrià ha tramitat 241
expedients durant el primer trimestre del 2020. El servei que s’ofereix des del
Consell Comarcal del Segrià es consolida i, en només tres mesos, ja ha sobrepassat
sobradament la tramitació anual realitzada tant durant l’anualitat 2017 (140

expedients) i la realitzada el 2018 (214 expedients).
Dels 241 expedients tramitats aquest any, gairebé la meitat, 102, són consultes
que s'han resolt. La resta d'expedients són: 86 reclamacions, 52 mediacions
tramitades i finalitzades, 37 mediacions resoltes favorablement i una
queixa. Finalment, només s'han arxivat 15 expedients per no haver prosperat
la mediació.
A nivell general, la temàtica de les reclamacions són del sector de les
telecomunicacions i internet. En un segon terme es troben els béns i productes
de consum, serveis de subministrament com electricitat, gas i aigua, i serveis de
transport.
D'altra banda, aquest mes de març destaquen els expedients relacionats amb
l'estat d'alarma pel Covid-19. Dels 70 expedients que s'han tramitat a l'OCIC, 23
estan relacionats amb afectacions derivades de la crisi del coronavirus, la qual
cosa representa un 33% dels expedients. Es refereixen sobretot a viatges i
entrades per a espectacles que s'han anul·lat, activitats formatives interrompudes
i quotes mensuals de serveis com gimnasos i altres establiments tancats.
A l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor del Segrià (OCIC Segrià) s’atenen
els ciutadans i ciutadanes domiciliats en els 38 municipis que integren la comarca.
Les tasques que es realitzen des de l’OCIC en matèria de defensa de les persones
consumidores són: atenció al públic; informació a les persones consumidores i
usuàries sobre els seus drets i la forma d’exercir-los; recepció i tramitació de
consultes, queixes i denúncies; tramitació de les reclamacions presentades i
efectuar-ne la mediació i gestionar, quan sigui possible, els arbitratges de les
reclamacions que no han estat resoltes per via de la mediació en consum.
En aquests moments l'Oficina de Consum està tancada al públic, però es poden fer
consultes, reclamacions, queixes o denúncies per via telemàtica al lloc web
www.segria.cat/consum.
L'OCIC recomana a les persones consumidores que exerceixin els seus drets i que
consultin la pàgina web de l’Agència Catalana del Consum
(www.consum.gencat.cat) per a dubtes sobre les afectacions pel que fa a les
mesures de confinament i de l'estat d'emergència.
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