
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 E l  C O N S U M  I  E L S  C O N S U M I D O R S  

 

Les organitzacions de consumidors a Catalunya: 
Les organitzacions de persones consumidores són organitzacions 
privades, d’interès públic, en les que tres o més persones s’uneixen de 
manera voluntària, lliure i 
solidària per aconseguir, 
sense afany de lucre, una 
finalitat encaminada a 
defensar els interessos dels 
consumidors. Són les 
entitats de representació, 
consulta i participació per 
a la defensa dels drets i 
interessos legítims dels 
ciutadans en llurs relacions 
de consum. 
Poden tenir la consideració 
d’organitzacions de 
persones consumidores, en l’àmbit de Catalunya, les entitats següents: 

a) Les entitats sense finalitat de lucre constituïdes legalment que, 
d’acord amb llurs estatuts, tinguin per objecte social la defensa, la 
informació, l’educació, la formació, l’assistència i la representació 
dels interessos col�lectius dels ciutadans en llurs relacions de 
consum, i també dels de llurs membres. 
b) Les entitats constituïdes d’acord amb la normativa aplicable en 
matèria de cooperatives que incloguin en llurs estatuts, com a 
objecte social, la defensa, la informació, l’educació, la formació, 
l’assistència i la representació de les persones consumidores, i que 
hagin constituït un fons amb aquest objecte, d’acord amb llur 
legislació específica. 
La tasca que desenvolupen va dirigida als seus associats i entre els 
serveis que ofereixen als seus membres podem senyalar el 
d’informació i assessorament, defensa jurídica tant individualitzada 
com col�lectiva, així com publicacions i estudis especialitzats. 

Qualsevol persona consumidora pot ser membre d’una organització 
de persones consumidores. Per formar-ne part cal que la persona 
inscrigui les seves dades i pagui una quota. 
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El dia 15 de Març és el dia Mundial dels Drets del Consumidor 
(World Consumer Rights Day). Aquest dia promou els drets 
fonamentals de tots els consumidors i per vetllar pels abusos del 
mercat i les injustícies socials a nivell de consum. 



 
 

Drets i deures de les 
organitzacions de persones 
consumidores: 
Les organitzacions de persones 
consumidores de Catalunya tenen 
els drets següents: 
a) Ésser declarades d’utilitat 
pública i gaudir de les 
corresponents exempcions i 
bonificacions fiscals establertes 
legalment. 
b) Obtenir informació de les 
administracions públiques. 
c) Participar en l’arbitratge de consum. 
d) Gaudir de subvencions públiques i d’altres mesures de suport i 
foment. 
e) Promoure l’exercici d’actuacions administratives en defensa dels 
drets de les persones consumidores. 
f) Ésser considerades part interessada en els procediments 
administratius sancionadors que hagin promogut, sempre que hi hagin 
comparegut i que els procediments afectin la protecció general dels 
interessos de les persones consumidores. 
g) Gaudir del benefici de la justícia gratuïta, d’acord amb les lleis. 
h) Exigir la rectificació pública de les comunicacions i informacions 

publicitàries enganyoses o il�lícites, i 
exercir, si escau, el corresponent dret de 
rèplica, d’acord amb les lleis. 
i) Representar les persones consumidores 
davant dels diferents organismes amb 
competències que els afecten de manera 
directa o indirecta. 
j) Representar les persones consumidores 
en els mitjans de comunicació públics i 
privats. 
k) Integrar-se en agrupacions o 
federacions que tinguin les mateixes 
finalitats i un àmbit territorial més ampli. 
l) Formar part del Ple del Consell de 
Persones Consumidores de Catalunya. 
 

 
 

Les organitzacions de persones consumidores 
de Catalunya tenen els deures següents: 
a) Ajustar llurs actuacions als principis de 
bona fe. 
b) Rectificar públicament o fer cessar 
activitats temeràries si hi ha una sentència 
judicial ferma. 
c) Col�laborar amb les administracions 
públiques de Catalunya per a assolir 
conjuntament els objectius d’aquesta llei. 
d) Oferir a les persones consumidores una 
protecció jurídica eficaç, adreçada a la 
reparació i indemnització pels danys i 
perjudicis que pateixin com a conseqüència de l’adquisició, l’ús o el 
gaudi de béns i serveis. 

Funcions de les organitzacions de persones consumidores: 
• La informació a les persones consumidores sobre llurs drets i 

obligacions. 
• L’educació i la formació de les persones consumidores. 
• La gestió dels conflictes en matèria de consum, especialment 

per mitjà de la mediació. 
• L’exercici d’actuacions de defensa de llurs membres, de 

l’organització i dels interessos generals de les persones 
consumidores. 

• La defensa dels drets i interessos de les persones com a 
consumidores de béns i serveis per mitjà de la funció de 
consulta, informe i assessorament als poders públics. 

• Representació dels consumidors davant les autoritats 
competents i en diferents organismes amb competències que 
afecten directament o indirectament els consumidors i usuaris 
(grups de treball, comissions, consells assessors, ...). 

• Representació dels consumidors en els mitjans de comunicació 
públics i privats. 

• Qualsevol altra funció que pugui derivar de les relacions de 
consum i defensa dels consumidors i els usuaris. 

Les organitzacions de persones consumidores utilitzen la mediació 
com a via per resoldre els conflictes entre els consumidors i els 
empresaris per tal que les parts arribin a un acord satisfactori. 
 
 

  



 
 
 

Quins avantatges tenen els ciutadans 
per estar associats a una organització 
de persones consumidores?  

• Rebre informació i 
assessorament personal quant a 
les seves activitats personals 
com a consumidors. 

• Rebre informació periòdica en 
relació amb els seus drets i els seus deures com a consumidors. 

• Resolució a través de la mediació de les seves queixes i 
reclamacions. 

• Presentació de sol�licituds d’arbitratge en nom del consumidor 
a la Junta Arbitral de Consum corresponent. 

• Tenir representants de l’Organització com a àrbitres en els 
tribunals arbitrals de consum. 

• Tramitació a l’organisme competent de les denúncies que 
presenten. 

• Poden ser representats com a col�lectiu en els diferents grups 
de treball, comissions i òrgans amb competències relacionades 
amb el consum. 

Les organitzacions de persones consumidores més representatives 
són: 
� L'OCUC. Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya: 

www.ocuc.org 
� ACPB. Associació de Consumidors de la Província de Barcelona: 

www.acpb.cat 
� AICEC ADICAE. Associació d'usuaris de bancs, caixes i 

assegurances de Catalunya: http://aicec.adicae.net 
� Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, C.U.S. Salut, Consum i 

Alimentació: www.cus-usuaris.org 
� UCC. Unió de Consumidors de Catalunya: www.consumidors.org 
� UNAE. Federació Unió Cívica de Consumidors i Mestresses de 

Casa de Catalunya: www.unae.cat 
� FACUA - Associació de Consumidors i Usuaris en Acció de 

Catalunya: www.facua.org/es/catalunya.php 

REFERÈNCIES : 
Consum Catalunya:  
http://www.consum.cat/temes_de_consum/associacions_de_consumidors/ 
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BIBLIOTECA DE PIERA 

Horari: 

dilluns, dimecres i divendres  de 15,30 a 20,30 h 
dimarts i dijous de 10 a 14 h i de 15.30 a 20.30 h 

dissabtes de 10 a 14 h 

Adreça: 

Avda Gall Mullat, 7 - 08784 Piera - telf. 93 778 96 65 

http://www.facebook.com/bibliotecapiera 

 


