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Presentació/

Hola!

Us presento la memòria del 2020 perquè pugueu conèixer què 
és l’OMIC i tota l’activitat que s’hi duu a terme. Com veureu, és 
un servei públic que cada cop està més arrelat a la nostra ciu-
tat i les dades així ho avalen. Enguany li hem volgut donar una 
nova imatge perquè sigui més visual, més amable i més pro-
pera a la ciutadania. Creiem que aquesta ha de continuar sent 
la manera de ser i entendre l’OMIC i volem que la ciutadania 
així ho percebi. Som un servei de referència i volem estar més 
a prop de la gent per reivindicar la funció pública que duem a 
terme. Entra, llegeix-nos, pregunta’ns i demana’ns informació, 
estem al teu servei! 

Jordi Medina Alsina 

Regidor de Promoció econòmica 
i Projecció de ciutat i Patrimoni 
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Què és l’OMIC?/

És un servei d’atenció ciutadana 
de l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú que des de 1986  
té com a missió informar 
i garantir els drets de les 
persones consumidores en les 
relacions de consum, atendre 
les seves consultes i tramitar 
les reclamacions mitjançant la 
mediació i l’aplicació del Codi de 
consum de Catalunya.
(Llei 22/2010, de 20 de juliol)

Què és 
l’OMIC?

El Servei OMIC està especialment alineat amb el 
Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 
núm. 12. Garantir modalitats de consum i produc-
ció sostenibles, en el sentit de conscienciar-nos a 
reduir el nostre impacte sobre el planeta produint 
i consumint només allò que necessitem i per fer 
un ús eficient dels recursos naturals, produir pocs 
residus i no malbaratar aliments.
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Quins serveis ofereix l’OMIC?/

Informació i assessorament 
sobre drets com a persones 

consumidores

Quins serveis
ofereix 
l’OMIC?

Gestió de queixes, 
reclamacions i denúncies 

de persones residents 
a Vilanova i la Geltrú 

i d’establiments i empreses 
ubicats a la ciutat

Informació de la legislació 
i normativa en matèria de 

consum

Lliurament de fulls de 
reclamació a comerços 

i empreses 

Mediació i conciliació en cas 
de conflicte entre les parts 

Campanyes i accions 
formatives sobre consum
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Dades de resultats i impacte/

Dades de
resultats 
i impacte
Àmbits de consum

Mitjançant aquest procediment 
voluntari de resolució extrajudicial 
de conflictes, les persones 
consumidores i les empres 
poden obtenir una solució 
consensuada davant una 
reclamació de consum i amb la 
intervenció de tècnics de consum 
degudament habilitats, oferint un 
servei imparcial i expert

Principal acció per a la defensa de 
les persones consumidores que 
permet controlar i vigilar que 
els béns i serveis de consum 
estiguin en les condicions 
òptimes, tant sanitàries per 
a vetllar per a la seva salut i 
econòmiques per a protegir 
els seus interessos econòmics

L’OMIC realitza accions i 
campanyes sobre informació 
general i temàtica d’aspectes 
variats i d’interès del moment.  
També organitza actes de 
foment de consum responsable 
i de sensibilització, entre els  
que destaca la celebració del 
Dia Mundial de les persones 
consumidores, el 15 de març 
i les activitats educatives 
dirigides a les escoles de la 
ciutat, amb el suport de la 
Diputació de Barcelona i que 
tenen com a objectiu principal 
informar i formar als futurs 
consumidors

ACTIVITATS DE
SENSIBILITZACIÓ

INSPECCIÓ

DE CONSUM

SERVEI

DE MEDIACIÓ



ACCIONS DE CONSUM 

PER CANAL D’ENTRADA

RESCABALAMENT
ECONÒMIC

L’OMIC durant l’any 2020 
ha gestionat 895 mediacions 
i reclamacions. La majoria 
s’han resolt satisfactòria-
ment en un 98%
 
Alguna d’elles ha comportat 
una compensació 
econòmica.

895 
reclamacions/ 

mediacions

98%

ACCIONS CONSUM:
CONSULTES 
I RECLAMACIONS
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Dades de resultats i impacte/

TOTAL EUROS
De gener a desembre

75.690,96 €

Dades de
resultats 
i impacte

CONSULTES PEL TELÈFON
693 consultes

32,35%

PRESENCIAL
257 consultes

11,99%

INSTÀNCIA
1.040 consultes

48,55%

CORREU ELECTRÒNIC
152 consultes

7,11%

2.142



SECTORS 
RECLAMATS 

I CONSULTATS

PER
PROCEDÈNCIA

ENQUESTASATISFACCIÓ

81%

85%

83%

83%
HABITATGE: 116 
(habitatge compra, habitatge lloguer, habitatge altres)

ALTRES

SUBMINISTRMENTS BÀSICS: 195 
(subministrament d’aigua , subministrament elèctric, subministrament de gas)

TELEFONIA: 392 
(telefònica fixa, telefonia mòbil, internet)

PRODUCTES: 143 (automòbil venda, automòbil reparació,   electrodomèstics
venda, electrodomèstics reparació, mobles venda, mobles post venda)

COMERÇ: 303 (comerç en establiments, 
comerç fora d’establiments , comerç altres, comerç alimentació)

SERVEIS TURISTICS: 167 
(agencies de viatges, bars i restaurants, hotels, serveis turístics varis)

ASSEGURANCES: 339 
(assegurances, assegurances d’automòbil, sanitat privada)

TRANSPORT: 174
(transport aeri, altres transport)

ENTITATS BANCARIES: 123

5,41%

8,91%

9,10%

18,30%

6,67%

14,14%

7,79%

15,82%

8,12%

5,74%
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Dades de resultats i impacte/

CIUTAT 
96,2%

FORA DE LA 
COMARCA 
1,1% COMARCA 

2,7%

VALOREN ENTRE UN 9 I UN 10 EL SERVEI EN GENERAL.

VALOREN COM BONA O MOLT BONA EL TRACTE REBUT

VALOREN COM BONA I MOLT BONA LA QUALITAT DEL SERVEI.

DELS EXPEDIENTS S’HAN RESOLT SATISFACTÒRIAMENT.
 

8 DE CADA 10 PERSONES USUÀRIES 
QUE HAN RESPOST L’ENQUESTA  DE SATISFACCIÓ,  
VALOREN L’OMIC COM UN SERVEI DE QUALITAT I EFICIENT  



16 / Memòria OMIC VIilanova i la Geltrú 2020 Memòria OMIC VIilanova i la Geltrú 2020 / 17  

Què destaquem del 2020?/

Millora 
OMIC VIRTUAL 
Per a que la informació de 
consum pogués arribar a tots 
el consumidors de forma 
més fàcil, s’ha millorat 
i actualitzat l’apartat 
de l’OMIC dins del web 
municipal, ampliant el seu 
contingut, posant informació 
rellevant i d’actualitat i 
millorant els formularis de 
petició de servei. Aquesta 
acció ha suposat  millorar el 
servei d’atenció online.

Atenció 
telefònica
La situació de pandèmia 
creada per l’aparició de 
la COVID-19 ha tingut un 
impacte directe  en l’activitat 
anual de l’OMIC. L’estat 
d’alarma i de confinament 
decretat el 14 de març, va 
provocar el tancament de 
l’oficina i la priorització 
de l’atenció telefònica. 
Aquesta ha estat l’eina 
majoritàriament utilitzada 
per atendre totes aquelles 
consultes en relació al 
consum i en menor mesura, 
el correu electrònic.

Més 
informació
Durant tot l’any s’ha posat 
especial atenció en oferir 
informació sobre els 
serveis oferts per l’OMIC 
i, especialment, sobre 
reclamacions dels temes 
que més han preocupat a 
les persones consumidores 
en el 2020:  reclamacions 
de viatges i cancel·lacions, 
tancament d’empreses amb 
serveis contractats en curs, 
etc.. 
Diversos reportatges 
i notícies han estat 
difosos des de mitjans de 
comunicació locals (Canal 
Blau TV, Eix Diari... i des del 
propi Ajuntament.

Cita prèvia

Amb l’acabament de l’estat 
d’alarma i fins l’acabament 
de l’any, complint les normes 
sanitàries vigents,  es va 
crear un nou servei de cita 
prèvia que ha servit per, 
en la mesura del possible, 
garantir la qualitat de servei i 
d’atenció a la ciutadania.

Millora
de l’edifici 
El període de tancament físic 
de l’oficina, s’ha aprofitat 
per procedir ala seva 
remodelació i millora: s’ha 
ampliat l’espai d’atenció 
i creat una nova imatge 
amb un disseny atractiu i 
que posa en relleu la seva 
identificació com a servei de 
consum municipal. 

Què 
destaquem 
del 2020?

@



16/12  

L'OMIC dóna suport a les 
persones afectades pel tancament 
de Dentix

https://www.vilanova.cat/noticies/
detall?id=99996008

10/03 

Canal Blau Notícies. 
L’OMIC, l’Oficina Municipal 
d’Informació al Consumidor 
de Vilanova, rescabala gairebé 
200 mil euros al 2019, 90 mil més 
que l’any anterior

http://canalblau.alacarta.cat/garraf-
noticies/noticia/lomic-loficina-municipal-
dinformacio-al-consumidor-de-vilanova-
rescabala-gairebe-200-mil-euros-al-2019-
90-mil-mes-que-lany-anterior

11/03 

VNG celebra el Dia Mundial de 
les Persones Consumidores amb 
accions informatives i una unitat 
mòbil a la Rambla
https://www.vilanova.cat/noticies/
detall?id=99995683

L’Aparador. Dia mundial del 
consumidor (núm. 160). 
Diputació de Barcelona
Vilanova i la Geltrú: 
Dia Mundial de les Persones 
Consumidores 2020

https://www.diba.cat/es/web/consum/
llistabutlletins/-/newsletter/54374633/160

17/04 

L'OMIC alerta dels fraus per 
Internet durant el confinament

https://www.vilanova.cat/noticies/
detall?id=99995740

març abril maig desembre

5/05 

L’OMIC de Vilanova assessora 
per evitar l’augment de fraus a 
internet

http://canalblau.alacarta.cat/garraf-
noticies/noticia/lomic-de-vilanova-
assessora--per-evitar-laugment-de-fraus-
a--internet

https://www.facebook.com/CanalBlau/
posts/927510717686134/
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L’OMIC als mitjans de comunicació locals/

Principals notícies 
publicades i notícies 
a Canal Blau TV

Xarxes socials de 
l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú també s’ha fet 
ressò d’aquestes notícies

L’OMIC
als mitjans de 
comunicació
local
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Decàleg de la bona compra/

Decàleg
de la bona 
compra



T’esperem per a 
resoldre qualsevol 
dubte o problema 
relacionat amb el 

teu consum

Com 
contactar 
amb l’OMIC?

SERVEI GRATUÏT

* Donada la situació de pandèmia i fins que s’acabin les restriccions de seguretat sanitària l’atenció 
presencial està supeditada a la sol·licitud de Cita prèvia

DE MANERA 

PRESENCIAL
A TRAVÉS 

DEL TELÈFON

A TRAVÉS 
DEL CORREU 
ELECTRÒNIC

T 93 893 55 55 

A TRAVÉS 
DEL WEB

https://www.vilanova.cat/atencio_ciutadania/oficina_municipal_dinformacio_al_consumidor#

omic@vilanova.cat

Plaça de la Vila, 10
Horari d’atenció: 

de dilluns a divendres 
9.30 a 14.00 hores


