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El CTESC recomana que l‘exigència d’atenció 

presencial per part de les entitats de crèdits 

bancàries s’estengui a les elèctriques, 

telefòniques, subministradores d’aigua i 

combustibles i plataformes  

Aprovat el Dictamen sobre el Codi de Consum de Catalunya 

Barcelona, 27/3/2023.-Per altra banda el Dictamen assenyala que al Codi hi ha 

mancances en l’àmbit de la protecció de les persones empresàries davant de queixes o 

demandes abusives o que, directament, no són certes per part de persones 

consumidores i que creen indefensió i per tant cal crear els mecanismes adients perquè 

les persones empresàries puguin demostrar de manera àgil i fàcil que la queixa és 

abusiva cap a elles. 

Sancions a organitzacions de persones consumidores 

Pel que fa a la sanció a organitzacions de persones consumidores que divulguin, per dol o 

negligència, informació errònia de la qual derivin danys o perjudicis, i que poden ésser 

suspeses temporalment o donades definitivament de baixa del Registre d'Organitzacions 

de Persones Consumidores de Catalunya, el CTESC entén que tot i que sembla raonable 

que es derivin les responsabilitats civils i penals que pertoquin, sembla excessiu que es 

penalitzi amb la suspensió temporal o definitiva per aquest motiu.  

Adaptar-se a l’accessibilitat  

El CTESC també mostra preocupació sobre els alts costos que pot suposar l’adaptació 

dels establiments en matèria d’accessibilitat o la impossibilitat que hi ha en certs 

establiments de ser adaptats i recomana establir un règim de transitorietat en el qual els 

establiments comercials i de lliure concurrència que ja tenen una activitat empresarial, 

amb la llicència en regla amb la normativa actual. 
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Sancions fermes 

En relació amb la possibilitat de fer publicitat de les sancions fermes imposades per 

infraccions contra aquest Codi es recomana establir el termini màxim de 6 mesos a 

comptar des de la fermesa d’aquestes. 

Pendents de la nova normativa europea 

Es constata que l’Avantprojecte de llei incorpora elements que actualment s’estan 

debatent a nivell europeu, especialment una Directiva en relació amb l’apoderament dels 

consumidors per a la transició verda a través d’una millor protecció contra les pràctiques 

deslleials i una millor informació i per això  aquest motiu considera que cal esperar que es 

formalitzi la nova Directiva per a poder adoptar criteris harmonitzats. 

Compta amb vot particular de CCOO i UGT; un altre Foment i un altre de Pimec 

Dictamen 

Paraules clau: Consum, Directiva, Sancions, Accessibilitat, Atenció Públic, Bancs 
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