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n acord firmat ahir entre els representants de la Generalitat i del Ministeri de Sanitat i
Consum permetrà que en el termini d'un mes els catalans puguin solucionar per la via
del diàleg, i d'una manera ràpida i gratuïta, els seus problemes amb les empreses
subministradores de productes i serveis.

La Junta Arbitral resoldrà
les reclamacions dels
nsuaris abans de 4 mesos

8.249
(96%)

Resultat
de l'experiencia
ADMESES A TRÀMIT
pilot a l'estat
Sobre un nombre total
de 8.587 sol·licituds
d'arbitratge en el període
1986-1991
RESOLTES
ARXIVADES

2.702
(32,75%)

3.752
(45,49%)

EN TRÀMIT
DE SOLUCIÓ

1.795
(21,76%)

Els portaveus del 90% del c o m e r ç s'hi han adherit
BARCELONA

CARME FERNANDEZ
Els representants del Departament de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat i l'Institut
Nacional del Consum (organisme que depèn del Ministeri de
Sanitat i Consum) van firmar
ahir un conveni que estableix les
bases de funcionament de la
Junta Arbitral de Consum de Catalunya.
L'acte de constitució de l'esmentada junta, que d'aquí a un
mes permetrà als catalans solucionar per la via del diàleg els
seus problemes ambs els subministradors de productes i serveis,
ha tingut lloc una setmana després que el consell de ministres
aprovés el reial decret que reglamenta el sistema arbitral de consum, d'aplicació obligada a tot
l'Estat.
El conseller de Comerç, Consum i Turisme, Lluís Alegre, va
explicar que l'acte d'ahir és conseqüència de tres anys de negociacions entre les dues parts firmants.
La junta catalana és la cinquena d'àmbit autonòmic que es
constitueix, després de les de la
Rioja, Astúries, Múrcia i Castellala Manxa.
La subsecretària del Ministeri
de Sanitat i Consum, Maria
Ángeles Amador, va assegurar

que l'experiència arreu de l'Estat
demostra que l'arbitratge és un
sistema extrajudicial eficaç per
resoldre d'una manera voluntària, executiva, senzilla, ràpida i
econòmica les reclamacions que
puguin sorgir en les relacions
entre els subministradors de
productes i serveis i els consumidors.
Aquesta via és la més aconsellable per les reclamacions de
consum, sempre que no s'hagi
donat un cas d'intoxicació, lesió
o mort, i que no existeixin indicis
racionals de delicte.
Agilitat i gratuïtat
A diferència dels llargs i costosos processos judicials -que sovint fan que el consumidor prefereixi no reclamar perquè li surt
més car que, per exemple, comprar un altre producte-, el sistema d'arbitratge ha de solucionar
el problema en un període màxim de quatre mesos i és gratuït
-només s'han de pagar els peritatges oportuns.
Aquest sistema, a més, és eficaç perquè és de compliment
obligat per les dues parts que
s'hi sotmeten voluntàriament.
La importància del sistema
també està en el fet que podrà
descarregar de feina "menor"
l'administració de justícia.
Trenta-dues entitats catalanes

-quinze associacions de consumidors i disset gremis, la Confederació de Comerç de Catalunya
que representa el 90% del sector,
entre ells- es van adherir ahir al
sistema arbitral. El n o m b r e
d'empreses adherides a tot l'Estat és de 80.000, de 335 sectors
diferents, però entre aquestes no
hi ha ni la companyia Telefònica
ni Correus, tot i les nombroses
denúncies de consum de què
són objecte.
Amador va dir que l'admissió
al sistema d'arbitratge diu molt a
favor de l'empresari, que d'aquesta manera dóna un valor
afegit al seu producte o servei.
Els empresaris adherits al sistema podran acompanyar la seva
marca o posar a l'aparador del
seu negoci un distintiu que ja ha
estat dissenyat pel ministeri de
Sanitat i Consum.
D'altra banda, la junta catalana, que fomentarà i formalitzarà
els convenis arbitrals entre consumidors i empreses del Principat, es compondrà d'un president i d'un secretari que aviat
designarà el conseller Alegre entre els funcionaris del seu departament.
Per reclamar per aquesta via
cal que l'interessat sol·liciti l'arbitratge davant les oficines municipals o comarcals d'informació al consumidor o les associacions de consumidors que esti-

TEMPS MIG
DE RESOLUCIÓ

1 a 3 mesos

COST MIG
DELS PERITATGES

6.000

COST MIG DE LES
RECLAMACIONS PRESENTADES

guin adherides al sistema.
Un cop admesa la sol·licitud
d'arbitratge, l'empresa objecte
de la reclamació haurà d'acceptar o rebutjar sotmetre's al sistema en el termini de quinze dies
(llevat que ja hi estigui adherida).
Procediment
El procediment arbitral comença amb la designació del
col·legi arbitral, que estarà format per: un president, que serà
un funcionari de l'administració
nomenat per la junta arbitral
(que pot ser l'estatal, l'autonòmica, la comarcal o la local, segons l'àmbit territorial del conflicte); un representant de l'asso-

39.000

ciació de consumidors triada pel
demandant; i un representant
del sector o gremi que hagi triat
el demandat. Aquestes tres persones estaran auxiliades pel secretari de la junta corresponent.
En el termini de tres mesos el
col·legi haurà de donar audiència privada a les parts per intentar la conciliació i ordenar la
pràctica de proves, i, finalment,
el laude arbitral (sentència) es
decidirà per majoria de vots i es
dictarà dins el termini màxim de
quatre mesos des dé la constitució del col·legi. Aquest laude és
vinculant per les dues parts en
conflicte i té el mateix efecte que
una cosa jutjada, ja que si s'incompleix, hi intervindrà l'administració de justícia.

Vint-i-dues juntes han estat funcionant
de manera experimental a tot l'Estat
BARCELONA
C.F.

Consumidors mirant l'aparador d'un establiment de venda de
calçat de Barcelona
N O U DIARI
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El sistema d'arbitratge no comença de zero, ja que des del
1986 s'han constituït 22 juntes
arbitrals experimentals a l'Estat
-dues a Catalunya- la de Badalona i la de Vilafranca del Penedès.
La junta de Barcelona està en
procés de constitució.
Durant aquests anys s'ha anat
incrementant progressivament
el nombre de sol·licituds d'arbitratge, que l'any 1987 van ser 650
il'any 1991,2.955.

En set anys, es van registrar
un total de 8.587 sol·licituds, el
96% de les quals van ser admeses. De mitjana, les juntes arbitrals han resolt un 43% de les
sol·licituds admeses i han arxibat un 32% per diverses raons,
entre les quals s'inclou la incompareixença posterior del demandant, o el fet que el sector empresarial demandat no estava
adherit al sistema arbitral. Cosa
que és prou significativa en els
casos de turisme i agències de
viatge i altres serveis amb re-

llevància econòmica en les reclamacions, com és el sector immobiliari, el d'assegurances i el
de grans superfícies. Un 21%
més de les sol·licituds es troben
en tràmit administratiu perquè
requereixen peritatges externs.
En general, els problemes
s'han solucionat en un període
d'entre un i tres mesos. Els setors que han sigut objecte de
més reclamacions per aquesta
via han estat el mobiliari, el de
confecció i calçat, el de neteja
tèxtil i el de l'automòbil

