Drets bàsics dels consumidors i usuaris
A l’Estatut de Catalunya (art. 28 i 49), a la Constitució Espanyola (art. 51) i a la U.E. —Tractat
d’Amsterdam de 1997 (art. 153) i Carta dels Drets fonamentals de 2016 (art. 38)– es reconeixen
gran part dels drets bàsics emparats en La Declaració Internacional dels Drets del Consumidor del
1969, promoguda per l'Aliança Cooperativa Internacional (A.C.I.), i en les directrius per protegir-los
aprovades el 1985 per l’Assemblea Gral. de l’Organització de les Nacions Unides (O.N.U.), que al
nostre país es concreten i amplien en part en la Llei 22/2010, del 20 de juliol (rev. 2014), del Codi
de Consum de Catalunya. Aquests drets de ciutadania –personals i col·lectius– assistits per unes
pautes d’actuació, són cabdals per tal d’assolir una qualitat de vida digna, suficient i raonable, a
l’abast de tothom, que ens garanteixi la salut, no ens lesioni econòmicament i no malmeti l’entorn
social i natural; i per tant, els hem d’exercir i fer respectar:
a) DRET A PROTEGIR-SE LA SALUT, PER TANT, A LA QUALITAT I SEGURETAT DE PRODUCTES I SERVEIS: INCLOU
EL GAUDI DE LA PRÒPIA SALUT I LA SEVA PREVENCIÓ I PROTECCIÓ EFICAÇ DAVANT ELS RISCS QUE LA PUGUIN
AFECTAR; CONTÉ TAMBÉ LA SEGURETAT –PERSONAL, COL·LECTIVA I AMBIENTAL– EN L’ADQUISICIÓ I CONSUM DE BÉNS I SERVEIS.
·Per a prevenir que cap procés productiu, queviures, bé, producte i/o servei comporti cap mena de riscs desconeguts i/o
inacceptables per a la salut, la vida i la pròpia seguretat, si hom ho duu a terme tal com s’ha establert i provat (inclou el
Principi de precaució):
-Fomentar la seguretat i control eficaç sobre l'autenticitat i salubritat dels productes de primera necessitat, sobretot dels
components alimentaris, així com de la innocuïtat dels additius i els mateixos ingredients,
-Seguretat i control eficient sobre la salubritat dels processos de producció i la qualitat dels components manufacturats i la
fiabilitat del seu funcionament,
-Difondre prèviament els riscs, per tal d’evitar-los, i les seves conseqüències per a la salut i la seguretat, provinents de la
utilització, correcta o incorrecta, de determinats béns, productes i/o serveis,
-Principi de precaució per gestionar els possibles riscs potencials, desconeguts i/o inacceptables –front el perill per a la salut
humana, animal o vegetal, o per protegir també el medi ambient, si fos el cas–, tot i no haver-hi suficient certesa o evidència
científica.
-Els productes, béns i serveis relacionats amb l'alimentació han de complir els requisits exigibles en matèria de producció,
elaboració, manipulació, conservació, comercialització, transport i informació a la persona consumidora; això inclou –per part
de totes les baules de la cadena de cada producte– del respecte escrupolós dels llindars de contaminants, coadjuvants, additius,
cadena de fred, etc. i el manteniment de la traçabilitat des de qualsevol productor al consumidor per tal de garantir, alhora , el
dret a la salut i a la informació. Pel cas d’aigua de boca, cal assegurar la salubritat, la qualitat i la seva disponibilitat.
-Desplegar i garantir subsidiàriament per part de qualsevol de les administracions, la provisió de serveis, personal i recursos prou
dotats com per comprovar i certificar la seguretat, salubritat, la qualitat i el bon funcionament dels serveis, productes i béns de
consum essencials.
-Disposar d’un sistema sanitari i de salut, gratuït i de qualitat, totalment públic, que fomenti l’auto-responsabilitat individual i
comunitària i que preventivament promogui la salubritat igual que la curació de la gent, que sigui autònom i a cobert tant dels
afanys de la farmaindústria com de les asseguradores, clínicament neutre, prou dotat de professionals qualificats, recursos i
mitjans adients, i d’igual accés per a tothom –perquè la salut sigui un dret i no s’hi negociï–, i si fos el cas de concertar serveis,
millor amb entitats de base associativa, ja que mantenim el sistema amb els nostres diners i com a usuaris i usuàries en rebem les
bones o males conseqüències. Inclou el dret irrenunciable a la innocuïtat dels fàrmacs i tractaments, tant a curt com a llarg
termini.
-Prevenció i lluita contra la contaminació, el frau i/o els enverinaments (aguts o crònics).
b) DRET A LA PROMOCIÓ, PROTECCIÓ I COMPENSACIÓ DELS LEGÍTIMS INTERESSOS ECONÒMICS I SOCIALS.
·Per a perseguir i eliminar el frau econòmic, la praxi empresarial maliciosa i deslleial, els productes i processos perillosos, i
prevenir i rescabalar altres actuacions abusives (inclou el Dret al desistiment en qualsevol transacció tant ‘online’ com física):
-S’ha d’establir, regular i fer complir per part de les administracions, normes de producció i funcionament apropiades i
satisfactòries, mitjans de distribució escaients, pràctiques comercials i informatives lleials i de protecció efectiva contra les
activitats que puguin perjudicar els interessos econòmics i/o que afectin la salut i el benestar dels consumidors i la possibilitat
d’escollir i adquirir els béns, productes i serveis que aquests necessitin.
- S’han d’establir i mantenir pel que fa a l’administració, legislacions i polítiques que determinin clarament que li pertoca al
mateix fabricant/importador assegurar que els béns i productes compleixin uns requisits raonables de durabilitat, utilitat i
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fiabilitat i siguin aptes per a la fi a la que es destinen, i que pertoca al venedor vetllar perquè aquests requisits es comp leixin.
Semblantment s’haurien d’aplicar legislacions i polítiques similars sobre el requisits pel que fa a la satisfacció, responsabilitat i
compliment de la prestació de serveis (subministraments bàsics d’aigua, energia, telecomunicacions, serveis financers, viatges..)
-Control, per part de les Administracions a empreses, i empara efectiva pel que fa als usuaris, front les condicions contractuals
unilaterals, abusives i/o injustes i del compliment real i satisfactori dels contractes, assegurances, facturació, serveis postvenda,
garanties, etc.,
-Adequació dels béns i serveis, a les expectatives d’ús, qualitat i característiques de consum que ofereixen, vetllant per la seva
veracitat i l’accessibilitat –visual i de continguts– que es donen a través de l’etiquetatge correcte, publicitat transparent, etc.
-Ratificar i regular la utilitat, qualitat i durada dels productes, (salubritat, seguretat, obsolescència...)
-Verificar la fiabilitat, la bondat i correcció dels serveis i reparacions postvenda, accessibles i de proximitat, i quan sigui adient,
que fabricants o minoristes assegurin la provisió escaient de peces de recanvi fiables.
-Control i difusió de l'equitat dels preus i dels marges comercials, en tota la cadena de producció i distribució.
-L’exactitud en el pes i la mesura dels béns i productes, revisant periòdicament la seva legislació i avaluar l’efectivitat i idoneïtat
d’aquest tipus d’estris, dispositius i maquinària de mesurament.
-La informació de l’origen dels materials i la traçabilitat, especialment pel que fa a la procedència, la responsabilitat laboral,
social i ambiental, dels productes, béns i serveis.
-Complir, també, allò previst a les altres normatives legals: civils, sanitàries, mercantils, etc.
c) DRET A UNA COMPLETA INFORMACIÓ I ATENCIÓ, ENTENEDORA I VERAÇ, I A UNA CAPACITACIÓ I DIVULGACIÓ
CONSUMIDORISTA EFICAÇ SOBRE LES CARACTERÍSTIQUES, ELS TRETS I L’IMPACTE SOCIAL I MEDIAMBIENTAL DELS BÉNS I SERVEIS QUE
S’OFEREIXEN O ES PRETENEN ADQUIRIR, I LES CONDICIONS PER A FER-HO.
·Per una publicitat exacta i sense paranys, i una formació permanent del consumidor i/o usuari que no l’esgarriï ni el
desorienti, i una informació i divulgació honesta i completa sobre característiques indispensables i els preus finals reals dels
productes i dels serveis que permeti esclarir i prendre decisions informades i ens faciliti l’ús o el consum adient dels nostres
béns, incloent-hi els efectes socioeconòmics i ambientals:
-Una legislació adequada, quant a la informació essencial que s'ha de donar a la ciutadania per triar amb coneixement de causa:
identificació, característiques, garanties, etiquetat, prospectes, instruccions d’ús o de precaució escaients sobre els productes i
prestacions adequades de serveis, sobre preus i condicions de venda, visibilitat, etc., i amb els registres i mecanismes adients per
tal de verificar la seva veracitat i validesa. Etiquetatge accessible tipogràficament i equiparable en totes les llengües cooficials.
-Protocols peremptoris d’alerta ciutadana front els riscos i els successos que posin en qüestió determinats productes o serveis,
-Impedir que s'amagui la informació indispensable sobre característiques, anàlisis de productes i sobre estudis comparatius, així
com d'altres dades que puguin representar el reconeixement d’un risc i un perjudici per a la ciutadania,
-Desenvolupar, dotar i potenciar l’eficiència de la xarxa pública d'Oficines i Serveis d'Informació i Atenció al Consumidor i/o
Usuari (OMICs, etc.),
-Fomentar per part de l’administració i les mateixes organitzacions consumidoristes campanyes informatives i activitats de dif usió
que sensibilitzin la població (empresaris i consumidors) sobre aquests drets i els reptes i conseqüències de la producció i el
consumisme a ultrança.
-Les activitats de capacitació i informació dels consumidors han d’abastar aspectes tan rellevants, com: Salut, nutrició i prevenció
de malalties transmeses pels aliments i la seva adulteració. Perill dels productes. Etiquetatge. Legislació on emparar -se.
Informació sobre condicions contractuals justes, discernir sobre preus, mesures i marges comercials abusius, etc. Protecció del
medi ambient i utilització eficient de materials, energia i aigua. Serveis financers i formes equitatives d’accedir al crèdit. Comerç
electrònic.
-Facilitat de creació i divulgació de cursos orientatius i prou instructius per a tots (consumidors i usuaris) per tal que hom tingui
més experiència i el coneixement necessari per decidir allò que li convé i pugui, a més, saber prevenir i evitar els riscs qu e es
poguessin derivar de la seva elecció.
d) DRET PERSONAL I COL·LECTIU A COMPTAR AMB PROCURAR-SE I ESCOLLIR BÉNS, PRODUCTES I SERVEIS
BÀSICS, I DE FORMA RESPONSABLE I SOLIDÀRIA, I FER-HO ENTRE UNA VARIETAT ESTABLE I ACCEPTABLE: ÉS A DIR, QUE
SIGUIN ACCESSIBLES, ADIENTS, SUFICIENTS, SALUDABLES, SUSTENTABLES I PERDURABLES, AMB GARANTIA DE SEGURETAT I BONA QUALITAT I A
PREUS EQUITATIUS. I PREVEURE ÀMBITS DE SUPERVISIÓ PER PART DELS CONSUMIDORS DEMOCRÀTICAMENT ORGANITZATS PER GARANTIR-HO.
·Per una oferta estable, de fàcil accés, complementària, diversificada i adient de béns i serveis de qualitat a l’abast de tothom,
que no malmeti el medi i no promogui: ni productes superflus ni elitistes, ni l’opció d’abusos especulatius, ni patents
irrecusables, ni ‘mercats captius’ en mans de corporacions monopolístiques, ni l’obsolescència programada dels béns i
productes que hom consumeix, ni l’espoli de primeres matèries, ni d’aliments bàsics de i per a les poblacions productores:
-Accés a serveis i béns bàsics –essencials–, com aliments, roba, habitatge, subministres (com l’aigua, energia, sanejament,
comunicació...) i serveis públics (com l’atenció sanitària, el transport col·lectiu, etc...), de qualitat, garantits i a l’abast de tothom,
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que han de ser principalment de titularitat i gestió pública, o d’entitats de base associativa –si fos els cas– també, amb les mateixes
obligacions i prestacions pels de gestió privada.
-Assegurar la capacitat d’adquisició i disponibilitat per a tothom i sense exclusions, de béns i serveis, tant si són subministraments
com d’ús compartit, sobretot per a les capes de població més empobrides. Garantir la seguretat alimentària i els serveis bàsics.
-La qualitat integral, sense excepció, entesa com un bé i un dret universal al qual no es pot renunciar, ni fer minvar o retallar pel preu.
-Garantir coordinadament, més enllà d’emergències i catàstrofes, i per part dels diferents nivells de l’administració de reserves
estratègiques d’aigua, aliments, bens i serveis essencials que facilitin l’abastiment de tota la població afectada.
-Cap empresa o conjunt empresarial no es pot apropiar del dret i la capacitat de decidir el que a cada hom li cal consumir. Cal
establir mecanismes transparents, participatius, locals i transfronterers, de concertació i sanció.
-Xarxes i canals de distribució i comerç transparents, curtes i equitatives que facilitin les opcions solidàries de les persones
consumidores.
e) DRET A LA PROTECCIÓ JURÍDICA, I A LA RECLAMACIÓ I A LA INDEMNITZACIÓ O REPARACIÓ PER DANYS I
PERJUDICIS SOFERTS: DRET A REBRE RESOLUCIONS JUSTES PER A DEMANDES JUSTES.
·Per una protecció ràpida i efectiva del consumidor i/o usuari davant l'engany, l’abús, la mala praxi, la mala qualitat o la
insatisfacció dels béns o serveis, en especial davant situacions d’inferioritat, subordinació i indefensió:
-Les administracions han d’exercir –per raons d’interès general i/o del comú– les actuacions pertinents per a fer cessar qualsevol
activitat lesiva per als drets i interessos de les persones consumidores.
-Les persones consumidores tenen dret a que s’estableixi la responsabilitat efectiva per a que se'ls compensi, repari o indemnitzi
pels danys i perjudicis que pateixin com a conseqüència de l'adquisició o utilització de béns o serveis que resultin abusius,
defectuosos, fraudulents, perillosos, així com incomplerts, insuficients o insatisfactoris sobre allò acordat.
-Facilitat, per part de totes les administracions, per a què el consumidor pugui accedir en condicions equiparables a les vies legals
per tal de lluitar contra totes les formes del frau i l'engany; dret a formar part d’aquells procediments que impliquin mesures i/o
sancions sobre presumptes infractors,
-Protecció jurídica, administrativa i tècnica en situacions d'inferioritat, subordinació, indefensió i/o discriminació, tot
desenvolupant el concepte de consumidor vulnerable,
-Procediments justos, ràpids, eficaços, transparents i accessibles per a les reclamacions i les indemnitzacions,
-Garanties i responsabilitats solidàries davant els perjudicis per negligència o omissions de les precaucions exigibles.
f) DRET DE TOTHOM AL GAUDI I A PRESERVAR, RESTABLIR I MILLORAR EL MEDI AMBIENT I A DEFENSAR, PER
MITJÀ DEL PROPI CONSUM, UNA QUALITAT DE VIDA SALUDABLE I SOSTENIBLE, TANT PER VIURE COM PER TREBALLAR, QUE NO
COMPROMETI EL BENESTAR DE LES GENERACIONS, NI PRESENTS NI FUTURES.
·Per una forma de consum conscient, transformador, crític, solidari, sustentable i alhora corresponsable entre totes les baules
de cada producte o servei, davant la producció desmesurada i de risc, així com del consumisme a ultrança, que no respecten
ni agraeixen el valor d’un entorn social i natural amigable amb el conjunt dels humans i la resta d’éssers vius del planeta:
-Promoure un consum més ecològic de primeres matèries, productes, bens i serveis procedents del que s’anomena producció neta,
incloent-hi la química verda –si és el cas–, obtinguts amb energies renovables i amb estratègies de tancar i reiniciar el cicle
productiu integrant-hi les pròpies deixalles, tot cercant reduir o refer solidàriament l’impacte del nostre particular estil de vida
per tal de fer més sustentable la nostra petjada ecològica, reclamant alhora coresponsabilitat a totes les baules de la cadena de
Producció (Obteniment/extracció i Transformació) i Servei, Distribució (Emmagatzematge i Transport) i Comercialització; això
inclou satisfer les necessitats de béns i serveis de les generacions presents i futures de maneres sostenibles econòmicament,
socialment i mediambientalment. Semblantment, cal fer-ho amb l’alimentació, l’agricultura, la ramaderia i la pesca, tot
promovent i mantenint la biodiversitat i la seva sostenibilitat. Pel que fa a l’aigua dolça cal protegir-la i gestionar-la amb cura,
tant per ús de boca com per l’ús agrari, tot reduint la seva contaminació i explotació en totes les baules de la cadena.
-La ciutadania de persones consumidores hem d'assumir la nostra responsabilitat individual i col·lectiva de preservar, restablir i
millorar el medi ambient (la terra, l'aigua, l'aire, etc.) en les nostres decisions i, a més a més, exigir que es compleixin les lleis i
disposicions que l'afectin, o bé que se’n legislin i apliquin de més apropiades.
-Ser conscients de no malbaratar uns recursos naturals escassos i no renovables –també amb el nostre consum–, cercant a més de
les 4R, la fita de Brossa zero, tot resguardant el planeta per les futures generacions, i exigir que no es produeixin activitats
destructores de l'ecosistema, i per tant, també, de la humanitat.
g) DRET A ORGANITZAR-SE LLIUREMENT, DEMOCRÀTICAMENT I LEGALMENT, I A INTERVENIR MITJANÇANT LA
REPRESENTACIÓ, CONSULTA I PARTICIPACIÓ DEMOCRÀTICA DEL CONSUMIDOR I/O USUARI EN LES DECISIONS I
DISPOSICIONS QUE L'AFECTIN, TANT INDIVIDUALMENT COM COL·LECTIVA.
·Per atendre i assumir les demandes de qualsevol dels ciutadans consumidors i usuaris amb més eficiència i solidaritat, i
defensar alhora l’efectivitat dels nostres drets, cal estar organitzats/des mitjançant entitats consumidoristes:
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-Consultar les associacions i cooperatives de persones consumidores registrades com a entitats consumidoristes, sobre com ha de
ser el desenvolupament, la producció, el tractament i la qualitat dels productes i serveis, incloent-hi la publicitat, la distribució i
comercialització i els preus,
-Fomentar la creació d’organitzacions democràtiques i participatives de consumidors que puguin lluitar per reivindicar i fer
complir els seus drets, tot expressant i defensant els seus/nostres interessos davant els diferents organismes públics i/o privats,
-Facilitar la presència dels representants dels consumidors organitzats en aquells àmbits de participació i decisió que els afectin.
-Agrupar-se i federar-se amb d'altres entitats d'anàloga característica i finalitat, sense més límits que les pròpies lleis democràtiques.
h) DRET D’ACCÉS –PERSONAL I COL·LECTIU– A UNA CONNEXIÓ BÀSICA VOLUNTÀRIA I A UNA INTERNET
NEUTRA DE TITULARITAT PÚBLICA. DRET A PROTEGIR LA PRÒPIA PRIVACITAT I A LA SEGURETAT DE LES DADES
PERSONALS. DRET A L’OBLIT VOLUNTARI; NINGÚ NO S’HA DE VEURE DESPROTEGIT, EN EL MÓN REAL I/O VIRTUAL,
DAVANT EL FOCUS MEDIÀTIC, NI FRONT LA VORACITAT EMPRESARIAL, NI L'EXCÉS ADMINISTRATIU I/O GOVERNATIU: CRIBRATGES, MARGINACIÓ,
SUPLANTACIÓ, CENSURA ...
·Per trencar, quan hom ho vulgui, amb la bretxa digital i fer accessibles les telecomunicacions i determinats serveis a qui
demostri de manera escaient que els ha de menester. Per un grau de protecció, com a consumidors i usuaris, que no sigui inferior
al reconegut en altres àmbits de l’administració i de l’activitat socioeconòmica; per regular i restringir la ‘mineria de dades’:
-Disposar d’una connexió bàsica incondicional ha de ser un dret de tothom per garantir l’accés voluntari a les telecomunicacions i que
les administracions han d’assumir i promoure, amb el desplegament d'infraestructures de telecomunicacions, de protocols oberts
que formen la base d'Internet, de programari lliure, continguts lliures i dades obertes, que permeten un ús lliure sens cap tipus
d'exclusió ni discriminació; i com hem dit abans, si fos el cas de concertar serveis, millor amb entitats de base associativa.
-Les administracions i empreses han de protegir els drets i la privacitat dels consumidors i usuaris, tant en el comerç electrònic
com en la resta d’actuacions a la xarxa –incloses les efectuades amb la pròpia administració–, mitjançant una adequada
combinació de lleis, mecanismes de control, seguretat, transparència i consentiment pel que fa a la recopilació i utilització de les
dades personals estrictament necessàries .
-El dret a l'oblit és el que té el titular d'una dada personal de sol·licitar que la informació sobre aquestes dades sigui suprimida
quan aquesta ja no sigui necessària per a la finalitat amb la qual van ser recollides, quan s'hagi retirat el consentiment o
quan aquestes dades s'hagin recollit de forma il·lícita. Això inclou, per exemple, el pas del temps, el rescabalament o
reparació, o també, per altra banda, allò que pot afectar el desenvolupament dels seus drets fonamentals. Tot i que aquest
dret es pot veure confrontat amb la llibertat d'expressió i d’informació.
-Les empreses (com ara: les de cerca a la xarxa, de màrqueting, de serveis financers, d’assegurances, etc.), mai, sota cap
concepte no s’han d’apoderar d’aquella informació a la xarxa que el propi usuari/a no hagi consentit explícitament.
i) DRETS LINGÜÍSTICS DE LES PERSONES CONSUMIDORES. NINGÚ QUE CONEGUI QUALSEVOL LLENGUA OFICIAL HA D’ÉSSER
DISCRIMINAT PER EMPRAR-LA I DEMANAR-LA, NI S’HA DE DENEGAR L’AJUDA A QUI NO EN CONEGUI CAP.
·Per a ser atesos, també, en les nostres relacions de consum, tant oralment com per escrit en la llengua oficial que escollim:
-Les persones consumidores que per raó de la seva situació particular, no coneguin cap de les llengües oficials han d’ésser
assistides pels responsables i el personal de l’establiment afectat.
-L’etiquetatge i les instruccions d’ús, com ara clàusules contractuals, manuals, etc., han d’ésser equiparables i intel·ligibles en
totes les llengües cooficials
-El fet de publicar-ho en una de les llengües cooficials, no eximeix de fer-ho en l’altra o altres i en les mateixes condicions de
visibilitat, tipografia, etc.
Tots aquests drets bàsics, que es podrien encabir com a nous drets humans, són una bona eina més per promoure la
necessària transformació social i el benestar personal i col·lectiu, i han de formar un tot orgànic i indivisible per a tothom
a la nostra societat i també específicament per a les nostres cooperatives, per la qual cosa no es podrà aplicar una o
diverses de les seves normes derivades, i oblidar-ne la resta; sinó que, a tots els efectes, han de ser aplicats i observats
en la seva integritat, pel conjunt de l'empresa cooperativa, així com per cadascun dels seus membres.
Cal recordar però, que tot i estar emparats per les lleis, els drets –personals i/o col·lectius– que hom pot tenir com a consumidor i/o
usuari no serveixen de gran cosa si aquests no s’exerceixen o no es poden exercir per la ciutadania a la seva pràctica diària:
· Si acceptem sense protestar productes o serveis que malmeten la nostra salut i/o el medi, no estem exercint els nostres drets.
· Si hom permet que li cobrin un preu més alt del degut, està renunciant a defensar els seus interessos econòmics.
· Si es sofreixen danys i perjudicis i no s’efectua cap mena de reclamació, s’està fent un deixament dels propis drets.
· Si no volem queixar-nos que d’altres vagin decidint en el nostre nom sense tenir-nos en compte per res, cal organitzar-se i passar a l’acció.
Tant dins de la cooperativa, com fora...
Exercim-los!

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5677/1109874.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/ditccplpmisc2016d1_es.pdf

