
Generalitat 
de Catalunya 

 
Espai reservat al Registre d’entrada 

FULL OFICIAL DE RECLAMACIÓ/DENÚNCIA 
 
ATENCIÓ: Llegiu les instruccions abans d’emplenar el full / ATENCIÓN: Leer las instrucciones antes de 
rellenar la hoja / NOTE: Please read the instructions before filling this form 
 
 
1.- Identificació de l’establiment/Identificación del establecimiento/Main data of the establishment 
Dia dels fets/Día de los hechos/Date of ocurrence Hora/Hora/Time Establiment/Establecimiento/Establishment 

 
 

     

 OCÉ ESPAÑA Uni Pompeu Fabra 
Adreça/Dirección/Address Població/Población/Town Codi Postal/Código Postal/Postal Code 

Alta Ribagorça , 20 -Business Park Mas Blau II 
 El Prat de Llobregat 08820 
Nom de l’empresa o raó social/Nombre de la empresa o razón social/Name or trade name CIF/VAT Number 

OCÉ ESPAÑA SA  A-08970535 
Telèfon/Teléfono/Phone Correu electrònic/Correo electrónico/E-mail 

934.844.800  es.info@oce.com 
2.- Identificació de la persona consumidora/Identificación de la persona consumidora/Main data of the 
complainant 
Nom i cognoms/Nombre y apellidos/Full name  DNI/Passport or Identity Card 

PLATAFORMA UNIVERSITÀRIA PEL CATALÀ - UNIVERSITAT POMPEU FABRA G63831572 
Adreça/Dirección/Address Població/Población/Town Codi Postal/Código Postal/Postal Code 

      

     

 

     

 
País/País/Country Telèfon/Teléfono/Phone Correu electrònic/E-mail 

ESPANYA 

     

 puc@upf.edu 
3.- Fets i circumstàncies de la denúncia/reclamació/Hechos y circunstancias de la denuncia/ 
reclamación/Cause of complaint 
L’empresa OCÉ-España SA, concessionària del servei de reprografia a la Universitat Pompeu Fabra incompleix les lleis de política 
lingüística vigents en l’ordenament jurídic que l’afecta. 
 
D’una banda, a nivell intern de la Universitat, l’empresa OCÉ-España SA incompleix l’Acord de la Junta de Govern de 8 de març del 
2000, modificat per acord de la Junta de Govern de 27 de febrer del 2001 que fa referència a la Regulació i foment de l'ús del català 
a la Universitat Pompeu Fabra (disponible a http://www.upf.edu/llengues/recursos/normativa/catala.html). L’empresa, en tant que és 
una concessionària administrativa d’una administració pública, incompleix l’article 15. D’una banda en el punt dos de l’article 15, es 
diu que les empreses amb concessió administrativa amb la UPF hauran d'utilitzar el català en la retolació, en els avisos als usuaris i 
en la documentació d'oferta de serveis, i procuraran que els productes o serveis que ofereixin continguin la informació en català. 
També incompleix l’article 15.1, ja que el seu personal no és competent en llengua catalana, majoritàriament, ni a nivell oral ni a 
nivell escrit. 
 
A banda de les disposicions normatives internes, l’empresa OCÉ-España SA incompleix la Llei 1/1998, de 7 de gener, que fa 
referència a la política lingüística. En l’article 31.1 de la llei es diu que les empreses de servei públic han d’emprar, com a mínim, el 
català en la retolació, i entenent que aquesta empresa és de servei públic, i no està complint la llei, ja que no tota la seva retolació 
és en català. També incompleix l’article 32 on es diu que la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els 
documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic han d'ésser redactats, 
almenys, en català. Aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercials i als rètols emparats per la legislació de la 
propietat industrial. 
 
Les principals mancances en matèria de política lingüística observades per la Plataforma Universitària pel Català a l’empresa fan 
referència a la retolació i a l’atenció al públic. 
Pel que fa a la retolació, si bé la informació corporativa feta per la universitat de servei per a l’empresa és en llengua catalana, hi ha 
mancances en la retolació produïda pel personal de l’empresa a la UPF que molt sovint és només en castellà (vegeu fotografia 
adjunta). A més el títol recarregable que permet fer fotocopies a la Universitat, malgrat ser dissenyat exclusivament per la UPF, 
només és en castellà (vegeu fotocopia). Les màquines de recarregar els títols recarregables estan programades només en castellà i 
el software de les fotocopiadores, malgrat ser fabricades per la mateixa OCÉ, només incorporen el castellà. 
 
 
4.- Petició de la persona consumidora/Petición de la persona consumidora/Request of the complainant 
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Substitució de tots els rètols, per rètols que incorporin com a mínim la llengua catalana. 
Capacitació del personal perquè sigui competent a nivell oral en llengua catalana. 
Programació de màquines expenedores/recarregadores de títols de prepagament en llengua catalana. 
Ús del català en la retolació de les màquines, cartells informatius, publicitat… 
Edició del títol de prepagament per a la Universitat Pompeu Fabra en llengua catalana. 
Al Govern de la UPF, es demana que tingui en compte l’incompliment sistemàtic de la normativa de política lingüística, alhora de 
resoldre un proper concurs públic per a la concessió administrativa del servei de fotocopies. 
 

     

 
5.- Documents que s’adjunten (factures, albarans, tiquets, garanties, mostres, etc.)/Documentos que se 
adjuntan (facturas, albaranes, tiquets, garantías, muestras, etc.)/Documents attached (invoice, bill, tickets, 
samples, etc.) 
a) Fotografies referides a l'incompliment de les disposicions normatives b) Copia d'un títol de prepagament 
c)  Fotografia de la màquina expanedors/recaregable de títols d) 

     

 

Altres/Otros/Others 

     

 

6.- Observacions de l’establiment/Observaciones del establecimiento/Remarks made by the establishment 

     

 
 
El consumidor/a o usuari/a / User (*) L’establiment/El establecimiento/Establishment 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Els apartats 4 i 5 poden ser emplenats per la persona consumidora posteriorment, sempre abans d’enviar-lo a l’organisme competent / Los apartados 4 y 5 pueden ser 
cumplimentados posteriormente, siempre antes de enviarlo al organismo competente / Issues 4 and 5 may be filled by the consumer later, before submitting it to the 
concerned organism.  
 
Per assessorar-vos sobre consum, truqueu al 012 /  Para asesorarse sobre consumo, llame al 012 /For any request on  
consumption, please call 012 (cost: 055€/3 min. o fracció) 
 
 
 
 
 
 
1.- Què és el full de reclamació/denúncia / Qué es la hoja de reclamación/denuncia / What is a complaint form 
 
És un mitjà que el Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, conjuntament amb els establiments, posa a disposició de les persones 
consumidores i usuàries perquè puguin formular denúncies i reclamacions allà mateix on es produeix el fet que les motiva. 

Es un medio que el Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, conjuntamente con los establecimientos, pone a disposición de las 
personas consumidoras y usuarias para que puedan formular denuncias y reclamaciones en el mismo lugar donde se produce el hecho que las 
motiva. 

It is a tool designed by the Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, together with the establishments, in order for consumers and users 
to make complaints at their source. 
 
2.- Què farà l’administració amb el full de reclamació/denúncia / Qué hará la administración con la hoja de 
reclamación/denuncia / What will the Administration do with the complaint form 
 
L’Administració que el rebi actuarà d’ofici, iniciant les actuacions que cregui oportunes, tenint en compte la petició de la persona reclamant o 
aquelles que estimi adequades per l’interès general. 

La Administración que lo reciba actuará de oficio, iniciando las actuaciones que crea oportunas, teniendo en cuenta la petición de la persona 
reclamante o aquellas que estime adecuadas para el interés general. 

The organism receiving the form will act ex officio, considering the request of the claimant, and will perform as it considers most suitable 
 
3.- Com s’ha de tramitar el full / Cómo debe tramitarse la hoja / How must the form be submitted 
 
— -Un cop emplenades les dades, cal que s’adjuntin tots els documents rellevants relacionats amb la denúncia o reclamació efectuada, i també 

les proves que es puguin aportar (mostres de producte, dictamens tècnics, etc.). 
-Una vez cumplimentados los datos, deben adjuntarse todos los documentos relevantes relacionados con la denuncia o reclamación efectuada, 
así como las pruebas que se puedan aportar (muestras de producto, dictámenes técnicos, etc.). 
-Once the data have been filled, any relevant document will have to be attached to the complaint, as well as any evidence which may be 
supplied (product sample, technical assessments, etc.). 

 



 
— -La persona consumidora o usuària ha de trametre el full destinat a l’Administració, com més aviat millor: 
 -La persona consumidora o usuaria debe enviar la hoja destinada a la Administración, lo antes posible: 
 The consumer / user will submit the form to the concerned organism, as soon as possible: 
 
 

— A l’Oficina Municipal o bé Comarcal d’Informació al Consumidor (OMIC i OCIC) més propera, o bé 
 A la Oficina Municipal o Comarcal de Información al Consumidor (OMIC y OCIC) más cercana, o  
 At the nearest Town or Area Consumer Information Office (OMIC or OCIC) or 
 
— A les dependències del Departament de Treball, Indústria Comerç i Turisme.  
 A las dependencias del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme. 
 Any office of the Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme. 
 
— Podeu consultar les adreces al telèfon d’atenció ciutadana 012 o www.icconsum.org  
 Se pueden consultar las direcciones llamando al teléfono de atención ciudadana 012 o www.icconsum.org 
 You can consult the address at phone 012 or www.icconsum.org 

 
 
— -L’“Exemplar per a l’establiment” s’ha de quedar a l’establiment o lloc on es fa la reclamació mentre que la persona consumidora ha de 

conservar l’“Exemplar per a la persona consumidora”.  
-El ejemplar para el establecimiento debe quedarse en el establecimiento o lugar donde se realiza la reclamación mientras que la persona 
consumidora debe conservar el “Ejemplar para la persona consumidora”. 
-The copy stating  “Exemplar per a l’establiment” will be given to the establishment or place of the complaint, and the complainant will keep the 
copy stating “Exemplar per a la persona consumidora”. 


