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Formulari de sol·licitud de queixa/reclamació/denúncia
 
Si desitgeu imprimir un formulari en blanc, seleccioneu el tipus de consumidor/a que sou i premeu el botó “Imprimiu en blanc”.
 
Si desitgeu imprimir el formulari una vegada l'empleneu, premeu el botó “Imprimiu”.
 
Si desitgeu esborrar tots els camps introduïts, premeu el botó “Netegeu”.
Formulario de solicitud de queja/reclamación/denuncia
 
Si desea imprimir un formulario en blanco, seleccione el tipo de consumidor/a que es y pulse el botón “Imprimir en blanco”.
 
Si desea imprimir el formulario una vez cumplimentado, pulse el botón “Imprimir”.
 
Si desea borrar todos los campos introducidos, pulse el botón “Borrar”.
Idioma: 
Qui reclama/qui denuncia: 
Queixa/ Reclamació/ Denúncia de consum
 I. Persona consumidora (introduïu les vostres dades)
Nom
1r Cognom
2n Cognom
NIF/NIE
Data de naixement
(dd/mm/aaaa)
Nom via
Número
Bloc
Escala
Pis
Porta
Codi postal
Localitat
Dades de contacte
Telèfon
Adreça electrònica
 II. Empresa (contra qui reclameu)
Nom comercial de l'establiment
Nom via
Número
Bloc
Escala
Pis
Porta
Codi postal
Localitat
Empresa o raó social
CIF/NIF
Telèfon
Adreça electrònica
Queixa/ Reclamació/ Denúncia de consum
 I. Entitat/Associació (introduïu les vostres dades)
Nom
NIF/NIE
Nom via
Número
Bloc
Escala
Pis
Porta
Codi postal
Localitat
Dades de contacte
Nom i cognoms
Telèfon
Adreça electrònica
 II. Empresa (contra qui reclameu)
Nom comercial de l'establiment
Nom via
Número
Bloc
Escala
Pis
Porta
Codi postal
Localitat
Empresa o raó social
CIF/NIF
Telèfon
Adreça electrònica
Queixa/ Reclamació/ Denúncia de consum
 I. Empresa (introduïu les vostres dades)
Nom comercial de l'establiment
Nom via
Número
Bloc
Escala
Pis
Porta
Codi postal
Localitat
Empresa o raó social
CIF/NIF
Dades de contacte
Nom i cognoms
Telèfon
Adreça electrònica
 II. Empresa (contra qui reclameu)
Nom comercial de l'establiment
Nom via
Número
Bloc
Escala
Pis
Porta
Codi postal
Localitat
Empresa o raó social
CIF/NIF
Telèfon
Adreça electrònica
 III. Explicació del fets
Què ha passat? (resumiu el contingut amb un màxim de dotze línies; si necessiteu més espai,
                           exposeu els vostres fets en un document i annexeu-lo al camp del final: ‘Documentació que adjunteu’)
¿Qué ha pasado? (resuma el contenido a un máximo de doce líneas; si necesita más espacio,
                              exponga los hechos en un documento y anéxelo en el camp del final: ‘Documentación que adjunta’)
 IV. Petició
Què demaneu/denuncieu? (resumiu amb un màxim de deu línies la petició.
                                            P. ex. que em tornin els diners, que s'investiguin i sancionin els fets...).
¿Qué demanda/denuncia? (resuma en un máximo de diez líneas la petición.
                                            P. ej: que me devuelvan el dinero, que se investiguen y sancionen los hechos...).
Si demaneu un import concret, especifiqueu-lo
Euros
Documentació que adjunteu (p.ex. factures, tiquets , justificant de la vostra reclamació a l’empresa, contractes,...):                                                                                                                                                                              Podeu enviar la documentació que adjunteu en els següents formats: PDF, Word, ODT, TIF i JPG, la mida de tots els fitxers no pot superar els 5Mb.
LOPD: D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que ens faciliteu s'inclouen en un fitxer automatitzat, del qual és responsable l'Agència Catalana del Consum, amb la finalitat de realitzar la gestió que sol·liciteu, i assegurar-ne la confidencialitat i la seguretat. Els titulars de les dades personals podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant l'Agència Catalana del Consum (C. de Pamplona, 113, 08018 Barcelona).
De conformitat amb l'art. 6 de l'esmentada llei, les dades recollides podran ser tractades per a l'exercici de les funcions que són competència de l'Agència Catalana del Consum.
L'enviament triga entre un i dos minuts, tingueu paciència si us plau.
El envío puede tardar entre uno y dos minutos, tenga paciencia por favor.
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