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NOTA DE PREMSA 

 
RECOMANACIONS DAVANT DE LES COMPRES DE NADAL 

 
1. Abans de comprar
• Fer una previsió general de despeses en funció del seu pressupost, i procurar no   

excedir-se de les seves possibilitats. 

: 

• Comparar detingudament els preus als diferents establiments. 
• Preparar menús alternatius, tenir en compte que els productes típics són els que 

sofreixen un major increment. Consumir productes de proximitat i evitar el 
malbaratament d’aliments. 

2. Durant la compra
• No confiar a cegues en les marques publicitades, ja que la seua popularitat no 

significa que siguin necessàriament millors. 

: 

• Llegir atentament les etiquetes dels productes que adquireixi, rebutjar sistemàticament 
els productes que no estiguen identificats, i posar màxima atenció a la data de 
caducitat. 

• Exigir sempre i conservar la nota de compra o factura, ja que és el document bàsic si 
s’ha de realitzar una reclamació o per executar la garantia. 

• Comprar joguets segurs i adequats a l’edat del nens. Posar màxima atenció als 
joguets importats ( etiqueta UE). 

3. 
• Si després de la compra sorgeix cap problema, sol·licita la fulla de reclamacions, 

obligatòria a tots els establiments, i posteriorment porta-la al teu  servei local de 
consum de Martorell. 

Després de comprar: 

4. 
• Si decideix realitzar un viatge, recorda que la publicitat serveix com a clàusula 

contractual i obliga al venedor. 

Altres consells 

• Màxima precaució amb les festes privades, assegureu-vos que reuneixen les 
condicions mínimes de seguretat. 

• Evitar en tot moment l’excés d’envasos i envoltoris. 

 

Recordem que el servei local de consum ( OMIC) es a C/ Mur 61, planta baixa. Per 
concertar cita prèvia  es pot fer per mail ( omic@martorell.cat), o bé a través del web 
municipal www.martorell.cat . 
 
 
Servei  Local de Consum OMIC 
T. 937753752 
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