Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

L’OMIC organitza una activitat per promoure el consum
responsable, segur i de proximitat als mercats
El proper dimarts 18 de desembre, coincidint amb la instal·lació del
mercat setmanal, l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC)
té previst fer una activitat sobre el consum responsable, segur i de
proximitat als mercats.
L’objectiu és que la clientela del Mercat Municipal i del mercat setmanal
consumeixi de manera responsable, compri productes de proximitat i conegui
els seus drets i deures com a consumidors. També és objectiu conscienciar els
venedors perquè, voluntàriament, compleixin amb les normes vigents i facilitin
la informació adient dels productes que ofereixen als clients.
L’activitat, que es farà durant el matí, consisteix en la visita d’uns actors amb
nas de pallasso i caracteritzats com a investigadors, amb cabàs i carregats
d’informació, que interactuaran amb els venedors i amb els compradors.
Recordaran, entre d’altres coses, que els preus de les mercaderies són lliures,
però han d’estar indicats amb un cartell o una etiqueta; que els venedors han
de facilitar tiquet de compra i disposar de fulls oficials de reclamació; que les
parades del mercadet ambulant han d’estar identificades amb la placa de
llicència municipal; que el canvi d’un producte no defectuós no és una obligació
del comerciant sinó una deferència; que cal d’indicar l’origen, el calibre i la
categoria de la fruita i verdura que es posi a la venda; etc.
Aquesta acció de conscienciació està promoguda per l’Oficina Municipal
d’Informació al Consumidor (OMIC), realitzada per la Coordinadora d'Usuaris
de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació (CUS) i patrocinada per la Diputació
de Barcelona.
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