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De dilluns a divendres de 10 a 3 de la tarda 
Dimarts i dijous també de 5 a 8 del vespre

Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta



Des de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta us informem de les vies que es disposa
com a consumidor per tal de reclamar un servei de qualitat en la cobertura mòbil a les
principals empreses que donen servei al nostre municipi. 

QUÈ HEM DE FER?

Abans de posar reclamació davant de l’Oficina de Consum més propera, és imprescindible
que el consumidor interposi prèviament la reclamació a l’empresa a través de la pàgina
web, per telèfon o presencialment a la botiga. És necessari guardar el número d’incidència
Les empreses estan obligades a donar-vos-el.

PER RECLAMAR A ORANGE

P	Per telèfon podeu trucar al 1471. Demaneu el número de seguiment de la incidència.
P	Podeu reclamar a la mateixa botiga d’Orange sol·licitant un full oficial de reclamació. 

 Botiga Orange més propera: 
 Rambla del Passeig, 13-15-17 Local B a Vic  

T. 938 89 10 22

P	Entreu a la pàgina web de particulars Orange a www.orange.es i accediu a l’apartat 
mi Orange móvil amb el vostre número mòbil i contrasenya. Si no teniu usuari, en el 
mateix apartat el podeu crear. 

 Un cop hi accediu amb el vostre telèfon i contrasenya, cliqueu Contacta con nosotros
 dins l’apartat Información i cliqueu sobre la icona email.  Apareixerà un formulari de 

cotacte. Els passos per informar d’incidència són: Pas 1. Cobertura  - Pas 2. Inciden-
cia - Pas 3. Cobertura. A partir d’aquí heu d’informar de les fallades de cobertura de 
veu i/o dades l’apartat Observaciones.

 Els passos per enviar una reclamació són: Pas 1. Mi móvil – Pas 2. Reclamación – 
Pas 3. Otros. Acte seguit, omplir el formulari i explicar a observacions els dies que ha 
fallat la cobertura de veu i/o dades i reclamar compensació.

PER RECLAMAR A MOVISTAR

P	Si ho voleu fer per telèfon podeu trucar al 1004 i demaneu el número d’incidència.
P	Podeu reclamar a la mateixa botiga d’Orange sol·licitant un full oficial de reclamació. 

 Botiga Movistar més propera: 
Plaça Estació, 8 de Vic 
T. 902 385 385



P	O bé, anar a la pàgina web www.movistar.es a la zona Particulars, accedir a Mi 
Movistar  amb el número de mòbil i la contrasenya un cop registrats. Després 

accediu a Averías – On line – Comunicar incidencia i us demanaran número 

de telèfon i NIF per procedir a analitzar l’estat de la vostra línia. 

QUÈ FER SI NO ENS RESPONEN?

Si després d’un mes l’empresa de telefonia no ha respost o no esteu conformes amb 

la resposta es pot posar reclamació davant l’Oficina de Consum més propera de forma 

presencial o telemàtica. No oblideu posar-hi el número d’incidència de la reclamació:

Per internet: 
Accedir al tràmit en línia 
“Reclamació o denúncia de consum” 
del Consell Comarcal d’Osona a 
www.ccosona.cat o enviar-la a
ocic@ccosona.cat 

Presencialment: 
Edifici El Sucre  
C. Ramon d'Abadal i de Vinyals,
5, 3a planta 08500 Vic 
Tel.  938 834 130
ocic@ccosona.cat 

Horari d'atenció al públic:  
Dilluns, dimecres i divendres
de 9 a 2 del migdia 
Dimecres de 5 a 7 de la tarda  
Dimarts i dijous no hi ha atenció al públic   
(Cal demanar cita prèvia)

P	O bé, fer una reclamació per cada número de telèfon afectat 
en el següent enllaç.

 Apareix un formulari que haureu d’omplir amb les vostres 
dades i explicar què reclameu:

 https://www.movistar.es/particulares/atencion-cliente/
telefonia-movil/resolucion-de problemas/Reclamacion_
Movil/?bys=Catalonia. En unes hores rebreu un correu 
electrònic amb un número de seguiment de la incidència. Podeu 
descarregar l’enllaç capturant des del vostre mòbil el següent 
codi QR:



Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta

PER A MÉS INFORMACIÓ
Per qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta:

 De dilluns a divendres de 10 a 3 de la tarda 
Dimarts i dijous també de 5 a 8 del vespre

També trobareu informació sobre com reclamar a les com-

panyies mòbils a la pàgina web de l’Ajuntament de Sant Julià 

de Vilatorta a  www.vilatorta.cat o capturant el següent codi 

QR a través del vostre mòbil:

sjv.ajuntament@vilatorta.cat

93 812 21 79✆
✉
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