RECOMANACIONS DEL SERVEI DE CONSUM PER A UN CONSUM DE
PROXIMITAT I RESPONSABLE PER NADAL

1. Planifiqueu les vostres compres
•
•
•
•

Feu una llista de les compres que s’ajusti al vostre pressupost.
Compareu els preus i la qualitat dels productes i dels serveis.
Compreu amb antelació, trobareu millors preus.
Informeu-vos sobre els possibles canvis i devolucions.

2. Com podeu triar la millor joguina?
• Comproveu-ne l’adequació a l’edat de l’infant.
• Verifiqueu que l’embolcall conté les dades mínimes obligatòries (marca CE,
fabricant...).
• Confirmeu que hi ha les instruccions, les advertències d’ús i les restriccions
d’edat, si escau.
• Trenqueu els estereotips sexistes: si el vostre fill vol una nina i la vostra filla un
camió, està bé.
• En cas de decidir-vos per un videojoc, feu la millor tria.
3. Per Nadal, també tingueu cura de l’entorn
• Afavoriu el consum de proximitat: consumireu amb més garanties de seguretat i
qualitat i reduireu els costos energètics de transport.
• Si compreu un arbre de Nadal, busqueu l'etiqueta que garanteix l'origen i la
sostenibilitat de la plantació de la qual procedeix.
• Recicleu:
• Les joguines que no feu servir
• Els embolcalls de les compres
• L’avet de Nadal
• Les piles, o utilitzeu-ne de recarregables
• Les joguines fetes amb materials renovables (fusta, cartró) tenen, usualment, un
impacte ambiental més baix.
4. Quins documents heu de conservar?
• Les factures o tiquets de compra fins al final de la garantia, els necessitareu si
heu de reclamar.
• Els catàlegs i les ofertes comercials fins que hàgiu revisat la compra: són
vinculants i podeu exigir-ne el compliment.
5. És una garantia contractar amb una empresa adherida al sistema arbitral de consum
•

A l’hora de fer les compres:
•

Planifiqueu les despeses i eviteu sobreendeutar-vos

•
•
•
•
•

Afavoriu un consum de proximitat:
•
•

•

Feu una llista de les compres que considereu més necessàries
Compareu els preus i la qualitat dels productes i dels serveis
Demaneu i conserveu el tiquet o la factura de compra: són la garantia del
producte
Conserveu els catàlegs comercials i la seva publicitat

A l’hora d’escollir els aliments o els regals, escolliu els de producció local, és a
dir, consumiu productes i serveis fets en el vostre entorn territorial més proper
Compreu als comerços de la nostra ciutat

Teniu especial cura amb el medi ambient:
•
•
•
•
•
•

Podeu reciclar materials i envasos dipositan-los al contenidor de les
escombraries corresponent
Eviteu els embolcalls innecessaris i recicleu-los per a altres usos
Utilitzeu les piles recarregables per a les joguines i els aparells electrònics
Compreu productes amb distintius oficials de qualitat ambiental
Si compreu electrodomèstics, us heu de fixar amb l’etiquetatge energètic i
escollir-ne un de classe A, ja que el consum energètic és més baix
Si voleu comprar un arbre de Nadal, escolliu-ne un que provingui d’un viver o
plantació controlat i després de les festes, recicleu-lo

