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Nota informativa sobre la nova Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es 

modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels 

Consumidors i Usuaris. 

El passat divendres 28 de març es va publicar en el BOE la Llei 3/2014, de 27 
de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa 
dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementaries (en endavant, la 
“LGDCU”), per tal de traslladar a dret intern la Directiva 2011/83/UE. 

Si bé la norma assenyala que entrarà en vigor el dia següent de la seva 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», la seva disposició transitòria única 
assenyala en relació al seu règim transitori que les seves disposicions seran 
d’aplicació als contractes amb els consumidors i usuaris celebrats a partir 

del 13 juny de 2014 (la mateixa data d’aplicació que assenyala la directiva 
2011/83/UE, en el seu article 28). 

L’actual llei de Defensa de Consumidors i Usuaris, introdueix significatives 

modificacions tendents a reforçar la seguretat jurídica, tant dels 

consumidors i usuaris com dels empresaris, reforçant la informació 
precontractual que s’ha d’oferir als consumidors i eliminant disparitats existents 
en la legislació europea dels contractes de consum amb la legislació nacional. 
Les principals modificacions introduïdes per la nova Llei de Consumidors són:  

 

1.- Definició de consumidor i usuari i d’empresari.  

El concepte de “consumidor i usuari” a efectes de la LGDCU engloba tant a 
les persones físiques que actuïn amb un propòsit aliè a la seva activitat 
comercial, empresarial, ofici o professió com a les persones jurídiques i entitats 
sense personalitat jurídica que actuïn sense ànim de lucre en un àmbit aliè a 
una activitat comercial o empresarial. 

D’altra banda, es defineix com “empresari” a tota persona física o jurídica, ja 
sigui privada o pública, que actuï -inclús a través d’una altra persona en el seu 
nom i seguint les seves instruccions- amb un propòsit relacionat amb la seva 
activitat comercial, empresarial, ofici o professió. 

 

2.-  La Informació precontractual. 
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La norma amplia els requisits de informació precontractual exigibles en els 
contractes celebrats amb consumidors i usuaris. Juntament amb el que fins ara 
es preveu en la LGDCU, la informació oferta ha de ser clara i comprensible i 
haurà de contenir la següent informació:  

• l’existència i les condicions dels dipòsits o altres garanties financeres, 
que,en el seu cas, tinguin que pagar o aportar a sol·licitud de 
l’empresari, inclosa aquelles per les quals es bloquegi un import en la 
targeta de crèdit o dèbit.    

• l’existència de garantía legal, 

• les condicions dels serveis de postvenda i de les garanties comercials, 

• en els contractes de subministrament i de contingut digital, s’informarà 
de les diferents maneres d’utilització del mateix i de qualsevol limitació 
tècnica, com els programes estàndard amb els quals el contingut digital 
és compatible (sistema operatiu, versió necessària o determinats 
elements dels suports físics)., 

• en els contractes a distancia,  a més, es facilitarà un telèfon o enllaç a la 
pàgina web de l’empresari, restriccions de subministrament i mitjans de 
pagament que s’accepten. 

 

3.- Dret de desistiment. 

S’introdueixen noves garanties pel que fa a la possibilitat de renunciar o desistir 
del contracte. S’amplia el termini en el qual es port exercir: dels set dies hàbils 
actuals a catorze dies naturals. En el cas que no s’hagués informat al 
consumidor que pot exercir aquest dret, el termini queda automàticament 
ampliat a dotze mesos. Son nul·les les clàusules que imposin al consumidor i 
usuari una penalització per l’exercici del dret o la renuncia al mateix. 

Així mateix, es regula de manera més amplia el dret de desistiment en els 
contractes a distancia i els contractes celebrats fora de l’establiment, 
incorporant un formulari normalitzat que el consumidor i usuari podrà utilitzar 
opcionalment. D’altra banda, la norma contempla la possibilitat que l’empresari 
ofereixi al consumidor i usuari l’opció de complimentar el formulari de 
desistiment en línea. 

Es podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura en l’annex de 
la llei o bé realitzar un altre tipus de declaració inequívoca, en el qual s’indicarà: 
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• el nom de l’empresari, la seva adreça completa i, si disposa, de número 
de fax i la seva adreça de correu electrònic. 

• La comunicació que desisteix del contracte, identificant el be o servei 
objecte del mateix. 

• La data de comanda, o quan la va rebre.  

• Nom i domicili del consumidor i usuari. 

• Signatura del consumidor i usuari (si el present formulari es presenta en 
paper). 

• Data. 

Excepte si el mateix empresari s’ofereix a recollir els béns, el consumidor i 
usuari haurà de retornar-los com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a 
partir de la data en la qual comuniqui la seva decisió de desistiment (abans 
eren 30 dies). Alhora, l’empresari reembossarà tot pagament rebut del 
consumidor i usuari, sense demores indegudes i, en qualsevol cas, abans que  
hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en què hagi estat informat 
de la decisió de desistiment, i en cas de retard injustificat per part de 
l’empresari, el consumidor i usuari podrà reclamar que se li pagui el doble de 
l’import degut, sense perjudici al seu dret de ser indemnitzat pels danys i 
perjudicis soferts en els quals excedeixin de l’esmentada quantitat. 

Excepte en el cas que l’empresari s’hagi ofert a recollir ell mateix els béns, en 
els contractes de venda, l’empresari podrà retenir el reemborsament  fins a 
haver rebut els béns, o fins que el consumidor i usuari hagi presentat una prova 
de la devolució. 

El consumidor suportarà els costos directes de devolució dels béns, excepte si 
l’empresari ha acceptat assumir-los o no li ha informat que li correspon assumir 
aquests costos. En el cas de contractes celebrats fora de l’establiment en els 
que els béns s’hagin lliurat en el domicili del consumidor i usuari en el moment 
de celebrar el contracte, l’empresari recollirà a càrrec seu els béns quan, per 
naturalesa dels mateixos, no es puguin retornar per correu.   

 

4.- Oficines i serveis de informació i atenció al client. 

A efectes d’assegurar que el consumidor i usuari tingui constància de les seves 
queixes i reclamacions, se li lliurarà una clau identificativa i un justificant per 
escrit. Així mateix els serveis d’atenció al client s’hauran d’identificar clarament 
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en relació amb altres activitats de l’empresa, prohibint expressament la 
utilització d’aquest servei per a l’ús i difusió d’activitats de comunicació 
comercial de tot tipus. 

D’altra banda, en cas que l’empresari posi a disposició dels consumidors i 
usuaris una línia telefònica a efectes de comunicar-se amb ell en relació al 
contracte celebrat, l’ús d’aquesta línia no podrà suposar pel consumidor i usuari 
un cost superior a la tarifa bàsica. A tal efecte, es considera tarifa bàsica el cost 
ordinari de la trucada de la qual es tracti, sempre que no incorpori un import 
addicional en benefici de l’empresari. 

 

5.- Contractació a distancia. Comerç electrònic.  

Les novetats de la llei que afecten al comerç electrònic, exigeix revisió de 
clausurats i de procediments utilitzats fins la data. Els aspectes nous més 
importants a tenir en compte són els següents: 

- S’ha d’informar prèviament de l’adreça completa de l’establiment de 
l’empresari i el número de telèfon, número de fax i adreça de correu 

electrònic del mateix, quan sigui procedent. I si és diferent, també 
l’adreça completa de la seu de l’empresari i, quan sigui procedent, la de 
l’empresari pel compte de la qual actua, a la qual el consumidor i usuari 
pugui dirigir les seves reclamacions. 

- Tot pagament addicional haurà de ser expressament acceptat pel 
consumidor: els suplements es comunicaran d’una manera clara i 
comprensible i l’acceptació per part del consumidor es realitzarà sobre 
una base d’opció d’inclusió. 

- No es podran cobrar quantitats addicionals per l’ús de mitjans de 

pagament, si aquestes superen el cost suportat per l’empresari per l’ús 
d’aquests mitjans. 

- S’ha d’indicar expressament que el cost de la devolució en cas de 
desistiment va a càrrec del consumidor. 

- Quan procedeixi, s’ha d’indicar la funcionalitat dels continguts 

digitals, incloses les mesures tècniques de protecció aplicables, així 
com tota interoperabilitat rellevant del contingut digital amb els aparells i 
programes coneguts per l’empresari i que es pugui esperar 
raonablement que aquest pugui conèixer. 
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- És necessària la confirmació expressa per part del consumidor que és 
conscient que la comanda implica una obligació de pagament. Si 
s’utilitzen botons o funcions similars, aquests s’hauran d’etiquetar 
únicament amb l’expressió «comanda amb obligació de pagament» o 
una formulació anàloga no ambigua. En cas contrari, el consumidor i 
usuari no quedarà obligat pel contracte o comanda. 

- En cas de desistiment s’hauran de retornar també els costos de la 

entrega del producte (excepte que el consumidor hagi escollit alguna 
modalitat d’entrega especial més costosa), encara que segueixen sent 
per compte del comprador les despeses derivades de la devolució del 
producte. 

 

6.- Contracte a distancia. Contractes telefònics 

A més en el cas dels contractes que es realitzin a distancia per telèfon, 
l’empresa que ofereix el servei haurà de comptar amb l’acceptació del 

consumidor per escrit, bé per SMS, correu electrònic o fax. La gravació 
sonora no servirà per provar l’emissió del consentiment contractual i correlativa 
vinculació del client al contracte, ni com a justificant del compliment dels deures 
de confirmació de l’oferta.  

 

7.- Càrregues encobertes 

Entenent com a "càrregues encobertes", despeses associades a l’adquisició 
dels béns, la llei regula que si el comerciant no ha complert els requisits de 
informació precontractual, el consumidor no haurà d’abonar les esmentades 
despeses, com a despeses de transport, lliurament o postals i “qualsevol altre 
despesa”. 

Si l’empresari no obté el consentiment exprés del consumidor per a un 
pagament addicional al que s’ha acordat i, en el seu lloc, ho dedueix utilitzant 
opcions per defecte, l’usuari tindrà dret al reemborsament del pagament.    

Pel que fa als càrrecs addicionals que es puguin derivar dels contractes 
formalitzats a distancia, estableix noves regles. Per exemple, en el cas que 
l’empresari decideixi habilitar una línia telefònica per comunicar-se amb els 
seus clients en relació al contracte, l’ús d’aquesta línia no podrà suposar un 
cost superior al de la tarifa bàsica. 



 

6 

 

A més, la nova llei fa seva la regulació continguda en la Ley 16/2009, de 13 de 
novembre, de Serveis de Pagament i estableix que els empresaris no podran 
facturar al consumidor càrrecs per l’ús de determinats mitjans de pagament que 
superin el cost al qual ells han de fer front per l’ús dels mateixos. 

 

8.- Nul·litat de clàusules abusives.  

Es modifica la redacció de l’article 83 del text refós de Llei General per a la 
Defensa dels Consumidors i Usuaris, per a la correcta transposició de l’article 
6, apartat 1, de la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril de 1993. El nou artícle 83, 
assenyala que les clàusules abusives seran nul·les de ple dret i es tindran per 
no posades. A aquests efectes, el Jutge, prèvia audiència de les parts, 
declararà la nul·litat de les clàusules abusives incloses en el contracte i 
subsistència de la resta del contracte (si fos possible subsistir sense aquestes 
clàusules). Aquesta modificació sorgeix a partir de la STJUE de 14 de juny de 
2012, on es va assenyalar la incompatibilitat de la norma espanyola amb el 
Dret de la UE, que permetia la facultat d’integrar un contracte modificant el 
contingut de la clàusula declarada nul·la per abusiva. 

 

Barcelona, a 29 de Maig de 2.014. 

 

 

 

 

 

 


