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Exp. 1049/16 

 

L’òrgan arbitral unipersonal, en equitat,  disposa la següent resolució arbitral: 

 

LAUDE: 
 
RECOLLIR l’avinença i incorporar l’acord adoptat entre ambdues parts en el en 
el sentit que, la part reclamada retornarà a la part reclamant, els imports 
corresponents al preu de la junta i l’aspa del rentavaixelles controvertit. Imports 
que sumen la quantitat de 165,26€, IVA inclòs, que es desglossa en les 
següents proporcions : 37€, IVA inclòs, es correspon  al preu de la junta del 
rentavaixelles, d’acord amb la factura emesa el 5 de febrer de 2016, i 128,26€, 
IVA inclòs, es correspon al preu de l’aspa del rentavaixelles, d’acord amb la 
factura emesa l’1 de febrer de 2016.  
 
RECOLLIR  l’acord de la part reclamant de desistir de la seva petició i no  
reclamar a la part reclamada el retorn de l’import de 48,40€, que es correspon 
amb el servei de desplaçament i diagnòstic inicial, emès per la part reclamada 
en la factura  de data 28 de gener de 2016. 
 
La part reclamant haurà de comunicar per escrit, en el termini dels quinze dies 
hàbils següents a la recepció de la notificació d’aquest laude, el número de 
compte corrent o llibreta d’estalvis a l’òrgan arbitral unipersonal perquè la part 
reclamada procedeixi a la devolució de l’esmentat import. La part reclamada 
haurà de procedir a l’ingrés de la citada quantitat en el termini dels quinze dies 
hàbils següents a la comunicació del número de compte o llibreta per part de 
l’òrgan arbitral unipersonal,  
 
La part reclamant haurà d’entregar l’aspa del rentavaixelles controvertit a la part 
reclamada, en el mateix termini dels quinze dies hàbils següents a la 
comunicació del compte corrent o llibreta d’estalvis a l’òrgan arbitral 
unipersonal.  
  
Barcelona, 24 de gener de 2017 

 


