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Exp. 1999/16 

El Col·legi arbitral, en equitat i per unanimitat, adopta la següent resolució arbitral: 

 
LAUDE : 
 
DESESTIMAR la reclamació en el sentit que la part reclamant de conformitat a les 
manifestacions efectuades en el dia de l’audiència i de la proba documental que 
consta a les actuacions, va rebre un terminal de la part reclamada, i ha estat 
utilitzant els Serveis associats a les línies, XXXXXXXX i XXXXXX, havent-se 
reconegut que no han estat  abonades les factures emeses entre l'1 de setembre 
de 2016 i l'1 d'octubre de 2017, i no ha aportat a les presents actuacions, tal i com 
li correspon de conformitat al principi de la carga de la prova, de cap prova 
acreditativa d’haver-se efectuat en forma, el retorn al seu legítim propietari del 
terminal, la part reclamada, constant acreditat de forma fefaent, que la part 
reclamant va rebre un terminal, essent de la seva responsabilitat el trencament del 
nexe causal en la custodia d’aquest terminal lliurat correctament per la part 
reclamada al seu destinatari, i sense que consti acreditat efectuat cap abonament 
a cap altre operador, en concepte de penalitzacions, i que se’n derivin de les 
presents relacions contractuals. 
 
Així mateix, ESTIMAR la reconvenció formulada per l’empresa reclamada, en el 
sentit que la part reclamant haurà d’abonar la quantitat de 1.202,56euros, IVA 
inclòs, import reconvingut, i que es correspon a les factures no abonades, per 
càrrecs per quotes, consums i quotes de pagament ajornat, dels Serveis 
XXXXXXX i XXXXXXX, de les factures emeses entre l'1 de setembre de 2016 i l'1 
d'octubre de 2017, mitjançant targeta de crèdit o transferència bancària a nom de 
XXXXXX España, S.A.U. al compte XXXX-XXXX-XX-XXXXXXXX (Banco 
Santander Central Hispano). Import que s’acorda fraccionar en 12 mensualitats de 
100,21euros cadascuna. El primer termini s’iniciarà als quinze dies hàbils 
següents a la recepció de la notificació d’aquest laude. La data del primer 
pagament determinarà la de les mensualitats posteriors. 
 
Una vegada la part reclamant hagi pagat l’import total, l’operador reclamat li 
donarà de baixa dels fitxers d’incompliment d’obligacions dineràries, en el cas  
que la part reclamant hi estigués incorporada i la seva incorporació es derivés 
d’aquesta reclamació. 
 
 
 
Barcelona, 21 de novembre  de 2017 


