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LAUDE: 153/2018 

 

Vista la controvèrsia plantejada en l’assumpte esmentat, la part reclamant manifesta que s’ha 

facturat un consum d’aigua de forma incorrecta, atès que s’ha constatat la inexistència de cap fuita, 

sol·licitant que s’esmeni l’error comès i s’adeqüi l’import de la factura al consum real produït. La part 

reclamada manifesta que en aquest equip de mesura en controvèrsia, sempre es pren lectura real 

per a facturar, havent-se facturat pels consum realment realitzats i enregistrats pel comptador de 

mesura. 

 

La controvèrsia que ha de dirimir l’Òrgan Arbitral es planteja partint dels següents: 

 

FETS I AL·LEGACIONS:  

 

La part reclamant manifesta que l'empresa subministradora està facturant de forma indeguda, 

afegint que després de contactar amb el departament d'Atenció al Client de la companyia 

reclamada, tant a través de la seva pàgina web, com per via telefònica, no van saber trobar cap 

mena de solució a les irregularitats que s'havien presentat en el procés de facturació, destacant les 

variacions produïdes entre els mesos d'abril i agost de 2016.  

 

També manifesta que va procedir a efectuar totes les comprovacions necessàries, demanant el 

servei d'un tècnic professional, per tal de confirmar si s'havia produït alguna fuita a casa seva o bé a 

la finca, però el resultat va reflectir que no hi havia cap incidència, afegint que la part reclamada 

també va enviar un tècnic per comprovar el comptador, i com a resultat li van enviar una carta que 

adjunta al seu escrit, comentant que el funcionament de la xarxa de distribució era correcte.  

 

Tot seguit, ressenya que segons les seves consideracions li resulta impossible creure que es donés 

una despesa tant desproporcionada sense que hi hagués algun tipus d'anomalia, donat que 

normalment cohabiten 3 persones a casa seva, afegint que té constància que en el seu veïnat 

també es van produir altres cassos d'anomalies amb el procediment de lectura i facturació per part 

de la companyia distribuïdora.  

 

La part reclamant ha manifestat la seva disconformitat amb les al·legacions presentades per la part 

reclamada, afegint que segons l'opinió dels tècnics encarregats de dur a terme l'examen del circuit 

de distribució tant en el seu habitatge com a la resta de la finca, no existeix cap mena de fuga en la 
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instal·lació de subministrament d'aigua, de la mateixa manera, passa a confirmar que un cop 

realitzades els controls que se li van indicar, ella mateixa ha pogut comprovar el correcte 

funcionament de la instal·lació.  

 

Aporta còpia de les factures controvertides i còpia de l’escrit de la part reclamada, amb resum 

comparatiu de facturació rebuda en el període compres entre el mes d’agost de l’any 2015 i el mes 

d’octubre de l’any 2016. 

 

Sol·licita la devolució dels cobraments indeguts, per facturació incorrecta dels mesos controvertits. 

 

La part reclamada manifesta que el subministrament referenciat sempre es pren de la lectura real 

de l'equip de mesura per a facturar, enumerat un llistat històric del consum corresponent als mesos 

de facturació controvertida de la titular i reclamant, i les seves anotacions, en els següents termes: 

 

Data Emis. Factura   Lectura  Consum (m3)    lmport (€) 

25/08/2016    862    41     182,08 

23/06/2016    821    30     102,26 

25/04/2016    791   45     216,67 

24/02/2016    746   26     88,04 

23/12/2015    720    23     77,46 

26/10/2015    697    20     60,54 

25/08/2015    677    22     67,57 

 

• En data 29/04/2016 els consta un contacte de la part reclamant mitjançant la seva pàgina web, en 

el que passa a efectuar una consulta envers l'excés de consum. A la que contesten passant a 

informar-la de com efectuar unes proves pera determinar la possible existència de fuites a la 

instal·lació. 

• En data 08/06/2016 els consta un nou contacte de la part reclamant mitjançant la seva pàgina 

Web, en el que aquesta passa a efectuar una reclamació per disconformitat amb la facturació 

emesa. En resposta, ressenyen que es programa una comprovació de l'equip de mesura, per tal de 
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donar resposta a la reclamació; la citada revisió es porta a terme efectivament el 9 de juny, sent el 

resultat que aquest funciona correctament, i que la lectura és correlativa a la facturada, i per tant la 

consideren correcta. 

Al respecte de la reclamació argumentada, passen a informar que el Reglament del Servei 

Metropolità del Cicle Integral de l' Aigua, disposa expressament: "La responsabilitat de l'empresa 

subministradora arriba fins a -i inclou- l'escomesa externa i la clau externa, així com les atribucions 

que, sobre els equips de mesura, els hi atorga el Reglament. Ara bé, assenyala que és 

responsabilitat del receptor del servei la conservació i la reparació de les avaries en les 

instal·lacions generals i particulars, incloent el manteniment en perfecte estat dels desguassos de 

les seves instal·lacions generals i particulars per tal que pugui evacuar-se amb facilitat i sense 

danys l'aigua que pogués procedir de pèrdues accidentals". 

Per afegir que, en data 13/01/2016, van procedir a enviar escrit de resposta a la reclamant, 

informant-la del resultat de les seves comprovacions, comunicant-li que en cas de disconformitat 

poden sol·licitar la verificació oficial de l'equip de mesura. 

• En data 03/10/2016,  la part reclamant en visita presencial a les seves oficines aporta còpia de la 

sol·licitud presentada davant del departament competent de la Generalitat de Catalunya per 

realitzar la verificació oficial d'equip de mesura. 

Finalment, passen a comunicar que resten a l'espera de rebre la sol·licitud oficial de la retirada de 

l'equip de mesura del subministrament de la part reclamant per part de la Generalitat de Catalunya, 

per conseqüentment procedir a la seva retirada i posterior enviament a laboratori per efectuar 

l'anàlisi corresponent.  

La part reclamada també manifesta que resten a la espera de rebre el dictamen oficial de la 

verificació per tal de resoldre la reclamació interposada, tot assenyalant que donaran resposta a la 

mateixa un cop rebin el dictamen de la verificació oficial de l'equip de mesura que s'està duent a 

terme en el corresponent departament de la Generalitat de Catalunya.   

 

AUDIÈNCIA  

 

Es va fixar la vista oral per al dia 13 de desembre de 2018, a les 09:30 hores, i es van citar 

ambdues parts per a l’esmentada vista, i es va trametre, amb aquesta finalitat, còpia de la 

reclamació i de les al·legacions a les parts, amb l’advertiment que a l’acte d’audiència, es podrien 
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presentar les al·legacions i proves que s’estimessin convenients en defensa dels seus interessos, i 

que aquesta es celebraria encara que alguna de les dues parts no comparegués.  

 

No compareix a l’audiència la part reclamada, i amb l’absència de la part reclamant, que ha excusat 

la seva assistència, havent-se presentat escrit ratificant-se en les seves al·legacions, i que consten 

a les presents actuacions arbitrals.  

 

Cal esmentar la no compareixença de la part reclamada al tràmit de l’acte de la vista oral, deixant 

passar la seva oportunitat de poder al·legar allò que considerés oportú en defensa dels seus 

interessos; havent estat degudament notificada, i per tant informada de la celebració d’aquesta 

Audiència.  

 

Aquest Òrgan Arbitral, considerant els fets esposats anteriorment, les al·legacions formulades i les 

proves aportades per les parts i que consten a les actuacions, emet els següents: 

 

FONAMENTS  

 

I. Les normes jurídiques han d’interpretar-se segons el sentit propi de les seves paraules, en relació 

amb el context, antecedents històrics i legislatius, i la realitat social dels temps en que han de ser 

aplicades, atenent fonamentalment a l’esperit i finalitat d’aquelles, havent-se de ponderar l’equitat 

en la aplicació de les normes, llevat que la llei permeti expressament que les resolucions puguin 

descansar de manera exclusiva en l’equitat. 

 

II. Els drets s'hauran d'exercir amb conformitat a les exigències de la bona fe, principi general de 

dret, que ha d'informar tot contracte i obliga a un comportament humà objectivament just, lleial, 

honrat i lògic, en el sentit d'estar en concordança amb les conseqüències de tot pacte lliurement 

assumit, qüestió de fet que exigeix cada vegada major atenció delimitativa i de valoració, com a 

conseqüència de l'aparició de noves activitats, formes i manifestacions socials. 

 

III. L’arbitratge és un procediment dotat d’una major flexibilitat que un procés judicial, la qual cosa 

no eximeix que, de conformitat al principi de la càrrega de la prova, cada part hagi d’assumir la 

càrrega de la prova dels fets en els que pretén fonamentar les seves al·legacions i pretensions; de 

manera que permeti a l’òrgan arbitral sospesar el seu valor probatori, en funció de les 

circumstàncies de les actuacions i les argumentacions de les parts.   
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Cada part processal haurà de procurar aportar la major quantitat d’elements de judici necessaris i 

concloents, si bé, serà facultat primordial de l’òrgan arbitral haver de determinar l’admissibilitat, 

pertinença i la ponderació en la valoració de les proves. A més en la notificació de l’Audiència, es 

comunicava  a la part reclamant que si bé la presència a l’Audiència, no era preceptiva i es 

celebraria encara que alguna de les dues parts no comparegués, també s’informava que podia 

presentar les al·legacions i proves que estimes convenients en defensa dels seus drets e 

interessos. 

 

IV. En les presents actuacions arbitrals consta acreditat que els mesos posteriors a desembre de 

l’any 2015, s’ha vingut facturant uns imports molt superiors a l’històric de consums, sense saber-se 

la causa d’aquesta major facturació, fet que no es pot relacionar amb un major consum per variació 

del número d’ocupants de l’habitatge. 

 

En el mateix sentit, la part reclamada no ha presentat al·legacions finals, havent manifestat que 

resten a la espera de rebre el dictamen oficial de la verificació de l’equip de mesura, per tal de 

resoldre la reclamació interposada, tot assenyalant que donaran resposta a la mateixa un cop rebin 

aquest dictamen que s'està duent a terme en el corresponent departament de la Generalitat de 

Catalunya.  

 

Aquest dictamen, el va sol·licitar la part reclamant, en data 03/10/2016, i en visita presencial a les 

oficines de la part reclamada, va lliurar còpia de la sol·licitud presentada davant del departament 

competent de la Generalitat de Catalunya per realitzar la verificació oficial d'equip de mesura. 

 

Aquest dictamen, no consta aportat a les presents actuacions arbitrals. 

 

L’Òrgan Arbitral, basant-se en tot allò que s’ha esmentat anteriorment, i atenent a les al·legacions 

formulades i la documentació aportada que obra a l’expedient, adopta, per unanimitat, en equitat, al 

seu bon judici, la següent: 

RESOLUCIÓ ARBITRAL  

ESTIMAR la reclamació en el sentit que la part reclamada ha d’abonar a la part reclamant la 

quantitat de 339,83€, atès que no consta aportat el dictamen de verificació oficial d'equip de mesura 

sol·licitat. Import a retornar que es correspon a la rectificació de les factures d’abril a octubre de 

l’any 2016, havent-se cobrat un import total de 649,66€, que es minoren a un import per cada 

factura de 77,46€. 
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La  part reclamant haurà de comunicar, en el termini de cinc 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, per tal 

que 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 deu dies 

hàbils següents a la comunicació del número de compte o llibreta per part de l’òrgan arbitral. 

 
 

 


