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LAUDE: 162/2018 

       

Vista la controvèrsia plantejada en l’assumpte esmentat, la part reclamant manifesta que li va ser 

lliurat un matalàs defectuós, afegint que per efectuar el subministrament es necessària una 

plataforma. Sol·licita l’entrega d’un nou matalàs, sense cap cost afegit de transport o de la 

plataforma, o el reemborsament dels diners abonats.  

 

La part reclamada manifesta que el fabricant, com a responsable legal, es fa càrrec de la 

substitució del matalàs, i sol·licita que la part reclamant aboni el 50% de les despeses de la 

plataforma. 

 

 

FETS I AL·LEGACIONS 

 

La part reclamant manifesta que va comprar un matalàs a l’establiment de la part reclamada, que 

li va ser lliurat en mal estat, afegint que durant aquells dies, estava fent una reforma al seu pis, 

per la qual cosa, havia llogat una plataforma per poder pujar els mobles i electrodomèstics 

comprats (és el cas d’una rentadora) per la finestra. 

 

Continua exposant que la part reclamant, li va oferir dos models, el primer d’ells, li oferia per 

500€, prèviament avisant-li que era un matalàs que es venia per 1000€, i que per tant, estava 

molt bé de preu, indicant-li que aquest matalàs no estaria disponible durant els dies que tenia 

llogada plataforma, però que després sí, afegint que el segon matalàs era més barat que el 

primer i estaria disponible per els dies en que tenia llogada la plataforma, indicant que es va 

decantar per el primer matalàs ofert, ja que la part reclamada, va parlar amb la fàbrica 

proveïdora del matalàs perquè subministres l’objecte controvertit durant els dies en que encara 

tenia llogada la plataforma.  

 

També manifesta que finalment es va poder coordinar efectivament la pujada del matalàs a 

través de la plataforma, afegint que al cap d’uns dies, es dona compte que el matalàs comprat 

presenta un desnivell a la part central, que es va personar a l’establiment de la part reclamada, 

indicant-li que gires el matalàs i que esperi un temps perquè el matalàs s’ajusti. 
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Subratlla que passats uns dies, el matalàs continuava igual, per la qual cosa, va tornar a 

l’establiment de la part reclamada, i que aquesta li proporciona la següent solució: proporcionar-li 

un matalàs nou, el qual serà col·locat a l’habitació on té el matalàs defectuós per la fàbrica, 

afegint que el fabricant es va posar en contacte amb la part reclamant per avisar-li que estan de 

camí a Barcelona amb el matalàs, que els transportistes de la fàbrica varen intentar pujar el 

matalàs per les escales, però els hi va resulta impossible, i davant aquesta situació, els 

transportistes se’n tornen a Girona amb el matalàs nou. 

 

Amb posterioritat a aquesta entrega no realitzada, però efectuat l’intent de lliurament al domicili 

de la part reclamant, afegeix que mitjanant trucada telefònica del fabricant, aquest li manifesta 

que no es farà càrrec de la plataforma necessària per pujar el matalàs.  

 

Aporta fotografies en les que es reflecteixen els detalls del matalàs i còpia dels rebuts de 

pagament de l’objecte controvertit. 

 

Sol·licita l’entrega d’un nou matalàs, sense cap cost afegit de transport, o el reemborsament dels 

diners que va pagar pel matalàs defectuós. 

 

La part reclamada manifesta que el matalàs controvertit va ser lliurat per l’empresa “JULIA 

DESCANS”, degudament precintat, del model ABSOLUT i que té un preu de 495€, afegint que la 

venda es va perfeccionar amb la deguda entrega en la data acordada per part de MUEBLES 

MOLINO i que fins que no es realitza l’entrega del gènere, tot i que es revisa, en cas que 

existeixi algun desperfecte, el venedor no pot tenir coneixement de causa. 

 

Continua manifestant que després de les queixes de la part reclamant, MUEBLES MOLINO va 

seguir les instruccions i indicacions del fabricant JULIA DESCANS, afegint que no és un matalàs 

utilitzat com narra en els seus fets la part reclamant, sinó que el material del matalàs no arriba al 

seu màxim nivell d’expansió, creant un desnivell a la superfície. 

 

També manifesta que es va oferir a la part reclamant el canvi de matalàs de forma immediata, 

així com el pagament del 50% de la plataforma, afegint que no té ni molt menys el valor de 170€, 

que afirma la part reclamant, així com que en cap moment han existit males formes i amenaces 

cap a la part reclamant. 
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Sol·licita que la part reclamant accepti les opcions facilitades per el fabricant com a legal 

responsable, efectuant la substitució del matalàs, i que la part reclamant aboni el 50% de les 

despeses de la plataforma. 

 

 

AUDIÈNCIA  

 

Es va fixar la vista oral per al dia 20 de desembre de 2018, a les 09:30 hores, i es van citar 

ambdues parts per a la vista, havent tramès a les parts còpia de les reclamacions i al·legacions 

presentades, amb l’advertiment que a l’acte d’audiència, es podrien presentar les al·legacions i 

proves que estimessin convenients en defensa dels seus interessos, remarcant que l’audiència 

es celebrarà encara que alguna de les dues parts no hi comparegui. 

 

A l’acte de la vista oral ha comparegut la part reclamant, i la part reclamada 

 

Comença l’acte de la vista amb la intervenció del president, presenta els integrants de l’òrgan 

arbitral en aquestes actuacions, fa referència als punts essencials de la controvèrsia i ha 

transcorregut com a continuació es transcriu:  

 

“La  part reclamant manifesta que la seva pretensió és que es substitueixi el matalàs 

subministrat i que no hagi d’abonar cap cost de la plataforma que és necessària per poder 

lliurar l’objecte controvertit,  

 

La part reclamada explica que el model subministrat ja no existeix, que està descatalogat, 

afegint que la seva empresa és un distribuïdor autoritzat, però que el fabricant ja va intentar 

efectuar el canvi, sense èxit, i explica que el fabricant disposava dels serveis de plataforma 

per import d’uns 100€, afegint que el seu oferiment es la retirada sense cost del matalàs 

subministrat, i la  instal·lació del nou matalàs sense cap cos, d’una categoria igual o superior 

a la subministrada, afegint que és el fabricant qui assumeix aquest canvi de matalàs, però 

que la part reclamant ha d’abonar el 50% del cost de la grua, que se’n derivi de les 

actuacions a data que es realitzi aquest canvi”. 

 

Aquest Òrgan Arbitral, considerant els fets detallats, les al·legacions formulades i les proves 

aportades per les parts, així com les manifestacions efectuades a la vista oral, emet els 

següents: 
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FONAMENTS 

 

I. Els poders públics han de garantir la defensa dels consumidors i dels usuaris i han de protegir-

ne amb procediments eficaços la seguretat, la salut i els legítims interessos econòmics.  

 

II. Els drets s'hauran d'exercir conforme 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. 

 

En les presenta actuacions arbitrals consta acreditat que la part reclamada ha sol·licitat al 

fabricant de l’objecte controvertit, que es procedís a la seva substitució, per no conformitat amb 

el producte lliurat, no sent un fet controvertit, que aquest es va personar al domicili de la part 

reclamant, per efectuar el canvi, però que aquest no va ser possible, atès que de conformitat a 

les característiques de l’immoble, no és possible utilitzar l’escala de la comunitat de propietaris, 

essent necessari la utilització d’una plataforma exterior. 

 

L’únic fet controvertit, és qui ha d’assumir el cost d’aquesta plataforma, atès que el preu de la 

compravenda està totalment satisfet, i sense entrar a valorar la depreciació i ús que s’ha realitzat 

del matalàs objecte de controvèrsia i del que és sol·licita la seva substitució. 

 

III. L’aplicació de l’equitat en la resolució arbitral, no suposa contravenir el Dret positiu, sinó més 

aviat atendre a criteris de justícia material, resultant especialment rellevant la justícia del resultat 

obtingut i la seva coherència amb els principis substantius que han d’inspirar la solució del cas. 

 

IV. 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.   

 

Cada part ha 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.  
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En les presents actuacions arbitrals consta acreditat que la substitució del matalàs controvertit ha 

estat ofert des de l’inici de la controvèrsia, en compliment del principi general sobre la garantia 

dels productes de consum, mitjançant el qual el venedor esta obligat a lliurar al consumidor o 

usuari els productes de conformitat al contracte, responent davant del mateix de qualsevol falta 

de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del producte, fet que cal posar en 

consideració, que la necessitat d’una plataforma per poder lliurar el matalàs, es una 

circumstancia aliena al contracte realitzat entre la part reclamant i la part reclamada. 

 

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, així com de les 

manifestacions efectuades a l’acte de l’audiència, adopta, per unanimitat, en equitat, al seu bon 

judici, la següent: 

 

 

RESOLUCIO ARBITRAL 

 

ESTIMAR parcialment la reclamació formulada en el sentit que la part reclamada, mitjançant la 

garantia del fabricant, procedirà a la substitució del matalàs controvertit, en el termini màxim de 

15 dies des de la data de notificació del present laude a la part reclamada. 

 

La part reclamant haurà de abonar en metàl·lic, i del forma simultània a la substitució de l’objecte 

controvertit, l’import de 60€, com a aportació a les despeses de canvi del matalàs, atesa la 

necessitat de disposar d’una plataforma. 

 

La empresa reclamada requerirà a l’empresa titular de la plataforma que realitzi aquestes 

actuacions de substitució, que efectuí 2 factures separades; en quant als primers 60€, a càrrec 

de la part reclamant; i respecte a la diferència fins a la total factura, a nom de qui se’n faci càrrec 

d’aquesta diferència. 

 

I, perquè així consti, signen aquest laude els membres de l’Òrgan arbitral. 


