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LAUDE: 2/2018 

 

El secretari del Col·legi Arbitral dóna lectura del resum de les actuacions: 

La part reclamant, en escrit registrat d’entrada per la Junta Arbitral de Consum el 
24 de febrer de 2017 i admès a tràmit el 9 de març del mateix any, manifesta que 
va contractar un servei consistent en la col·locació d’un plat de dutxa de 
porcellana de la marca Roca, amb l’empresa reclamada, però que l’esmentat plat 
de dutxa té una vàlvula de plàstic de molt baixa qualitat, i a més li ha saltat la 
pintura platejada. 

Afegeix que neteja amb llegiu, sense fregar fort. 

Afegeix que l’empresa reclamada no té fulls de reclamació ni una adreça de 
correu electrònic operativa.    

La part reclamant finalitza el seu escrit manifestant que va abonar l’import en la 
seva totalitat i sol·licita que la part reclamada faci bé la seva feina i li canviï la 
vàlvula de la dutxa per una metàl·lica que hi ha actualment al mercat . 

Aporta còpia del DNI; còpia del pressupost de data 17 de setembre de 2015, i 
còpia de dues fotografies, una del producte controvertit i l’altra de la vàlvula que 
demana que li canviï. 

La part reclamada, en escrit registrat per la Junta Arbitral de Consum el dia 2 de 
maig de 2017, manifesta que des del primer moment la part reclamant va causar 
problemes a nivell de fer perdre hores de feina als operaris, hores perdudes no 
facturades ni cobrades.  

Afegeix que passat un temps, la part reclamant es va personar a l’establiment per 
tal de saber si la vàlvula estava en garantia, responent-li que no, i menys per mal 
ús. 

Informa que la part reclamant es va oferir a pagar el canvi de vàlvula, però atesa 
la mala experiència amb ella, la part reclamada li va respondre que no, perquè no 
volia tornar a tenir cap tracte professional amb la part reclamant. 

La part reclamada continua el seu escrit manifestant que, al començar els treballs, 
va advertir una forta olor a llegiu, advertint a la part reclamant en varies ocasions 
que no podia netejar amb productes abrasius. 

Pel que fa a al vàlvula  de la dutxa, afegeix que quan es van finalitzar els treballs 
la part reclamant no es va mostrar satisfeta perquè no li agradava el resultat final, 
no a nivell d’acabat sí en general l’estètica, la qual havia triat la part reclamant. 
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En quant als pagaments realitzats, va posar mil excuses per tal de no realitzar els 
dos últims pagaments, vegi’s en els comprovants de pagament els dos primers 
són correctes, el tercer més de tres mesos després, el quart es va demorar fins el 
30 de novembre, quan els treballs es van finalitzar aproximadament als cinc o set 
dies des de l’inici, la resta del temps es va dedicar a perseguir-la perquè liquidés, 
trucades i temps perdut, sense requerir interessos de demora. 

Referent a la vàlvula de dutxa , informa que en el pressupost 609/15 del 17 de 
novembre de 2015 ja ve especificat el model de la vàlvula JIMTEM S-373, la resta 
de la informació es pot mirar per internet i comprovar que és un producte 
homologat, que d'altra banda en aquest tipus de treballs és imprescindible 
aquesta homologació,  però de totes maneres adjunta certificats, a més poden 
dirigir-se a la pàgina web www. jimten.com, on es constata que la garantia d'un 
producte deixa de ser vàlida quan s'ha fet un mal ús del mateix. 

Afegeix que ell només és el responsable de la instal·lació que no és el fabricant 
del producte controvertit i nomes si tingués una reclamació en quant a la 
instal·lació, entendria que li reclamés amb ell. 

Aporta còpia de les factures números 673/15 i 674/15, emeses el dia 17 de 
novembre de 2015. 

La part reclamant, en escrit registrat d’entrada per la Junta Arbitral de Consum el 
8 de juny de 2017, manifesta la seva disconformitat amb les al·legacions de la 
part reclamada, i fent una explicació dels fets succeïts, informa que la única 
reclamació que presenta és sobre la vàlvula de la dutxa. 

Afegeix que li va dir a la part reclamada que volia instal·lar un plat de dutxa dels 
de tota la vida, clàssic, dels que es poden netejar tranquil·lament amb llegiu. Per 
tant, el plat de dutxa instal·lat hauria de dur una vàlvula de desaigua metàl·lica, 
que també es pogués netejar amb llegiu. 

Es ratifica en la seva sol·licitud que es substitueixi la vàlvula de la dutxa per una 
metàl·lica d’acer inoxidable com correspon al plat de porcellana instal·lat, però 
demana, a la vista de l’actitud de la part reclamada, que la substitució la faci un 
altre professional i no la part reclamada.  

Per diligència de 30 de novembre de 2017 del secretari de la Junta Arbitral, s’ha 
deixat constància de la finalització de les actuacions de mediació.  

Per resolució de 5 de desembre de 2017 s’ha acordat l’inici del procediment 
arbitral, en haver acceptat la part reclamada l’arbitratge, i s’ha procedit a la 
designació del Col·legi Arbitral, i per escrit de la mateixa data s’ha procedit a la 
convocatòria per la celebració de l’audiència el dia 11 de gener de 2018 



 
 
  Junta Arbitral de Consum 
 

 

     
 

 

Un cop el secretari del Col·legi Arbitral ha llegit el resum de les actuacions, la part 
reclamant es reitera en les al·legacions presentades.  

La part reclamada manifesta que consta a la documentació presentada i respecte 
a la vàlvula col·locada, que no té cobertura de la garantia en el cas d’haver-se fet 
un mal us, afegint que en el pressupost inicial ja es contempla la instal·lació de la 
vàlvula subministrada, manifestant que aquest tipus de vàlvula es utilitzat 
habitualment, afegint que aporta copia signada del pressupost, on hi consta el 
tipus de vàlvula sol·licitada, copia que s’incorpora a les actuacions. 

L’àrbitre empresarial pregunta a la part reclamant si va demanar expressament 
una vàlvula d’acer inoxidable, la part reclamant respon que no creia que fes falta 
especificar tant i manifesta que no recorda exactament quin tipus de vàlvula va 
sol·licitar, afegint en aquest moment la part reclamada, que es va advertir a la part 
reclamant que aquest tipus de vàlvula no es podia netejar amb productes 
abrasius. 

L’àrbitre dels consumidors pregunta a la part reclamada si el tipus de vàlvula 
objecte de controvèrsia, la col·loca de forma habitual, manifestant que si perquè 
es la que es posa actualment, perquè la d’acer inoxidable ja ha quedat desfasada, 
la part reclamant pren la paraula i qüestiona aquesta afirmació.  

El Col·legi Arbitral, a la vista de les al·legacions exposades de forma presencial 
per ambdues parts i de la documentació que obra en l’expedient, prèvia 
deliberació, en equitat i per unanimitat, adopta la següent resolució arbitral 

LAUDE: 

DESESTIMAR la reclamació en el sentit que ha quedat acreditat el mal ús 
efectuat per la part reclamant en el procés de neteja del producte controvertit, atès 
que de conformitat amb les manifestacions efectuades per la part reclamant el dia 
de l’Audiència i de la documentació obrant a l’expedient , s’ha constatat que la 
part reclamant va netejar amb llegiu la vàlvula de plàstic del plat de dutxa  
instal·lat per la part reclamada. A més a més la part reclamada havia advertit que 
aquest tipus de vàlvula no es podia netejar amb productes abrasius i en el 
pressupost 609/15 del 17 de novembre de 2015 ja ve especificat el model de la 
vàlvula instal·lada JIMTEM S-373.  

 


