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LAUDE: 143/2018 
 
 
Vista la controvèrsia plantejada en l’assumpte esmentat, la part reclamant manifesta 
que vol que li sigui repara una càmera fotogràfica. La part reclamada manifesta que va 
realitzar una reparació fora de garantia, no havent rebut queixa sobre l’actuació 
realitzada fins passat 35 mesos de la reparació, havent estat descataloga la reparació 
d’aquesta càmera, per part del fabricant. 
 
La controvèrsia que ha de dirimir l’Òrgan Arbitral es planteja partint dels següents: 
 
FETS I AL·LEGACIONS 
 
La part reclamant manifesta que en data 27/03/2015 va efectuar una primera reparació 
que va tenir un cost de 260€, a l'establiment de la part reclamada, afegint que ha tornat 
a fer servir la càmera des de la data de reparació, unes 5 vegades, com a màxim, i 
aquesta ha deixat de funcionar de nou, manifestant que és conscient de que la garantia 
de l'article estava exhaurida en el moment d’efectuar aquesta reparació.  
 
També manifesta que en la segona ocasió en que es va presentar a la nova botiga de 
que disposa la firma reclamada portava la càmera amb ella per tal que n'efectuessin 
revisió, però segons indica, a la botiga ni tant sols se la van mirar.  
 
Aporta còpia de la factura per la reparació efectuada, emesa en data 27/03/2015, per 
un import total de 242,00 € (IVA inclòs) i còpia de comprovant de pagament a través de 
targeta de data 19/03/15, per un import de 22,99€, corresponent a la quantitat 
entregada a compte del pressupost de reparació inicial.  
 
Sol·licita a la reparació del producte, o bé procedir a fer una avaluació dels danys 
soferts, mitjançant pressupost sense cost.   
 
La part recamada manifesta que la reparació a la que es fa referència queda fora del 
període de garantia, fixat en 3 mesos, comptadors des de la data de realització de la 
mateixa (27/03/2015), afegint que la elaboració d'un nou pressupost comporta un 
càrrec en funció de les despeses generals necessàries per a la seva confecció.  
 
També manifesta que desconeix quin ús se n'ha pogut fer de l'aparell en el decurs dels 
prop de 3 anys que han passat des que va sortir de les seves dependències, afegint 
que la càmera fotogràfica objecte de controvèrsia, resta fora del servei de reparació del 
fabricant de l'aparell (Cànon) des del 31/10/17, afegint que al peu de pàgina de la 
factura aportada s’indica de forma explicita que la reparació realitzada té una garantia 
de 3 mesos, subratllant l'apartat que indica que: 'la garantia de la reparació únicament 
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respon de la reparació efectuada, i no d'altres anomalies que poguessin presentar 
efectes iguals o similars”.  
 
Aporta còpia de la factura per la reparació efectuada, emesa en data 27/03/2015, per 
un import total de 242,00 € (IVA inclòs), còpia del resguard de dipòsit de l'aparell datat 
el dia 19/03/15, en el que hi figura el pressupost formalitzat amb inclusió de les 
condicions de reparació; còpia de la comunicació enviada a través de correu electrònic 
per part de la firma Servei Tècnic Oficial Cànon (SerPlus), com a servei tècnic oficial de 
l'empresa fabricant de l’objecte controvertit, en el que s'indica que el servei de 
reparació per al model EOS450D va expirar el dia 31/10/17 i còpia del document de 
declaració censal simplificada de modificació del domicili on es desenvolupa la activitat 
econòmica. 
 
AUDIÈNCIA  
 
Es va fixar la vista oral per al dia 29 de novembre de 2018, a les 09:30 hores, i es van 
citar ambdues parts per a la referida 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 poden presentar les al·legacions i proves que estimi convenient en 
defensa dels seus interessos, i es celebrarà encara que alguna de les dues parts no 
comparegui. 
 
A l’acte de la vista oral hi han comparegut la part reclamant i la part reclamada. 
 
Comença l’acte de la vista amb la intervenció del president, presenta els components 
de l’òrgan arbitral en aquestes actuacions, fa referència als punts essencials de la 
controvèrsia i ha transcorregut com a continuació es transcriu:  
 

“A la pregunta de l’Òrgan arbitral, les dues parts presents manifesten que a 
la data de la reparació, la càmera fotogràfica no estava ja en garantia, atès 
que s’havien superat els dos anys de la garantia legal, afegint la part 
reclamant que no disposa de la factura de la compra de la càmera. 
 
La part reclamada explica que l’establiment en la seva seu inicial va tancar i 
que la part reclamant els va localitzar en la nova ubicació, afegint que la part 
reclamant no va mostrar la càmera, que només va ensenyar els documents i 
que aquestes avaries normalment es deuen a problemes de bateria, 
mostrant un aparell per fer medicions que es fa servir per diagnosticar 
deficiències d’energia, afegint que no és possible accedir a la realització d’un 
pressupost sense cost, atès que cal desmuntar la càmera i revisar els seus 
components, efectuant explicació detallada del procés d’elaboració del 
pressupost, mostrant una placa canviada amb els components electrònics de 
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la càmera, manifestant que té més de 5.000, i afegeix que la càmera pot 
haver tingut qualsevol incidència, un cop, sorra o tracte no correcte, afirmant 
amb rotunditat que és necessari desmuntar la càmera per a valorar la seva 
reparació; manifestant en aquest moment la part reclamant, que sí que 
portava la càmera quan va anar a la botiga i que no la van mirar, afegint que 
n’ha fet un bon ús i que no li dona cops, remarcant que no vol diners, que el 
que vol és la seva càmera reparada. 
 
La part reclamada manifesta que, tal com figura a la documentació aportada, 
feta la consulta al proveïdor oficial de la càmera controvertida (Cànon), 
aquest va manifestar que per l’antiguitat del model, aquest producte està 
descatalogat i que ja no es subministren peces de reparació”. 

 
Es dona per conclosa la vista. 
 
Aquest Òrgan Arbitral, considerant els fets, les al·legacions formulades i les proves 
aportades per les parts, així con les manifestacions efectuades a la vista oral, 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, els antecedents històrics i legislatius, i la realitat 
social dels temps en que han de ser aplicades, atenent fonamentalment al esperit i 
finalitat d’aquelles, havent-se de ponderar la equitat en la aplicació de les normes, llevat 
que la llei permeti expressament que les resolucions puguin descansar de manera 
exclusiva en la equitat, que constitueix un element fonamental d’interpretació de les 
lleis i els pactes. 
 
II. L’aplicació de la equitat en la resolució arbitral no suposa contravenir el Dret positiu, 
sinó més aviat atenir-se 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. 
 
III.- Els drets s'han 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 a 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. 
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IV. En les presents actuacions arbitrals no és un fet controvertit entre les parts que 
l’actuació professional realitzada durant el mes d’abril de 2015, va consistir en una 
reparació efectuada un cop esgotat el termini de garantia, amb el terminis i objecte de 
garantia de la actuació realitzada, que no cal confondre amb la garantia inicial i de 
conformitat a la data d’adquisició de la càmera fotogràfica, fet que cal acreditar amb la 
factura corresponent, i que no ha estat aportada a les presents actuacions. 
 
El compliment de les obligacions, s’han de realitzar de conformitat a les que 
respectivament s’hagin establert, sense que una reparació efectuada fora del termini de 
garantia, habiliti a la part reclamant per actuar com si es tractes de la garantia inicial, 
essent aquesta a càrrec del fabricant, i havent-se efectuat aquesta reclamació sobre 
l’actuació realitzada l’any 2015, en data 6/02/2018, fet que cal posar en relació que la 
reparació de l’objecte controvertir podia haver estat reparat, per part del servei tècnic 
oficial, fins el dia 31/10/2017. 
 
L’Òrgan Arbitral, basant-se en el que s’ha esmentat, a la vista de les al·legacions 
exposades a l’acte de l’audiència, i atenent a les al·legacions formulades i la 
documentació aportada que obra a l’expedient, adopta, en equitat, al seu bon judici, la 
següent: 

 

RESOLUCIÓ ARBITRAL   

 

DESESTIMAR la reclamació en el sentit que, de la documentació que obra a 
l’expedient i de les manifestacions realitzades el dia de l’Audiència, ha quedat acreditat 
que s’havia superat el termini de venciment de la garantia, tractant-se d’una reparació 
realitzada fora del termini de garantia i havent transcorregut 35 mesos des de l’actuació 
realitzada. 


