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LAUDE: 138/2018 

 

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

cop transcorreguts 3 dies des de la data de compra d’un  terminal, aquest va deixar de 

funcionar correctament, sense que la part reclamada hagi canviat el terminal per una altre 

que presentés un correcte funcionament; així com tampoc va ser tramitat pels seus serveis 

postvenda, per tal d'efectuar el tràmit de la seva reparació.  

 

Sol·licita la devolució dels pagaments que ha efectuat per un producte i uns serveis que no 

han estat utilitzats, degut a defectes del terminal. La part reclamada manifesta que serà la 

firma 'Apple', com a fabricant, la que establirà, a través del seu servei tècnic, l'encarregada 

de determinar si procedeix la reposició d'un terminal nou o bé un revisat; actuant l'operadora 

únicament com a intermediària per a la gestió de l'enviament del terminal al servei tècnic 

oficial. 

 

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 06/11/16 va adquirir un terminal mòbil de la marca 

iPhone 7 Plus, a una botiga de la part reclamada, dins l’espai de 'El Corte Inglés' de 

Sabadell, per un import total de 944,17€ (IVA inclòs), afegint que un cop transcorreguts 3 

dies des de la data de compra, el terminal va deixar de funcionar correctament, efectuant 

explicació detallada de les gestions i reclamacions efectuades davant els serveis d’atenció al 

client del centre comercial, de l’establiment de la part reclamada, ubicat dins l’espai del 

centre comercial, així com davant la firma distribuïdora de la marca del terminal.  

 

Continua exposant que degut a la seva ocupació, treballa com a metge, el telèfon resulta 

una eina fonamental per al desenvolupament de la seva feina, afegint també que es va 

adreçar a una de les oficines de les que disposa l'operadora per tal de tractar d’efectuar el 

canvi de l'aparell, però allà li van contestar que el bescanvi no es podia portar a terme, que 

el derivarien al fabricant del terminal, i que la operadora no li va permetre portar a terme la 

cancel·lació de l'abonament emprat en el moment de compra, així com tampoc li van oferir la 

possibilitat de canviar l'equip per una altre que presentés un correcte funcionament.  
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Afegeix que des de la botiga situada a Barcelona el remeten directament al servei tècnic  de 

la marca distribuïdora des d'on li comuniquen que l'única cosa que poden fer és reciclar-lo; 

assenyalant que no són certes les afirmacions de l'operadora en relació a la suposada 

reparació del terminal, subratllant que en cap moment s'ha portat a terme cap mena 

reparació en el terminal, ressenyant la seva preocupació com a usuari per la seva percepció 

donat que segons el seu entendre l’operadora reclamada falta a la veritat en les seves 

argumentacions.  

 

Aporta còpia del tiquet de compra de la firma 'El Corte Inglés', datat el dia 08/11/16, (amb 

descompte per punts com a client de l'operadora), per un import total de 135,00€ (IVA incl). 

Còpia de l'Annex al "Contrato de Servicios de Comunicaciones Móviles Pospago 

Particulares" amb detall de condicions, signat entre l'operadora i el reclamant en data 

08/11/16, i còpia del "Contrato de Venta a Plazos para clientes particulares" del terminal 

iPhone 7 Plus, amb pagament a terminis establint una quota mensual de 33,00€ (IVA incl.), 

signat entre l'operadora i el reclamant en data 08/11/16.  

 

Sol·licita que la part reclamada procedeixi a efectuar la devolució dels pagaments que 

considera indeguts i que quantifica en total i per tots els conceptes, en 1.125€, atès que han 

transcorregut aproximadament 11 mesos des del moment d'adquisició del descrit terminal, i 

que des d'aleshores no n'ha pogut efectuar l’ús adequat del mateix, tot i haver satisfet 

puntualment totes les quotes establertes, i que li han estat girades al cobrament.  

 

La part reclamada manifesta que la reparació del terminal (en garantia) objecte de la present 

controvèrsia va ser realitzada pels serveis tècnics oficials del fabricant, seguint els 

estàndards de qualitat fixats per aquest en base als manuals, recanvis oficials i 

instrumentació requerida, afegint que serà la firma 'Apple', com a fabricant, la que, a través 

del seu servei tècnic, serà l'encarregada de decidir si procedeix la reposició d'un terminal 

nou o bé un revisat; actuant l'operadora únicament com a intermediària per a la gestió de 

l'enviament del terminal al servei tècnic oficial de la marca.  

 

Tot seguit efectuen ressenya de l'enllaç a la plana web oficial del fabricant per a realitzar 

qualsevol consulta sobre les condicions de garantia del terminal, manifestant que no 

correspon procedir a la substitució del terminal, ni tampoc anul·lació de les quotes pel 

pagament aplaçat del mateix, ja que, durant el període de garantia del terminal aquest s'ha 

de remetre al servei tècnic corresponent per tal que es portin a terme les accions 



 
 
  Junta Arbitral de Consum 
 

 

     
 

determinades pel fabricant, afegint que, no obstant això, passen a indicar al reclamant que 

té a la seva disposició qualsevol dels seus serveis postvenda per sol·licitar la reparació del 

seu equip, tot remetent-lo al fabricant durant el període de garantia del mateix.  

 

També manifesta que un cop revisats els fets exposats per la part reclamant, han pogut 

constatar que el terminal referit de la marca iPhone 7 Plus, amb Imei 359218077392285, va 

ser dipositat en un dels seus serveis postvenda per tal d'efectuar el tràmit de la seva 

reparació, afegint que durant els 30 dies naturals posteriors a la data de la factura de venda, 

fixant que el terminal doni a simple vista mostra de mal ús, cops, entrada de líquids o d'altres 

senyals que evidenciïn que no es tracta d'un defecte d'origen, el client tindrà dret a la 

substitució del terminal per un altre de la mateixa marca i model; sempre i quan aquesta fos 

motivada per un defecte d'origen i aquest fet fos verificat pel fabricant.  

 

A continuació passen a ressenyar que, durant els 23 mesos següents, i tal com s'estableix a 

l'art.114 del R.D. Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la 

Llei General per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, en 

matèria de garanties sobre productes de consum; es fa efectiva a través del seu Servei 

Postvenda, des d'on personal degudament qualificat per diagnosticar les causes per les que 

el terminal presenta un comportament irregular, determinarà si l'avaria resta inclosa o no 

dins els supòsits de garantia.   

 

Finalment, remarca que, per tal d'acollir-se a la citada garantia, resultarà imprescindible 

presentar la factura de compra amb data i IMEI mecanitzats, o bé, l'albarà d'entrega del 

terminal.  

 

Aporta còpia al detall del "Contrato de Venta a Plazos para clientes particulares" del terminal 

iPhone 7 Plus, amb pagament a terminis establint una quota mensual de 33,00€ (IVA incl.) 

signat entre l'operadora i el reclamant en data 08/11/16, i còpia de les Condicions Generals 

de Tramitació del Servei Postvenda de l'operadora.  

 

 

AUDIÈNCIA  

 

Es va fixar la vista oral per al dia 15 de novembre de 2018, a les 12:00 hores, i es van citar 

ambdues parts per a la vista, havent tramès a les parts còpia de les reclamacions i 
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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 hi ha comparegut, degudament convocada, la part reclamant, 

assistida del seu lletrat, el senyor Gorka Zubeldia del Castillo, i amb l’absència de la part 

reclamada, que ha excusat la seva assistència, havent presentat escrit d’al·legacions. 

 

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:  

 

“El lletrat de la part reclamant manifesta que es ratifica en les seves al·legacions, i que 

es contenen a les presents actuacions arbitrals, afegint que la marca del terminal 

(Apple), no es va quedar mai en possessió del terminal fins a la data en la que es va 

donar com a forma de pagament parcial, havent-se valorat en 430€, afegint que aporta 

nova prova documental consistent en el comunicat de la part reclamada referent a la 

Operativa iPhone, dirigida als seus col·laboradors i de data 25 d’agost de 2011, amb les 

condicions que s’hi contenen; i en relació a les reparacions dels dispositius que 

presentin averia o defecte, durant els 30 primers dies naturals des de la data de la 

compra; afegint que la part reclamada demana als seus clients dirigir-se a la marca 

Apple a reparar el terminal, i Apple considera que la part reclamada ha de substituir el 

terminal, el que va ocasionar que la part reclamant anés efectuant reclamacions a El 

Corte Ingles (sense resposta), la part reclamada i la marca del terminal, reiterant amb 

contundència que no va voler efectuar informe tècnic del terminal, per considerar que la 

part reclamada havia de substituir-lo.   

 

Continua exposant que el problema va consistir en que, entre la part reclamada i la 

marca del terminal, no es varen posar d’acord sobre qui era el responsable de la 

reparació, afegint que la part reclamant no va aconseguir que la marca del terminal 

esbrinés quin era el problema, i qui era el responsable, afegint que per aquest motiu no 

existeix informe del servei tècnic oficial, reiterant amb contundència que Apple en cap 

moment va quedar-se el mòbil per realitzar un  estudi de l’averia, atès que li indicaven 
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que l’empresa que havia de fer-se càrrec de la substitució era la part reclamada, motiu 

pel que no es va realitzar informe tècnic.   

 

La part reclamant continua exposant que en data 16 d’octubre de 2017, davant la 

negativa de la part reclamada de substituir el terminal, i de Apple d’efectuar informe 

tècnic i reparació, es va veure obligat a adquirir un nou terminal iPhone, atès que li era 

imprescindible per a la seva feina; afegint que en aquest document es pot constatar que 

es va  valorar el terminal avariat en 430€, afegint que la nova compra s’efectua per un 

valor total de 1159€; substitució d’un terminal passat casi un any de la seva adquisició, 

que va deixar de funcionar al tres dies, havent-se efectuat reclamació presencial davant 

del El Corte Inglés de Sabadell, establiment on es va adquirir el mateix, i sense que la 

part reclamada hagi atès la pretensió de la marca de que la part reclamant procedís a 

atendre la present reclamació.   

 

A la pregunta de l’Òrgan arbitral, el lletrat de la part reclamant manifesta que la seva 

pretensió és que se li aboni la quantitat total i per tots el conceptes de 1.125€, que en 

quant 729€, és la diferència abonada entre el primer terminal i el segon adquirit, 

(214,84€), i la diferència entre el preu de compra del primer i els 430€, que li varen ser 

compensats al lliurat el primer terminal, obsolet des de el tercer dia de la seva 

adquisició; així com les mensualitats abonades des del moment de l’averia (8 de 

novembre de 2016), fins a la compra del nou terminal en data 16 de novembre de 2017, 

afegint que el nou terminal adquirit és de les mateixes característiques que el terminal 

objecte de la present controvèrsia.   

 

En aquest moment la part reclamada manifesta que un fet similar li va passar anys 

enrere com a client de la part reclamada, i que no va tenir cap problema, afegint que li 

varen substituir el terminal i tot solucionat, afegint que en aquest cas no entén perquè ha 

hagut d’anar d’un proveïdor a un altre, sense cap solució, manifestant que només 

sol·licita la devolució dels pagaments realitzats de forma indeguda, per serveis i 

productes que no ha utilitzat, i sense que sol·liciti indemnització per danys i perjudicis, 

tot i que, manifesta, el varen estar marejant durant un any, afegint que tot era tant fàcil 

com haver substitut inicialment el terminal defectuós, i que es va detectar al tercer dia 

de l’adquisició”. 

 

Es dona per conclosa la vista. 
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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 cregués oportú en defensa dels 

seus interessos, si bé ha presentat les seves al·legacions per escrit.  

 

Aquest òrgan arbitral, considerant els fets detallats, les al·legacions formulades i les proves 

aportades per les parts, així com les manifestacions efectuades per la part compareixent a la 

vista oral, emet els següents 

 

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. 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. 

 

III. Els usuaris dels serveis de telecomunicacions veuen protegits els seus drets  mitjançant 

la Carta de Drets aprovada pel Reial decret 899/2009, de 22 de maig. Les normes sectorials 

específiques, especialment les que tenen relació directa amb productes o serveis d’ús o 

consum bàsic i necessari, d’ús comú i generalitzat, (serveis de subministrament d’aigua, 

gas, electricitat, i comunicacions, correus, telèfons i altres serveis de telecomunicacions), cal 

que siguin interpretades i integrades de conformitat a la legislació general de defensa dels 

consumidors i usuaris i avenir-se als principis que s’hi contenen, tant els d’àmbit general 

estatal com a la normativa autonòmica; complementarietat d’aquests àmbits normatius, que 

doten de majors garanties als usuaris i consumidors en els processos d’altes, baixes i canvis 

d’operador; recollint els punts bàsics que han de figurar en els contractes, en quant garantia 

de la informació que han de rebre els usuaris, tant en els processos d’alta com en les 

contraprestacions que han de rebre a canvi.  

 

IV. Les obligacions que neixen dels contractes tenen força de llei entre les parts 

contractants, i han de complir-se de conformitat als seus pactes, si bé, les obligacions poden 
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modificar-se, entre d’altres motius, modificant el seu objecte o les seves condicions 

principals.  

 

V. 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 responsabilitat 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. 

 

En les presents actuacions, consta acreditat que el terminal objecte de la present 

controvèrsia va ser objecte de minoració del preu d’adquisició d’un nou terminal en data 6 de 

novembre de 2017, valorant-se en 430€, substitució del terminal que va assumir 

l’establiment de Apple Passeig de Gràcia, atès que cal considerar que el terminal objecte de 

la present controvèrsia no va ser substituït ni reparat, fins al seu lliurament, i havent-se 

utilitzat com a compensació de la nova adquisició en la data mencionada.  

 

En el mateix sentit, la part reclamant ha manifestat de forma reiterada que la part reclamada 

no va voler efectuar la substitució del terminal, adduint que no funcionava correctament, i la 

part reclamada ha manifestat que ha pogut constatar que el terminal referit de la marca 

iPhone 7 Plus, amb Imei 359218077392285, va ser dipositat en un dels seus serveis 

postvenda per tal d'efectuar el tràmit de la seva reparació, sense que hagi aportat el 

corresponent informe de les actuacions, manca d’aportació d’aquest informe que de 

conformitat amb el principi de la càrrega de la prova, i la facilitat probatòria, recau en la part 

reclamada; sense que consti en les presents actuacions arbitrals l‘aportació d’aquesta 

actuació tècnica realitzada; infringint el principis bàsics dels usos de les relacions 

contractuals i de la bona fe de les relacions contractuals, principis que s’han de considerar 

sempre des de l’òptica de la reciprocitat de les conductes de les diferents parts que integren 

en comú una relació jurídica i la seva exigibilitat es projecta sobre les lleialtats d’uns en 

relació als altres; i a la inversa, d’acord amb els valors ètics de lleialtat i honradesa –article 2 

del Codi de Comerç. 
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L’Òrgan Arbitral, en virtut dels fets i fonaments exposats, de les al·legacions presentades 

que consten a les actuacions; així com de les manifestacions efectuades per la part 

reclamant a l’acte de l’audiència, adopta, en equitat, al seu bon judici, la següent 

 

RESOLUCIÓ ARBITRAL 

 

ESTIMAR la reclamació efectuada i reconèixer el dret de la part reclamant a percebre de 

la part reclamada un import total i per tots els conceptes de MIL CENT VINT-I-CINC 

EUROS (1.125€), quantitat que es correspon als abonaments efectuats de forma 

indeguda, per no haver actuat, la part reclamada, amb la diligència deguda en la 

protecció dels drets dels usuaris dels serveis de telecomunicacions. 

La part reclamada haurà de procedir a l’ingrés de la citada quantitat en el termini dels 5 

dies hàbils següents a la notificació del present laude, en el mateix compte bancari on 

s’efectuen el càrrecs de les factures. 

 

 

 

 

 


