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LAUDE: 73/2018 

 

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

del retard en l’atenció professional de la perruquera, va patir una irritació al cuir cabellut que li ha 

provocat picor i caiguda del cabell. Sol·licita la devolució de l’import pagat pels serveis i una 

indemnització. La part reclamada manifesta que no se li va comunicar cap mena d'anomalia pel 

servei que va prestar fins 21 dies més tard, fent especial menció al fet que és la pròpia reclamant 

qui porta els productes al seu establiment -xampú i tint-  per ser utilitzats en el servei de 

perruqueria. 

 

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 19/05/2017 es va adreçar a l’establiment de la part 

reclamada perquè li apliquessin un tint al cabell que ella mateixa havia portat de casa seva. Segons 

assenyala, en el seu moment va donar-li instruccions a la perruquera per tal que li aclarís el cabell 

amb abundant aigua, però aquesta es va retardar, en estar efectuant tasques de neteja, i com a 

conseqüència d'això, assegura, que ha patit una irritació al cuir cabellut i li ha provocat picor i 

caiguda del cabell.  

 

Assegura que en el seu dia la persona que la va atendre es va negar a facilitar-li el tiquet pel servei 

i que tampoc tenia cap intenció d’oferir-li el full oficial de reclamació preceptiu, fins que no va fer 

acte de presència la policia; constant observacions de l’establiment, a l’apartat 6 de full oficial de 

reclamació, mitjançant fulla explicativa adjunta. Aporta tiquet del servei ofert per l'establiment, de 

data 9/6/17, per un import total de 29,00 €, en concepte d'aplicació de color + rentat i assecat.  

 

Sol·licita que la part reclamada li reemborsi l'import del servei, a més de satisfer-li les despeses del 

tractament dermatològic que ha hagut de seguir a conseqüència de l'incident objecte de la present 

controvèrsia, que calcula en unes despeses per import total de 117,30 €, estant pendent d’aportar 

les despeses del dermatòleg.  

 

La part reclamada manifesta que la part reclamant va fer acte de presència a la seva botiga en data 

19/05/2017 i que no li va comunicar cap mena d'anomalia pel servei que li va prestar. Que no ha 

estat fins al dia 09/06/17, 21 dies més tard, que la part reclamant no s'ha tornat a presentar al seu 
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establiment objectant-li un suposat problema capil·lar. També manifesta que durant l'esmentat 

període de temps poden haver-se donat moltes circumstàncies que hagin afectat l'estat de salut del 

cuir cabellut de la part reclamant.  

 

També fa especial menció al fet que és la pròpia reclamant qui porta els seus propis productes al 

seu establiment, per tal que siguin utilitzats en els serveis de tint i perruqueria, aplicant-li el tint 

durant el temps que ella desitja. També destaca que la part reclamada només “hi posa la mà d'obra” 

i que, per tant, no es pot fer responsable dels efectes dels productes que s'apliquen atès que en 

desconeix la seva procedència. I insisteix que en el moment d'efectuar el servei en data 19/05/17 no 

va observar cap mena d'anomalia en el cabell de la seva clienta.  

 

Aporta còpia de la seva comunicació de resposta anterior, datada l'11/09/2017, i còpia de la 

conversa mantinguda amb la part reclamant via whatsapp.  

 

Sol·licita que es desestimi la reclamació. 

 

En data 25/06/2018, compareix la part reclamada a les dependències de la Junta Arbitral de 

Consum, a fi de consultar el contingut de les presents actuacions, signant el justificant de consulta 

de l’expedient, per tal que consti als efectes oportuns. 

 

Es va fixar la vista oral per al dia 28 de juny de 2018, a les 10:30 hores, i es van citar ambdues 

parts per a la referida vista, 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 estimin convenient, en defensa dels seus interessos, i que es celebrarà 

encara que alguna de les dues parts no hi comparegui. 

 

A l’acte de la vista oral hi han comparegut la part reclamant i la part reclamada. 

 

Comença l’acte de la vista oral amb la intervenció del president, qui presenta els components de 

l’Òrgan Arbitral en aquestes actuacions, i fa referència als punts essencials de la controvèrsia, que 

ha transcorregut com a continuació es transcriu:  

 

“La part reclamant manifesta que es ratifica en les seves al·legacions, que es contenen a les 

actuacions, i afegeix que és cert que va portar el seus propis productes per a ser utilitzats per la 

part reclamant en la prestació dels serveis professionals, però que el document que ha aportat amb 
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data de compra 10/05/2017 és un error, ja que es tracta d’una vitamina que li havia estat indicada 

abans de la data de la prestació dels serveis, reiterant que l’actuació professional va tenir lloc el dia 

19/05/2017 i es varen utilitzar els productes que ella va subministrar a la part reclamada.   

 

La part reclamant continua exposant que el mateix dia dels serveis va manifestar que l’actuació 

professional no havia estat realitzada correctament, que es veia els cabells rars, com molt fins, 

manifesta, i afegeix que no se li va voler donar el comprovant de l’actuació. I que als dos dies va 

començar a perdre cabell, sol·licitant visita al metge i que se li va donar pel dia 29/05/2017. Afegeix 

que el metge de capçalera la va derivar al dermatòleg, posant-la en llista d’espera, visita que li va 

ser programada pel mes de desembre, amb la indicació que era urgent, per si es donava alguna 

baixa de les visites programades.  

 

També manifesta que a data d’avui la seva pretensió és que li sigui retornat l’import del servei 

efectuat i l’import de les despeses que ha tingut, havent-se efectuat un tractament per fer créixer el 

cabell.  

 

En aquest moment la part reclamant manifesta que aporta prova documental, que s’incorpora a les 

presents actuacions, així com una prova consistent en un enregistrament de so del dia 09/06/2017, 

que s’incorpora a les presents actuacions.  

 

Afegeix que la part reclamada, només després de 3 hores i de la presència policial, va entregar-li el 

full de reclamacions. I que no va poder anar abans del dia 9 de juny perquè li varen trobar fibromes, 

tenia hemorràgia i s’havia de sotmetre a cirurgia.   

 

En aquest moment la part reclamada manifesta que no en tenia cap coneixement d’aquesta 

gravació, que es va fer d’amagat i amb mala fe, afegint que no entén per què s’aporta en aquest 

moment quan s’ha manifestat que fa més d’un any que es va realitzar.   

 

La part reclamada manifesta que va prestar els seus serveis a la part reclamant, com era habitual, 

que és una clienta esporàdica i que efectuava els serveis seguint les indicacions explícites de la 

part reclamant, amb els productes que aquesta aportava, sense utilitzar cap producte de 

l’establiment. Que la part reclamant li donava totes les indicacions respecte als terminis d’aplicació, 

havent de retirar el producte aplicat al cabell abans del temps establert pel mateix o, a vegades, 

desprès del temps que s’assenyalava com a temps mínim, atesa la forta sensibilitat del cuir 



 
 
  Junta Arbitral de Consum 
 

 

           
 

cabellut. També manifesta que el dia 19 de maig no va trobar que el cabell tingués cap dany i, 

afegeix, que troba estrany que no es posés en contacte amb l’establiment fins el dia 9 de juny.  

 

La part reclamant continua exposant que el cabell és una part del cos humà i que, per motius 

alimentaris, climatològics, per problemes hormonals o per qualsevol agent intern o extern es pot 

alterar el cabell, afegint que també és possible que la part reclamant tingués aquest problema de 

salut amb caràcter previ als seus serveis professionals. Que li resulta estrany que demani una visita 

al dermatòleg amb caràcter urgent i li donin visita pel mes de desembre, reiterant amb contundència 

que ella només aplica els productes que li aporten, posant només la mà d’obra en els serveis 

prestats i que, d’haver-hi algun problema de salut, que desconeix, no pot ser degut a la seva 

intervenció.   

 

En aquest moment, la part reclamant manifesta que es va utilitzar un xampú de la marca 

Schwarzkopf, que és un xampú amb una caixa vermella, que va comprar, manifesta, a Mercadona, i 

que l’envàs del tint era d’un sol ús, una monodosis.   

 

La part reclamada manifesta que aporta escrit com a prova documental, que s’incorpora a les 

presents actuacions, i afegeix que li resulta estrany que la part reclamant hagi manifestat que està 

amb tractament i que no utilitzi un producte de farmàcia amb alta tolerància a cuirs cabelluts 

sensibles.  

 

La part reclamada manifesta que, des de la present actuació, no s’accepten productes aliens a 

l’establiment per ser utilitzats en les seves actuacions professionals, sense recepta mèdica, i 

afegeix que, entre la documentació aportada, s’inclouen missatges de WhatsApp amb la part 

reclamant, per provar que s’havien comunicat prèviament per aquest mitjà, i que no va tenir notícies 

seves fins el dia 9 de juny de 2017. I que, atès el temps transcorregut, considera que en cap cas pot 

considerar-se provat el nexe causa-efecte.   

 

En aquest moment, la part reclamant manifesta que no va estar hospitalitzada i efectua una 

explicació detallada de les diferents actuacions mèdiques que se li ha realitzat, i que no són objecte 

de la present controvèrsia, afegint que presenta escrit del seu al·lergòleg on es manifesta que el 

seu cuir cabellut està bé i sense cap malaltia subjacent; que es tracta d’una major sensibilitat, motiu 

pel qual sempre demanava d’aclarir amb celeritat, i que aquest dia no es va fer, que no li va prestar 

l’atenció deguda, atès que estava netejant l’establiment perquè era l’hora de tancar. I afegeix que 

és clienta habitual de l’establiment, no esporàdica com s’ha manifestat, ja que anava cada mes a 
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fer-se el tint i que, tret d’aquesta ocasió, la part reclamada sempre havia manifestat sensibilitat a la 

seva necessitat d’estar pendent dels temps, atès que sabia que si no li picava, però que en aquesta 

ocasió no ho va fer; tot i que aquest dia no hi havia cap altre client. I que sempre li havia donat el 

tiquet del servei, però que aquest dia no li va donar”.  

 

Es dona per conclosa la vista. 

 

En data 28/06/2018, i amb caràcter previ a l’inici de la vista oral, la part reclamant ha manifestat que 

aporta una gravació de veu efectuada en data 9/06/2017 a l’establiment de la part reclamada, 

efectuat sense coneixement i consentiment de la part reclamada, i del qual aquesta Junta Arbitral 

no n’ha tingut coneixement fins a la data de l’audiència, havent transcorregut un termini de més d’un 

any des del suposat dia de l’enregistrament. 

 

En data 02/07/2018 la part reclamada ha presentat un escrit d’al·legacions, amb les manifestacions 

que s’hi contenen i que es tenen per efectuades. 

 

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

les parts, 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 què han de ser 

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

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

descansar de manera exclusiva en l’equitat, que constitueix un element fonamental d’interpretació 

de les lleis i els pactes, havent d’interpretar-se les lleis de la forma més favorable per a l’efectivitat 

dels drets fonamentals i de conformitat amb la Constitució. 

 

II. L’aplicació de l’equitat en la resolució arbitral no suposa contravenir el dret positiu, sinó més aviat 

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

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

 

En aquest sentit, i en relació amb la prova aportada per la part reclamant el dia de l’audiència, 

consistent amb l’enregistrament de so efectuat, suposadament, en data 9/06/2017 (aportat després 

de més d’un any de la seva suposada realització), aquest òrgan arbitral declara la seva inadmissió, 

atès que es va realitzar sense el coneixement ni el consentiment de la part reclamada, així com 

d’altres persones presents en aquell moment en l’establiment, alienes a la realització d’aquesta 

gravació, havent-se manifestat que aquest enregistrament es va realitzar passats 21 dies dels fets 

controvertits i del que l’òrgan arbitral no n’ha tingut coneixement fins el dia de la celebració de 

l’audiència, motiu pel qual la gravació de veu presentada no ofereix les garanties de seguretat i 

d’autenticitat necessàries que han de ser requerides preceptivament a les proves proposades per 

les parts processals. 

 

IV. En la present controvèrsia, consta acreditat que la part reclamant no va manifestar cap 

incidència ni observació sobre l’actuació professional el dia de la prestació dels serveis, efectuant la 

reclamació un cop interrompuda la possibilitat d’establir un nexe causal amb la prestació del servei 

per la part reclamada, imprescindible per determinar qualsevol responsabilitat.  

 

En aquest sentit, la part reclamant ha manifestat a l’acte de l’audiència que no va poder anar abans 

del dia 9 de juny a efectuar la preceptiva reclamació per motius de salut, atès que li varen trobar 

fibromes, tenia hemorràgia i s’havia de sotmetre a cirurgia.   

 

Per a l'exigència de responsabilitat contractual, és precís que la realització del fet danyós 

s'esdevingui dins de la rigorosa òrbita del pactat i com a precís desenvolupament del contingut del 

servei professional contractat; havent de considerar que es va efectuar una prestació de serveis, de 

conformitat a allò sol·licitat, acceptant la part reclamada la utilització de productes aliens a la seva 

propietat per al desenvolupament de la l'activitat professional, atès que els articles utilitzats en 

aquest servei varen ser aportats per la part reclamant, per al seu i únic ús, al seu risc i ventura, i 

probablement com a acte preventiu a problemes capil·lars previs a l'actuació professional, que cal 
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valorar de forma conjunta amb els problemes propis del cuir cabellut pel fet del pas del temps i 

altres circumstàncies personals, que no han estat objecte de prova, sense que aquest òrgan arbitral 

apreciï cap conducta culposa ni omissió de la part reclamada que permeti concloure que no hi va 

haver la diligència deguda en la prestació dels serveis professionals contractats. 

 

En aquest mateix sentit, a l’acte de l’audiència, la part reclamant va manifestar que rectificava la 

quantia de la seva pretensió, atès que, per error, havia incorporat un ticket de compra de data 

13/05/2017 (FORCAPIL HAIR ACTIV/60), fet que acredita una actuació preventiva d’atenció a la 

pèrdua de cuir cabellut; preocupació prèvia a l’actuació professional objecte de la present 

controvèrsia. 

      

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 per les dues parts i atenent a la documentació aportada, que obra a l’expedient, 

adopta, en equitat, al seu bon judici, la següent: 

 

RESOLUCIÓ ARBITRAL  

DESESTIMAR la reclamació, atès que no consta acreditat quin és el problema de la part reclamant 

amb els seus cabells, sense que tampoc s’hagi provat el suposat nexe causal entre l’actuació 

professional objecte de reclamació i els suposats danys reclamats. 


