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LAUDE: 139/2018 

 

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

va efectuar un servei de pedicura que li han ocasionat lesions, i sol·licita una indemnització per 

danys que quantifica en 2.080€. La part reclamada manifesta que ha retornat l’import del servei, 

que ha utilitzat un producte habitualment utilitzat i sense que li constin incidències anteriors, 

afegint que té obert sinistre amb la seva companyia asseguradora per aquests fets. 

 

La controvèrsia que ha de dirimir l’Òrgan Arbitral es planteja partint dels següents: 

 

FETS I AL·LEGACIONS:   

 

La part reclamant manifesta que el seu fill va acudir a fer-se una pedicura a l’establiment que 

la part reclamada té situat a c. Roger de Llúria de Barcelona, afegint que un cop feta la 

pedicura, aquest va presentar un malestar general als peus, destacant que té un peu inflat i a 

part, algunes ferides, efectuant les següents consideracions:  

 

a)   La mala praxis i poca delicadesa en la realització del servei per part de la part reclamada, ha 

provocat cremades de segon grau al Sr. Orlando, el que li ha impedit el contacte dels peus durant un 

mes i mig.  

 

b)  Que els danys causats al seu fill l’han obligat, per una banda,  a acudir vàries vegades al metge per 

revisar-se i curar-se les ferides, i per altra, a comprar-li medicines com el Sivederme i Urgotul.  

c) Els perjudicis causats a la part reclamant han estant tant econòmics, com temporals, al dedicar-li 

molt temps a les cures i no poder recolzar el peu o posar-se mitjons, i també morals, provocats pel 

patiment i la impossibilitat de caminar, afegint que entén que aquests perjudicis no s’han vist 

rescabalats amb la simple devolució del servei de pedicura. 

 

Subratlla que tant la inflamació com les ferides poden ser conseqüència d’una reacció 

al·lèrgica al producte empleat per fer la pedicura anomenat Duribland. 

 

Aporta còpia de les factures del servei i del reemborsament realitzat, fotografia del Duribland, 

producte “para el cuidado de manos y pies”, diferents notes de seguiment mèdic del CAP 

Larrad, en el que es detalla el seguiment i cura de les lesions, i altres informes mèdics, còpia 

de resolucions judicials, còpia de receptes mèdiques i fotografies dels peus amb les lesions. 
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La part reclamant sol·licita una indemnització pers danys que quantifica en un import total de 

2.080€. 

 

La part reclamada manifesta que la part reclamant va demanar hora per una pedicura pel seu 

fill, després d’haver-se fet en dues ocasions anteriors, una manicura i una pedicura, afegint 

que la part reclamant li avisa prèviament que quan vingui el seu fill no li porti la contrària, 

afegint que el dia que tenia hora per fer-se la pedicura es presenta el reclamant sol, essent 

atès per una treballadora del centre, que li va manifestar que es va trobar amb uns peus amb 

poca higiene, delicats i amb taques, i que les ungles feia mesos que no li tallaven.  

 

Tanmateix, indica que per realitzar-li la pedicura la treballadora li aplica a les durícies un 

producte anomenat Duribland amb uns cotons, afegint que aquest producte el deixen actuar 

durant uns 10-15 minuts amb film osmòtic, i posteriorment amb l’ajuda d’una espàtula retiren 

la pell dura que ha caigut, fent ús a continuació d’unes peces especials i d’una llima per polir, i 

finalitzen amb l’aplicació d’un peeling i una crema hidratant, afegint que la treballadora li va 

indicar, que atès l’estat dels seus peus, hauria d’acudir a un podòleg. 

 

Continua exposant que el dia 27/12/2017 la part reclamant es presenta a l’establiment i els hi 

comunica que vol una indemnització econòmica per la cremada que patia el seu fill, que 

segons diu la part reclamant es deguda a la pedicura realitzada en el seu establiment, i que 

davant la insistència de que la part reclamant volia els diners, va optar per tornar-li els diners 

del servei. 

També manifesta que va fer-li fotografies als peus de la part reclamant, que va trucar a la 

fàbrica del producte per preguntar sobre possibles reaccions al·lèrgiques, que li varen ser 

negades, efectuant explicació detallada de les actuacions realitzades amb posterioritat amb la 

part reclamant, afegint que un servei com el prestat per la seva part, no pot substituir un 

servei efectuat per un podòleg, afegint que aquestes són les primeres cremades que 

suposadament han sigut causades per el producte utilitzat durant més de 30 anys en el seu 

establiment, que les mateixes són de primer grau, i efectua judicis de valor sobre els informes 

mèdics aportats per la part reclamant, afegint que va arriba a la conclusió que el producte se li 

havia escampat per la pell, on no tenia durícies i li havia provocat, possiblement, la cremada. 

 

Aporta còpia de la factura dels serveis, còpia de la factura en la que s’efectua el 

reemborsament del servei realitzat i fotografia del producte controvertit. 
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La part reclamada també manifesta, mitjançant escrit de data 29 de juny de 2018, que 

disposen d’una assegurança que cobreix tota la responsabilitat civil amb la companyia 

MAPFRE indicant el nom del seu agent i el número de la pòlissa subscrita a nom de la 

societat mercantil CARALA 2212, S.L. amb NIF B-66664558, essent l’administradora única la 

senyora MONICA CARBONELL LOPEZ. 

 

AUDIENCIA  

 

Es va fixar la vista oral per al dia 22 de novembre 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 celebraria 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, 

representada per la seva mare, senyora MARIA TERESA CUGAT JORNET, i assistida per la 

lletrada, senyora PALOMA CABILDO ARANDA, i amb l’absència de la part reclamada, que ha 

estat degudament convocada per aquest acte, en data 2 de novembre de 2018. 

 

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 senyora Cugat manifesta que ella havia anat abans i va encarregar el servei, però no li 

van aplicar la crema que li van posar al seu fill, afegint que el seu fill viu de dilluns a 

divendres en una residència i el divendres per la tarda va a casa on passa el cap de 

setmana.  

 

A la pregunta de l’Òrgan arbitral, la part reclamada manifesta que li van retornar l’import del 

servei, que qui s’encarrega de mantenir l’estàndard higiènic del senyor Orlando Moliner, és 

habitualment la residència on viu, però que ocasionalment ella també hi té cura a casa, 

afegint que a la residència se li proporciona assistència integral. 
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La mare de la part reclamada continua exposant que va anar un servei d’Urgències al seu 

domicili, efectuant explicació detallada de les diferents visites mèdiques i d’infermeria 

realitzades, afegint que no es podia calçar els mitjons, portava el peu embenat, que tenia el 

peu negre i que es pot veure, afegint en aquest moment la lletrada de la part reclamant que 

al senyor Orlando no li calia servei de podologia.   

 

A requeriment de l’Òrgan arbitral, es realitzi una inspecció ocular dels peus del senyor 

Orlando, on s’observa que a la data de la present audiència, els peus de la part reclamant 

encara estan negres a l’empeine, manifestant la lletrada que el reclamant es queixava, que 

no podia caminar, afegint que ha fet una cerca sobre el producte Duribland a Internet, on 

se’n destaca la necessitat d’una manipulació amb cura, atès el seu caràcter abrasiu a les 

mans, que amb ús normal un professional l’utilitza amb precaució, afegint que a 

conseqüència d’aquesta pràctica als peus de la part reclamant,  la treballadora que va 

realitzar els serveis va ser acomiadada.  

 

En aquest moment, la part reclamant, el senyor Moliner, manifesta que tenia picor.  

 

A continuació la lletrada de la part reclamant procedeix a valorar la pretensió i quantificar-

la, considerant que es tracta d’un perjudici moderat, que valora en 52€ per dia impeditiu 

moderat, durant 40 dies, el que ascendeix, manifesta, a un import total de 2.080€; afegint 

que es sol·licita aquesta quantitat de conformitat a la afectació que ha tingut aquesta 

actuació professional, de conformitat a allò establert a l’article 54 del Reial Decret Legislatiu 

8/2004. 

 

Es dona per conclosa la vista”.  

 

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. 
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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.  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.  

 

En les presents actuacions arbitrals consta acreditat que es va realitzar una actuació 

professional, de les que se’n va derivar unes lesions, que han estat objecte de tractament 

continuat i que a data d’avui, de conformitat a la inspecció ocular realitzada per l’Òrgan 

arbitral, encara estan negres a “l’empeine”, fet que cal posar en relació amb les 

manifestacions realitzades per la part reclamada, consistents en que aquestes són les 

primeres cremades que suposadament han sigut causades per el producte utilitzat durant més 

de 30 anys en el seu establiment, que les mateixes són de primer grau, afegint que va arriba a 

la conclusió que el producte se li havia escampat per la pell, on no tenia durícies i li havia 

provocat, possiblement, la cremada. 

 

V. L’article 2 del Real Decret 231/2008, de 15 de febrer, estableix que no podran ser objecte 

d’arbitratge de consum, els conflictes que tinguin relació amb lesions, inclosa la 

responsabilitat per danys i perjudicis directament derivats d’aquestes lesions, de conformitat a 

allò establert a l’article 57 del Text Refós de la Llei General de Defensa dels Consumidors y 

Usuaris, havent-se de considerar que en les presents actuacions arbitrals es tracte d’un 

conflicte en que existeixen indicis racionals i informes mèdics suficients per considerar que es 

tracte d’una reclamació de danys i perjudicis per lesions. 

 

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 a l’acte de l’audiència per 
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la part reclamant, per la seva representant legal, així com per la lletrada de la part reclamant, 

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

 

RESOLUCIO ARBITRAL 

ACORDAR la inhibició de l’Òrgan Arbitral per conèixer la present controvèrsia atès que de 

conformitat a les manifestacions realitzades a l’acte de l’audiència i la informació mèdica 

aportada, hi ha indicis racionals de tractar-se d’una reclamació per lesions, tractant-se d’una 

matèria que no pot ser objecte d’arbitratge de consum. 

En conseqüència, queda oberta a la part reclamant la possibilitat de recórrer a la via judicial 

en defensa dels seus drets. 

DEIXAR constància de les manifestacions realitzades per la part reclamada, relatives a haver-

se iniciat expedient de sinistre amb la companyia d’assegurances de la societat mercantil 

reclamada. 

 

 

 


