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LAUDE: 244/2019 

 

Vista la controvèrsia plantejada en l’assumpte esmentat, la part reclamant manifesta que la part 
reclamada va incomplir les condicions contractuals, sol·licita el desistiment del contracte, i afegeix 
que no se li hauria d’aplicar cap mena de penalització, ja que la seva petició es va cursar dins del 
termini legal establert per al desistiment i l’anul·lació del contracte esmentat. La part reclamant 
sol·licita el reintegrament de 351,02 €. La part reclamada manifesta que la part reclamant va 
assumir un compromís de permanència, aplicat al cost d’instal·lació del servei de telefonia fixa i 
accés a internet, així com un descompte promocional del 100% en la quota del servei durant 6 
mesos, i afegeix que, tot i que han comprovat que la part reclamant va desistir del contracte 
signat, desestimen la reclamació atès que es va arribar a fer la instal·lació en el domicili de la part 
reclamant. També manifesta que, atès que en aquest cas no es va informar correctament la 
reclamant sobre la condició de permanència, ha decidit retornar 70 € a la part reclamant. La part 
reclamada sol·licita que es desestimi la reclamació. 
 
La controvèrsia que ha de dirimir l’òrgan arbitral es planteja partint dels següents 
 
 
FETS I AL·LEGACIONS:  
 
La part reclamant, en el seu escrit inicial, manifesta la seva voluntat d’interposar una reclamació 
envers la part reclamada pel que considera incompliment de les condicions contractuals, que 
segons indica la van portar a sol·licitar el desistiment del contracte signat, i afegeix que va 
sol·licitar donar-se d’alta en el servei de telefonia fixa i accés a internet amb data 21/7/18, i que el 
dia 23/7/18, tècnics de l’operadora reclamada van fer la instal·lació corresponent al seu domicili, 
amb una actuació professional que qualifica com a "desastrosa", atès que no funcionava la 
connexió a internet i s’havien deixat cables penjant.  
 
És per aquest motiu que, i atès que el servei no estava donat d’alta, es va acollir al termini legal 
que l’emparava. Amb data 31/7/18 va sol·licitar desistir dels compromisos contractuals contrets i 
deixar sense efecte les obligacions associades a aquest, a través de notificació enviada a la 
companyia reclamada, per mitjà de burofax, i afegeix que, al seu entendre, no se li hauria d’aplicar 
cap mena de penalització, ja que la seva petició es va cursar dins del termini legal establert per al 
desistiment i anul·lació del citat contracte.  
 
Aporta una còpia del correu certificat enviat mitjançant burofax a la part reclamada, còpia del 
contracte d’alta del servei amb l’operadora reclamada, amb referència número 173A0C9, amb 
data de sol·licitud 21/7/2018 i sense signar per la part reclamant, còpia de captura de pantalla de 
les diferents comunicacions enviades per part de l’operadora reclamada en relació amb la present 
controvèrsia, i còpia de l’escrit de la part reclamada amb data 10/8/2018.  
 
La part reclamant sol·licita, en el seu escrit inicial, que la part reclamada deixi de reclamar-li la 
quantitat de 283 €, en concepte de penalització, atès que va de desistir dins del termini legal.  
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La part reclamada, en el seu escrit inicial, manifesta que, de conformitat amb la seva oferta pública 
de sotmetiment a arbitratge de consum, opta expressament al fet que, amb caràcter previ al 
coneixement del conflicte per part de l’òrgan arbitral, no intenti la mediació, i afegeix que resta a 
l’espera que se’ls indiqui la data de citació per a audiència i recorda que l’operadora opta 
expressament al fet que l’arbitratge tan sols pugui ser resolt en dret, i exclou la possibilitat de 
sotmetre’s a resolució en equitat.  
 
La part reclamada, en escrit de data 22/10/2019, davant la impossibilitat d’assistir a l’audiència, fa 
les al·legacions següents: 
 
1.- MOTIU DE LA RECLAMACIÓ. La part reclamant assenyala que se li va instal·lar el servei de 
Fibra, però no va quedar satisfeta amb el seu funcionament. Indica que per aquest motiu va 
sol·licitar el desistiment de la contractació formalitzada; raó per la qual se li reclama una 
penalització per incompliment de permanència per la instal·lació i el retorn del descompte 
practicat.  
 
2.- SOL·LICITUD DE LA RECLAMANT. Anul·lació de qualsevol mena de cobrament per gestionar 
la seva baixa del servei.  
 
3.- RESPOSTA A LA RECLAMACIÓ. La part reclamada manifesta que s’ha pogut comprovar que 
amb la línia fixa, la part reclamant va assumir un compromís de permanència de 12 mesos pel 
descompte de 150 €, aplicat al cost d’instal·lació del servei de telefonia fixa i accés a internet, 
aplicat per l’operadora; així com de 133,89 €, per descompte promocional del 100% en la quota 
del servei durant 6 mesos.  
 
S’indica que, tot i que han comprovat que la reclamant va desistir del contracte signat, desestimen 
la reclamació presentada, ja que han pogut verificar que es va arribar a fer instal·lació en el 
domicili de la reclamant (adjunten comunicat d’instal·lació signat, en el qual s’indica que es deixa 
tot funcionant correctament). Passa a subratllar el fet que, tal com s’indica a les Condicions de 
venda a distància, si se sol·licita la cancel·lació o baixa un cop s’ha fet la instal·lació, correspon al 
client abonar la part proporcional al període de permanència. 
 
La part reclamada aporta una còpia del full amb codi d’instal·lació i còpia del contracte d’alta del 
servei de telefonia fixa i accés a internet per a particulars. 
 
A banda d’això, respecte a l’import cobrat per la baixa del servei de "Agile TV", indiquen que, atès 
que en aquest cas no es va informar correctament la reclamant sobre la condició de permanència 
que assumia en el seu moment, des de l’operadora s’ha decidit retornar els 70 € (IVA inclòs) 
cobrats en la factura d’agost de 2018 i que aquest import serà transferit al compte bancari de la 
reclamant en un termini aproximat de 60 dies. 
 
La part reclamada sol·licita que es desestimi la reclamació. 
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AUDIÈNCIA  
 
Es va fixar la vista oral per al dia 7 de novembre de 2019, a les 10.20 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 se 
celebraria encara que alguna de les dues parts no hi comparegués.  
 
Assisteix a l’acte de l’audiència la part reclamant, i s’ha produït l’absència de la part reclamada, 
que ha excusat la seva assistència i ha 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 es transcriu a continuació:  
 
“La part reclamant manifesta que la seva pretensió és la devolució de la factura abonada de 
351,02 €, que va abonar amb data 4/9/2018, ateses les amenaces que va rebre de ser inclosa en 
fitxers de solvència. 
 
També manifesta que no ha rebut els 70 € que la part reclamada ha decidit retornar. 
 
La part reclamant continua exposant que actualment no és client de la part reclamada, que va 
formalitzar el contracte el 21/7/2018, però que la instal·lació no funcionava, que va anar a 
l’establiment a desistir, però que no li feien cas, i per aquest motiu va enviar un burofax. Que va 
retornar l’encaminador, i afegeix que va intentar lliurar-lo a l’establiment i que trucava per sol·licitar 
la recollida a domicili. També afegeix que no va poder fer aquest tràmit efectiu perquè no li 
donaven l’oportunitat, no venien a recollir el aparell, i que va pagar 30 € pel servei de retornar 
l’equip. Explica detalladament les incidències de la instal·lació, i afegeix que quan la van provar, 
quan van anar a viure al nou domicili, no funcionava el wifi, i aclareix que en el moment de la 
instal·lació no tenien TV”. 
 
Aquest òrgan arbitral, considerant els fets exposats anteriorment, les al·legacions formulades i les 
proves aportades per les parts i que consten a les actuacions, 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. 
 
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, i 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. 
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II. Les normes jurídiques s’han d’interpretar 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 s’han 
d’aplicar, atenent fonamentalment el seu esperit i finalitat, i cal ponderar l’equitat en la aplicació de 
les normes, llevat que la llei permeti expressament que les resolucions puguin descansar de 
manera exclusiva en l’equitat.  
 
La controvèrsia té el seu origen en la disconformitat de la part reclamant amb el procediment 
emprat per la part reclamada per incorporar-la com a clienta seva, i considera que el comercial no 
va actuar correctament, atès que es va personar presencialment per tramitar el desistiment a 
l’establiment del distribuïdor autoritzat de la part reclamada. La part reclamada considera que es 
va realitzar la instal·lació al domicili, motiu pel qual correspon a la part reclamant abonar la part 
proporcional al període de permanència, si bé el tècnic amb número S508 fa constar que no signa 
el titular, i també ha manifestat que no es va poder provar el funcionament. No consta que s’hagi 
aportat a les presents actuacions arbitrals cap document acreditatiu de les actuacions realitzades 
per aquest tècnic, en el sentit de ratificar que es va verificar el funcionament del servei el mereix 
dia de la instal·lació, a les 11.37 hores. És per això que la legislació en matèria de protecció de 
consumidors atorga un termini de desistiment.  
 
III. L’aplicació de l’equitat en la resolució arbitral no suposa contravenir el dret positiu, sinó més 
aviat atendre criteris de justícia material, i és especialment rellevant la justícia del resultat obtingut 
i la seva coherència amb els principis substantius que han d’inspirar la solució del cas.  
 
En les presents actuacions arbitrals, de conformitat amb el Conveni d’adhesió al sistema arbitral 
de consum, s’ha de resoldre en dret. No obstant això, l’equitat sempre ha de ponderar-se en la 
aplicació de les normes, si bé les resolucions només poden establir-se de manera exclusiva en 
l’equitat quan la llei ho permeti expressament.  
 
IV. L’arbitratge és un procediment dotat de més 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 
càrrega de la prova dels fets en què 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 com més elements de judici necessaris i concloents millor; si bé 
serà facultat primordial de l’òrgan arbitral haver de determinar l’admissibilitat, la pertinença i la 
ponderació en la valoració de les proves. 
 
En les presents actuacions arbitrals consta acreditat, de conformitat amb la prova documental 
aportada, que la part reclamant va enviar un escrit a la part reclamada mitjançant correu certificat, 
amb data 31/7/2018, sense que consti a les actuacions que la part reclamada hi respongués, cosa 
que, a criteri d’aquest òrgan arbitral, és una actuació que infringeix els principis bàsics dels usos 
de les relacions contractuals i de la bona fe de les relacions contractuals, uns principis que han de 
considerar-se 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 dels uns en 
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relació amb els altres, i la inversa. Es considera que aquesta inactivitat no es correspon amb els 
valors ètics de lleialtat i honradesa —article 2 del Codi de comerç—. 
 
V. De la nul·litat dels contractes.  
 
La part reclamant manifesta que ha dut a terme el desistiment dins de termini, i sol·licita, en el 
correu certificat enviat a la part reclamada, que s’anul·li el contracte, de conformitat amb el que 
estableix l’article 1300 i següents del Codi civil. En aquest sentit, la informació precontractual està 
íntimament relacionada amb una eventual consideració de conformitat del producte o servei a les 
especificacions contractuals i previsions del CC, però també a una eventual qualificació d’algunes 
clàusules contractuals no negociades individualment, i que poguessin, ex post, considerar-se 
abusives, i nul·les sota el dret espanyol. 
 
En les presents actuacions arbitrals, el tècnic de la part reclamada amb número S508 ha deixat 
constància que la persona que firma el document no és la titular del contracte, fet que cal posar en 
relació amb la manca de servei, un cop comprovada la instal·lació, i el que ha manifestat el 
distribuïdor autoritzat de la part reclamada a l’apartat 6, “Observacions de l’establiment”, d’estar 
d’acord amb les manifestacions de manca de servei realitzades per la part reclamant, i, en 
conseqüència l’obligació d’actuar de conformitat amb les exigències de la bona fe i el deure de 
lleialtat contractual al consumidor.  
 
De conformitat amb l’article 61 del RDL 1/2007, pel qual s’aprova el Text refós per a la defensa 
dels consumidors i usuaris, altres lleis complementàries i el Codi de consum de Catalunya, l’oferta, 
la promoció i la publicitat dels béns o serveis s’ha d’ajustar a la seva naturalesa, característiques, 
utilitat o finalitat i a les condicions jurídiques o econòmiques de la contractació. Els consumidors 
poden exigir el contingut de l’oferta, promoció o publicitat, les prestacions pròpies de cada bé o 
servei, encara que no figurin expressament en el contracte o en el document o comprovant rebut. 
Aquests aspectes s’han de tenir en compte en la determinació del principi de conformitat amb el 
contracte, relacions contractuals de consum que s’han d’integrar amb el principi de la bona fe 
objectiva, fins i tot en el cas d’omissió de la informació precontractual rellevant. Cal posar aquesta 
normativa sectorial aplicable en relació amb les manifestacions realitzades per la part reclamada 
en el seu escrit de data 22/10/2019, que indiquen que ha decidit retornar 70 € a la part reclamant, 
atès que no se la va informar correctament, fet que, a criteri d’aquest òrgan arbitral, permet 
considerar la nul·litat del contracte, atès l’error en el consentiment, de conformitat amb l’última 
jurisprudència del TS i el deure d’informació precontractual veraç, i de no engany.  
 
La publicitat, la informació i l’oferta que es facin per qualsevol mitjà i la informació que es transmeti 
en el marc de l’activitat empresarial o professional, que cal posar en relació amb els drets de 
concreció, claredat i senzillesa, s’han d’ajustar als principis de veracitat i subjectivitat i no han de 
contenir informació que pugui induir a confusió —article 211.3 del Codi de consum—. Tot apunta 
que la part reclamant va patir un error obstatiu, és a dir, va pretendre contractar un servei creient 
que el que feia era millorar les condicions contractuals del que ja tenia. L’error obstatiu anul·la 
qualsevol idea del consentiment contractual, de manera que, tot i estar signat el document, no 
compleix els requisits del l’article 1261 del Codi civil espanyol, ja que sense consentiment no hi ha 
contracte. 
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En aquest mateix sentit, la part reclamada manifesta que ha decidit retornar 70 €, cobrats a la 
factura objecte de controvèrsia, atès que no es va informar correctament de la condició de la 
permanència que assumia la part reclamant, fets que cal posar en relació amb el que estableix 
l’article 1256 del Codi civil, i la càrrega de la prova, la facilitat probatòria i la prova practicada.  
 
La decisió del consumidor s’ha de basar en una informació veraç; variable significativa en l’elecció 
del consumidor, atès que no es pot presumir una elecció racional sense informació contrastada, 
que no s’ha de confondre amb engany. S’ha d’evitar induir a error al consumidor sobre un 
producte, servei o facturació concret, i es considera una irregularitat greu el fet de no atendre la 
petició realitzada de la part reclamant, mitjançant carta certificada amb data 31/7/2018, de revisar 
les actuacions, amb les manifestacions que s’hi contenen del distribuïdor autoritzat de la part 
reclamada, a l’apartat 6, del full de denúncia, presentat amb data 30/7/2018 a les 18.10 hores: 
omissió en la verificació d’actuacions que va provocar una baixa definitiva dels serveis, inactivitat 
de verificació que no reuneix les exigències de qualitat i garantia que li és exigible a l’operador 
reclamat. 
 
L’òrgan arbitral, en virtut dels fets i fonaments exposats, de les al·legacions presentades que 
consten a les actuacions arbitrals, adopta, en dret, la següent 
 
 

RESOLUCIÓ ARBITRAL  

 

ESTIMAR la reclamació, en el sentit de declarar la nul·litat del contracte controvertit i, en 
conseqüència, anul·lar les factures emeses en virtut d’aquest, i reconèixer el dret de la part 
reclamant a percebre de la part reclamada un import total i per tots els conceptes de 351,02 €.  

Es consideren retornats els equips a la part reclamada. 

La part reclamant haurà de comunicar, en el termini dels 5 dies hàbils següents a la recepció de la 
notificació d’aquest laude, el número de compte corrent o llibreta d’estalvis a l’òrgan arbitral 
perquè la part reclamada dugui a terme la devolució de l’import esmentat.  

La part reclamada haurà d’ingressar la quantitat esmentada en el termini de 15 dies hàbils 
següents a la comunicació del número de compte o llibreta per part de l’òrgan arbitral.  

 


