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LAUDE: 245/2019 

 

Vista la controvèrsia plantejada en l’assumpte esmentat, la part reclamant va comprar un nou 
terminal mòbil per motiu de robatori, i afegeix que la part reclamada no va donar-li la informació 
correcta, ja que no va aplicar-se la tarifa que va sol·licitar. La part reclamant sol·licita l’anul·lació 
del contracte, que li sigui reemborsada la diferència entre la quantitat satisfeta en concepte de 
tarifa que ha estat pagant durant aquest període i la devolució de l’import abonat en concepte de 
comissió per gestió del pagament a terminis. La part reclamada manifesta que la part reclamant ha 
tramitat la comanda en un establiment oficial, ha adquirit un terminal de la marca iPhone ES, amb 
pagament a terminis de 4 € durant 24 mesos i un pagament final de 59 €, i afegeix que de 
conformitat als terme del contracte aportat, es va efectuar un càrrec de 10,23 € en concepte de 
gestió d’ajornament. La part reclamada sol·licita que es desestimi la pretensió. 
 
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, atès que considera que en el moment que va efectuar la compra d’un 
nou terminal mòbil, per robatori, la part reclamada no va donar-li la informació correcta i 
necessària, així com de les indicacions rebudes a l’hora d’escollir la tarifa aplicable a la línia 
corresponent que va activar seguidament. 
 
Continua exposant que va dirigir-se a l’establiment de l’operadora reclamada per sol·licitar una 
còpia de la targeta SIM que li havia estat sostreta, i va sol·licitar informació als dependents que la 
van atendre per mirar d’adquirir un nou terminal, i afegeix que va efectuar un dipòsit de 20 € com a 
garantia per l’adquisició del nou terminal. Va rebre un avís des del citat establiment per tal que 
anés a recollir el terminal sol·licitat, moment en què els va indicar que volia efectuar un canvi en la 
tarifa que se li estava aplicant , així com un fraccionament de la quantitat a pagar pel nou terminal.  
 
Afirma que, després de realitzar una consulta al servei d’atenció al client de la reclamada es va 
assabentar de 2 fets: que havia de fer-se càrrec d’un cost extra de 10 € pel fraccionament del 
pagament i que el canvi de tarifa aplicable li suposaria un cost extra. Indica que es va desplaçar a 
l’establiment esmentat, des d’on va trucar al servei d’atenció al client i va passar la trucada a la 
dependenta que la va atendre. Van quedar que havien d’efectuar un tràmit per "canal" intern, per 
tal de trobar una solució a la problemàtica presentada.  
 
La part reclamant aporta còpia del full promocional de l’operadora reclamada, imprès a nom de la 
part reclamant, còpia del Contrato de renuevo amb terminal finançat, signat pel reclamant amb 
data 13/7/2018 i escrit de la part reclamada amb data 10/9/2018. 
 
La part reclamant sol·licita l’anul·lació del contracte, que li sigui reemborsada la diferència entre la 
quantitat satisfeta en concepte de tarifa que ha estat pagant durant aquest període i la devolució 
de l’import abonat en concepte de comissió per gestió del pagament a terminis. 
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La part reclamada, en el seu escrit inicial, manifesta que, amb caràcter previ al coneixement del 
conflicte, l’òrgan arbitral no intenti la mediació, que es resolgui en dret i que resten a l’espera que 
se’ls indiqui la data de citació per a audiència.  

La part reclamada, en escrit de data 20/9/2019, efectua les següents al·legacions: 

Respecte al motiu de la reclamació, manifesta que la part reclamant va sol·licitar inicialment 
modificar la tarifa que se li estava aplicant per la modalitat "La Sinfín 7 GB", ja que el preu era el 
mateix, i afegeix que amb posterioritat va signar el contracte denominat "Renuevo". Indica a 
continuació que la persona que la va atendre en aquell moment va aconsellar-li contractar amb la 
seva antiga tarifa, i després, a final de mes, abaixar-la sense cost. 

Afegeix que poc després va sol·licitar abaixar la tarifa aplicada, i se li va indicar que aquest fet 
comportaria incompliment de permanència. A més, assenyala que se li han cobrat a la part 
reclamant un total de 10 € en concepte de comissió de gestió per ajornament del qual reconeix 
que tampoc va ser informada. 

II. SOL·LICITUD DEL CLIENT 

Anul·lació del contracte, devolució de la diferència de la tarifa cobrada a la qual volia canviar i 
devolució de 10 € en concepte de “comissió gestió ajornament”. 

III. RESPOSTA PER PART DE L’OPERADORA  

Es reitera la resposta oferta amb data 10 de setembre de 2019 a la sol·licitud registrada davant 
l’OMIC de Barcelona amb número d’expedient 2018/0/04330. Afegeix que han pogut comprovar 
que la reclamant ha tramitat la comanda en un establiment oficial, ha adquirit un terminal de la 
marca iPhone ES, amb pagament a terminis de 4 € durant 24 mesos i un pagament final de 59 €. 
Sobre això informen que la financera responsable, Sabadell Fincom, emet en la primera factura un 
càrrec de comissió de gestió d’ajornament, tal com consta en el contracte signat, que aportem al 
present escrit. 

Així també, tal com figura en el contracte adjunt, la reclamant adquiria un compromís de 
permanència de 24 mesos, i en tarifa mòbil, la que tenia en el moment de l’alta d’aquest contracte. 

La part reclamada aporta còpia de factura controvertida i còpia del contracte. 

La part reclamada sol·licita que es desestimi la pretensió. 

 
AUDIÈNCIA  
 
Es va fixar la vista oral per al dia 7 de novembre de 2019, a les 10.40 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.  
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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 va perdre un terminal, fet que li va implicar una modificació de 
condicions; va signar un contracte amb data 13/7/2018 per l’adquisició d’un nou terminal a terminis 
mitjançant préstec. 
 
Continua exposant que va demanar reduir la quota per GB, li van dir erròniament a la botiga de 
continuar amb la quota, perquè era meitat de mes i que després no tindria cap perjudici, i afegeix 
que va insistir que era estrany que permanència i quota no estiguessin relacionades. Que va 
trucar al servei d’atenció al client i que li van dir que no podia canviar, com ella pensava, a 
diferència com sostenien a la botiga. 
 
La part reclamant manifesta que la seva pretensió és la devolució de 10,23 €, abonats mitjançant 
el pagament de la factura de data 1/8/2018, en concepte de comissió de gestió per ajornament a 
terminis de l’entitat financera“. 
 
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. 
 
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.  
 
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.  
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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 signar un contracte amb la part reclamada amb data 13/7/2018, 
amb les condicions que s’hi contenen, i on en les condicions particulars d’adquisició mitjançant 
finançament se sol·licita un préstec i s’accepta que la comissió de gestió del finançament, de 
10,23 €, s’inclogui en el primer pagament mensual.  
 
En la matèria objecte de les presents actuacions arbitrals, la llibertat de configuració de les 
relacions jurídiques que estableixen els articles 1091 i 1255 del Codi civil té els seus propis límits, 
que són la llei, la moral i l’ordre públic. En aquest sentit, de conformitat amb el contingut del 
contracte aportat per les dues parts, i degudament signat per ambdues, cal considerar-lo 
plenament eficaç i d’obligatori compliment, de conformitat amb els termes que s’hi contenen —
llevat del termini de permanència en tarifa—. Aquest òrgan arbitral considera que el contracte 
compleix els requisits del l’article 1261 del Codi civil espanyol. 
 
En relació amb les manifestacions realitzades per la part reclamant a l’acte de l’audiència, la 
contradicció entre la informació facilitada a l’establiment i la facilitada amb posterioritat mitjançant 
el servei d’atenció al client de la part reclamada, cal posar aquestes manifestacions en relació amb 
els drets de concreció, claredat i senzillesa, que ha d’estar present en 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 s’ha d’ajustar als principis de veracitat i subjectivitat i no ha de 
contenir informació que pugui induir a confusió —article 211.3 del Codi de consum—.  
 
En aquest sentit, aquest òrgan arbitral considera adequat deixar sense efecte la clàusula de 
permanència de 24 mesos en tarifa, i facilita a la part reclamant la modificació de tarifa amb la part 
reclamada, o la portabilitat sense cap penalització per aquest concepte. 
 
L’òrgan arbitral, en virtut dels fets i fonaments exposats, de les al·legacions presentades que 
consten a les actuacions arbitrals i les manifestacions realitzades per la part reclamant a l’acte de 
l’audiència, adopta, en dret, la següent 
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RESOLUCIÓ ARBITRAL  

 
DESESTIMAR la reclamació. 

 


