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LAUDE: 246/2019 

 

Vista la controvèrsia plantejada en l’assumpte esmentat, la part reclamant manifesta que des d’un 
bon principi es va trobar amb problemes en el subministrament del servei (de connexió entre línies 
mòbils, així com també amb la línies del fix dins del mateix municipi). La part reclamant sol·licita 
que es declari estar al corrent de pagaments, no ser inclòs en fitxers de morositat, i una 
indemnització pels danys ocasionats. La part reclamada manifesta que no hi ha causa que legitimi 
que la part reclamant deixi de complir la seva part del contracte, i afegeix que no es pot descartar 
que siguin altres les causes que van provocar les incidències al·legades, atès que la part 
reclamant no ha pogut provar la responsabilitat tècnica de la firma reclamada en relació amb les 
incidències descrites. La part reclamada sol·licita que es tingui per efectuada la reconvenció per 
import de 150 €, atesos els costos ocasionats amb motiu de l’assistència a l’acte de l’audiència, i 
afegeix que no és procedent la compensació per la interrupció temporal del servei, i també que a 
causa de la baixa en el 64è dia del servei s’incorre en un deute de 108,90 €. 
 
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 voluntat d’interposar una reclamació envers 
la part reclamada, per tot un seguit de problemes que s’ha anat trobant des del moment en què va 
formalitzar la contractació, i que descriu a continuació, i afegeix que en data de 15/3/2018 va 
contactar amb la part reclamada per sol·licitar el subministrament de la línia d’ADSL, fix i dues 
línies mòbils (mitjançant portabilitat d’un altre operador).  
 
Indica que des del principi es va trobar amb problemes en el subministrament del servei (de 
connexió entre línies mòbils, així com també amb la línies del fix dins del mateix municipi). Indica 
seguidament que la resposta que va rebre a l’oficina de la companyia reclamada és que "el servei 
és el que és". Descriu els problemes de connexió que s’ha anat trobant per establir trucades fora 
del seu municipi de residència.  
 
La qüestió que fonamenta la seva reclamació és el fet que la companyia li reclama l’última factura 
que, segons reconeix, no va pagar, juntament amb una altra de la qual assegura no tenir 
constància, més l’incompliment de contracte dels tres mesos de permanència, la qual cosa suposa 
un total de factures per imports de 72,32 €, 68 € i 180,90 €, amb un import total de 249,22 €.  
 
Finalment, segons afirma, en aquests moments la companyia li adverteix que, en cas que no aboni 
la quantitat esmentada, les seves dades seran incloses en els fitxers de morosos, i serà denunciat 
per aquest motiu.  
 
La part reclamant aporta una còpia de les diferents comunicacions mantingudes entre el reclamant 
i l’operadora reclamada a través de correu electrònic, còpia del Contracte de servei, còpia de la 
sol·licitud de portabilitat a l’operadora reclamada, còpia de la factura per import de 67,32 €, còpia 
de la Comunicació de suspensió de servei per falta de pagament, còpia de la carta de la part 
reclamada de data 22/6/2018, còpia de les condicions generals i particulars dels serveis i 
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productes contractats de la part reclamada i còpia de les condicions particulars del servei telefònic 
mòbil del contracte.  
 
La part reclamant sol·licita que es declari estar al corrent de pagaments, no ser inclòs en fitxers de 
morositat, i una indemnització pels danys ocasionats.  
 
La part reclamada, en el seu escrit inicial, efectua les al·legacions següents: 
 
Primer.- Que, tal com estableix el protocol intern de la companyia reclamada, en el moment de 
sol·licitar la baixa dels serveis es va exigir al reclamant el compliment d’una obligació associada: 
fer la devolució des equips (encaminador, cable portàtil o cable transformador), d’acord amb el 
que disposa la clàusula 17 de les condicions generals del servei.  
 
Segon.- Que, per tal d’acreditar el compliment d’aquesta obligació, en el moment que va fer la 
devolució se li va demanar la signatura d’un document que acreditava el retorn esmentat. 
 
Tercer.- Que en el mateix document de devolució, tal com estableix el protocol de la companyia, 
es van reflectir les quantitats pendents de satisfer pels serveis prestats, així com les quantitats per 
reclamar per baixa anticipada dins dels primers 90 dies (clàusula 16.1 de les CGS). 
 
Quart.- Que, en el cas de la part reclamant, el document esmentat testifica que en el moment que 
va redactar el seu escrit, aquest mantenia un deute de 181,22 € envers la part reclamada, 
desglossats de la manera següent: 
 
a) 72,32 € en concepte dels serveis contractats, corresponents a 67,32 €, d’import principal del 
deute (factura 18041669, amb data d’emissió 1/6/2018) més 5 euros addicionals en concepte de 
despeses bancàries (un rebut retornat). 
 
b) 108,90 € en concepte de cost d’instal·lació, per baixa formalitzada amb anterioritat als 90 dies 
(en concret, als 64 dies), d’acord amb el que disposa la clàusula 16.1 de les CGS. 
 
Cinquè.- Que, pel que fa a l’obligació de devolució dels equips, i malgrat que el client no ha volgut 
signar el document que dona fe d’aquesta devolució, confirmen que la companyia ha pogut 
comprovar de forma fefaent el retorn dels citats aparells. 
 
Sisè.- Que, en conseqüència, han estat reclamades les quantitats que s’exposen en el fet quart, 
en primer lloc mitjançant el Departament d’Administració de FIBRACAT i, posteriorment, davant la 
negativa del reclamant a efectuar-ne el pagament, mitjançant el Departament Legal. 
 
Setè.- Que, finalment, i en relació amb les explicacions que se li van donar a l’establiment de la 
companyia, el mateix reclamant reconeix que li van traslladar que les incidències podrien tenir 
origen en el terminal mòbil del client. Això no obstant, la companyia ha volgut comprovar si hi 
hagut altres queixes presentades per clients que hagin utilitzat el servei mòbil de la firma en la 
zona del Moianès, i s’ha constatat que no n’hi ha hagut cap altra. Per tots els FETS anteriorment 
relacionats, es  
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MANIFESTA 
 
1.- Que, pel que fa a la manca de servei o al servei presumptament deficient que el reclamant 
al·lega per no satisfer les quantitats que se li reclamen, aquesta PART no considera provat que els 
problemes siguin imputables a FIBRACAT. D’una banda, no consta que s’hagi aporta cap prova 
tècnica fefaent per part del reclamant que així ho acrediti. I, de l’altra, sí que consta a aquesta part 
que el personal de botiga li va traslladar que la impossibilitat de trucar a altres mòbils podria 
derivar, probablement, d’un problema tècnic en el terminal mòbil del client. 

2.- Que, en conseqüència, consideren que no hi ha causa que legitimi el reclamant a deixar de 
complir la seva part del contracte (és a dir, satisfer una contraprestació en virtut dels serveis 
contractats). Ben al contrari, la firma reclamada considera que la legitimació per tal de no fer 
efectius els pagaments no pot ser la simple manca de servei o les seves deficiències, sinó que el 
que consideren rellevant és el fet que les circumstàncies al·legades siguin "responsabilitat" de la 
mateixa operadora. En definitiva, passen a remarcar que la simple "manca de servei" és un fet 
objectiu que, en si mateix, no pot ser un argument jurídic per fonamentar la decisió unilateral de no 
pagar. Més encara quan no s’ha pogut descartar que siguin altres les causes que van provocar les 
incidències al·legades. 

3.- Que, atès que el reclamant no ha pogut provar la responsabilitat tècnica de la firma reclamada 
en relació amb les incidències descrites, es veuen obligats a mantenir la reclamació de les 
quantitats que, d’acord amb els serveis contractats i les obligacions per baixa anticipada, resten 
pendents de satisfer. 

4.- Finalment indiquen que la firma reclamada es posa a disposició del reclamant per negociar un 
possible acord de pagament a terminis del deute referenciat. 

En un full annex s’efectua una proposta per arribar a un acord i efectuar el pagament ajornat del 
deute que consideren pendent, a raó de 15 €/mes els 11 primers mesos, i de 16,22 €/mes el 
darrer mes, per la quantitat restant. 

La part reclamada aporta una còpia de la factura per un import total de 67,32 €, còpia de les 
Condicions generals i particulars dels serveis i productes i còpia de les Condicions particulars del 
producte "Regala Fibra" de la companyia reclamada. 

La part reclamant, en un escrit de data 20/02/2019, manifesta la seva disconformitat amb les 
al·legacions presentades per la part reclamada, ja que aquesta no assumeix la seva 
responsabilitat en la problemàtica descrita, i es referma a reclamar-li la totalitat dels imports 
corresponent a les factures emeses per la part reclamada per uns serveis que considera se li van 
prestar de manera defectuosa. 

La part reclamada, amb data 12/11/2019, presenta escrit de conclusions, amb les manifestacions 
que s’hi contenen i que es tenen per reproduïdes, manifestant que es va emetre una factura 
d’abonament per import de 67,32 €; que es va advertir la part reclamant sobre el fet que es 
facturaria per un import de 108,90 € i els motius per fer-ho; que la petició de danys i perjudicis no 
han estat acreditats per la part reclamant, així com que en el moment de rebre la reclamació, la 
part reclamada, per facilitar l’acord, va renunciar a plantejar reconvenció. 
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La part reclamada sol·licita que es tingui per efectuada la reconvenció per import de 150 €, atesos 
els costos ocasionats amb motiu de l’assistència a l’acte de l’audiència, i afegeix que no és 
procedent la compensació per la interrupció temporal del servei, i també que a causa de la baixa 
en el 64è dia del servei s’incorre en un deute de 108,90 €. 

 
AUDIÈNCIA  
 
Es va fixar la vista oral per al dia 7 de novembre de 2019, a les 11.40 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. 
 
La part reclamant no assisteix a l’acte de l’audiència, i sí que hi assisteix la part reclamada, que ha 
estat representada per la senyora ANA MARIA CUESTA GARCÍA. També assisteix per la part 
reclamada el lletrat senyor JOSEP MONTOYA BARBERÀ. 
 
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 reclamada efectua explicació detallada de la relació contractual mantinguda amb la part 
reclamant, afegeix que els encaminadors i els aparells es retornen als establiments de la part 
reclamada; manifesta que la part reclamant es va personar davant del Departament Financer, que 
dirigeix la representant que compareix en aquest acte, i afegeix que va explicar a la part reclamant 
que aquest no era el lloc per realitzar aquest tràmit, però que la part reclamant va deixar l’aparell 
sobre la taula.  
 
També manifesta que, a data d’avui, la part reclamant no és client de la part reclamada, que no té 
cap relació contractual amb l’empresa, i afegeix que el contracte es va formalitzar el dia 21/3/2018, 
que el 30/5/2018 va demanar la portabilitat del mòbil i que el 12/6/2018 va cursar la portabilitat del 
fix, així com que inicialment se sol·licitava el pagament de 67,32 €, que ha estat pagats. 
 
La part reclamada manifesta que tenen constància de moltes trucades realitzades per la part 
reclamant —en mostra el llistat a l’òrgan arbitral—, que l’aparell encaminador està retornat, que la 
quantitat que es reclama és per consums, i no per penalització, i afegeix que es va informar la part 
reclamant que si esperava un mes més s’estalviaria la penalització —pagant només 36 € més—, 
que si no l’import era de 90 €, que el primer mes es retorna el rebut i li van avisar que perdria el 
servei, i manifesta que van oferir pagar el deute pendent en tres quotes.  
 
A la pregunta de l’òrgan arbitral, la part reclamada manifesta que la seva pretensió és que la part 
reclamant aboni l’import de la instal·lació, 108,09 €, que és una part del cost, i afegeix que la 
instal·lació es va realitzar i que la baixa es va produir al cap de 60 dies. 
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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.  
 
II. Les normes jurídiques han d’interpretar-se segons el sentit propi de les seves paraules, en 
relació amb el context, antecedents històrics i legislatius, i la realitat social dels temps en què han 
de ser aplicades, 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. Els drets s’hauran d’exercir de conformitat amb les exigències de la bona fe, principi general de 
dret, que ha d’informar tot contracte i obliga a un comportament humà objectivament just, lleial, 
honrat i lògic, en el sentit d’estar en concordança amb les conseqüències de tot pacte lliurement 
assumit, qüestió de fet que exigeix cada vegada major atenció delimitativa i de valoració, com a 
conseqüència de l’aparició de noves activitats, formes i manifestacions socials. 
 
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 processal haurà de procurar aportar com més quantitat d’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, la part reclamada, en el seu escrit de data 12/11/2019, ha 
manifestat que en el moment de rebre la reclamació, per facilitar l’acord, va renunciar a plantejar 
reconvenció, fet que cal posar en relació amb el que estableix l’article 41 del RD que regula el 
procediment arbitral de consum, i els seus principis informadors d’audiència, contradicció i igualtat 
d’armes, sense que la part reclamant hagi disposat del termini legal previst per presentar 
al·legacions, i en seu cas, proposar prova. 
 
IV. De conformitat amb l’article 48.3.c) del Reial decret 231/2008, de 15 de febrer, que regula el 
sistema arbitral de consum, l’òrgan arbitral pot donar per acabades les seves actuacions i dictarà 
laude, que posarà fi al procediment arbitral, sense entrar en el fons de l’assumpte, quan el 
reclamant no concreti la pretensió, no aporti els elements indispensables per al coneixement del 
conflicte, o quan l’òrgan arbitral comprovi que la continuació de les actuacions resulta impossible.  
 
En aquest laude es farà constar que queda expedita la via judicial. 
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L’òrgan arbitral, basant-se en tot allò que s’ha esmentat anteriorment, i atenent a les al·legacions 
formulades i la documentació aportada que obra a l’expedient, adopta, al seu bon judici, la 
següent 
 

RESOLUCIÓ ARBITRAL  

ACORDAR la finalització del procediment arbitral, donant per acabades les actuacions de l’òrgan 
arbitral sense entrar en el fons de l’assumpte objecte de controvèrsia, de conformitat amb 
l’establert a l’article 48.3.c), del Reial decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual regula el sistema 
arbitral de consum, atès que de conformitat amb el contingut de les presents actuacions arbitrals 
s’ha comprovat que és impossible continuar les actuacions. 

En conseqüència, queda oberta la possibilitat de recórrer a la via judicial en defensa dels seus 
drets. 

 


