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LAUDE: 247/2019 

 

Vista la controvèrsia plantejada en l’assumpte esmentat, la part reclamant manifesta que el 
personal tècnic de la part reclamada no va actuar correctament a l’hora d’efectuar la portabilitat 
dels serveis, i afegeix que la persona que es va desplaçar al seu domicili, va al·legar una fallada 
tècnica i es va absentar del seu habitatge deixant el servei desconnectat. La part reclamant 
sol·licita el reintegrament del cost del cablejat que va ser substituït, per un import de 12,08 €, una 
compensació per haver provocat la desconnexió del servei d’internet i les despeses de mà d’obra 
corresponents. La part reclamada manifesta que, a causa d’una incidència tècnica que va sorgir 
en el moment de la instal·lació, no es va poder activar el servei, i afegeix que no és procedent cap 
mena de compensació per interrupció del servei, atès que, com que no s’ha pogut activar aquest 
servei, tampoc no s’ha interromput. 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, a causa de les males pràctiques que considera que va dur a terme el 
personal del seu servei tècnic a l’hora d’efectuar la portabilitat dels serveis d’internet i telefonia cap 
a l’operadora reclamada. Detalla que va sol·licitar la portabilitat dels serveis d’internet i telefonia a 
l’operadora reclamada, i afegeix que la persona que es va desplaçar al seu domicili es va disposar 
a desmuntar els encaminadors de la línia que tenia instal·lada, i al·legant-hi una fallada tècnica, es 
va absentar del seu habitatge, deixant el servei desconnectat.  
 
Afirma que després de passar una setmana efectuant trucades a l’operadora exposant la 
problemàtica descrita, va interposar una reclamació per via telefònica, i no va obtenir cap mena de 
resposta per part de la companyia reclamada.  
 
La part reclamant aporta una còpia de la factura 759543, de data 9/8/18, per un import total de 
12,08 €. 
 
La part reclamant sol·licita una compensació per haver provocat la desconnexió del servei 
d’internet, el reintegrament del cost del cablejat que va ser substituït, per import de 12,08 €, i les 
despeses de mà d’obra corresponents.  
 
La part reclamada, en el seu escrit inicial, manifesta que ha comprovat que, a causa d’una 
incidència tècnica que va sorgir en el moment de la instal·lació, no es va poder activar el servei. 
Indica que, davant els fets descrits, no seria procedent cap mena de compensació ja que la 
indemnització que apareix estipulada en les condicions generals hi ha referida a una interrupció 
del servei, per la qual cosa, en el cas que ens ocupa, com que no s’ha pogut activar aquest servei, 
considera que tampoc no s’ha interromput.  
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D’altra banda, indica que, en no poder activar-li el servei al reclamant, de la mateixa manera no se 
li ha emès cap factura de consum ni de penalització. Finalment, s’indica que la companyia tampoc 
preveu la compensació pel cable de fibra ni per la mà d’obra. 
 
La part reclamant, en escrit de data 18/2/2019, manifesta el seu desacord amb les al·legacions 
presentades per la part reclamada, pels motius que enumera a continuació: 
 
Assenyala que no es va produir cap incidència tècnica en el moment de la instal·lació, sinó el que 
considera deixadesa per part del tècnic desplaçat al seu domicili, el qual va manifestar que "no era 
la seva competència" la reparació del cable que ell mateix havia malmès; tot indicant-los que 
aquesta era responsabilitat del prestador i propietari de les xarxes (en aquest cas, un altre 
operador), els quals en aquell moment van al·legar que, en tractar-se de l’interior del domicili, 
l’avaria esmentada no era de la seva competència.  
 
Per acabar, indica que no els consta que existís cap mena de problema per activar el servei de 
fibra d’alta velocitat, atès que, segons assegura, aquest servei funcionava des de l’any 2015 sense 
cap problema, tal com afirma que pot demostrar.  
 
La part reclamada, en escrit de data 3/10/2019, es reitera en les seves al·legacions anteriors. 
 
La part reclamada sol·licita que es desestimi la reclamació. 
 
AUDIÈNCIA  
 
Es va fixar la vista oral per al dia 7 de novembre de 2019, a les 12.00 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.  
 
A l’acte de la vista oral no ha comparegut 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; fa referència als punts essencials en 
controvèrsia, i dona per conclosa l’audiència. 
 
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. 
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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.  
 
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 no consta acreditada cap relació contractual entre les parts de 
les presents actuacions arbitrals, i de conformitat amb l’única prova aportada, consistent en una 
factura per import de 12,08 €, no permet tenir per acreditat el nexe causal de les actuacions del 
tècnic de la part reclamada, amb la manca de servei de 3 dies, que cal que realitzi un altre 
operador. La part reclamant ha manifestat que considera una deixadesa del tècnic desplaçat al 
seu domicili, el qual va manifestar que "no era la seva competència" la reparació del cable que ell 
mateix havia malmès; en tractar-se de l’interior del domicili.  
 
Cal esmentar la no compareixença de la part reclamant, degudament notificada, al tràmit de l’acte 
de la vista oral, que, per tant, deixa passar la seva oportunitat de poder al·legar allò que cregués 
oportú en defensa dels seus interessos.  
 
L’òrgan arbitral, en virtut dels fets i fonaments exposats, de les al·legacions presentades que 
consten a les actuacions arbitrals, adopta, en dret, al seu bon judici, la següent 
 
 

RESOLUCIÓ ARBITRAL  

 
DESESTIMAR la reclamació. 


