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LAUDE: 254/2019 

 

Vista la controvèrsia plantejada en l’assumpte esmentat, la part reclamant manifesta que 
se li ha generat un càrrec indegut en la facturació emesa per la part reclamada, mentre es 
trobava de viatge a Mèxic, i afegeix que es va activar la tarifa denominada “Viaje Mundo”, 
que no havia sol·licitat i que assegura que tampoc va utilitzar. La part reclamant sol·licita 
de la devolució de 344,99 € en concepte de cobraments indeguts. La part reclamada 
manifesta, quant a l’activació de la tarifa “Viaje Mundo”, que la citada tarifa s’activa per 
defecte en ser la més avantatjosa per als seus clients quan utilitzen el servei de veu i 
dades en viatjar a l’estranger, i afegeix afegint que considera que la factura emesa és 
correcta, i que hi figura la relació de connexions i trucades realitzades, així com la 
descripció de la tarifa contractada. 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 la present 
reclamació envers l’operadora reclamada, atès que considera aquesta va actuar de 
manera indeguda pel fet de passar-li a aplicar una tarifa diferent de la que tenia 
contractada, mentre el reclamant es trobava desplaçat a l’estranger.  
 
Detalla que amb data 9/8/2018, mentre es trobava desplaçat a l’estranger, l’operadora 
reclamada va activar-li la tarifa denominada “Viaje Mundo” sense el seu consentiment.  
 
Afegeix que va tenir notícia d’aquest fet atès que aquell mateix dia va rebre un missatge 
de la companyia reclamada, en el qual se li aconsellava que activés la tarifa, pas que 
afirma no haver dut a terme.  
 
La part reclamant aporta una còpia del contracte, còpia de la factura objecte de 
controvèrsia, còpia de correus electrònics i carta de la part reclamada de data 19/11/2018.  
 
La part reclamant sol·licita la devolució de 344,99 €”. 
 
La part reclamada, en el seu escrit inicial, manifesta que un cop analitzats els fets descrits 
per la reclamant, respecte a l’activació de la tarifa “Viaje Mundo”, informa que aquesta 
tarifa s’activa per defecte en ser la més avantatjosa per al seus clients, en el moment 
d’utilitzar el servei de trucades i dades en viatjar dins de la denominada “Zona 2”. 
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D’altra banda, es remarca que en el moment de redacció d’aquest escrit el reclamant té 
un import pendent de pagament.  
 
Finalment, es recorda a la part reclamant les diferents vies a la seva disposició amb la 
petició que efectuï el pagament de l’import pendent. Per acabar, es ressenya que les 
dades personals de la reclamant han estat excloses de qualsevol fitxer de solvència 
patrimonial negativa en el qual, si escau, haguessin estat inclosos per part de la 
companyia. 
 
La part reclamada aporta una còpia de la factura controvertida i còpia de factura 
rectificativa.  
 
La part reclamant, en escrit de data 8/4/2019, manifesta la seva disconformitat amb les 
al·legacions presentades per la part reclamada, i afegeix que durant el mes d’agost de 
2018 va fer un viatge a Mèxic. Afegeix també que l’operadora reclamada, sense el seu 
consentiment ni autorització, li va aplicar una tarifa denominada “Viaje Mundo”.  
 
Posteriorment indica que, al seu retorn, la companyia reclamada li va enviar una factura 
per import de 438,07 €, argumentant que aquesta tarifa s’activa per defecte (sense 
necessitat de comptar amb el consentiment del client), i afegeix que, per aquest motiu, 
s’ha decidit retornar l’ordre de cobrament de la citada factura fins que no es resolgui la 
present controvèrsia. Per acabar, es ressenya que va intentar contactar amb els 
responsables de la signatura reclamada, sense obtenir cap resultat fructuós. 
 
La part reclamada, en escrit de data 20/2/2019, manifesta que el procés de facturació és 
un sistema automàtic que detecta els consums que s’han realitzat dins de cada període 
de facturació. Per aquest motiu, aquest procediment garanteix l’autenticitat de les seves 
factures i li ofereix la garantia que els consums que apareixen reflectits en aquestes han 
estat efectuats des de la targeta SIM associada a cada servei contractat amb la seva 
companyia.  
 
Seguidament, s’indica que després de consultar els seus sistemes informàtics, es verifica 
que els càrrecs realitzats en concepte de la tarifa “Viaje Mundo” i consum per “Navegació 
roaming” durant el seu desplaçament a Mèxic que figuren en la factura amb data 
d’emissió 1/9/2018 són correctes, atès que aquests consums van ser realitzats des de la 
targeta SIM de la línia 678522518. 
 
La part reclamant, en escrit de data 12/8/2019, manifesta que la factura objecte de 
controvèrsia ha estat abonada, i afegeix que és la seva voluntat indicar la quantitat exacta 
que reclama de la factura controvertida, que és de 344,99 €, IVA inclòs. 
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La part reclamada, en escrit de data 27/9/2019, es ratifica en les seves al·legacions 
anteriors, i manifesta que un cop efectuades les comprovacions oportunes, respecte a la 
seva disconformitat sobre la factura emesa en data 1/9/18, quant a l’activació de la tarifa 
“Viaje Mundo”, informa que la citada tarifa s’activa per defecte en ser la més avantatjosa 
per als seus clients quan utilitzen el servei de veu i dades en viatjar a l’estranger.  
 
Seguidament es ressenya que es considera que la factura emesa és correcta, i que hi 
figura la relació de connexions i trucades realitzades, així com la descripció de la tarifa 
contractada. A aquest efecte s’indica que s’adjunta una còpia de la factura per comprovar-
la. 
 
La part reclamada sol·licita que es desestimi la reclamació. 
 
 
AUDIÈNCIA  
 
Es va fixar la vista oral per al dia 14 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. 
 
A l’acte de la vista oral hi han comparegut, degudament convocades, la part reclamant, i 
s’ha produït l’absència de la part reclamada, que ha excusat la seva assistència però 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 factura objecte de controvèrsia està pagada, i afegeix 
que se li va aplicar una tarifa sense consultar-li-ho, que no l’havia sol·licitat i que no van 
demanar-li el seu consentiment. 
 
La part reclamant manifesta que la seva pretensió és la devolució de 344,99 €”. 
 
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 
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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. 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. 
 
III. 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. 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 (serveis de 
subministrament d’aigua, gas, electricitat i comunicacions, correus, telèfons i altres serveis 
de telecomunicacions) cal que siguin interpretades i integrades de conformitat amb la 
legislació general de defensa dels consumidors i usuaris, i avenir-se als principis que s’hi 
contenen, tant els d’àmbit general estatal com de la normativa autonòmica. Són 
complementàries d’aquests àmbits normatius, que doten de més garanties els usuaris i 
consumidors en els processos d’altes, baixes i canvis d’operador, ja que recullen els punts 
bàsics que han de figurar en els contractes, en garantia de la informació que han de rebre 
els usuaris, tant en els processos d’alta, com en les contraprestacions que han de rebre a 
canvi, o en altres productes o serveis, com els d’itinerància. 
 
V. De la prova documental aportada per les parts, i que consisteix en les factures 
controvertides —sense cap altre document justificatiu de la regularitat contractual— i 
altres elements probatoris, obviant el fet que correspon a l’operador reclamat, de 
conformitat amb la normativa sectorial aplicable, cal acreditar la qualitat de la facturació 
realitzada, de conformitat amb el principi de facilitat probatòria i les regles sobre la 
distribució de la càrrega de la prova. En el mateix sentit correspon a la part reclamada 
acreditar que es va enviar un missatge de benvinguda en el país de destí i es va recordar 
la tarifa d’itinerància (roaming) aplicable al país que es visita, i que es va limitar a aplicar 
la tarifa segons el seu pla de preus. Que no consta que s’hagi donat resposta en el seu 
escrit inicial de reclamació sobre la no acceptació i utilització del servei, i es limita a 
manifestar que en el cas que la part reclamant no tingués activada aquesta tarifa, l’import 
per abonar seria molt superior. 
 
La creació d’un espai social, educatiu, cultural i empresarial en el marc d’una economia 
basada en el coneixement i la mobilitat de les persones i de les dades digitals ha de 
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facilitar la comunicació entre les persones amb vista a construir un “món amb la 
ciutadania”, la qual cosa exigeix que es prenguin mesures per abordar el problema dels 
preus de les tarifes d’itinerància internacional, que no impedeixi que els consumidors la 
utilitzin a causa dels elevats preus dels serveis itinerants. Es va regular amb caràcter 
general a la Carta de drets de l’usuari dels serveis de comunicacions electròniques, Reial 
decret 899/2009, de 22 de maig, i els drets d’informació veraç, eficaç, suficient, 
transparent i actualitzada que conté, i amb caràcter sectorial, el Reglament (UE) número 
531/2012, de 13 de juny de 2012, del Parlament Europeu, que permet integrar i interpretar 
altres àmbits territorials d’aplicació, de conformitat amb el contingut de les obligacions que 
descriu el seu article 15, que estableix els mecanismes de transparència i de salvaguarda 
per als serveis itinerants de dades al detall, i l’obligació de tots els operadors de telefonia 
d’atorgar a tots els seus clients l’oportunitat d’optar voluntàriament i gratuïtament per un 
mecanisme que faciliti informació sobre el consum acumulat, establir límits financers 
màxims per a períodes determinats d’ús, o adoptar, en la seva qualitat de proveïdor, 
mesures raonables per protegir als seus clients davant del pagament de serveis en 
itinerància per l’ús involuntari de serveis d’itinerància, la qual cosa inclou informar els seus 
clients sobre la manera d’evitar la itinerància involuntària en zones frontereres. 

 
Dels fets que consten acreditats a les presents actuacions arbitrals, cal estimar que no 
s’ha complert el que estableix el capítol III del títol II de la Carta de drets de l’usuari dels 
serveis de comunicacions electròniques. En aquest sentit, cal manifestar que correspon a 
la part reclamada, de conformitat amb les regles de la càrrega de la prova i el principi de 
facilitat probatòria, acreditar que s’ha donat compliment al dret del consumidor a obtenir 
informació veraç, eficaç, suficient i actualitzada en defensa dels seus legítims interessos 
econòmics, tramitant les reclamacions amb la diligència i professionalitat que li és 
requerida a la part reclamada. Aquesta actuació és contrària a les mínimes normes de 
diligència i professionalitat, infringint el principis bàsics dels usos de les relacions 
contractuals i de la bona fe de les relacions contractuals, principis que han de considerar-
se sempre des de l’òptica de la reciprocitat de les conductes de les diferents parts que 
integren una relació jurídica, i la seva exigibilitat es projecta sobre les lleialtats d’uns en 
relació amb els altres, i es considera que aquesta actuació de la part reclamada no està 
d’acord amb els valors ètics de lleialtat i honradesa —article 2 del Codi de Comerç—.  
 
En aquest sentit, la part reclamant ha manifestat a l’acte de l’audiència que se li va aplicar 
una tarifa sense consultar-li-ho, que no l’havia sol·licitat i que no van demanar-li el seu 
consentiment. Aquest òrgan arbitral considera que la part reclamada no va complir amb la 
càrrega de subministrar la informació prèvia a la prestació del servei, ja que li correspon la 
càrrega d’informar i també la càrrega de la prova d’haver facilitat aquesta informació, i 
sense que consti la utilització per part de la part reclamant dels suposats serveis que han 
estat abonats. 
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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 la part reclamant, adopta, en equitat, al seu bon judici, la següent 
 
 

RESOLUCIÓ ARBITRAL  
 

ESTIMAR la reclamació reconeixent el dret de la part reclamant a percebre de la part 
reclamada un import total i per tots els conceptes de 344,99 €, quantitat que correspon a 
l’import abonat per un servei no utilitzat, i del qual la part reclamant no va ser informada 
que s’activaria per defecte i de manera unilateral per la part reclamada. 

La part reclamada haurà d’ingressar la quantitat esmentada en el mateix compte bancari 
on s’efectuen el càrrecs de les factures, en el termini de cinc dies hàbils següents a la 
notificació del present laude.  

 


