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LAUDE: 256/2019 

 

Vista la controvèrsia plantejada en l’assumpte esmentat, la part reclamant manifesta que amb 
motiu del trasllat de domicili, la part reclamada ha faltat als compromisos contractuals acordats, ja 
que no s’ha disposat de serveis en el nou domicili en els terminis acordats. La part reclamant 
sol·licita que se li garanteixi la prestació dels serveis i, en cas que no sigui possible, que es tramiti 
la baixa de serveis sense penalitzacions, que se li retornin els cobraments indeguts i se la 
indemnitzi pels danys ocasionats per l’incident descrit. La part reclamada manifesta que la part 
reclamant ja té actius els serveis en la nova adreça, amb un alta nova en la línia fixa, i afegeix que 
ha realitzat abonaments de compensació. 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 que aquesta ha faltat als 
compromisos contractuals acordats en el moment en què va sol·licitar-los el trasllat dels serveis 
d’internet que tenia contractats amb aquesta operadora al seu nou domicili. Segons detalla a 
continuació, des de la data en què va sol·licitar el trasllat dels serveis d’internet que tenia 
contractats amb l’operadora reclamada al nou domicili, no disposa de servei actiu, i a continuació 
puntualitza que ha fet nombroses reclamacions a través del servei d’atenció al client, amb resultat 
infructuós fins avui, amb tots els prejudicis que això li suposa. 
 
Seguidament, assenyala que ha intentat donar de baixa el servei per poder-ne contractar amb una 
altra operadora que li pugui prestar el servei, però que d’altra banda des de la part reclamada li 
indiquen que serà penalitzat per incompliment de permanència; en canvi, quan els pregunta sobre 
el termini en què serà connectada de nou la línia no saben donar-li una resposta precisa. 
 
La part reclamant aporta còpia del full oficial de reclamació, còpia de factures, còpia de missatges 
SMS amb la part reclamada, còpia de a carta de la part reclamada de data 16/11/2018 i còpia de 
correus electrònics.  
 
La part reclamant sol·licita que se li garanteixi la prestació dels serveis i, en cas que no sigui 
possible, que es tramiti la baixa de serveis sense penalitzacions, que se li retornin els cobraments 
indeguts i se la indemnitzi pels danys ocasionats per l’incident descrit.  
 
La part reclamada, en el seu escrit inicial, un cop efectuades les comprovacions oportunes sobre 
el trasllat de la línia en servei del domicili sol·licitat per la part reclamant, informa que han 
comprovat que aquest ja té actius els serveis en la nova adreça, amb una alta nova en la línia fixa.  
 
Així mateix, s’indica que s’ha realitzat un abonament per import de 170,01 €, corresponent a les 
factures emeses des del 15 d’abril fins al 15 d’octubre de 2018, en què s’aplicava la quota 
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mensual contractada, i al mes en què el reclamant no va poder gaudir del servei de fibra 
contractat.  
 
La part reclamant, en escrit de data 18/2/2019, manifesta la seva disconformitat amb les 
al·legacions presentades per la part reclamada, atès que, tal com va manifestar en el seu moment, 
considera que els imports abonats per l’operadora no corresponen en realitat amb els que, al seu 
entendre, han estat cobrats de manera errònia pel servei contractat; raó per la qual va presentar 
les corresponents factures emeses per la part reclamada. D’altra banda, assenyala que encara se 
li continuen cobrant imports per serveis dels quals va sol·licitar la cancel·lació en el seu moment, 
com és el cas del servei “HBO”, (7,99 €/mes) i “Vodafone Secure Net” (0,83 €/mes), sobre els 
quals va cursar múltiples reclamacions en el seu moment. Assenyala que encara que se n’estigui 
cobrint una part amb la devolució de l’import fixat en 170,01 €, no ho considera apropiat atès que, 
segons assenyala, es tracta d’un producte que no ha utilitzat mai ja que no disposa de televisor en 
el seu domicili.  
 
Assenyala que encara que li hagin restablert el servei i en aquest moment compti amb internet fix i 
mòbil, continua mostrant la seva disconformitat amb l’import de la devolució ofert per aquesta 
empresa, que no ha tingut en compte els danys i perjudicis generats pel mal servei ofert en el seu 
moment per l’operadora reclamada.  
 
Per aquest motiu, sol·licita a l’operadora que comprovi de nou els imports oferts i li plantegi una 
proposta que s’acosti a la realitat dels danys generats per l’incident ressenyat.  
 
La part reclamada, en escrit de data 22/2/2019, es reitera en les seves al·legacions anteriors, i 
afegeix que l’import abonat de 117,11 € s’ha transferit al compte bancari de la part reclamant amb 
data 30/1/2019. Respecte a la quota mensual dels serveis contractats pel reclamant, es comunica 
que és de 39 € (IVA inclòs).  
 
La part reclamada aporta una còpia de la factura d’abonament de data 20/11/2018 per un import 
de 170,10 €.  
 
La part reclamant, en escrit de data 12/3/2019, manifesta la seva disconformitat amb les 
al·legacions presentades per la part reclamada, es reitera en les argumentacions exposades en 
els seus escrits anteriors i sol·licita que la part reclamada presenti una proposta seriosa, concreta i 
que s’ajusti a la realitat.  
 
La part reclamant manifesta que no ha rebut l’import indicat, i afegeix que aporta còpia de 
l’extracte bancari del qual és titular el reclamant entre les dates que van de l’1/1/19 al 28/2/19.  
 
La part reclamada, en escrit de data 30/9/2019, es reitera en les seves al·legacions anteriors, 
repeteix que els consta com a enviada, amb data 31 de gener, transferència a favor de la part 
reclamant, per import de 117,11 €.  
 
D’altra banda, en relació amb els imports facturats pels serveis denominats “Vodafone Secure Net” 
i “HBO”, li comuniquen que han generat un ajustament per un import de 18,99 € (IVA inclòs), 
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corresponent a la quota d’HBO emesa i les quotes de Secure Net que se li han facturat des del 
novembre del 2018. Afegeixen que, en el transcurs dels pròxims dies, el reclamant rebrà 
transferència per aquest import en el mateix número de compte en què té domiciliades les seves 
factures.  
 
Finalment, es confirma que, actualment, el reclamant ja no té els serveis de Vodafone Secure Net i 
HBO actius amb la seva operadora.   
 
La part reclamada aporta una còpia del comprovant bancari de la transferència efectuada per part 
de l’operadora reclamada per un import de 117,11 €, efectuat amb data 30/9/19.   
 
 
AUDIÈNCIA  
 
Es va fixar la vista oral per al dia 14 de novembre de 2019, a les 12.00 hores, i es van citar 
ambdues parts per a la vista esmentada, i es va trametre, amb aquesta finalitat, còpia de la 
reclamació i de les al·legacions a les parts, amb l’advertiment que a l’acte d’audiència es podrien 
presentar les al·legacions i proves que s’estimessin convenients en defensa dels seus interessos, i 
que aquesta se celebraria encara que alguna de les dues parts no hi comparegués.  
 
No compareixen a l’acte de l’audiència ni la part reclamant, degudament notificada, ni la part 
reclamada, que ha excusat la seva assistència i ha presentat escrit d’al·legacions. 
 
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. 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 què s’han 
d’aplicar, atenent fonamentalment el seu esperit i finalitat, i cal ponderar l’equitat en l’aplicació de 
les normes, llevat que la llei permeti expressament que les resolucions puguin descansar de 
manera exclusiva en l’equitat. 
 
II. 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. 
 
III. 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.  
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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 aquest sentit, consta aportat a les presents actuacions arbitrals una prova documental d’haver-
se realitzat abonaments, mitjançant transferència bancària, fet que cal posar en relació amb les 
altres pretensions de la part reclamada. Manca realització de cap tipus d’acreditació de fets, la 
qual cosa no permet a aquest òrgan arbitral resoldre sobre la totalitat de les pretensions objecte 
de la present controvèrsia. 
 
IV. De conformitat amb el 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. 
 
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 el que 
estableix l’article 48.3.c), del Reial decret 231/2008, de 15 de febrer, que regula el sistema arbitral 
de consum, atès que no s’han aportat els elements indispensables per al coneixement del 
conflicte. 

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

 


