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LAUDE: 259/2019 

 

Vista la controvèrsia plantejada en l’assumpte esmentat, la part reclamant manifesta que 
la part reclamada no ha complert amb el seu compromís de facilitar-li el duplicat d’una 
targeta SIM a causa del robatori del terminal mòbil, i afegeix que després de rebre fins a 6 
targetes SIM diferents, cap d’elles va arribar a funcionar correctament. La part reclamant 
sol·licita una compensació pels inconvenients ocasionats, així com per les pèrdues 
econòmiques que el fet descrit li ha ocasionat. La part reclamada manifesta que el servei 
de correu electrònic és un producte que no proporciona, i afegeix que no es fa 
responsable de sostraccions, robatoris o pèrdues de les quals són objecte els seus clients 
i que no els consta que s’hagin dut a terme les gestions manifestades a fi de poder aplicar 
les restriccions necessàries per evitar l’ús indegut o l’abús del servei per part de tercers. 
La part reclamada sol·licita que es tingui per efectuada la reconvenció per un import de 
1.667,69 €. 
 
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, a causa dels seriosos inconvenients que li ha 
generat el fet que aquesta hagi estat incapaç d’acomplir amb el seu compromís de 
facilitar-li el duplicat d’una targeta SIM, atès que havia extraviat l’original fruit del robatori 
del terminal mòbil. Segons passa a detallar a continuació, després d’interposar denúncia 
sobre els fets descrits a la comissaria, es va adreçar a un establiment oficial de la 
companyia reclamada per sol·licitar un duplicat de la targeta SIM del seu número.  
 
Manifesta que la citada targeta no va arribar mai a activar-se, raó per la qual es va 
personar a l’establiment, on se li va facilitar una nova targeta SIM, que tampoc va arribar a 
activar-se correctament. Finalment relata com, seguint les indicacions dels responsables 
de la firma reclamada, va haver de desplaçar-se a l’oficina principal de la companyia per 
efectuar les gestions oportunes, i subratlla que va acudir a l’establiment esmentat durant 5 
dies seguits, sense obtenir-ne cap resultat profitós.  
 
Segons diu a continuació, després de rebre fins a 6 targetes SIM diferents, cap d’elles va 
arribar a funcionar correctament. Puntualitza que el número de telèfon esmentat està 
connectat al seu compte bancari, en el qual tenia les claus d’accés a tots els seus inicis de 
sessió a Espanya, així com al seu compte de correu electrònic.  
 
A continuació enumera els nombrosos inconvenients que la present problemàtica li ha 
generat en la seva cartera de clients potencials i consegüent pèrdua de possibles 
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ingressos, a causa dels descrits problemes “tècnics” ocasionats per l’operadora 
reclamada. Acaba ressenyant que en l’actualitat la companyia ha bloquejat la línia del 
número en qüestió.  
 
La part reclamant aporta còpia del contracte amb la part reclamada, còpia del contracte 
amb un altre operador i còpia del justificant del tràmit de denúncia policial.  

La part reclamant sol·licita que part reclamada assumeixi la seva responsabilitat en la 
problemàtica plantejada, i formalitzi algun tipus de compensació pels inconvenients 
ocasionats, així com per les pèrdues econòmiques que el fet descrit li ha ocasionat. 

La part reclamada, en el seu escrit inicial, manifesta que un cop realitzades les gestions 
oportunes, els consta com a activada una línia de prepagament a nom de la part 
reclamant amb l’operadora reclamada. 

Així mateix, passen a puntualitzar al reclamant que el servei de correu electrònic és un 
producte que no proporciona la seva companyia, raó per la qual assenyalen que no poden 
accedir al seu correu electrònic personal. 

La part reclamant, en escrit de data 8/8/2019, manifesta la seva disconformitat amb les 
al·legacions presentades per la part reclamada, es reitera en les seves al·legacions 
anteriors i aporta còpia del contracte de venda a terminis del terminal, amb una quota 
mensual de 27 €. 
 
Seguidament assenyala que, segons els seus càlculs, ha perdut un import total de 
2.350 €, en el decurs del primer mes en què no va poder disposar del seu número de 
telèfon mòbil; sense que ningú a la companyia es fes responsable del seguiment de la 
incidència descrita amb anterioritat. 
 
Per acabar, assenyala que disposa del contracte esmentat amb un altre operador, on 
únicament s’haurien copiat els seus detalls del número de contracte amb l’operadora 
reclamada, atès que, a causa del robatori descrit del seu passaport, no se li permet 
accedir al seu correu electrònic, ja que aquest està connectat amb el número del telèfon 
mòbil que l’operadora ha desconnectat. 

La part reclamada, en escrit de data 4/6/2019, manifesta que la part reclamant ja no és 
client de l’operadora reclamada. 
 
Afegeix seguidament que, segons han pogut comprovar, el servei que es reclama sobre la 
línia controvertida està donat de baixa des del 6/1/2018, raó per la qual assenyalen que 
no és possible solucionar la incidència amb la línia que aquest els reclama i els duplicats 
de targeta SIM que els indica.  
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La part reclamada, en escrit de data 1/10/2019, manifesta que l’operadora reclamada no 
es fa responsable de les sostraccions, robatoris o pèrdues de les quals són objecte els 
seus clients, si bé existeixen processos generats internament per aquesta, i que estan 
encaminats a afavorir als seus clients a fi de tractar de minimitzar d’aquesta manera els 
danys ocasionats per tercers. 
 
En aquest sentit, recorden al reclamant que, tal com se’l va informar en el seu moment, en 
primer lloc és necessari notificar la pèrdua, sostracció o robatori en algun dels centres 
d’atenció al client de la companyia, a fi de poder aplicar les restriccions necessàries per 
evitar l’ús indegut o l’abús del servei per part de tercers. 
 
Així mateix, assenyalen que una vegada realitzada aquesta gestió, cal sol·licitar un 
duplicat de la targeta SIM perquè, d’aquesta manera, el client afectat per aquesta situació 
pugui fer ús del servei sense que l’antiga targeta SIM pugui ser utilitzada per tercers. 
 
Per aquest motiu, i atès que, segons consta en els seus sistemes informàtics, el reclamant 
no va dur a terme ambdues gestions, indiquen que no consideren que sigui procedent el 
reemborsament de les factures objecte de la present controvèrsia. 
 
Així mateix, amb referència a la resta de factures emeses, assenyalen que no s’hi facturen 
quotes de servei, sinó les quotes corresponents al pagament ajornat dels dispositius 
associats a les numeracions anteriorment indicades. 
 
En aquest sentit, lamenten comunicar que la circumstància exposada pel reclamant, 
robatori del terminal, no l’eximeix del compliment de les obligacions de pagament 
contretes en virtut del contracte de venda a terminis subscrit. Per aquesta raó, consideren 
que no és procedent cursar la petició sobre la seva sol·licitud de “no pagament de les 
quotes pendents de pagament del terminal adquirit mitjançant un contracte de venda a 
terminis”. 
 
La part reclamada aporta còpia del contracte de serveis, còpia del contracte de venda de 
terminal a terminis i còpia de les factures controvertides. 

La part reclamada sol·licita que es tingui per efectuada la reconvenció per un import de 
1.667,69 €. 
 
AUDIÈNCIA  
 
Es va fixar la vista oral per al dia 21 de novembre de 2019, a les 09.20 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 
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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, que 
ha excusat la seva assistència; 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 
més 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.  
 
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, no consta que s’hagi aportat a les presents actuacions arbitrals cap 
prova documental suficient, ni ha estat possible efectuar interrogatori de la part reclamant, 
que no permet tenir per acreditats fets determinants de la present controvèrsia.  
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En el mateix sentit, es va notificar a la part reclamant, en data 14/10/2019, la reconvenció 
efectuada per la part reclamada, sense que consti a les actuacions arbitrals que s’hagi fet 
cap tipus d’al·legació. En aquest mateix sentit, es va notificar a la part reclamant que 
podia designar un representant, o bé presentar escrit d’al·legacions mitjançant correu 
electrònic, però no en costen d’aportades.  
 
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, atès que el contingut 
de les actuacions arbitrals no permet a aquest Òrgan arbitral resoldre sobre els fons de la 
controvèrsia. 
 
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 la possibilitat de recórrer a la via judicial en defensa dels 
seus drets. 

 


