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LAUDE: 260/2019 

 
Vista la controvèrsia plantejada en l’assumpte esmentat, la part reclamant manifesta que 
va deixar sense efecte una sol·licitud de portabilitat, atès que no es va arribar a portar a 
terme per la manca de professionalitat de l’operari de la part reclamada. La part reclamant 
sol·licita que es declari estar al corrent de pagaments, donar de baixa les seves dades en 
els arxius de la part reclamada, i l’abonament de 198,44 €, en concepte de danys en el 
seu domicili. La part reclamada manifesta que donar de baixa anticipada als tres primers 
mesos té un cost de fins a 150 €. La part reclamada sol·licita que es tingui per efectuada 
la reconvenció per import de 174,01 €. 
 
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 la portabilitat dels 
serveis telefònics que tenia anteriorment contractats amb un altre operador, amb la 
corresponent gravació de la contractació per via telefònica. Hi afegeix que un tècnic de la 
part reclamada es va desplaçar al seu domicili, i li va explicar que havia de canviar 
d’ubicació l’encaminador, però que va obrir tots els caixetins de connexions que tenia pel 
rebedor i el menjador, va desmuntar diversos endolls situats en el menjador i va estirar 
tots els cables per veure d’on provenia la connexió.  
 
Ressenya que el tècnic no va saber trobar l’accés per a la fibra i va deixar instal·lat 
l’encaminador al mateix lloc on hi havia inicialment el de l’operador anterior, atès que 
resultava impossible col·locar l’encaminador esmentat prop del seu aparell de TV. Explica 
que al cap de poca estona de marxar el tècnic van intentar connectar la TV, i aquí va ser 
quan es van adonar que no funcionava, que no rebia canals, i que, a més, un dels 
interruptors que el tècnic havia desmuntat no funcionava.  
 
Indica que es van posar en contacte de nou amb el tècnic per explicar-li la situació, i que 
aquest va fer cas omís de les seves indicacions; finalment, després de molt insistir-hi, van 
aconseguir que accedís a desplaçar-se de nou al seu domicili per revisar la instal·lació. En 
aquell moment es van adonar que havia trencat el cable d’antena que havia estirat durant 
les comprovacions, i de la mateixa manera va tornar a col·locar bé l’endoll que havia 
deixat sense funcionament.  
 
També diu que l’operari va estar molta estona intentant passar un nou cable d’antena, 
tractant treure el cable trencat des d’un altre accés, va trencar diversos trams més (sobre 
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la qual cosa adjunta imatges); finalment assenyala que el va deixar instal·lat de manera 
provisional a una antena de TV creuant tot el menjador. Afegeix que aquella mateixa tarda 
es va dirigir al distribuïdor autoritzat per anar a buscar les targetes SIM, i es va trobar que 
a la botiga no tenien constància de la petició de les targetes esmentades. Posteriorment 
va trucar al telèfon d’atenció al client (1444) per comunicar el fet, i li van dir que les 
portabilitats no s’havien iniciat, ja que aquest procediment s’inicia una vegada 
l’encaminador està instal·lat en el domicili del client. Afegeix que després de diverses 
trucades, el tècnic de la part reclamada es va presentar de nou al seu domicili per intentar 
passar un nou cable d’antena, amb resultat infructuós, tot adduint que el tub guia devia 
estar trencat per dins.  
 
Tenint en compte la situació generada, que qualifica com a "nefast servei" prestat pel 
tècnic, ressenya que va decidir anul·lar la seva sol·licitud de portabilitat, i afegeix que ha 
retornat l’encaminador i que es va veure obligada a efectuar l’encàrrec professional per tal 
d’arreglar els desperfectes ocasionats en l’intent d’instal·lació de la nova antena.  
 
També manifesta que entre les dates que van del 4/9/2018 al 12/9/2018 va estar amb un 
telèfon fix provisional, amb un número que no era el seu habitualment, i afegeix que ningú 
el va informar d’aquest fet ni que perdria el seu número de telèfon fins a la portabilitat; 
amb els consegüents problemes en les trucades efectuades des del seu telèfon mòbil, 
que de vegades funcionava i de vegades no.  
 
La part reclamant aporta còpia de correus electrònics; còpia de comunicacions 
intercanviades via SMS; còpia de les diverses notificacions enviades per la firma ISGF; 
còpia del justificant d’enviament de correu certificat; fotografies sobre l’estat del cablejat 
utilitzat en la reparació descrita, així com altres imatges en què es poden apreciar els 
desperfectes ocasionats a les parets del domicili de la reclamant; còpia de factura per 
import de 198,44 €, en concepte de treballs de “descobrir regates; destapar tub de 
corrugat i canviar cable TV; col·locar tub de corrugat, tapar regates i forats; comprovació 
de la senyal de TV; trobar i deixar lliure el pas per a la fibra òptica”, i còpia dels plànols del 
domicili.  
 
La part reclamant sol·licita que es declari estar al corrent de pagaments, donar de baixa 
les seves dades en els arxius de la part reclamada, i l’abonament de 198,44 €. 
 
La part reclamada, en el seu escrit inicial, manifesta que adjunten còpia del contracte 
formalitzat amb data 29/8/2018, en el qual consta en la clàusula 4 “que té un cost de fins a 
150 €, donar de baixa anticipada als tres primers mesos”. Respecte a la provisió de TV 
que indica la reclamant, i seguint les condicions generals assenyalades en la Clàusula 3, 
ressenyen que consideren que correspon al titular de la línia complir amb els requisits 
tècnics per poder fer a la instal·lació dels serveis.  
La part reclamada aporta còpia de contracte i còpia de la factura de data 1/10/2018. 
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La part reclamant, en escrit de data 4/3/2019, manifesta la seva disconformitat amb les 
al·legacions presentades per la part reclamada, i manifesta: 
 
Primera.- El contracte realitzat de data 29/8/2018 es va fer telefònicament, i remarca a 
continuació que la còpia a la qual la companyia al·ludeix no va estar mai a la seva 
disposició. Hi afegeix que la seva portabilitat no es va fer mai efectiva, no va tenir mai la 
consideració com a client i, per tant, no va poder accedir mai a consultar ni els contractes 
ni factures emeses al seu nom, i afegeix que no va signar mai cap contracte. 
 
Segona.- Respecte a la clàusula 3 del contracte: “Corresponde al titular tener los 
requisitos técnicos para proceder a la instalación de los servicios”, al·lega que la seva 
instal·lació era totalment correcta, i presentava les condicions necessàries per a la 
instal·lació. 
 
Tercera.- Es reafirma a indicar que no accepta la penalització econòmica per instal·lació, 
per considerar que no va haver-hi una instal·lació real i efectiva ni correcta per part del 
servei tècnic.  
 
Quart.- Es reitera a indicar que la instal·lació no va funcionar bé des d’un inici, i considera 
que la penalització econòmica no es correspon amb un servei real i efectiu. 
 
Cinquè.- Respecte a la facturació emesa, considera que no és procedent el cobrament, 
atès que la portabilitat no es va fer mai efectiva.  
 
La part reclamada, en escrit de data 30/9/2019, es reitera en les seves al·legacions 
anteriors.  
 
La part reclamada sol·licita que es tingui per efectuada la reconvenció per import de 
174,01 €. 
 
AUDIÈNCIA  
 
Es va fixar la vista oral per al dia 21 de novembre de 2019, a les 9.40 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. 
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. 
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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 a continuació es transcriu:  
 
“La part reclamant fa una explicació detallada de la manca de diligència en la actuació 
professional realitzada per l’operari de la part reclamada, actuacions realitzades en el seu 
domicili i que consten a les actuacions, i afegeix que va anul·lar la petició de portabilitat 
sense que tingués cap servei de la part reclamada. 
 
També manifesta que després de la seva intervenció d’aquest operari de la part 
reclamada no funcionaven dos endolls ni la TV, i afegeix que després d’avisar diverses 
vegades, quan aquest operari va tornar al seu domicili, va arrencar l’antena, i mostra les 
fotografies amb els desperfectes a la paret. 
 
A la pregunta de l’òrgan arbitral, la part reclamant manifesta que l’operari no li va deixar 
cap document, i afegeix que ella li va reclamar un justificant, però que aquest només li 
deia el seu nom, Jesús, i el seu número de telèfon. També manifesta que va retornar 
l’encaminador, i mostra el document justificatiu de la devolució, mitjançant el justificant de 
tramesa certificada mitjançant els serveis postals. 
 
La part reclamant també manifesta que posa en dubte la qualificació tècnica de l’operari 
de la part reclamada que va intervenir en el seu domicili”. 
 
Es dona per conclosa l’audiència. 
 
Aquest òrgan arbitral, considerant els fets detallats, les al·legacions formulades i les 
proves aportades per les parts, 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.  
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En les presents actuacions arbitrals, consta acreditat que no es va fer efectiva la 
portabilitat inicialment sol·licitada, per revocació efectuada per la part reclamant. El motiu 
d’aquesta cancel·lació va ser la manca de diligència de la part reclamada, per la qual cosa 
l’operador finalment escollit com a receptor (la part reclamada) és el que ha de realitzar 
tots els tràmits davant l’operador donant fins a fer efectiu el canvi de l’operador amb la 
conservació del número.  

Els processos de canvi d’operador són revocables. Durant aquests processos, l’operador 
receptor està obligat a informar amb precisió i exactitud sobre aquest extrem, i una petició 
de cancel·lació de la sol·licitud de portabilitat que és exercida dins dels terminis establerts 
ha de ser admesa. Els operadors estan obligats a cedir el número d’un determinat abonat 
quant aquest es doni de baixa com a tal, i simultàniament, d’alta amb un altre operador, 
considerant que hi ha simultaneïtat quan la sol·licitud d’alta amb el nou operador inclou la 
petició de tramitar la baixa. L’operador receptor és el que ha de realitzar tots els tràmits 
davant l’operador donant fins a fer efectiu el canvi de l’operador amb la conservació del 
número, i no en consta cap prova aportada de la part reclamant respecte a les seves 
actuacions realitzades en aquest sentit. 

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 
més atenció delimitativa i de valoració, com a conseqüència de l’aparició de noves 
activitats, formes i manifestacions socials.  
 
IV. 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. 
 
VI. 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.   
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En les presents actuacions arbitrals, la part reclamant ha manifestat a l’acte de l’audiència 
que el tècnic que va actuar en el seu domicili i en nom i interès de la part reclamada, 
senyor Jesús, no es va voler identificar i va actuar de manera poc diligent i amb manca de 
professionalitat, que a criteri d’aquest òrgan arbitral queda acreditat mitjançant la prova 
fotogràfica aportada. 
En aquest mateix 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.  
 
La part reclamada aporta com a prova documental escrits de manifestacions, i factura de 
data 1/10/2018, en què consta un càrrec per import de 123,97 €, en concepte d’instal·lació 
de fibra, obviant el fet (al qual no es dona resposta) que l’objecte de la present 
controvèrsia és que la instal·lació esmentada no es va realitzar correctament, que no es 
va prestar servei, i que les actuacions parcials realitzades pel senyor Jesús, tècnic que va 
actuar en nom i interès de la part reclamada, en el domicili de la part reclamant, no es va 
voler identificar i va actuar de manera poc diligent o amb manca de professionalitat.  
 
No consta aportada cap al·legació de la part reclamada respecte a aquesta pretensió de 
la part reclamant, així com tampoc que s’hagin sol·licitat explicacions o aclariments a la 
persona que va realitzar les actuacions professionals en nom i interès de la part 
reclamada, i en el domicili de la part reclamant. 
 
L’òrgan arbitral, en virtut dels fets i fonaments exposats i de les al·legacions presentades 
que consten a les actuacions 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 198,44 €.  

DESESTIMAR la reconvenció.  

La part reclamada notificarà a la part reclamant que es troba al corrent de pagaments que 
es derivin de la present reclamació.  

La part reclamant haurà de comunicar, en el termini dels 5 dies hàbils següents a la 
recepció de la notificació d’aquest laude, el número de compte corrent o llibreta d’estalvis 
a l’òrgan arbitral perquè la part reclamada dugui a terme la devolució de l’import esmentat.  
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La part reclamada haurà d’ingressar la quantitat esmentada en el termini de 30 dies hàbils 
següents a la comunicació del número de compte o llibreta per part de l’òrgan arbitral.  

 


