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LAUDE: 266/2019 

 

Vista la controvèrsia plantejada en l’assumpte esmentat, la part reclamant manifesta que un error 
de la part reclamada en la facturació realitzada, en la qual no es van tenir en compte els 
descomptes promocionals oferts, li va suposar estar uns dies sense servei i haver d’efectuar 
múltiples reclamacions, i afegeix que en cap moment es va negar a pagar l’import segons 
contracte. La part reclamant sol·licita una indemnització de 800 €, o bé 1 any d’exempció de 
pagaments. La part reclamada manifesta que han fet les gestions oportunes perquè s’apliqui la 
quota segons l’oferta realitzada, i afegeix que han realitzat dues factures rectificatives per adequar 
la facturació a l’oferta, i que la part reclamant ha abonat aquestes dues factures rectificatives, que 
es corresponen amb la diferència dels cobraments indeguts, mitjançant targeta bancària. 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 inicialment, en no complir amb la facturació de les tarifes 
pactades, i efectua una explicació detallada del conjunt de les incidències esdevingudes durant els 
mesos d’octubre a desembre del 2018, mitjançant correu electrònic enviat a l’operadora 
reclamada, i les factures que són objecte de controvèrsia. 
 
Ressenya que les citades factures es van emetre sense els descomptes promocionals 
corresponents; a més d’incloure un càrrec de 22 € en concepte de TV Futbol, servei que segons 
assegura no va ser mai contractat, així com un càrrec de 20 € per impagats. Remarca que la tarifa 
que tenia establerta li fixava pagar un import de 56,20 €/mensuals pel paquet que tenia contractat, 
en lloc dels imports esmentats.  
 
Puntualitza que des de la data del 31/10/2018 fins al 24/12/2018, la companyia no va solucionar el 
tema, fins al moment en què va efectuar el pagament de 130,09 €, corresponent a la facturació 
dels mesos de novembre i desembre.  
 
Explica que en cap moment ha optat per retornar els rebuts emesos ni ha incorregut en impagats. 
Assenyala que durant aquest període va mostrar la seva disposició a pagar la part corresponent 
de les factures esmentades, i indica que des de l’operadora li van aconsellar que no ho fes perquè 
podria suposar generar més complicacions en el sistema, i es comprometien a avisar-lo quan 
hagués de fer-se el pagament, cosa que va succeir amb uns dies d’antelació a la redacció del seu 
escrit, a suggeriment del servei d’atenció al client.  
 
Tot seguit subratlla que va estar des del dia 10 fins al 20 de desembre sense tenir els serveis 
completament activats, i reitera que en cap moment es va negar a pagar la part corresponent de 
les factures esmentades.   
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La part reclamada aporta un arxiu Excel amb el detall de les trucades i converses mantingudes 
amb la part reclamada, còpia de les factures controvertides, còpia de la factura rectificativa i còpia 
de la carta de la part reclamada de data 11/1/2019.  
 
La part reclamant sol·licita una compensació econòmica pels prejudicis que la problemàtica 
descrita li ha generat en el transcurs dels 3 mesos assenyalats.  
 
La part reclamada, en el seu escrit inicial, manifesta que han fet les gestions oportunes perquè 
s’apliqui la quota segons l’oferta realitzada de 56,20 €.  
 
També manifesta que es va generar factura rectificativa per import de -131,78 €, que s’ha utilitzat 
per minorar l’import pendent de pagaments, que ascendeix a 150,55 €, que presentava el compte 
client del reclamant, i d’aquesta manera queda un import pendent de pagaments de 18,77 €, que 
la part reclamant ha pagat amb targeta bancària.  
 
S’afegeix que, en data 12/01/2019 es va generar una nova factura rectificativa, per import de -
44,70 €, import que s’ha utilitzat per minorar l’import pendent de pagaments de 105,35 €, que 
presentava el compte client del reclamant, i que d’aquesta manera queda un import pendent de 
pagaments de 60,58 €, import que la part reclamant ha pagat amb targeta bancària, i afegeix que 
les dues factures rectificatives corresponen a la diferència dels cobraments indeguts. Finalment, 
s’indica que el paquet de futbol ha estat desactivat, i que la quota oferta s’aplica correctament.  
 
La part reclamada aporta còpia de les factures objecte de la present controvèrsia.  
 
La part reclamant, en escrit de data 7/5/2019, manifesta la seva disconformitat amb les 
al·legacions presentades per la part reclamada i efectua les al·legacions següents:  
 
Ressenya que en les al·legacions presentades per l’operadora només es fa esment a la 
rectificació de factures errònies, qüestió que segons assenyala es va solucionar 70 dies després 
de produir-se l’error de la part reclamada a la primera factura controvertida, però subratlla que en 
canvi no es comenta ni es respon sobre la seva sol·licitud de compensació econòmica pels fets 
esdevinguts des del 31/10/2018 fins al 15/1/2019.  
 
Incideix en el fet que les respostes enviades per l’operadora únicament intenten justificar la 
rectificació de les factures totalment desfasades en els seus imports finals, amb la substitució 
d’altres d’adequades a la realitat (que es van solucionar amb 70 dies de retard, entre els 
abonaments practicats i els pagaments diferencials efectuats de la part reclamant).  
 
Mentrestant, remarca que no s’esmenta el fet que el reclamant ha tingut un total de 39 converses 
telefòniques amb els responsables de l’operadora, un total van ser unes 12 hores de converses 
per tractar de solucionar la present problemàtica. Hi afegeix el fet que, sense previ avís, el van 
deixar sense servei durant uns 11 dies, amb el consegüent trasbals que aquest fet li va provocar.  
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Per tot el que ha esmentat, torna a fer esment del seu profund molestar, pels inconvenients patits, 
pèrdua de temps i paciència, i indica que va preveure la possibilitat de donar-se de baixa, però 
que hi va desistir atès que té permanències en vigor, que li suposarien penalitzacions importants.  
La part reclamant sol·licita una indemnització de 800 € per tots els conceptes exposats 
anteriorment, o bé 1 any d’exempció de pagaments, quantitat que seria més o menys l’import que 
sol·licita.  
 
La part reclamada, en escrit de data 17/5/2019, manifesta que un cop efectuades les 
comprovacions oportunes i revisats els fets descrits per la part reclamant, s’agraeix que hagi posat 
aquesta situació en el seu coneixement, atès que les comunicacions que els fan arribar els seus 
clients són la millor ajuda a l’hora de detectar possibles irregularitats en el servei que l’operadora 
els ofereix.  
 
Afegeix que per als responsables de l’operadora és primordial el tracte i la informació que s’ofereix 
des de qualsevol dels seus departaments d’atenció, la qual cosa inclou els seus Centres 
Vodafone. Per aquest motiu, i com a conseqüència de la preocupació que els ha causat els fets 
que aquest exposa en el seu escrit, indica que han pres les mesures necessàries encaminades a 
millorar aquells aspectes que han estat l’origen de la incidència que se’ls ha comunicat. S’informa 
el reclamant que consideren no que no escau aplicar més descomptes sobre les seves línies ni 
tampoc la devolució de cap import en el seu compte bancari.  
 
La part reclamada, en escrit de data 27/9/2019, excusa la seva assistència a l’audiència, i 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 21 de novembre de 2019, a les 12.40 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.  
 
Assisteix a l’acte de l’audiència 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; 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 són certs els abonaments, i afegeix que atès els errors de 
facturació de la part reclamada, aquests es van regularitzar mitjançant les factures rectificatives, 
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que van trigar 70 dies a comunicar-li els imports que en resultaven, i manifesta que va abonar els 
18,77 € i 60,58 € mitjançant targeta de crèdit.  
 
La part reclamant manifesta que a data d’avui és client de la part reclamada, i manifesta que la 
seva pretensió es que li sigui abonada una indemnització de 800 €, o un any amb les mateixes 
condicions contractuals que té sense pagar factures, per les molèsties i danys morals ocasionats. 
La controvèrsia va començar per la facturació errònia de la part reclamada; explica la prova 
documental aportada, i afegeix que li havien promès que no li tallarien els serveis, i que no ho van 
complir, i afegeix que havia de fer transferències bancàries”. 
 
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.  
 
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.  
 
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. 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.  
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V. 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 les presents actuacions arbitrals consta acreditat l’error efectuat per la part reclamada en la 
facturació, tot i que s’han efectuat abonaments de rectificació, fet que cal posar en relació amb el 
que ha manifestat la part reclamant en les seves al·legacions. Aquesta controvèrsia s’ha produït 
amb motiu de la poca diligència de la part reclamada en l’aplicació de l’oferta realitzada, i aquest 
òrgan arbitral considera que no s’ha tramitat la petició realitzada inicialment en data 31/10/2018 i 
posteriors, amb rectificacions de les factures sol·licitades, amb la diligència i professionalitat que 
es requereix a la part reclamada.  Dels fets descrits amb anterioritat, 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, i atendre la petició de revisar el 
contingut de la facturació realitzada sense demores totalment innecessàries. En aquest sentit, 
consta acreditat a la carta de la part reclamada de data 11/1/2019, que ha realitzat un recàlcul de 
facturació i que cal posar-ho en relació amb el que manifestava el seu escrit de data 17/5/2019.  
 
VI. De la petició d’indemnització derivada de l’incompliment contractual.  
 
La indemnització per dany moral no ve a reparar la disminució soferta en el patrimoni (STS de 19 
d’octubre de 2000), i la seva valoració no resulta d’una prova objectiva. En les actuacions de les 
presents actuacions arbitrals, per quantificar el dany moral ocasionat a la part reclamant, aquest 
òrgan arbitral s’ha basat en la total falta d’atenció a la part reclamant per part de l’empresa 
reclamada, malgrat les reiterades queixes formulades.  
 
En aquest sentit, a l’escrit inicial de la part reclamada de data 8/2/2019, es manifesta que es dona 
resposta a la petició efectuada per aquesta Junta Arbitral de Consum, fet que cal posar en relació 
amb l’escrit inicial aportat per la part reclamant, on consta acreditat que els errors en les dues 
factures controvertides van suposar la suspensió del servei, per manca de pagament d’unes 
factures errònies. Aquest òrgan arbitral considera que la part reclamada va atendre 
extemporàniament, i després d’haver efectuar múltiples reclamacions, la pretensió de la part 
reclamant de només pagar l’import segons contracte. 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 
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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—.  
 
Això obliga la part demandada a indemnitzar la part reclamant pels danys morals derivats del seu 
il·legítim procediment. Aquests danys s’entenen d’acord amb la reiterada doctrina jurisprudencial 
sobre els danys morals, i el seu impacte emocional, entre d’altres, la sentència de 22 de febrer de 
2001. Aquest òrgan arbitral entén que aquests danys han de quantificar-se prudencialment en la 
suma de 200€.   
 
Cal esmentar la no compareixença de la part reclamada 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, 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  

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 200 €.  

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.  

 


