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LAUDE: 267/2019 

 

Vista la controvèrsia plantejada en l’assumpte esmentat, la part reclamant manifesta que la part 
reclamada li ha estat cobrant quotes mensuals per l’adquisició d’un terminal mòbil que ja havia 
pagat al comptat, sense atendre les seves reiterades protestes presencials a l’establiment on va 
adquirir l’objecte controvertit i a les oficines de la companyia. La part reclamant sol·licita la 
devolució dels cobraments indeguts i una compensació econòmica pels perjudicis causats, que 
quantifica en un mínim de 350 €, atès el temps, l’estrès i les molèsties ocasionades. La part 
reclamada manifesta que han anul·lat les quotes duplicades, per la qual cosa queda un saldo a 
favor de la part reclamant de 30,37 €, que es va ingressar en el seu compte bancari. La part 
reclamada manifesta que considera que no és procedent realitzar més abonaments, i 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 li ha estat cobrant els 
terminis per l’adquisició d’un terminal mòbil que, segons afirma, ja havia pagat al comptat a 
l’establiment oficial de l’operadora; i no se li ha retornat cap tipus d’import pel pagament realitzat 
per duplicat del terminal esmentat.  
 
La part reclamant aporta còpia de la factura d’adquisició del terminal, de data 28/3/2017, amb la 
indicació de pagament mitjançant targeta; còpia de la carta de la part reclamada de data 
2/11/2018; còpia de correus electrònics; còpia de factures, i còpia de rebuts de càrrecs bancaris. 
 
La part reclamant sol·licita la devolució dels cobraments indeguts i una compensació per les 
molèsties que se li han ocasionat i el temps dedicat a la present problemàtica.  
 
La part reclamada, en el seu escrit inicial, manifesta que un cop efectuades les comprovacions 
oportunes i revisats els fets, es reiteren en el seu escrit anterior, i han anul·lat les quotes 
duplicades, corresponents al pagament a terminis del terminal que havia estat abonat al comptat, i 
afegeix que han comprovat que ja no apareixen quotes del citat pagament a terminis.  
 
No obstant això indicat anteriorment, sol·licita que es transmeti a la part reclamant que s’han dut a 
terme les gestions pertinents amb el departament de cobraments perquè l’import de les quotes del 
pagament a terminis satisfetes a retornar s’utilitzi per compensar l’import de la factura de data 
emesa amb data 1/2/2019. Després d’això quedarà un saldo a favor del reclamant per import de 
30,27 €.  
 
La part reclamada aporta còpia de les factures. 
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La part reclamant, en el seu escrit de data 6/3/2019, manifesta la seva disconformitat amb les 
al·legacions presentades per la part reclamada i efectua les al·legacions següents:  
 
Inicialment es reitera a assenyalar que amb data 28/3/2017 va adquirir un terminal mòbil, amb 
pagament efectuat al comptat, i afegeix que des de l’operadora li van estar cobrant incorrectament 
les quotes mensuals com si l’hagués comprat a terminis.  
 
Indica que, malgrat les seves reiterades protestes a l’establiment on va adquirir el telèfon 
esmentat, així com presencialment a les oficines de la companyia, no van atendre les seves 
queixes i se li van continuar cobrant les quotes fins al mes de novembre de 2018. Assegura que 
fins al dia 22 de febrer del 2019 no se li van reemborsar les quotes pagades incorrectament, en 
què aquesta va fer un ingrés de 30,37 €, i va efectuar la compensació de no cobrar-li la factura 
corresponent al mes de febrer.  
 
Subratlla de nou que la companyia va cometre un greu error i que durant més de 6 mesos (malgrat 
haver cursat reclamació a través de l’oficina municipal d’informació al consumidor, amb data del 
23 d’octubre del 2018) no va atendre la seva demanda de devolució de les quantitats cobrades 
indegudament i per duplicitat sobre el mateix objecte de controvèrsia.  
 
A continuació s’enumeren el que descriu com a “gran quantitat de molèsties” (desplaçaments a les 
oficines de l’operadora, a l’OMIC, innumerables trucades a la companyia, redacció de cartes...) en 
temps i estrès. A més, resta amb l’obligació de mantenir-se com a client sota l’amenaça d’haver de 
satisfer una penalització per incompliment del seu compromís de permanència.  
 
La part reclamant sol·licita la devolució dels cobraments indeguts i una compensació econòmica 
pels perjudicis causats, que quantifica en un mínim de 350 €.  
 
La part reclamada, en escrit de data 13/3/2019, manifesta que es van anul·lar les quotes 
corresponents a la venda a terminis, i afegeix que en data 13/2/2019 es va fer efectiva aquesta 
anul·lació per un import total de 132 €.  
 
La part reclamada, en escrit de data 30/9/2019, es reitera en les seves al·legacions anteriors, i 
afegeix que es van anul·lar les quotes de la venda a terminis del terminal objecte de controvèrsia, 
per un import total de 132 €. Manifesta que, d’aquesta manera, el saldo a favor de la part 
reclamant va quedar fixat en la quantitat 30,37 €, que va ser ingressat en el compte bancari de la 
part reclamant en data 19/2/2019.  
 
La part reclamada manifesta que considera que no és procedent realitzar més abonaments, i 
sol·licita que es desestimi la reclamació. 
 
AUDIÈNCIA  
 
Es va fixar la vista oral per al dia 21 de novembre de 2019, a les 13.00 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 
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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 la seva pretensió inicial consistia en la devolució de cobraments 
indeguts efectuats per la part reclamada, però que a data d’avui la part reclamada ha retornat 
aquests imports, que acrediten l’error comès, i afegeix que a data d’avui la seva pretensió és rebre 
una indemnització, que quantifica en 350 €, i efectua una explicació detallada del seu escrit de 
data 6/3/2019, en què consta que la part reclamada li va estar cobrant incorrectament les quotes 
mensuals de l’adquisició d’un terminal com si l’hagués comprat a terminis, tot i que el va adquirir 
amb pagament al comptat, i afegeix que, malgrat les seves reiterades protestes a l’establiment on 
va adquirir el telèfon esmentat, així com presencialment a les oficines de la companyia, no van 
atendre les seves queixes i li van continuar cobrant les quotes fins al mes de novembre de 2018. 
Assegura que fins a la data del dia 22 de febrer del 2019 no se li van reemborsar les quotes 
pagades incorrectament, quan aquesta li va ingressar els cobraments indeguts, i va efectuar la 
compensació de no cobrar-li la factura corresponent al mes de febrer.  
 
Reitera que la part reclamada va cometre un greu error i que durant més de 6 mesos no va 
atendre la seva demanda de devolució de les quantitats cobrades indegudament, i afegeix que 
aquest fet ha suposat una gran quantitat de molèsties, en temps i estrès, i hi afegeix l’obligació de 
mantenir-se com a client sota l’amenaça d’haver de satisfer una penalització per incompliment del 
seu compromís de permanència. 
 
Reitera que el terminal es va comprar de manera presencial en un distribuïdor autoritzat, i que es 
va abonar al comptat, i afegeix que no és comprensible que després també es facturi a terminis i 
no es tramitin les reclamacions”. 
 
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 
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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.  
 
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 facturar a terminis per un terminal abonat 
al comptat, i aquest òrgan arbitral considera que no s’ha tramitat la petició realitzada inicialment en 
data 10/10/2018 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. 
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En aquest sentit, consta acreditat a la carta de la part reclamada de data 2/11/2018 que s’ha 
compromès a ingressar en compte bancari de la part reclamant les quotes cobrades 
indegudament. 
 
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 14/2/2019, es manifesta que s’ha 
donat ordre al departament de cobraments perquè l’import de les quotes satisfetes en concepte de 
pagament a terminis s’utilitzi per compensar l’import de la factura de data 1/2/2019, amb un saldo 
favorable de 30,27 €, fet que cal posar en relació amb la data de la factura d’adquisició del 
terminal, de 28/3/2017, i la constància d’haver-se realitzat el pagament mitjançant targeta. Aquest 
òrgan arbitral considera que la part reclamada va atendre extemporàniament, i després d’haver 
d’efectuar múltiples reclamacions, la pretensió de recuperar uns pagaments indeguts, per errors 
de la part reclamada en la facturació d’un pagament indegut, de caràcter periòdic. 
 
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—.  
 
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 125 €.   
 
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 
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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 125€.  

Es té per efectuat l’abonament mencionat. 

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.  

 


