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Exp. 42/2020 
 
 
Vista la controvèrsia plantejada en l’assumpte esmentat, la part reclamant manifesta que la 
peça de vestir (composada d'americana i pantalons) que va encomanar a l'establiment 
reclamat, no està confeccionat amb la professionalitat requerida. La part reclamant sol·licita 
que s’apliqui un descompte del 50% del preu, i de forma subsidiària, que es retorni l’import 
lliurat, i una indemnització en concepte de danys i perjudicis. La part reclamada manifesta que 
el vestit en qüestió es troba en perfectes condicions, i es podia haver realitzat el lliurament 
dins del termini acordat. La part reclamada manifesta que la rebaixa en el preu final pretesa 
per la part reclamant, els sembla desmesurada i injustificada. 
 
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 una 
reclamació envers la firma reclamada, donat que considera va ser la responsable de les 
males condicions amb les que se li va fer entrega de la peça de vestir (composada 
d'americana i pantalons) que va encomanar a l'establiment reclamat en data 8/6/18, per tal 
d'assistir al casament d'un dels seus fills; efectuant un avançament en aquell moment per un 
import de 750€. 
 
Passant a detallar a continuació que, en el moment d'efectuar la recollida de les esmentades 
peces de vestir es va adonar que les mateixes presentaven una sèrie de taques. Tot indicant 
a continuació que, un cop es va aplicar la solució oferta per part dels responsables de 
l'establiment, que no va ser altra que portar les peces de vestir a la tintoreria, es va trobar amb 
que se li va retornar l'americana del vestit que presentava un petit trencament a l'alçada del 
seu primer botó, així com el folro interior molt arrugat. 
 
Davant les incidències descrites, la part reclamant va mostrar la seva disconformitat als 
responsables de l'establiment, tot manifestant-los que no estava disposat a satisfer la resta de 
l'import que s'havia fixat com a preu del vestit, afegint que no va acceptar el lliurament d’una 
corbata, com a compensació, i sol·licitant que se li apliqués un descompte degut als 
desperfectes que va patir la peça de vestir.   
 
La part reclamant aporta còpia del tiquet de compra, còpia del full de reclamació inicial 
entregat a la part reclamada i còpia de targeta de visita de la firma reclamada. 
 
La part reclamant sol·licita que s’apliqui un descompte del 50% del preu, i de forma 
subsidiària, que es retorni l’import lliurat, i una indemnització en concepte de danys i 
perjudicis. El preu de compra és de 1.750€. 
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La part reclamada, en el seu escrit inicial, manifesta que lamenta que en el seu moment, els 
pantalons del vestit lliurat presentessin una taca provocada per l'ajust final de la peça als 
requisits del reclamant per part del seu taller, afegint que es va procedir a portar la peça a un 
dels millors especialistes de neteja en sec de la ciutat, obtenint un resultat que, al seu parer, 
qualifiquen com totalment satisfactori. 
 
Respecte al punt que la part reclamant ressenya com "les arrugues estranyes del folro" 
passen a assenyalar que són inevitables en tota peça de sastreria folrada, pel fet que es 
tracta d'un marge necessari davant la possibilitat que la confecció de la peça requerís 
qualsevol alteració d'amplària o longitud. 
 
La part reclamada aporta còpia del tiquet del servei de la tintoreria, i manifesta que la rebaixa 
en el preu final pretesa per la part reclamant, els sembla desmesurada i injustificada, tenint en 
compte que el vestit en qüestió es trobava, al seu parer, en perfectes condicions i acabat per 
ser lliurat, dins del termini pactat, de conformitat a la finalitat prevista. 
 
AUDIÈNCIA 
 
Es va fixar la vista oral per al dia 20 de febrer de 2020, a les 10.30 hores, i es van citar 
ambdues parts per a l’esmentada vista, 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 comparegués.  
 
A l’acte de la vista oral hi han comparegut, degudament convocades, la part reclamant, i la 
part reclamada, que ha estat representada per la senyora LUISA PUJOL HERRICK. També hi 
es present el senyor JOSEP MARIA BOCIO PLANELL.  
 
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 manifesta que es ratifica en les seves al·legacions i pretensions, que es 
contenen a les actuacions, no sent fets controvertits, el preu, l’avançament del preu realitzat, 
el fet de que és un vestit a mida així com que mai ha estat en possessió de la part reclamant, 
essent la data de l’encàrrec, el dia 8/6/2018, que la data de la boda va ser el 13/10/2018, i la 
primera recollida (amb taques),  el dia 13/7/2018. 
 
La part reclamant manifesta, que ha comparegut la senyora MARIA CARMEN DALMAU 
GARCIA, en qualitat de testimoni, afegint que va anar a la botiga a partir del moment de 
l’aparició de la taca.  
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La part reclamada manifesta que el vestit està en condicions òptimes per a fer servir, afegint 
que a l’americana hi havia una taca i un petit forat que es va esmenar, afegint que no poden 
acceptar un descompte del 50%, que és cert que inicialment li van oferir una corbata, 
manifestant que ofereixen una rebaixa del 30%. En aquest moment, la part reclamant 
manifesta que el vestit només el volia pel casament del seu fill i que ara no el necessita.  
 
A requeriment del Col·legi arbitral, la part reclamada mostra l’objecte de controvèrsia, de la 
que l’Òrgan arbitral en pren coneixement i la examina. No és un fet controvertit entre les parts, 
que la taca es va solucionar amb el servei de la tintoreria. 
 
Un cop examinada la peça controvertida, i no sent entre les parts un fet controvertit, que el 
servei de la tintoreria va ser suficient i adequat, per treure les taques provocades per l'ajust 
final de la peça als requisits de la part reclamant, estat general de la peça, que ha estat 
examinada, l’Òrgan Arbitral considera innecessària la presència de la senyora DALMAU”. 
 
Es dona per finalitzada la audiència. 
 
En data 24/2/2019, la part reclamant presenta escrit d’al·legacions, amb les manifestacions 
que s’hi contenen, i que es tenen per reproduïdes,  
 
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, així com les 
manifestacions efectuades per la part compareixent a la vista oral, 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 seva seguretat, salut i els seus 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 que 
han de ser aplicades, atenent fonamentalment a l’esperit i finalitat d’aquelles, havent-se de 
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 amb conformitat a 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.  
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IV. La legislació preveu que pot ser objecte de regulació especial els serveis que ofereixen les 
empreses en aquelles matèries que tenen especifiques dificultats en la resolució de les 
reclamacions formulades pels consumidors, entre aquestes, estan incloses les empreses 
dedicades a la neteja, conservació i tenyit de productes tèxtils, cuirs i sintètics; havent 
d'expedir el prestador del servei en tots els casos i en el moment del lliurament de la peça, un 
resguard, en el que figuraran entre d’altres, quantes observacions es consideri necessari 
especificar per part de l'usuari o del prestador de servei, respecte del color bàsic i estat d'ús 
de cada peça i del tractament o cura de la peça o paquet entregat. 
 
En les presents actuacions arbitrals, no és un fet controvertit, que l’objecte de controvèrsia, va 
ser objecte d’un procés de neteja, per unes taques provocades durant l'ajust final de la peça, 
en el taller de part reclamada, que va procedir a portar la peça a un especialista de neteja en 
sec, obtenint un resultat òptim i totalment satisfactori, i que ha comprovat aquest Col·legi 
arbitral mitjançant l’examen visual de la peça. 
 
V. L’arbitratge és un procediment dotat d’una major flexibilitat que un procés judicial, la qual 
cosa no eximeix que, de conformitat al principi de la càrrega de la prova, cada part hagi 
d’assumir la càrrega de la prova dels fets en els que 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 ha de procurar aportar la major quantitat d’elements de judici necessaris i 
concloents, si bé, serà facultat primordial de l’òrgan arbitral haver de determinar 
l’admissibilitat, pertinença i la ponderació en la valoració de les proves, essent l’examen visual 
de la peça decisiu per resoldre les reclamacions relatives a danys en peces de vestir, i l’Òrgan 
Arbitral ha pogut determinar quin es el dany concret que la part reclamant atribueix al procés 
de confecció; considerant l’Òrgan arbitral, de conformitat a l’examen visual de la peça a l’acte 
de l’audiència, que no s’ha ocasionat cap sinistre, havent-se aplicat el coneixement tècnic 
necessari i la perícia en l’exercici de l’encàrrec rebut. 
 
No obstant, si és cert que la part reclamada, ha acceptat que en el moment de ser lliurat el 
vestit, aquest presentava taques degut a l'ajust final de la peça, taques degudes a l’activitat 
del seu taller, fet que cal posar en relació a les manifestacions de la part reclamant, i la 
possible consideració de no tractar-se d’un vestit nou, atesa la seva neteja inicial, fet que 
entén aquest Òrgan arbitral, que cal moderar el preu final de venda en un 30%, però sense 
que es consideri pertinent la rescissió de la relació contractual establerta.  
 
L’Òrgan Arbitral, en virtut dels fets i fonaments exposats, de les al·legacions presentades que 
consten a les actuacions, així com de les manifestacions efectuades a l’acte de l’audiència, 
adopta, en equitat, al seu bon judici, i per unanimitat, la següent 
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RESOLUCIÓ ARBITRAL 
 
ESTIMAR parcialment  la reclamació formulada atès que de conformitat a l’examen visual de 
la peça objecte de la present controvèrsia, es considera que s’ha aplicat el coneixement tècnic 
necessari i la perícia en l’exercici de l’encàrrec rebut, i de conformitat als següents termes: 
 

a)   Es reconeix el dret de la part reclamada a percebre de la part reclamant un  import total 
i per tots els conceptes de 475€.  

b)   La part reclamant haurà de procedir al pagament de la citada quantitat en el termini 
dels 10 dies hàbils següents a la comunicació d’aquest Laude.  

c)   La part reclamant retirarà de l’establiment de la part reclamada, el vestit objecte de 
controvèrsia, en un termini màxim de 30 dies des del pagament. Si no es retira dins 
d’aquest termini es considera que el vestit ha estat abandonat.  

 
DESESTIMAR les altres pretensions. 

 


