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Exp. 44/2020 
 
 
Vista la controvèrsia plantejada en l’assumpte esmentat, la part reclamant manifesta que 
va adquirir unes arracades d'or que li varen lliurar defectuoses, afegint que no les ha 
utilitzat ni manipulat. La part reclamant sol·licita que es procedeixi a efectuar el canvi del 
producte. La part reclamada manifesta que les arracades es varen lliurar en bon estat, 
afegint que les arracades tenen diverses marques, degut al mal ús, afegint que no es 
tracta d'un defecte de fàbrica. La part reclamada manifesta que les arracades no es 
poden arreglar, que se n’ha de fer unes de noves, oferint a la part reclamant unes noves 
arracades per un import de 35€. 
 
La controvèrsia que ha de dirimir l’Òrgan Arbitral es planteja partint dels següents 
 
FETS:   
 
La part reclamant, en el seu escrit inicial, manifesta que va adquirir unes arracades d'or, 
a la part reclamada, afegint que al treure-les de l’embolcall, varen detectar que estaven 
defectuoses. 
 
També manifesta que es van personar al establiment de la part reclamada  per exposar-
los la problemàtica descrita, per mirar de trobar una solució a l'assumpte plantejat, 
afegint que la resposta que van rebre des de l'establiment reclamat va ser que no existia 
cap mena de desperfecte en les peces descrites, si no que les mateixes es van 
malmetre degut a un mal ús; cosa que la part reclamant nega, argumentant que no les 
ha manipulat. Per acabar assenyalen que la solució que els ofereixen des de la firma 
reclamada és que es facin càrrec del cost de la reparació de les peces. 
 
La part reclamant aporta còpia de la factura i fotografia de l’objecte controvertit, còpia de 
l’escrit de la part reclamada de data 29/5/2019 i còpia de correus electrònics. La part 
reclamant sol·licita que es procedeixi a efectuar el canvi del producte. 
 
La part reclamada, manifesta que la part reclamant va adquirir unes arracades en bon 
estat, passant a remarcar que en l'apartat d'observacions de l'establiment, es va 
assenyalar que "el client acudeix a la botiga amb unes criolles, observant que tenen 
diverses marques, degut al mal ús que li ha donat el client" , afegint que, en la seva 
opinió, no es tracta d'un defecte de fàbrica. 
 
La part reclamada manifesta que les arracades no es poden arreglar, que se n’ha de fer 
unes de noves, oferint a la part reclamant unes noves arracades per un import de 35€. 
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AUDIÈNCIA  
 
Es va fixar la vista oral per al dia 20 de febrer de 2020, a les 11.40 hores, i es van citar 
ambdues parts per a la dita 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 pot presentar les al·legacions i proves que estimi convenient en defensa dels seus 
interessos, i se celebrarà encara que alguna de les dues parts no comparegui.  
 
A l’acte de la vista oral ha comparegut, la part reclamant, i la part reclamada, que ha 
estat representada pel senyor LORENZO PRATS MANACH. També hi és present el 
senyor ALEXIS GARCIA VILLA. 
 
Comença l’acte de la vista oral amb la intervenció del president, presenta els 
components 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 el seu germà Aleix, va ser qui va fer la compra i qui va 
tenir els contactes amb la part reclamada, afegint que va ser una adquisició per regalar-li 
en el seu 40 aniversari.  
 
A requeriment del Òrgan arbitral, la part reclamant mostra les arracades, de la que 
l’Òrgan arbitral en pren coneixement i les examina; afegint que no les va poder posar, 
que es van trencar, amb les gomes que portaven i que es van quedar amb la forma que 
es mostren, que no són de qualitat, que si es toquen es trenquen, afegint que en porta 
unes semblants de fa molts anys, més de 25 anys. 
 
La part reclamada manifesta que les arracades no es poden arreglar, que se n’ha de fer 
unes de noves, oferint a la part reclamant unes noves arracades per un import de 35€, i 
devolució de les que són objecte de controvèrsia. 
 
La part reclamada manifesta que les arracades no són massisses,  sinó tindrien un altre 
preu, afegint que les caixes estan pensades per evitar el que ha passat, i que les 
dependentes tenen l’obligació d’ensenyar-les abans de embolicar-les, que es veu clar el 
funcionament; afegint que no es tracta d’un defecte de fabricació, que és degut a un mal  
ús, manifestant que com a representant legal de l’empresa té una perícia de 20 anys, 
mostrant a l’Òrgan arbitral unes arracades noves iguals, les obre i manipula, afegint que 
no tenen cap problema, que es podria estirar fort.  
 
A requeriment del Òrgan arbitral, la part reclamant manifesta que no accepta l’oferiment. 
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El germà de la part reclamant manifesta, que tenen unes de mostra, que toquen les del 
mostrador i que després porten la caixa, l’obren i  les ensenyen, afegint que la goma les 
tapava.  
 
La part reclamant manifesta que no les va poder utilitzar, reiterant que no accepta 
l’oferiment, afegint que eren clients habituals de la part reclamada, i que demana la 
devolució de l’import abonat o el canvi de les arracades. 
 
La part reclamada manifesta que el cost és de 3,5€/gram, que només pesen 1,3 grams, 
que per motiu no es poden arreglar perquè són molt fines, malgrat el que manifesta la 
reclamant que li van dir en una altra botiga”.  
 
Es dona per conclosa la vista. 
 
Aquest Òrgan Arbitral, considerant els fets, 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 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, els antecedents històrics i legislatius, i la realitat 
social dels temps en que han de ser aplicades, atenent fonamentalment al esperit i 
finalitat d’aquelles, havent-se de ponderar la equitat en la aplicació de les normes, llevat 
que la llei permeti expressament que les resolucions puguin descansar de manera 
exclusiva en la equitat, que constitueix un element fonamental d’interpretació de les lleis i 
els pactes, havent d’interpretar-se les lleis de la forma mes favorable per a la efectivitat 
dels drets fonamentals, i de conformitat amb la Constitució.  
 
III. L’aplicació de la equitat en la resolució arbitral, no suposa contravenir el Dret positiu, 
sinó mes aviat atenir-se a criteris de justícia material, resultant especialment rellevant la 
justícia del resultat obtingut i la seva coherència amb els principis substantius que han 
d’inspirar la solució del cas. 
 
IV. 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 
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probatori, en funció de les circumstàncies de les actuacions i les argumentacions de les 
parts.  
 
Cada part 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. 
 
En la present controvèrsia, l’objecte de la prova és determinar si la anomalia de les 
arracades, ha estat degut a la no conformitat del producte, o al seu mal ús, fet que cal 
posar en relació a la data d’adquisició del mateix, i les manifestacions realitzades per la 
part reclamada, a l’apartat 6 del full de reclamació, de tractar-se d’un mal ús, i que no es 
tracta d’un defecte de fàbrica. 
 
En l’acte de l’audiència, la part reclamada ha manifestat que les dependentes tenen 
l’obligació d’ensenyar-les abans de embolicar-lo, fet que cal posar en relació a allò 
manifestat per la part reclamant, en el sentit que es tenen unes arracades de mostra, 
que es toquen i mostren les peces del  mostrador i que després porten la caixa, l’obren i  
les ensenyen, fets que cal posar en relació a que no consta cap informe del fabricant, 
així com que la decisió del consumidor que s'ha de basar en una informació veraç; 
variable significativa en l'elecció del consumidor, atès que no es pot presumir una elecció 
racional sense informació contrastada, que no s'ha de confondre amb engany. S’ha 
d’evitar induir a error al consumidor sobre un producte concret del qual desconeix les 
seves característiques i del qual serà necessari informar correctament sobre el seu 
funcionament correcte i al efectes d’evitar un mal ús, sense que consti a les actuacions 
cap manifestació de la persona que va rebre i informar a la part reclamant. 
 
L’Òrgan Arbitral, basant-se en el que s’ha esmentat, a la vista de la documentació 
aportada a l’acte de l’audiència, i atenent a les al·legacions formulades i documentació 
que obra a l’expedient, així com les manifestacions realitzades a l’acte de l’audiència, 
adopta, en equitat, al seu bon judici, la següent 
 
 

RESOLUCIÓ ARBITRAL 
 
ESTIMAR la reclamació, reconeixent el dret de la part reclamant a que li siguin 
canviades per la part reclamada, les arracades objecte de la present controvèrsia, i 
sense abonar cap import per aquest concepte. La part reclamant ha de retornar les 
arracades objecte de controvèrsia a la part reclamada. 
 
 

 


