
 
NOTA DE PREMSA 

 

El Tribunal Arbitral de Barcelona presenta un 
procediment arbitral abreujat per a pimes  

 
El nou procediment arbitral abreujat del Tribunal Arbitral de Barcelona dirigit a les 
petites i mitjanes empreses es presenta amb una reducció del 30% del cost habitual 
i amb una durada reduïda de dos mesos. L’arbitratge s’ofereix com una alternativa a 
la resolució judicial de conflictes. 
 
Barcelona, 19 de març de 2014.- La seu del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) ha acollit aquest 
matí la presentació d’un nou procediment arbitral abreujat en el marc de la celebració del 25 
Aniversari de la institució. Es tracta d’un procediment abreujat de dos mesos de durada –una 
fracció del que dura un procediment arbitral normal, sis mesos- i que ajusta el cost habitual en un 
30% de descompte per fer-lo més competitiu per a les pimes.. A més, per primera vegada a l’estat 
espanyol, un cop s’ha celebrat l’audiència de les parts, l’àrbitre les invita a presentar una solució 
de comú acord  del conflicte.  
 
A Espanya, un 98,9% de les empreses responen a l’etiqueta de pimes, empreses entre 0 i 250 
treballadors. El president del Tribunal Arbitral de Barcelona, Jesús de Alfonso, ha manifestat la 
voluntat “d’adaptar-se a aquesta realitat econòmica i adequar els seus procediments i costos a 
aquestes petites i mitjanes empreses oferint-los una resolució de conflictes ràpida, especialitzada i 
neutral”. Segons de Alfonso, “el procediment permetrà a les pimes afrontar el creixement 
econòmic dedicant menys recursos i menys temps a la resolució del seus conflictes sense 
càrregues del passat. 
 
Durant l’acte de presentació d’aquest procediment per a les pimes, el president del TAB també ha 
remarcat la importància de la figura de l’àrbitre, que en el cas del Tribunal Arbitral de Barcelona ha 
de comptar amb 15 anys d’experiència, a més de ser expert en la qüestió que ha de gestionar. A 
més, de Alfonso ha recordat que el laude arbitral és equivalent a una sentència judicial final i és 
d’obligat compliment per a les parts. 
 
Sobre el Tribunal Arbitral de Barcelona 
El Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) es va fundar formalment el 1989 en el marc de les 
previsions de la Llei d’Arbitratge de 1988 malgrat que durant les discussions parlamentàries de la 
mencionada llei un grup de juristes ja van prendre la decisió de fundar-lo amb la intenció 
específica d’intervenir activament prestant serveis mitjançant l’arbitratge o qualsevol altre mètode 
alternatiu de resolució de conflictes. Aquesta iniciativa va ser recolzada inicialment per institucions 
com el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, el mateix Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Barcelona, la Cambra de Comerç de Barcelona i el Col·legi de Notaris de 
Catalunya. El juny de 2009 es va sumar al Deganat Autonòmic de Registradors Mercantils i de la 
Propietat de Catalunya. El 2012 s’hi va afegir l’Associació Intercol·legial de Catalunya. 
 
L’Associació va néixer i subsisteix amb el propòsit de servir la Societat, facilitant que professionals 
o persones neutrals de reconeguda integritat i capacitat així com prestigi i notable carrera 
professional que tinguin disponibilitat per dedicar-se, puguin entendre els conflictes, les seves 
raons i l’àmbit en el qual s’han desenvolupat i intervenir en la seva solució, entenent la pau social 
com a valor suprem. Cal destacar com a element de gran importància que un laude arbitral té el 
mateix efecte que una sentència judicial final.  
 

Per a més informació, gabinet de premsa Tribunal Arbitral de Barcelona: 
Víctor Bottini victor@bottini.es 679 98 33 46 
Clara Bassols clara@bottini.es 620 03 74 50 

 


