
 
 

Mètode alternatiu per a la resolució de conflictes 
 

El Tribunal Arbitral de Barcelona i la Universitat 
Internacional de Catalunya signen un conveni de 

col·laboració per difondre la cultura arbitral  
 
• Mitjançant aquest acord, el Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) i la Universitat 

Internacional de Catalunya (UIC) reconeixen la necessitat i el valor d’una 
formació en mètodes alternatius per a la resolució de conflictes per tal de dotar 
els professionals del sector jurídic d’una preparació imprescindible per afrontar 
adequadament els reptes professionals.  

 
• El conveni de col·laboració contempla l’organització i difusió conjunta 

d’activitats, seminaris i cursos; l’elaboració de continguts d’assignatures o la 
realització de pràctiques amb asistencia d’alumnes de la UIC a sessios reals 
d’arbitratge.  

 
Barcelona, 9 de juliol de 2014.- El Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) i la Universitat 
Internacional de Catalunya (UIC) reconeixen la necessitat i el valor d’una formació en cultura 
arbitral com a factor imprescindible per a tots aquells que intervenen en un procediment arbitral. 
Ambdues institucions coincideixen amb que la correcta difusió de la cultura arbitral i dels mètodes 
alternatius per a la resolució de conflictes és clau per al futur dels actuals i futurs juristes. 
 
En aquest sentit, el president del TAB, el Sr. Jesús de Alfonso, i el degà de la Facultat de 
Dret de la UIC, el Dr. Javier Junceda, han signat avui un conveni de col·laboració amb 
l’objectiu de promoure la formació en arbitratge entre els professionals del sector jurídic i la difusió 
de la cultura arbitral com a alternativa per a la resolució de conflictes. Per això es proposaran 
recíprocament activitats de divulgació de l’arbitratge, la conciliació i la mediació i es consultaran 
per realitzar programes d’ensenyament en aquests àmbits. La col·laboració entre el TAB i la UIC 
també passarà per comunicar-se estadístiques i estudis de mercat sobre arbitratge, participar en 
“think tanks”, xerrades, ponències o lliçons magistrals, assistir a sessions d’estudi de millora 
d’activitats o actuacions; cooperar en la difusió recíproca de seminaris i cursos o participar en 
iniciatives legislatives relatives a l’arbitratge, la conciliació o la mediació. Paral·lelament, aquest 
acord també contempla l’assistència dels alumnes de la UIC a sessions en viu d’arbitratge 
administrades pel TAB. 
 
L’acord entre la UIC i el Tribunal Arbitral de Barcelona és fruit d’una col·laboració prèvia entre 
ambdues institucions mitjançant la participació de professionals del TAB en els plans de formació i 
consells assessors de la UIC. Per la seva banda, el TAB ha col·laborat en cursos de la UIC y 
reconeix a la Universitat Internacional de Catalunya un interès institucional en els mètodes 
alternatius per a la resolució de conflictes. 
 
Sobre l’arbitratge 
L’arbitratge és un sistema alternatiu als tribunals de justícia del Poder Judicial que permet resoldre tot tipus 
de conflictes i controvèrsies de caràcter dispositiu, ja sigui entre ciutadans o entre empreses, amb el mateix 
efecte que si d’una sentència ferma es tractés, i amb caràcter vinculant per tots els intervinents i els poders 
públics. L’arbitratge destaca per la seva eficiència, eficàcia i confidencialitat; a més, en un termini 
generalment no superior a sis mesos assegura la finalització de tot el procés mitjançant un laude definitiu, 
sense possibilitat de segona instància. 
 



Sobre la UIC 
La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) va néixer el 1997 amb l’objectiu d’oferir una formació integral 
de qualitat i promoure la investigació per tal de posar-la al servei de la societat. Lligada al món empresarial i 
amb un marcat caràcter internacional, imparteix 13 graus, 7 dobles Graus i uns 60 programes de posgrau en 
els seus dos campus situats a Barcelona i Sant Cugat del Vallès. www.uic.es | @UICBarcelona  
 
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 de l’Arbitratge de 1988 malgrat que durant les discussions parlamentàries de la mencionada llei un grup 
de juristas ja va 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 d’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 s’hi va sumar el Deganat Autonòmic de Registradors 
Mercantils i de la Propietat de Catalunya i el 2012 s’hi va incorporar també l’Associació Intercol·legial de 
Catalunya. 
 
El TAB va néixer i subsisteix amb el propòsit de servir a la Societat, facilitant que professionals o persones 
naturals de reconeguda integritat i capacitat així com prestigi i notable carrera professional que tinguin 
responsabilitat per dedicar-s’hi, puguin entendre els conflictes, les seves raons i l’àmbit en el qual s’han 
desenvolupat i intervenir en la seva resolució, 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.  
www.tab.es 

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 

 
Comunicació Universitat Internacional de Catalunya 

Elena Castellarnau elenac@uic.es 93 254 18 00 


