
 

 

NOTA DE PREMSA 
 

El Tribunal Arbitral de Barcelona aposta pels programes de 
mediació mercantil per a empreses 

 
- La junta de govern del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) ha aprovat iniciar 
un servei de programes de mediació mercantil corporativa a través de l’Institut 
de Conciliació de Barcelona. 
 
- La mediació és un procés voluntari en el qual les parts en conflicte treballen 
amb un mediador per resoldre les seves diferències. Si la mediació falla, el 
TAB facilita que el cas es resolgué mitjançant un procediment arbitral, la 
resolució del qual és d’obligat compliment per a les parts. 
 
- La mediació TAB comptarà amb professionals de gran experiència i 
complementarà els mètodes alternatius de resolució de conflictes del Tribunal 
Arbitral de Barcelona. 
 
Barcelona, Gener de 2015.- El Tribunal Arbitral de Barcelona, presidit per Jesús de 
Alfonso, ha acordat iniciar l’1 d’abril de 2015 els programes de mediació mercantil 
per a empreses a través de l’Institut de Conciliació de Barcelona, una organització 
integrada a l’Associació Catalana per a l’Arbitratge (ACA), que acull també el TAB. 
La mediació és un procés voluntari en el qual dues o més parts involucrades en un 
conflicte treballen amb un professional imparcial, el mediador, per generar les seves 
pròpies solucions i resoldre les seves diferències. Es tracta d’una forma flexible de 
resolució de conflictes que permet a les parts en disputa una solució prèvia a la que 
hagués constituït un litigi oferint una oportunitat de guanyar una major comprensió 
del seu conflicte, i limitar el cot (tant en temps com en diner) que implica un 
procediment legal complert. A diferència d’un jutge o un àrbitre les decisions dels 
quals obliguen a les parts, la mediació busca obtenir una solució sorgida de les 
pròpies parts vàlida per ambdues segons es recull a la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de 
mediació en assumptes civils i mercantils. 
 
Els programes de mediació TAB aprofiten la independència dels sistemes de treball 
del Tribunal Arbitral de Barcelona i conten amb un quadre professional d’alta 
importància i experiència centrat principalment en resoldre conflictes mercantils. La 
mediació TAB constitueix un procediment complex d’alt valor afegit a completar-se 
en el període màxim d’un mes. 
 
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 juristes 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 
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