
 

 

 
 
 
 
 
 

Iniciativa per millorar la productivitat 
 

El Tribunal Arbitral de Barcelona aposta per la conciliació i 
la racionalització d’horaris 

 
• El Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) canvia el seu horari de treball per 

adaptar-lo als horaris europeus i obrirà de 8 del matí a 5 de la tarda a partir de 
l’1 de maig a excepció dels divendres que finalitzarà la seva activitat a les 3.  
 

• Catalunya està donant passos més que notables en la via de la racionalització 
horària i el TAB es suma a aquesta aposta per la conciliació laboral, familiar i 
personal tant per als treballadors del tribunal com per als seus usuaris. 

 
Barcelona, Abril de 2015. El Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) ha decidit sumar-se a 
l’aposta de la Generalitat de Catalunya per impulsar la racionalització dels horaris i la 
conciliació laboral, familiar i personal adaptant els seus horaris per fer-los més sensibles a la 
realitat dels seus treballadors i usuaris. Per això el TAB obrirà de 8 del matí a 5 de la tarda a 
partir de l’1 de maig a excepció dels divendres que finalitzarà la seva activitat a les 3.  
 
Amb aquest canvi horari el TAB s’uneix a la iniciativa liderada per la Generalitat de 
Catalunya que s’ha compromès a deixar llesta abans de les eleccions de setembre una 
proposta de pacte que senti les bases per, si fos el cas, l’impuls d’una llei dels horaris 
laborals amb l’objectiu de millorar la conciliació laboral i familiar a finals d’any. Les dades van 
a favor d’aquesta mesura, ja que segons la Iniciativa per la Reforma Horària, hi ha estudis 
que xifren entre el 20% i el 30% la millora de la productivitat de les empreses que 
racionalitzen els seus horaris. D’altra banda, un estudi de l’Observatori Dona Empresa i 
Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona constata que actualment el 39% de les 
empreses catalanes apliquen l’horari laboral europeu a tota o una part de la seva plantilla. 
 
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 

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 


