
 
 
 

El Tribunal Arbitral de Barcelona segueix la seva tasca 
de divulgació i formació de l’arbitratge  

 

• El Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) va organitzar un curs de formació 
d’àrbitres especialitzat per als notaris i registradors en col·laboració amb el 
Deganat Autonòmic de Registradors de Catalunya i el Col·legi de Notaris de 
Catalunya.  
 

• La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) va acollir aquest curs 
fruit del conveni de col·laboració amb el TAB. Aquest conveni contempla, a més 
de la organització de cursos, l’elaboració de continguts d’assignatures i la 
realització de pràctiques amb assistència d’alumnes de UIC Barcelona a 
sessions reals d’arbitratge. 

 
Barcelona, 8 d’octubre de 2015.- El Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB), complint amb el seu 
objectiu de difondre l’arbitratge a la societat, va organitzar un curs en matèria arbitral especialitzat 
per als notaris i registradors. La sessió va començar amb la benvinguda per part del degà de la 
Facultat de Dret de UIC Barcelona, Javier Junceda, que va ratificar que la seva facultat aposta 
clarament per l’ensenyament de l’arbitratge com a procés de resolució dels conflictes. 
 
La jornada de formació la va iniciar el president del TAB, Jesús de Alfonso, que va centrar la 
seva intervenció en explicar la cultura arbitral donant molta importància al laude que és vàlid en 
dret i té la mateixa força que una sentència ferma d’un jutge. De Alfonso va alertar que alguns 
àrbitres compten erròniament amb la Llei d’Enjudiciament Civil ja que l’arbitratge té la seva pròpia 
llei. A continuació, va matisar que a Espanya hi ha un miler de processos arbitrals privats i que per 
a aquests la transparència i la neutralitat de les institucions és fonamental i en particular la gestió 
que facin dels conflictes d’interessos, especialment els produïts en el si de la cort arbitral. Va 
finalitzar la seva intervenció parlant de la rellevància de l’especialitat en la designació d’un àrbitre 
en funció de l’assumpte en conflicte posant com a exemple que en el cas del TAB es requereixen 
15 anys d’experiència dels potencials àrbitres. 
 
Elías Campo, jutge, notari i acadèmic de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, 
va basar la seva ponència en que l’àrbitre no és jutge. Campo va determinar que és molt important 
que les parts decideixin el camí a seguir, és a dir, o bé escollir la via judicial o bé la via arbitral. 
L’àrbitre atén a una naturalesa privada i el jutge a una naturalesa pública. Va recordar que el jutge 
toca totes les matèries de la llei i l’àrbitre gestiona matèries de lliure disposició. Va concloure 
alertant que la imperativitat de la norma és el que fa més mal a l’arbitratge per pretendre que això 
excloïa a l'arbitratge. 
 
Va seguir Manuel Conthe, advocat, àrbitre i expresident de la CNMV, explicant l’actitud de 
l’àrbitre. En concret, va parlar de dos actituds; la passiva en què l’àrbitre és un ser inescrutable i 
que observa com evoluciona el procés, i l’activa, que va recomanar, en la que l’àrbitre inquireix a 
les parts sol·licitant proves i plantejant-los les preguntes clau per resoldre el conflicte, preguntes 
que ha de compartir amb el president del tribunal arbitral. També va relatar que en ocasions 
existeixen diferències entre les parts que poden crear problemes per exemple en arbitratges entre 
un gran banc i una pime. Conthe va concloure destacant que la cort és la responsable de la 
qualitat del servei. La cort ha de tenir una actitud molt activa proposant àrbitres i revisant el laude. 
Les corts han de ser molt severes. 
 



Josep M. Julià, advocat i àrbitre, va tractar l’entorn de l’àrbitre. En aquest sentit, va mencionar 
que és molt important tenir en compte totes les relacions de les parts en conflicte amb els 
advocats de cada part, els àrbitres i la cort arbitral, tant en el passat com en el present i el futur. 
S’han de revelar les mencionades relacions per evitar la recusació d’un àrbitre. Va emfatitzar que 
és clau vetllar per la independència i la imparcialitat en la designació dels àrbitres, fins i tot més 
enllà dels fets relacionals, l’aparença de les mencionades relacions ha de ser justa i correcta. I va 
concloure dient que davant el dubte d’independència és millor la no designació de l’àrbitre.   
 
Després va ser el torn de José Antonio Somalo, ex president del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya i ex magistrat del Tribunal Suprem, que va repassar tots els deures legals derivats de la 
Llei, del Reglament de la Institució Arbitral i dels Codis Ètics. 
 
Pedro Yúfera, advocat, àrbitre i exdegà del Col·legi d’Advocats de Barcelona, va abordar el deure 
d’introspecció i de revelació. En concret, va explicar que la introspecció és l’acció d’autoavaluació 
per part de l’àrbitre per determinar si la seva experiència és suficient per arbitrar un conflicte. 
D’altra banda, Yúfera va afegir que l’àrbitre està obligat a revelar els seus dubtes sobre la seva 
imparcialitat en el conflicte, el que s’anomena deure de revelació.  
 
A continuació, César Rivera, advocat i àrbitre, va ampliar els conceptes d’independència i 
imparcialitat com les regles d’or de l’arbitratge emfatitzant en el deure de revelació. Va explicar 
també com reaccionar davant una recusació d’un àrbitre i les conseqüències dels incompliments 
en matèria d’independència sobre les parts i el mateix àrbitre.  
 
Finalment, va tenir lloc la intervenció de l’advocat i àrbitre Cristian Gual que va detallar com 
funciona el procés arbitral. Primerament va destacar que l’arbitratge generarà la confiança 
necessària si els participants en el procés estan convençuts d’escollir-lo com a procés de resolució 
de conflictes. A continuació, va tractar la formació del procés arbitral, la potestat de l’àrbitre, les 
proves, el laude i la terminació de les actuacions.  
 
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 sentencia ferma es tractés, i amb caràcter vinculant per a 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 UIC Barcelona 
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 a 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 postgrau 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 d’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 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 del 2009 es va sumar el Deganat Autonòmic de Registradors Mercantils i de la 
Propietat de Catalunya i el 2012 es va incorporar 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 
neutrals de reconeguda integritat i capacitat així com prestigi i notable carrera professional que tinguin 
responsabilitat 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 sentencia 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 

 nmeseguer@uic.es 93 254 18 00 


