CLÀUSULA ADDICIONAL AL REGLAMENT DEL TAB 2018
PROCEDIMENT “FAST TRACK ON LINE” EN CAS DE QUE LES PARTS EN
CONFLICTE ACUDEXIN DE MUTU ACORD A L’ARBITRATGE DEL
TRIBUNAL ARBITRAL DE BARCELONA.

1.

A) Inici del procediment de mutu acord
En el supòsits en els quals, en absència d’una clàusula de submissió a arbitratge, les
parts, no obstant, decideixin iniciar un procediment arbitral de mutu acord, un cop
rebuda per part del TAB per qualsevol mitjà el qual deixi constància, la sol·licitud
arbitral -de conformitat amb el formulari normalitzat que es trobarà disponible a la
pàgina web del tribunal a través de l’enllaç www.tab.es - signada per ambdues parts
a través dels seus representants, es procedirà en les 48 hores següents a designar un
ponent d’entre els seus membres, el qual actuarà per delegació de la Junta i es farà
càrrec de l’administració de l’arbitratge i adoptarà els acords necessaris per donar
impuls a l’arbitratge, sense perjudici de la seva posterior ratificació per la Junta
Directiva.
La sol·licitud formalitzada conjuntament s’efectuarà incloent les dades que siguin
procedents segons l’establert en l’article 5 apartat 2 del Reglament del TAB.
B) Inici del procediment a instància de part.
Les presents normes també s’aplicaran en aquells supòsits en els quals una persona
acudeixi al TAB per a iniciar un arbitratge malgrat la no existència d’acord previ al
respecte ni clàusula arbitral que vinculi a l’altra part. En aquests casos, la secretaria
del TAB traslladarà a l’adversa, per qualsevol mitjà què deixi constància, la
sol·licitud d’arbitratge formulada d’acord amb l’establert a l’article 5 apartat 2 del
Reglament a fi de que manifesti expressament si accepta dilucidar la controvèrsia
proposada per mitjà de l’arbitratge del TAB. La part adversa disposarà d’un termini
de cinc (5) dies per a manifestar per escrit la seva acceptació de l’arbitratge i
contestació a la sol·licitud a tenor del disposat en l’article 6 apartat 2 del Reglament.
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En aquest cas, i a partir d’aquest moment, s’aplicaran les normes reguladores del
present procediment. La manca de contestació en l’esmentat termini suposarà l’arxiu
del procediment.
2.

Acta d’impuls al procediment
El ponent designat contactarà immediatament amb les dues parts, per mitjà dels seus
representants i/o lletrats, i pel mitjà més eficaç, a fi de concretar la controvèrsia i
aquelles qüestions que sigui precís dilucidar per a donar impuls a aquest procediment,
del que quedarà constància en acta que es remetrà a cada part per a la seva signatura
i immediat enviament al Tribunal.

3.

Designació d’àrbitre
A continuació, si prèviament les parts no haguessin arribat a un acord respecte a la
designació d’un àrbitre, nomenament que podrà recaure en qualsevol persona de la
seva mútua confiança, segons el que disposa l’art. 15 de la Llei d’Arbitratge, inclosos
els membres del TAB, el ponent designat, per delegació del Tribunal, procedirà a
nomenar àrbitre únic i suplent d’entre els integrants de la llista d’àrbitres existent,
traslladant sense solució de continuïtat l’esmentat nomenament als designats i a les
parts. La designació de l’àrbitre s’efectuarà d’acord amb els criteris de l’article 11.4
del Reglament del TAB.

4.

Acceptació de l’àrbitre i procés de recusació
L’àrbitre designat i el suplent disposaran d’un termini de tres (3) dies per a manifestar
si els afecta alguna incompatibilitat i, si escau, si accepten la designació. Acceptada
la designació i comunicada aquesta a les parts, les mateixes gaudiran d’un termini de
tres (3) dies para a recusar a l’àrbitre designa i/o suplent.
D’existir recusació de l’àrbitre titular amb suficient fonament a criteri del ponent i
per delegació de la Junta, ocuparà el seu lloc el suplent. Cas d’afectar a ambdós la
recusació, el ponent resoldrà allò que procedeixi en un termini de tres (3) dies i,
d’acceptar-la, procedirà a designar un nou àrbitre i suplent, el que es traslladarà
d’immediat a les parts seguint-se la tramitació anteriorment indicada. La designació
del nou àrbitre s’efectuarà d’acord amb els criteris de l’article 11.4 del Reglament
del TAB. Després de l’acceptació de l’àrbitre, cas de que no hagi hagut recusació o
aquesta hagi estat rebutjada, l’àrbitre designat dictarà una primera ordre processal i
concedirà a les parts un termini comú de vuit (8) dies perquè exposin de forma
motivada l’abast de la controvèrsia i la petició que sobre la mateixa esgrimeixen

aportant les proves que considerin pertinents. Juntament amb les esmentades
al·legacions podran sol·licitar l’interrogatori de l’adversa o alguna prova testifical i/o
aportar un dictamen pericial.
5. Audiència de prova i conclusions
Seguidament, l’àrbitre traslladarà a cada part les al·legacions de l’adversa i les
convocarà en els següents vuit (8) dies a una audiència indicant dia i hora de la
convocatòria. En aquesta audiència, les parts concretaran les seves al·legacions i es
practicaran les proves proposades i admeses per l’àrbitre. En el cas de proves
personals, cada part ministrarà a la persona a la qual afecti l’interrogatori com a part,
testimoni o perit. Després de la pràctica de les proves en forma contradictòria, amb
intervenció de les parts, els seus representants i pèrits, l’àrbitre obrirà un torn de
conclusions orals succintes, aixecant-se seguidament la sessió de la qual quedarà
constància en acta si hagués estat presencial o gravada si s’hagués efectuat online.
6.

Laude
Celebrada l’audiència a la qual es refereix el punt anterior l’àrbitre dictarà el laude
en un termini màxim de quinze (15) dies.

7. Notificació del laude
El laude es notificarà immediatament a les parts, les quals tindran un termini de tres
(3) dies per a demanar aclariments, correcció, complement o rectificació per
extralimitació. Amb trasllat per dos (2) dies a la contrapart per a què es manifesti al
respecte, la petició serà resolta per l’àrbitre en els cinc (5) dies següents a la recepció
de la contestació de la contrapart o a la expiració del termini per a contestar.
8.

Comunicacions processals: forma
Les comunicacions entre el tribunal, l’àrbitre i les parts s’efectuaran per correu
electrònic a l’adreça que han de fer constar en els escrits inicials, sense perjudici de
poder-la modificar posteriorment. Totes les comunicacions d’escrits i documents de
les parts o dels seus representants, de tercers i perits, del Tribunal i de l’àrbitre
s’hauran de dur a terme de forma telemàtica, i preferiblement per correu electrònic.
El laude serà comunicat per mitjà del TAB per correu electrònic certificat per mitjà
d’entitat acreditada per a aquesta finalitat.

9. Audiències processals: forma preferent
Qualsevol audiència que s’efectuï, es durà a terme preferiblement per vídeo
conferència a través del procediment que les parts de mutu acord hagin fixat o en el
què en el seu defecte estableixi l’àrbitre. El contingut de dites audiències serà objecte
de gravació per qualsevol mitjà que sigui accessible per a la seva ulterior consulta i
s’haurà de deixar constància de la identitat de tots els intervinents.
10. Taxa de tramitació
Per a donar curs a la sol·licitud d’arbitratge serà necessari que la part o parts que
iniciïn l’arbitratge transfereixin al compte del Tribunal la suma de 500,-€ en concepte
de taxa de tramitació.
11. Honoraris
Els honoraris del Tribunal Arbitral i els de l’àrbitre seran fixats pel Tribunal a través
del ponent, en tot cas, en aplicació de les tarifes vigents del TAB.
12. Compromís de pagament
En la seva sol·licitud inicial haurà de constar, en tot cas, el compromís de les parts
de satisfer els referits honoraris pel que fa a un 50%, com a mínim, en la fase
d’al·legacions i, pel que fa a la resta, abans d’iniciar-se el termini per a dictar el laude.
La manca de pagament determinarà que no s’iniciï el termini per dictar el laude que
fixa l’apartat 6 llevat que s’ofereixi garantia suficient segons a judici del ponent.
13. Remissió al Reglament
En allò no establert a la present clàusula addicional i, en tot cas, per a la seva
interpretació, serà d’aplicació el Reglament del TAB.
14 . Principi de disponibilitat
Les parts, de mutu acord, podran alterar els terminis i les demés regles establertes en
aquesta clàusula addicional. L’esmentat acord haurà de constar per escrit
degudament signat i remès al Tribunal.

15. Còmput de terminis
Els terminis establerts, llevat que s’indiqués altra cosa, es computaran per dies
naturals.

