
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ JUS/882/2015, de 24 d’abril, per la qual s’inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la
Generalitat de Catalunya el Reglament d’Arbitratge del Col·legi d'Advocats de Sabadell.

Vist l’expedient d’adequació a la legalitat del Reglament d’Arbitratge del Col·legi d'Advocats de Sabadell a la
Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, incoat arran de
la sol·licitud de 18 de novembre de 2014, del qual resulta que en data 20 d’abril de 2015 es va presentar la
documentació prevista als articles 42 i 46.3 i 4 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, sobre el procediment
d’elaboració i aprovació del Reglament, aprovat en la Junta de Govern del Col·legi de data de 23 de desembre
de 2014;

Atesos l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de
l’Estatut d’autonomia; la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis
professionals; la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de
normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006,
relativa als serveis en el mercat interior; i els Estatuts col·legials vigents declarats adequats a la legalitat per la
Resolució JUS/782/2010, de 10 de març (DOGC núm. 5594, de 24.3.2010);

Vist que el text del Reglament d’Arbitratge del Col·legi d'Advocats de Sabadell de s’adequa a la legalitat;

Vist que el present expedient ha estat promogut per una persona legitimada, que s’han aportat els documents
essencials i que s’han complert tots els tràmits establerts;

A proposta de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques,

 

Resolc:

 

-1 Declarar l’adequació a la legalitat del Reglament d’Arbitratge del Col·legi d'Advocats de Sabadell a la Llei
7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i disposar la seva
inscripció al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya;

 

-2 Disposar que el text del Reglament es publiqui al DOGC, a l’annex d’aquesta Resolució.

 

Barcelona, 24 d’abril de 2015

 

P. d. (Resolució JUS/498/2013, de 8.3.2013, DOGC de 13.3.2013)

Santiago Ballester i Muñoz

Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques

 

 

Annex

Reglament d'arbitratge de Col·legi d'Advocats de Sabadell
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Preàmbul

L'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell, que ja ostenta la condició de soci fundador i membre de la Junta
directiva de l'Associació per a l'Arbitratge de Sabadell, considera important apostar més que mai per aquesta
via de resolució de conflictes, alternativa a la judicial, i diversificar-ne el camp d'actuació en seu institucional o
corporativa, en exercici de la competència que li reserva l'article 6.2, c) dels seus Estatuts i d'acord amb el
previst a l'article 14 de la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'arbitratge, amb l'objectiu d'oferir-la a les parts
que mantinguin unes discrepàncies i que s'hi sotmetin de manera expressa.

Això fa necessari revisar i redactar un nou Reglament com el present, aprovat per acord de la Junta de Govern,
en virtut de la potestat normativa que l'article 6.2.f) dels Estatuts col·legials reserva al propi Col·legi.

 

Qüestions generals

 

Article 1

Àmbit d'aplicació

El present Reglament és aplicable a aquells arbitratges institucionals que, d'acord amb l'establert a l'article 14
de la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'arbitratge, les parts encomanin de manera expressa a Il·lustre
Col·legi d'Advocats de Sabadell, en virtut d'un pacte o conveni arbitral documentat i pel qual se sotmeten a
aquesta via extrajudicial per resoldre les seves discrepàncies en relació amb qualsevol matèria contractual o de
lliure disposició d'acord amb el dret.

 

Article 2

Notificacions, comunicacions i terminis

Llevat que hi consti un pacte exprés de les parts en contra, les notificacions, comunicacions i terminis s'han de
regir per les normes següents:

1. Les comunicacions s'han de realitzar mitjançant correu certificat o burofax amb acusament de recepció, si bé
també s'admet el fax o la via electrònica, sempre que hi quedi constància inequívoca de l'efectiu enviament i
recepció o que el destinatari s'hagi obligat prèviament i de manera expressa a atendre les notificacions per
aquests mitjans.

2. Qualsevol notificació o comunicació es considera rebuda el dia en què hagi estat lliurada personalment en el
domicili, residència habitual, establiment o adreça professional del destinatari, o bé quan s'hagi intentat per
dos cops, sense efecte, l'esmentat lliurament personal.

En el cas que es realitzi per fax o correu electrònic, es considera rebuda si, un cop enviada, hi consta el
comprovant conforme la tramesa s'ha realitzat correctament.

3. Els terminis establerts en aquest Reglament es computen per dies naturals i a partir de l'endemà de la
recepció efectiva de la notificació o comunicació. Si el darrer dia del termini és festiu en el lloc de recepció de la
notificació, s'ha d'entendre prorrogat fins el primer dia feiner següent.

4. Qualsevol comunicació que presenti una part, així com els documents que s'hi adjuntin, han d'anar
acompanyats d'una còpia en paper per a la contrapart i una altra per a l’àrbitre o àrbitres.

5. En el seu primer escrit, cada part ha de consignar un domicili a efectes de notificacions, que serà al que s'hi
adreçaran totes les comunicacions. En el cas que una part no hagi designat cap adreça ni tampoc hi consti en
el contracte o conveni arbitral, les comunicacions s'enviaran al darrer domicili, establiment o residència
habitual coneguts del destinatari.

 

Article 3

Lloc i idioma de l'arbitratge

1. Les parts poden escollir el lloc on s'ha de dur a terme l'arbitratge. Si no hi ha acord, l'àrbitre en determinarà
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el lloc de celebració, ateses les circumstàncies del cas i la conveniència de les parts que, per norma general,
serà la seu del Col·legi d'Advocats de Sabadell, tant a efectes de les audiències i reunions que es puguin dur a
terme, com a efectes de les notificacions adreçades a la Junta de Govern i a l'àrbitre.

2. L'idioma de l'arbitratge serà el català, llevat que les parts convinguin que sigui en castellà.

No obstant això, les parts poden presentar les seves comunicacions i documentació en qualsevol d'aquests dos
idiomes.

 

Article 4

Sol·licitud de l'arbitratge

1. El procediment s'ha d'instar amb la presentació d'un escrit introductori pel qual se sol·licita la intervenció del
Col·legi, mitjançant la modalitat d'arbitratge institucional, per resoldre les discrepàncies existents.

Aquesta sol·licitud ha de contenir, almenys:

a) El nom, domicili i altres dades rellevants per a la identificació de la part demandant o parts demandants i la
demandada o demandades. Especialment, hi han de constar les adreces a les quals s'han de dirigir les
comunicacions a totes les parts, segons l'establert a l'article 2.5.

b) El nom, adreça i altres dades rellevants per a la identificació de la persona que, si escau, hagi de
representar la demandant en l'arbitratge, acompanyats de l'escrit pel qual se la nomena representant o de la
còpia dels poders notarials conferits a l'efecte.

c) Una breu descripció de la controvèrsia, acompanyada d'una còpia de l'acte, contracte o negoci jurídic del
qual deriva, així com de la clàusula o conveni que s'invoca i en virtut del qual les parts se sotmeten
expressament a l'arbitratge institucional del Col·legi d'Advocats de Sabadell.

d) Les peticions que es formulen i, si escau, la seva quantia.

e) Constància del pagament al Col·legi de la taxa de registre prevista a l'article 9.1 d'aquest Reglament o, si
escau, dels drets que la Junta de Govern tingui establerts a l'efecte.

2. Potestativament, també s'hi pot consignar en la sol·licitud:

a) Una proposta sobre el nombre d'àrbitres, l'idioma i el lloc en el qual vol que es desenvolupi l'arbitratge.

b) Una indicació o al·lusió a les normes aplicables al fons de la controvèrsia.

3. En el cas que la sol·licitud d'arbitratge no reuneixi els requisits consignats en el punt 1 d'aquest article o que
estigui incompleta, la Junta de Govern pot fixar un termini de 10 dies perquè la demandant resolgui el defecte.
En el cas de manca d'esmena de tots els defectes es produirà l'arxiu de la sol·licitud, amb la imposició de les
costes causades fins aquell moment al demandant.

 

Article 5

Resposta a la sol·licitud d'arbitratge

1. Un cop rebuda la sol·licitud d'arbitratge, el Col·legi n'ha de donar trasllat a la part demandada, requerint-la
perquè manifesti, dins del termini de 15 dies des de la seva recepció, si se sotmet al procediment arbitral.

2. En el cas que hi contesti afirmativament, la demandada ha de comunicar també al Col·legi:

a) El seu nom, domicili i altres dades rellevants per a la oportuna identificació i contacte, fent-hi constar
l'adreça a la qual s'han de dirigir les comunicacions relacionades amb l'arbitratge.

b) El nom, adreça i altres dades rellevants per a la identificació i contacte de la persona que, si escau, l'hagi de
representar en l'arbitratge, acompanyats de l'escrit pel qual se la nomena representant o de la còpia dels
poders notarials conferits a l'efecte .

c) Unes breus al·legacions en relació amb la descripció de la controvèrsia i peticions efectuades pel demandant
en la sol·licitud d'arbitratge.

d) Constància del pagament al Col·legi de la taxa de registre prevista a l'article 9.1 d'aquest Reglament o, si
escau, dels drets que la Junta de Govern tingui establerts a l'efecte.
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3. En el cas que la demandant així ho hagi consignat a l'escrit de sol·licitud i que no hi estigui d'acord, també
s'hi pot pronunciar respecte a la proposta sobre el nombre d'àrbitres, l'idioma i el lloc de l'arbitratge, així com
respecte a les normes aplicables al fons de la controvèrsia.

4. En el cas que hi contesti negativament i, per tant, s'oposi a sotmetre's a l'arbitratge, ha de manifestar la
seva posició respecte a l'existència, validesa o aplicabilitat del conveni o clàusula arbitral.

Si la Junta de Govern estima, prima facie, la concurrència d'un conveni o clàusula arbitral vinculant per a les
dues parts interessades, d'acord amb l'article 57.4 de la Llei general de defensa de consumidors i usuaris -
segons redacció donada per la Llei 3/2014, de 27 de març, de conformitat amb el present Reglament, s'ha de
continuar amb la tramitació del procediment arbitral, sense perjudici de l'admissibilitat o el fonament de les
excepcions d'oposició de la demandada que, en tot cas, correspondrà decidir a l'àrbitre designat. En el cas
contrari, la Junta ha de resoldre i notificar a les parts que l'arbitratge no pot prosseguir.

5. En el supòsit que la demandada no contesti el requeriment de sotmetiment a l'arbitratge dins dels 15 dies
previstos en el punt 1 d'aquest article, es continuarà amb la tramitació del procediment arbitral.

En el cas que una de les parts del procediment arbitral sigui un consumidor, caldrà acreditar que el conveni
arbitral és posterior a l'inici del conflicte, perquè sigui vinculant per al consumidor, d'acord amb l'article 57.4 de
la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i usuaris.

 

Article 6

Inici de l'arbitratge i nomenament de l'àrbitre

1. Llevat que les parts convinguin una altra cosa, l'arbitratge es considera efectivament iniciat en la data en
què la demandada hagi rebut la comunicació del Col·legi amb el requeriment de sotmetiment a l'arbitratge.

2. Sempre que no hi consti un acord exprés en contra de les parts, s'ha d'entendre que la potestat per a la
designació de l'àrbitre correspon a la Junta de Govern del Col·legi, qui ha procedir al seu nomenament amb
caràcter immediat a la data d'inici de l'arbitratge.

Hi poden actuar com a àrbitre els advocats, col·legiats de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell, que
acreditin un mínim de 7 anys d'exercici professional. La Junta pot acordar l'establiment d'un registre o llistat
específic d'advocats habilitats per actuar com a àrbitres en aquests tipus de procediments.

3. Com a norma general, i si les parts no acorden el contrari, la Junta ha de nomenar un únic àrbitre, tret que
la complexitat del cas, la pluralitat de parts o la quantia de la controvèrsia en justifiquin el nomenament de
tres.

4. Els àrbitres han de comunicar la seva acceptació tan aviat com sigui possible, i sempre dins dels quinze dies
següents a la recepció de l'acord de la Junta de Govern pel qual se'ls nomena.

5. L'àrbitre ha de ser independent i actuar de manera imparcial durant tot el procediment, sense que pugui
mantenir cap relació personal amb les parts, al marge de les pròpies de l'arbitratge.

En el cas que l'àrbitre designat tingui, al moment de ser nomenat o en el decurs del procediment, algun dubte
o circumstància que pugui afectar o posar en perill la seva imparcialitat i independència, i també quan es vegi
impedit de fet o de dret per exercir les seves funcions, hi ha de renunciar i comunicar-ho d'immediat a la Junta
de Govern, qui resoldrà en conseqüència i, si escau, en nomenarà un substitut.

6. Les parts també poden recusar l'àrbitre si, al seu entendre, hi concorren fets o circumstàncies que generin
dubtes raonables o justificats en relació amb la seva imparcialitat i independència.

Les sol·licituds de recusació han de ser precises, fonamentades i justificades i s'han de dirigir a la Junta de
Govern, qui donarà trasllat de l'escrit de recusació a l'àrbitre i a l'altra part perquè aquesta s'hi manifesti en el
termini de 10 dies. Posteriorment, la Junta ha de resoldre motivadament.

 

Article 7

Nomenament d'àrbitre substitut

1. Sigui quina sigui la causa per la qual s'hagi de designar un nou àrbitre, el nomenament del substitut
correspon igualment a la Junta de Govern del Col·legi, d'acord amb l'establert a l'article 4.2 del present
Reglament.
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2. Un cop nomenat, l'àrbitre substitut, prèvia audiència de les parts, ha de decidir si s'han de repetir o no les
actuacions practicades fins al moment.

 

Article 8

Desenvolupament de l'arbitratge

1. L'àrbitre nomenat pot dirigir i ordenar processalment l'arbitratge de la manera que consideri més apropiada i
efectiva, observant sempre el principi d'igualtat entre les parts, consultant-les tot allò que cregui necessari i
donant-les l'oportunitat de fer valer els seus drets en tot moment.

Igualment, pot acordar, quan ho consideri convenient, ja sigui motu proprio o a instància de qualsevol de les
parts, l'adopció de les mesures cautelars, la pràctica de proves o la convocatòria d'audiències que, al seu parer,
garanteixin el millor desenvolupament i resultat del procediment arbitral i, especialment, les d'aquelles que
promoguin, afavoreixin o facilitin una solució amistosa de l'arbitratge i, per tant, un laude amb acord entre les
parts.

2. En relació amb l'anterior paràgraf, i abans de la presentació de la demanda arbitral, l'àrbitre ha de citar
sempre les parts a una compareixença prèvia amb l'objectiu d'intentar arribar a un acord respecte a la
controvèrsia que hi mantenen. En el cas que s'hi arribi a un acord que posi fi a la controvèrsia, aquest es
reflectirà en l'oportuna acta signada per les parts i l'àrbitre dictarà un laude de conformitat homologant l'acord i
donant per conclòs l'arbitratge.

En el cas que no sigui possible l'acord, aquesta compareixença prèvia ha de servir, si més no, perquè les parts
es ratifiquin en les seves posicions i, si escau, perquè es proposi, consensuï i/o estableixi qualsevol acord
relatiu amb la continuïtat de les actuacions i amb el laude que s'ha de dictar. L'àrbitre ha d'aixecar acta
d'aquesta compareixença prèvia, que n'ha de reflectir el desenvolupament i els acords als quals, si escau, s'hi
hagi arribat.

3. L'esmentada compareixença prèvia ha de servir també perquè l'àrbitre consensuï amb les parts la quantitat
que aquestes hauran de liquidar en concepte de provisió de fons per atendre les despeses, suplerts i honoraris
de l'arbitratge. La quantia d'aquests honoraris l'han de pactar les parts amb l'àrbitre, qui podrà tenir en compte
per a la seva la fixació l'interès o quantia de les pretensions posades de manifest per les parts, així com la
complexitat de l'assumpte i/o el procediment arbitral, si bé l'àrbitre també podrà atendre a altres criteris o
circumstàncies. En cas de discrepància la Junta de Govern serà qui aprovarà o no en el seu cas la proposta
d'honoraris elaborada per l'àrbitre.

 

Article 9

Demanda i contestació

1. Dins del termini convingut per les parts en la compareixença prèvia o, en el seu defecte, dins dels 15 dies
següents al de la comunicació de l'acta, la demandant ha de presentar escrit amb els fets en què fonamenta la
seva demanda arbitral, la naturalesa i circumstàncies de la controvèrsia, les seves pretensions i quantia, la
norma o normes aplicables, així com la relació de proves que, si escau, vulgui practicar, i la documentació
addicional que consideri oportú adjuntar.

2. De l'esmentada demanda es donarà trasllat a l'altra part perquè, dins del termini convingut per les parts o,
en el seu defecte, dels 15 dies següents, presenti contestació, al·legant el que en dret consideri i aportant
igualment tota la documentació que consideri adient per a la seva defensa.

 

Article 10

Proves

1. Contestada la demanda, l'àrbitre ha de concedir a les parts un termini comú, que mai pot ser superior a deu
dies, perquè, si escau, proposin la pràctica de les proves addicionals que considerin adients en relació amb les
peticions o posicions deduïdes dels seus escrits respectius.

2. Correspon a l'àrbitre decidir, lliurement i d'acord amb les regles de la sana crítica sobre la pertinència i
utilitat de les proves proposades per les parts, a les quals ha de comunicar oportunament la seva admissió o
no.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6865 - 6.5.20155/9 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-15119057-2015



També correspon a l'àrbitre valorar lliurement les proves admeses i practicades, a instància de les parts o
d'ofici.

Igualment, pot requerir les parts en qualsevol moment de les actuacions perquè aportin aquells documents o
elements probatoris que no hagin estat proposats o incorporats inicialment però que, al seu parer, poden ser
fonamentals per al correcte desenvolupament i resolució de l'arbitratge.

3. Cada part ha d'assumir la càrrega de la prova d'aquells fets en què fonamentin les seves peticions o
defenses.

4. En el cas que un element o font probatòria estigui en poder o sota el control d'una part i aquesta refusi
injustificadament la seva presentació o accés, l'àrbitre pot extreure d'aquesta conducta les conclusions que
estimi procedents sobre els fets objecte de prova.

5. L'àrbitre, d'ofici o a sol·licitud de les parts, pot substituir el caràcter escrit d'aquest tràmit per una audiència.

 

Article 11

Perits

1. L'àrbitre també pot nomenar, d'ofici o a instància de les parts, un o més perits, independents i imparcials,
perquè dictaminin sobre qüestions tècniques concretes.

2. Un cop el perit hagi aportat el dictamen o informe requerit, l'àrbitre n'ha de donar trasllat a les parts perquè,
si escau, hi al·leguin el que creguin convenient en la fase de conclusions. Les parts també tenen dret a
examinar qualsevol document que el perit pugui invocar en el seu dictamen.

3. Si qualsevol de les parts ho sol·licita i l'àrbitre ho considera oportú, es pot requerir al perit o perits nomenats
perquè compareguin en audiència amb les parts i el mateix àrbitre, a fi i efecte de poder-lo interrogar en
relació amb el contingut del dictamen.

4. Els honoraris i despeses derivades de l'actuació del perit nomenat es consideren despeses de l'arbitratge.

 

Article 12

Fase de conclusions

1. Conclosa l'audiència o, en el cas que el procediment sigui només escrit, un cop rebut el darrer escrit de part,
l'àrbitre ha de donar trasllat a les parts perquè en el termini acordat o, si no n'hi ha, abans de quinze dies,
presentin, per escrit i de manera simultània, les seves conclusions.

Evacuat el tràmit de conclusions, l'àrbitre ha de donar per tancada la fase d'instrucció, llevat que consideri que
les parts no han tingut prou oportunitat per fer valer els seus drets.

Després d'això ja no s'hi pot presentar cap escrit, al·legació o prova, llevat que l'àrbitre ho autoritzi.

2. L'àrbitre, sempre que ho consideri adient i que les parts hi estiguin d'acord, pot obviar aquest tràmit o bé
substituir-ne el caràcter escrit per unes conclusions orals a través d'una audiència convocada a l'efecte.

 

Article 13

Rebel·lia

1. Quan la demandant no presenti l'escrit de demanda en el termini conferit sense invocar cap causa suficient,
l'àrbitre donarà per concloses les actuacions.

2. Si una de les parts, degudament convocada, no compareix a una audiència, l'àrbitre està facultat per
continuar amb l'arbitratge.

3. Quan una part, tot i haver estat requerida a l'efecte, no presenti una documentació dins del termini fixat i
sense invocar cap causa suficient, l'àrbitre pot dictar el laude basant-se en les al·legacions i proves de què
disposi.
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Article 14

Termini per dictar el laude

Si les parts no hi han disposat una altra cosa, l'àrbitre ha de resoldre sobre les peticions formulades dins dels
sis mesos següents a la data d'inici de l'arbitratge.

Tanmateix, l'àrbitre pot sol·licitar, de manera excepcional, una pròrroga d'aquest termini, que no pot ser
superior als dos mesos, per concloure adequadament la seva missió, sempre que ho fonamenti adequadament i
que es doni trasllat de l'acord a les parts.

 

Article 15

Forma, contingut i comunicació del laude

1. L'àrbitre ha de resoldre la controvèrsia mitjançant l'emissió del laude. En el cas que es tracti d'un
procediment amb pluralitat d'àrbitres, el laude s'ha d'adoptar per majoria i, si no hi ha majoria, ha de decidir
qui hi actuï com a president.

2. El laude ha de constar per escrit i ser firmat per l'àrbitre, i ha de ser motivat, tret que les parts hagin
convingut una altra cosa o que es tracti d'un laude per acord de les parts.

3. En el laude hi ha de constar la data i el lloc en que ha estat dictat, i l'àrbitre s'hi ha de pronunciar també
sobre les costes de l'arbitratge i, si escau, n'ha de motivar la condemna. Tret que hi consti un acord en contra
de les parts, per norma general la condemna en costes ha de reflectir l'èxit i el fracàs de les respectives
pretensions de les parts.

4. El laude s'ha d'emetre i notificar en tants originals com parts hagin participat en l'arbitratge.

En el cas que alguna part ho sol·liciti, es pot protocol·litzar, sent a càrrec seu totes les despeses necessàries a
l'efecte.

 

Article 16

Correcció, aclariment i complement del laude.

Dintre dels cinc dies següents a la comunicació efectiva del laude, llevat que les parts hagin acordat un altre
termini, qualsevol d'elles pot sol·licitar de l'àrbitre:

a) La correcció de qualsevol error de càlcul, de còpia, tipogràfic o de naturalesa similar.

b) L'aclariment d'un punt concret del laude.

c) El complement del laude respecte d'aquelles peticions formulades i que es consideri que no han estat
resoltes.

d) La rectificació de l'extralimitació parcial del laude, quan s'hagi resolt sobre qüestions no sotmeses a la seva
decisió o sobre qüestions no susceptibles d'arbitratge.

2. Escoltades les altres parts, l'àrbitre ha de resoldre el que estimi procedent mitjançant laude, dins del termini
de deu dies, procedint d'ofici a la correcció dels errors a què es refereix el paràgraf a) de l'apartat 1 .

 

Article 17

Acabament de les actuacions

Amb l'emissió del laude, i sense perjudici del que estableixen els articles anteriors quant a la protocol·lització i
les correccions, aclariments o complements de l'esmentat laude, l'actuació arbitral s'entén finalitzada.

 

Article 18

Laude per acord de les parts

Si en qualsevol moment del procediment arbitral les parts arriben a un acord que posi fi a la controvèrsia,
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l'àrbitre ha de donar per concloses les actuacions i, tret que les parts s'hi oposin, ha de fer constar aquest
acord en forma de laude, que ha de reflectir els termes convinguts per les parts.

 

Article 19

Altres formes de terminació

El procediment arbitral també pot acabar:

a) Per desistiment del demandant, tret que el demandat s'hi oposi i que l'àrbitre li reconegui un interès legítim
a obtenir una resolució definitiva del litigi.

b) Quan les parts així ho disposin de mutu acord.

c) Quan, segons el parer de l'àrbitre, la continuació de les actuacions esdevingui innecessària o impossible.

 

Article 20

Eficàcia i execució del laude

1. El laude té caràcter obligatori i té efectes de cosa jutjada per a les parts.

2. Contra el laude només s'hi pot exercir l'acció d'anul·lació prevista als articles 40 i següents de la Llei
60/2003, de 23 de desembre d’arbitratge, o, si escau, sol·licitar la revisió d'acord amb l'establert a la Llei
1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil.

3. L'execució forçosa del laude es regeix pel que disposen el Títol VIII de la Llei 60/2003, de 23 de desembre,
d'arbitratge, i la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil.

4. El laude és executable encara que s'hi hagi exercit l'acció d'anul·lació, sense perjudici que la part executada
en pugui sol·licitar al tribunal competent la suspensió, d'acord amb els requisits i efectes legalment previstos.

 

Article 21

Custòdia i conservació de l'expedient arbitral

1. Correspon a la Junta de Govern la custòdia i conservació de l'expedient arbitral, un cop dictat el laude.

2. Mentre sigui vigent l'esmentada obligació de conservació de l'expedient arbitral, qualsevol de les parts en pot
sol·licitar el desglossament i lliurament, dels documents originals que, si escau, hagués aportat.

 

Article 22

Drets econòmics de l'arbitratge

1. La presentació de l'escrit introductori definit a l'article 3 d'aquest Reglament i pel qual se sol·licita
l'arbitratge, ha d'anar necessàriament acompanyada del justificant de pagament en la Secretaria del Col·legi de
la taxa de registre establerta a l'annex.

2. Iniciat l'arbitratge segons preveu l'article 5.1, i abans del tràmit de presentació i contestació de la demanda,
les parts hauran d'haver abonat a la Secretaria del Col·legi, per parts iguals, la quantitat necessària en
concepte de provisió per atendre les despeses i honoraris de l'arbitratge, en els termes del que s'hagi acordat a
la compareixença prèvia, tal com estableix l'article 8.3 d'aquest Reglament. Sense aquesta liquidació l'àrbitre
no donarà curs al procediment.

3. La quantia final de les costes de l'arbitratge s'ha de fixar i reflectir en el laude final, i ha de comprendre:

a) La taxa de registre i la provisió en concepte d'honoraris i despeses de l'arbitratge, definides als apartats 1 i
2, respectivament, d'aquest article.

b) Els honoraris dels perits que, si escau, hagin intervingut en l'arbitratge, a instància de les parts o nomenats
d'ofici per l'àrbitre.

c) Altres despeses raonables que, si escau, hagin suportat les parts per a la seva defensa en l'arbitratge i que,

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6865 - 6.5.20158/9 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-15119057-2015



a criteri de l'àrbitre, calgui imputar també a les costes del procediment.

4. En el cas que l'àrbitre dicti laude per acord de les parts amb ocasió de la compareixença prèvia prevista a
l'article 7.2, haurà de comunicar i consignar en l'acta de la mateixa compareixença els honoraris per l'emissió
del laude que, si escau, calgui imputar a les parts, en funció de la dificultat, el temps esmerçat i d'altres
circumstàncies.

5. Si alguna de les parts no hi compareix o no satisfà la seva part d'honoraris, l'altra pot suplir aquest
pagament perquè continuï el procediment, sense perjudici de la imputació o repartiment final que l'àrbitre
entengui procedent.

6 La correcció, aclariment o complement del laude regulats a l'article 16 d'aquest Reglament no meritaran
honoraris addicionals.

 

 

Disposició transitòria

Aquest Reglament, que ha estat aprovat per acord de la Junta de Govern de l'il·lustre Col·legi d'Advocats de
Sabadell de 23 de desembre de 2014, entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC i serà
d'aplicació a tots els arbitratges institucionals la sol·licitud dels quals es presenti a partir de la seva vigència.

 

 

Annex

 

Drets econòmics. Taxa de Registre de l'Arbitratge.

 

Taxa de registre 200 euros.

 

(15.119.057)
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