REGLAMENT DEL TRIBUNAL ARBITRAL DE SABADELL
Article 1
La submissió de les parts per conveni arbitral al TRIBUNAL ARBITRAL DE SABADELL
(TAS), de l’Associació per a l’Arbitratge de Sabadell, implica que l’administració de
l’arbitratge i la designació del arbitres en tot allò no previst per les parts, s’efectuarà
d’acord amb el Reglament en cada moment vigent del Tribunal esmentat.
Si el TAS no accepta altra cosa l’arbitratge es farà per un o tres àrbitres, els quals en
aquest últim cas, formaran el col·legi arbitral. L’ús de la paraula “àrbitres” en aquest
Reglament es refereix indistintament a qualsevol d’ambdós supòsits.
Pel fet de la submissió, les parts s’obliguen a complir la decisió emesa per l’àrbitre.
El TAS rebutjarà aquells arbitratges que no s’ajustin a la Llei i podrà rebutjar mitjançant
acord motivat aquells altres que les parts acordin de forma diferent a allò previst en
aquest Reglament.
Article 2
A falta d’acord entre les parts i si no s’ha previst en el Conveni Arbitral, els arbitratges
administrats pel TAS seran de dret.
Article 3
Als efectes de les notificacions que el TAS consideri oportú d’efectuar al domicili de les
parts, s’entendrà com a tal, el que aquestes o el seu representant davant el Tribunal
tinguin dins el partit judicial de Sabadell. Cas que no hi tinguin domicili, hauran de
designar-ne un dins el territori indicat; altrament podran fer-se a la seu del Tribunal.
Tot això sense perjudici del que s’estableix en altres articles o per la Llei , respecte a les
comunicacions i notificacions del TAS i els Àrbitres amb les parts, i d’aquestes amb els
primers.
Article 4
En els terminis fixats en dies en el present Reglament només computaran els dies
naturals, mentre que no es digui expressament el contrari. Si l’últim dia de termini es
dissabte o festiu al lloc de celebració de l’arbitratge es prorrogarà fins el primer dia
laborable següent. El mes d’agost no computarà per cap concepte llevat habilitació
expressa pel TAS.
Article 5
Tot el no previst en el present reglament pel que fa al desenvolupament del procediment
arbitral, es regirà per acord de les parts i si no n’hi ha per decisió de l’àrbitre, amb
subjecció als principis d’audiència, contradicció i economia processal.
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Article 6
La part que es proposi promoure la intervenció del TAS, haurà de presentar un escrit
introductori a la Secretaria del Tribunal, en què així ho sol·liciti.
N’hi haurà prou en que aquest escrit expressi el Conveni Arbitral del qual resulti la
competència del TAS, la qüestió litigiosa amb aquell relacionada, les circumstàncies
personals de les parts discordants, i les altres dades necessàries per a la correcte
constitució de l’arbitratge.
A més, s’haurà d’acreditar el Conveni Arbitral en què es basi la sol·licitud, i la
representació de la persona que la firmi, cas de no ser el mateix interessat, així com el
pagament de la taxa de registre establerta per la presentació de la instància.
L’escrit inicial podrà anar acompanyat de tots els documents que el sol·licitant cregui
convenient aportar.
Article 7
Si l’escrit introductori no precisa o omet definir-se sobre algun particular necessari per la
completa i correcta constitució de l’arbitratge, s’entendrà que la part defereix al TAS la
determinació del particular o particulars esmentats que no hagin estat precisats.
Article 8
Rebuda la sol·licitud d’arbitratge, se`n donarà trasllat a l’altre part perquè en el termini
de quinze dies contesti per escrit manifestant la seva conformitat, o altrament la seva
disconformitat a l’arbitratge sol·licitat. En l’indicat escrit, aquesta part podrà formular les
al·legacions que cregui pertinents i expressar les dades que consideri indispensables per
a la constitució de l’arbitratge.
Per la resta, haurà d’acompanyar els acreditaments, i també li seran d’aplicació les
previsions que estableixen, per a la instància introductòria, els articles 6 i 7.
Si no es rep l’escrit d’aquesta part dins el termini indicat, es seguirà el procediment
sense la seva presència.
Article 9
Acabada la fase introductòria, el TAS procedirà a determinar la seva competència i, per
tant, l’acceptació o no de l’encàrrec arbitral i, si s’escau , a la designació de l’àrbitre i
altres particulars segons el present Reglament.
Això no obstant, l’acceptació de l’encàrrec no prejutjarà la decisió que pogués adoptar,
en el seu dia, l’àrbitre sobre tals extrems.
Article 10
El TAS escollirà, amb llibertat de criteri, els àrbitres i en decidirà el seu nombre, sense
altres limitacions que les que imposi la llei.
No podran ser àrbitres en el present arbitratge institucional, els qui composin el TAS.
En el cas de tres arbitres, quan en virtut del conveni cada part estigués obligada a
nomenar un àrbitre i aquests dos a nomenar al tercer, s’entén que les parts deleguen en
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el TAS el nomenament del mateix i, fins i tot, de qualsevol dels altres dos que quedés per
escollir per les parts, si després d’haver estat requerides transcorreguessin quinze dies
sense comunicar al TAS aquests nomenaments.
Article 11
El Tribunal notificarà la seva designació a cada un del àrbitres, sol·licitant la seva
acceptació per escrit dins del termini de quinze dies a comptar des del següent a la
notificació.
Passat aquest termini sense rebre aquesta acceptació, s’entendrà que no accepten el
nomenament, i en aquest cas el Tribunal procedirà en el termini de set dies a nomenar
directament l’àrbitre o, si s’escau, els àrbitres que siguin necessaris per completar el
Col·legi Arbitral.
La notificació i l’acceptació del nomenament es faran de manera idèntica a la ja
explicada, i així successivament, si fos necessari, fins a completar el Col.legi Arbitral.
Article 12
L’àrbitre designat tindrà el deure inexcusable d’abstenir-se si concorren circumstàncies
que puguin posar en entredit la seva imparcialitat.
D’altra banda, l’àrbitre podrà ser recusat per les mateixes causes que els jutges, amb les
especialitats que determina l’article 17 de la Llei d’Arbitratge.
Article 13
Rebuda pel TAS l’acceptació de l’àrbitre, o si s’escau de tots els àrbitres, aquests ho
comunicaran a les parts a través del TAS.
El TAS comunicarà a les parts l’acceptació de l’encàrrec i integrarà el conveni arbitral
decidint, tenint en compte les circumstàncies del cas, sobre el nombre d’àrbitres, el lloc
de celebració de l’arbitratge i d’emissió del laude, l’idioma, el nomenament dels àrbitres,
el termini per dictar el laude i el tipus de procediment a seguir.
Article 14
El TAS, tenint en compte les circumstàncies del cas, optarà per seguir un dels següents
procediments:
1.- Ordinari: d’aplicació general quan no concorrin les causes del procediment abreujat
2.- Abreujat: S’aplicarà atenent a la senzillesa o poca quantia de l’assumpte a criteri del
TAS i a tots aquells que portin causa de contractes sotmesos al règim jurídic de la Llei
d’Arrendaments Urbans, i solament en relació a les qüestions i/o discrepàncies sorgides
sobre el impagament de les rendes o quantitats assimilades i /o a l’expiració del termini
contractual pactat.
Article 15
Un cop decidit pel TAS la prossecució de l’assumpte pel procediment ordinari i en ordre a
la determinació de les dates i fases del procediment a seguir, l’àrbitre convocarà les
parts a la seu del TAS, dins un termini no superior a deu dies, per fer un planteig general
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de les actuacions a realitzar, bàsicament pel que fa a la determinació dels terminis
preclusius per formular al·legacions, i la fixació i liquidació del termini per l’emissió del
laude. Tot això d’acord i sense perjudici del que determina l’article 37 de la Llei
d’arbitratge.
A falta d’acord de les parts, l’àrbitre ordenarà el procés ajustant-se als principis
d’audiència bilateral, contradicció, igualtat i economia processal.
Assistirà a l’acte un membre del TAS.
En cas que la celebració de l’acte s’hagués realitzat amb la incompareixença d’alguna de
les parts, se li remetrà pel seu coneixement una còpia de l’acta.
Article 16
Les audiències es celebraran a la seu del TAS, a no ser que, de comú acord, les parts i
l’àrbitre en determinin un altre lloc.
Article 17
Queda a lliure decisió de l’àrbitre l’acceptació o no de les proves que hagin estat
sol·licitades per les parts, així com practicar-ne d’altres que consideri convenients.
Igualment l’àrbitre podrà nomenar d’ofici o a instància de part, quan ho consideri
necessari, un o diversos pèrits, determinar el que ha de ser objecte del dictamen
d’aquests, rebre els seus informes i interrogar-los
A tota pràctica de prova seran convocades, hi i podran intervenir, les parts o es seus
representants.
Article 18
Les comunicacions de les parts i de l’àrbitre amb el TAS i les del TAS amb ells, així com la
presentació d’escrits i documents davant el Tribunal, s’efectuaran mitjançant lliurament
directe a la Secretaria del Tribunal.
Les comunicacions de les parts amb l’àrbitre o d’aquest amb les parts, i la presentació
d’escrits i documents podrà realitzar-se bé directament en el domicili de l’àrbitre o per
qualsevol altre mitjà de comunicació que les parts i l’àrbitre creguin pertinent, tenint
sempre cura d’adoptar les precaucions degudes per a la seva constància. A falta d’acord
es faran a la Secretaria del TAS.
S’admetrà la comunicació per fax o correu electrònic sempre que les parts, l’àrbitre o
àrbitres i el TAS així ho acceptin expressament i es facilitin els números o adreces
electròniques respectives.
Tot això sens perjudici dels casos en què la Llei exigeixi la forma fefaent per la realització
d’aquestes comunicacions.
Article 19
La sol·licitud d’adopció de mesures provisionals dirigida a una autoritat judicial per
qualsevol de les parts, no es considerarà incompatible amb l’acord d’arbitratge ni com
una renúncia a aquest acord.
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Els àrbitres poden, a instància de part, adoptar les mesures cautelars que estimin
necessàries respecte de l’objecte de litigi. Poden exigir caució suficient al sol·licitant.
Excepcionalment, en casos de suma urgència o de risc de frustració de la mesura, poden
adoptar-se sense audiència prèvia de la part gravada per la mesura. Una vegada
executada, aquesta part podrà impugnar-la davant l’àrbitre sens perjudici de l’acció
d’anul·lació judicial.
Els acords sobre mesures cautelars poden adoptar-se en qualsevol moment de les
actuacions sense que s’hagin de formalitzar com a laudes.
Article 20
La comunicació de l’àrbitre amb la Jurisdicció, l’Administració i tercers, podrà fer-se per
mitjà del TAS, el qual, en aquest cas, gestionarà el seu diligenciament.
Article 21
El TAS no donarà publicitat dels laudes, llevat acord de les parts
Article 22
La part que es proposes d’instar l’execució judicial del laude, podrà sol·licitar la
intervenció del TAS per intentar el seu compliment amigable.
Article 23
La conservació i la custodia de l’expedient arbitral, una vegada dictat el laude,
correspondrà al TAS, que el retindrà fins dos mesos després de la fermesa del laude.
Passat aquet termini, cada part podrà sol·licitar el desglossament i lliurament dels
documents originals.
Transcorreguts cinc anys des de la fermesa del laude cessarà l’obligació de conservació
de l’expedient i els seus documents.
El TAS portarà un sistema d’arxiu de laudes no protocol·litzats que ofereixi plena garantia
per acreditar la data de la seva notificació.
Article 24
La presentació de la instància introductòria donarà lloc a l’acreditament d’una taxa de
registre.
Posteriorment, una vegada acceptat pel TAS l’encàrrec arbitral, les parts hauran de
dipositar una provisió de fons a compte, per atendre les despeses i els honoraris
previsibles de l’arbitratge, sense la qual no es donarà inici al procediment arbitral.
No s’efectuarà cap prova, la despesa de la qual no quedi prèviament coberta o garantida.
Malgrat això qualsevol de les parts podrà satisfer la provisió, o qualsevol altre pagament,
no efectuat per la part a qui correspongués, reconeixent-se el dret al seu reintegrament,
que serà fixat, si fa el cas, en el laude.
La modificació de la quantia del procediment o la presentació de reconvenció
comportaran, si s’escau, la modificació de la tarifa.
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El laude contindrà una condemna expressa a la part que hagi deixat de satisfer els costos
de l’arbitratge a favor de la part que l’hagi avançat o de l’Associació per l’Arbitratge de
Sabadell si aquesta hagués presentat en temps oportú la seva factura a l’àrbitre, el qual
en donarà trasllat a les parts.
La taxa de registre, els honoraris de l’àrbitre i les despeses administratives del TAS es
determinaran en les Tarifes corresponents, que podran ésser revisades d’acord amb les
circumstancies.
Article 25
D’acord amb el que estableix l’article 37.6 de la Llei d’arbitratge, l’àrbitre es pronunciarà
en el laude sobre les costes de l’arbitratge.
Llevat que hi hagi acord de les parts, cada una d’elles haurà de satisfer les despeses
efectuades a instància seva i les que siguin comunes per parts iguals, a no ser que
l’àrbitre apreciï mala fe o temeritat en alguna d’elles.
Procediment abreujat
Article 26
Quan es donin les circumstàncies previstes a l’article 14 el TAS podrà optar per seguir un
procediment abreujat que es subjectarà als principis d’audiència, contradicció i economia
processal i es desenvoluparà segons les següents regles:
1.- El TAS, una vegada rebuda la sol·licitud d’arbitratge formulada per l’instant i que
haurà de contenir els mateixos requisits que en el procediment ordinari, procedirà dins
del termini de set dies naturals següents, a donar-ne trasllat a l’altra part, i al
nomenament d’un àrbitre.
2.- El TAS notificarà la designació a l’àrbitre, sol·licitant la seva acceptació per escrit dins
del termini de cinc dies naturals a comptar des del següent a la seva notificació. Passat
aquest termini, sense rebre l’acceptació, s’entendrà que no accepta el nomenament, en
el qual cas el TAS procedirà a un nou nomenament, procedint-se d’indèntica forma per a
la seva notificació i acceptació, i així, successivament.
3.- Un cop rebuda i notificada pel TAS l’acceptació de l’àrbitre a les parts, el Tribunal
convocarà a les parts i a l’àrbitre a una audiència, amb una antelació mínima de vint dies
naturals, a l’efecte que dintre dels deu dies següents a l’esmentada notificació la part
instant presenti les seves al·legacions i documents, de les quals se’n donarà trasllat a
l’altra part per a que contesti en un altre termini igual. A l’audiència, que podrà ésser
prorrogada a criteri de l’àrbitre, es practicaran les proves de les que hagin volgut valerse les parts i s’hi formularan conclusions, quedant les actuacions vistes per a laudar,
dintre del termini de dos mesos, comptats des del dia següent a l’acceptació de l’àrbitre.
4.- Als efectes de notificacions, les parts podran designar un domicili per a notificacions.
En el seu defecte, s’entendrà com a domicili indistintament el que el propi interessat hagi
designat en el contracte objecte de litigi o el del seu representant en l’arbitratge, per a
tot tipus de notificacions inclosa la del laude, entenent-se rebuda el dia en que hagi estat
lliurada o en que s’hagi intentat infructuosament, sense necessitat de cap altra indagació.
5.- En tot el no expressament previst, s’aplicaran les normes del procediment ordinari.
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Disposició final primera
En tot el no previst en el present Reglament s’estarà al que s’estableix a la Llei 60/2003,
de 23 de desembre, d’Arbitratge.
Disposició final segona
La interpretació d’aquest reglament és competència del TAS.
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Clàusula usual per a atorgaments corrents:
Els atorgants (o contractants) acorden i s’obliguen a sotmetre a arbitratge totes les
qüestions i/o discrepàncies litigioses, sorgides o que sorgeixen entre ells, en relació amb
el present atorgament (o contracte), confiant-ne la decisió a l’àrbitre o àrbitres designats
pel Tribunal de l’Associació per a l’Arbitratge de Sabadell, al qual correspondrà
l’administració de tal arbitratge d’acord amb el seu Estatut i Reglament corresponents.
Igualment s’obliguen, des d’ara, a complir el laude arbitral que es dicti.
Clàusula especial per a societats:
Totes les qüestions litigioses, sorgides o que puguin sorgir entre els socis, i entre aquests
i la Societat o els administradors, derivades dels estatuts o del contracte social, i tant
durant el període de duració de la societat com en fase de dissolució, així com pel que fa
a la valoració d’aportacions i participacions, determinació del preu d’aquestes en el cas
d’adquisició preferent, quedaran sotmeses i hauran de ser resoltes mitjançant arbitratge
que serà decidit per a l’àrbitre o àrbitres que designi el Tribunal de l’Associació per a
l’Arbitratge de Sabadell, al qual correspondrà l’administració de l’arbitratge d’acord amb
el seu Estatut i Reglament. Igualment, els implicats i els seus dret-havents restaran
obligats a complir el laude que es dicti. S’exceptuen d’aquesta submissió aquelles
qüestions que no són de lliure disposició.
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