
Estatus i reglament del
Tribunal Arbitral

Introducció a la segona versió

Quasi  tres  anys  després  de  la  seva  aprovació  a 
l'Assemblea  del  COEIC,  presentem  una  primera 
revisió dels Estatuts i el Reglament del TA-COEIC.

Durant  aquests  temps  moltes  organitzacions  han 
confiat  en  el  TA-COEIC  per  resoldre  els  seus 
possibles  conflictes  incloent  a  tal  efecte  la  clàusula 
arbitral de submissió a aquest Tribunal.

Hem rebut opinions respecte a l'Estatut i Reglament 
de diferents actors de l'àmbit jurídic i informàtic. Hem 
tingut ocasió de posar el Reglament a prova dirimint 
les controvèrsies que se'ns han presentat.

Creiem  que  és  el  moment  de  consolidar  aquest 
coneixement  adquirit  i  incorporar  a  l'anterior 
reglament  una  sèrie  de  canvis  que  han  de  permetre 
oferir un millor servei.

L'Estatut  es modifica principalment per incorporar 
la figura del delegat, que ha de dur a terme una tasca 
eminentment operativa, implementant l'estratègia que 
pugui  determinar  el  Consell  del  TA-COEIC  amb el 
vist-i-plau de la junta del COEIC.

S'introdueix  també  la  possibilitat  explícita  de 
conservar  els  laudes  que  dicti  el  TA-COEIC 
degudament  anonimitzats  pel  seu  interés  doctrinal, 
permetent  acumular  experiència  i  homogenitzar 
criteris.

En quant al Reglament, amb els canvis proposats es 
pretén:

– Fer  més  àgil  i  flexible  el  procediment, 
simplificant  aquells  tràmits  que s'han  considerat 
superflus.

– Fer  més  explícites  algunes  referències  a  les 
normes de rang superior,  especialment  a la Llei 
que li  dóna marc,  la Llei  de 60/2003, de 23 de 
desembre, d'Arbitratge.

– Perfilar  millor  les  competències  dels  àrbitres 
respecte  les  mesures  cautelars,  especialment 
aquelles que es demanin abans d'escoltar a la part 
demandada  (in  audita  parte),  fent  explícit  la 
compatibilitat  de  l'arbitratge  amb  l'auxili  de  la 
justícia ordinària pel que fa les mesures cautelars.

– Refinar  altres  detalls  administratius  o  de 
procediment.

Per tal de fomentar l'adhesió al conveni arbitral del 
TA-COEIC d'un  ventall  més ampli  d'organitzacions, 
l'Estatut i Reglament es publicaran també en Castellà i 
Anglés.

Esperem en fi que aquestes modificacions ajudin als 
àrbitres del TA-COEIC a emetre laudes més justos i 
de millor qualitat tècnica, mantenint els paràmetres de 

simplicitat,  rapidesa  i  flexibilitat  inherents  a 
l'arbitratge.

Barcelona a 4 d'abril de 2008

Els ponents
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Presentació de la primera versió

Ja abans de la seva fundació, els promotors del Col· 
legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya 
vam  escollir  com  a  guia  i  mostra  de  les  nostres 
intencions les paraules Garantia i Servei.

En un nou esforç en aquesta direcció, presentem el 
servei  d’arbitratge,  que  serà  prestat  pel  Tribunal 
Arbitral  del  Col·  legi,  que  es  regirà  pels  presents 
estatuts i reglament de funcionament.

En  prestar  el  servei  de  peritatges  judicials  i 
extrajudicials,  el  primer  servei  que  es  va  posar  en 
marxa  des  del  Col·  legi,  s’ha  pogut  detectar  la 
freqüència  amb  què  es  produeixen  conflictes  en  el 
nostre sector i la seva principal causa: la indefinició de 
molts contractes.

Sovint  es  dóna  el  cas  d’empreses  que  signen 
contractes  amb gran  satisfacció  per totes dues  parts, 
sense adonar- se que la vaguetat de la descripció dels 
serveis  indicats  en  el  contracte  ha  permès  que  el 
signessin pensant cada part en un projecte diferent.

Aleshores, quan el projecte arriba a les seves fases 
finals i el que era indefinit al principi es concreta, és 
quan sorgeixen les discrepàncies.  Sovint ja és massa 
tard: el conflicte és inevitable.

Per aquesta raó el Col· legi, havent detectat aquest 
problema, ha posat en marxa dues iniciatives tendents 
a evitar- lo o a resoldre’l  quan ja no sigui  possible: 
oferir  models  de  contractes  estàndard  i  el  tribunal 
arbitral.

Si  són  tan  freqüents  les  deficiències  en  els 
contractes  de  serveis  informàtics,  es  deu,  en  gran 
mesura, al fet que la majoria de les nostres empreses 
no  tenen  una  mida  suficient  com per  disposar  d’un 
departament  jurídic  propi.  Per  suplir  aquesta 
mancança,  el  Col·  legi  ha  encarregat  l’elaboració 
d’uns contractes model als més prestigiosos advocats 
del  sector.  Aquests  contractes  preveuen  un  ampli 
ventall  de  clàusules  optatives  que  concreten  aquells 
punts  que,  en  oblidar-  los  com passa  habitualment, 
provoquen conflictes d’interpretació.

Per altra banda, per aquells casos en què el conflicte 
ja sigui malauradament inevitable, oferim el Tribunal 
Arbitral  del  COEIC,  una  solució  alternativa  a  la 
Justícia  de  l’Estat,  considerablement  més  àgil  i 
econòmica que aquesta.

En no ser necessari advocat ni procurador i, a més, 
ser Enginyers/es en Informàtica els àrbitres i, per tant, 
no requerir pèrits en la majoria dels casos, el litigi té 
sempre un cost molt inferior.

Per  altra  banda,  el  termini  màxim  de  dos  mesos 
establert  en aquests  estatuts,  assegura  la  solució del 

litigi  en  un  termini  també  molt  inferior  al  que 
requeriria la Justícia ordinària.

Aquests  avantatges  no  redueixen  la  validesa  del 
laude arbitral obtingut, ja que la Llei 60/ 2003, de 23 
de desembre, d’arbitratge, estableix que té la mateixa 
força que una sentència judicial ferma. A més a més, 
les  millores  introduïdes  per  aquesta  Llei  aconsellen 
especialment  l’ús  de  l’arbitratge.  Les  dues  novetats 
més  importants  que  presenta  són,  d’una  banda,  el 
caràcter  immediatament  executable  del  laude  i,  de 
l’altre, la supresió de la necessitat de protocolitzar- lo 
notarialment.

També  preveu  que  l’àrbitre  o  àrbitres  puguin 
adoptar  mesures  cautelars  durant  la  tramitació  del 
procediment, a sol· licitud de les parts.

Per  això,  l’ús  de  l’arbitratge  institucional,  com el 
que  oferim  ara  des  del  COEIC  i  en  breu  des  de 
l’fCOESIC,  resulta  més  àgil  i  econòmic  però  igual 
d’eficaç  que  la  Justícia,  al  mateix  temps que també 
contribueix  a  alleujar  la  sobrecàrrega  que  porta 
aquesta,  fent-  la  així  també  més  eficaç  per  als  que 
realment la necessitin.

Per aquesta raó, hem considerat de gran importància 
poder  oferir  aquest  servei  a  les  empreses  del  nostre 
sector i hem creat el Tribunal Arbitral del Col· legi, en 
un nou intent de complir amb els objectius de garantia 
i  servei  amb  què  el  Parlament  de  la  Generalitat  de 
Catalunya va crear el nostre col· legi com a organisme 
de dret públic, és a dir, amb voluntat de servei a tot el 
conjunt de la Societat i, en particular, al nostre sector 
de la Informàtica.

Eduard Elias i Vila,
Degà del COEIC
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Estatut del 
Tribunal Arbitral del COEIC

Article 1. Constitució
Per acord de l'Assemblea del Col·legi Oficial 

d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya,  en 
endavant  COEIC,  es  constitueix  el  Tribunal 
Arbitral del COEIC, en endavant TA-COEIC, 
a l’empara de la Llei 60/2003, d’arbitratge.

El  TA-COEIC  es  constitueix  en  el  sí  del 
COEIC,  sense  entitat  jurídica  pròpia.  En 
qualsevol  cas,  les  seves  decisions  seran 
totalment autònomes, excepte en aquells punts 
d’aquest  estatut  o  del  reglament  que  el 
desenvolupa on s’indiqui el contrari.

A  través  d’aquest  Tribunal  Arbitral,  el 
COEIC  administrarà  els  arbitratges, 
exclusivament  d’equitat  i  sobre  matèries 
relacionades amb l’exercici de la professió de 
l’Enginyeria  en  Informàtica,  que  li  siguin 
sotmesos,  ja  siguin  arbitratges  de  caràcter 
nacional o internacional.

Article 2. Composició
El TA-COEIC està format per:
- el Consell,
- la secretaria i
- els  col·legis arbitrals  que,  amb un o tres 

àrbitres, es constituiran ad hoc per a cada 
cas.

Article 3. Funcions del Consell del TA-COEIC
El Consell del Tribunal Arbitral del COEIC 

tindrà encarregades les següents funcions:
a) L’administració  dels  arbitratges  que  se 

sotmetin  al  TA-COEIC,  prestant  el  seu 
assessorament  i  assistència  en  el 
desenvolupament del procediment arbitral i 
mantenint,  a  aquest  efecte,  l’adequada 
organització.

b) La  designació,  d’acord  amb  el  present 
estatut,  de  l’àrbitre  o  àrbitres  que 
composaran  els  tribunals  específics  que 
actuaran en el marc del TA-COEIC.

c) L’elaboració  i  publicació  d'informes, 
estudis, estadístiques i dictàmens  sobre la 
pràctica de l’arbitratge.

Amb el vist-i-plau de la Junta del COEIC:

d) L’elaboració d’una llista d’àrbitres en la 
què  hauran  de  figurar  aquells  col·le-
giats/des  que  el  Consell  del  TA-COEIC 
consideri que estan en disposició d’actuar 
com a àrbitres del TA-COEIC.

e) L’estudi dels drets arbitrals i l’elevació a 
la Junta del COEIC o a qualsevol instància 
dels  poders  públics  de  les  propostes  que 
consideri oportunes en aquesta matèria.

f) La  relació  amb  altres  organismes  de 
caràcter  nacional  o  internacional 
especialitzats en la matèria de l’arbitratge i 
la celebració de convenis de col·laboració.

g)  El  nomenament  de  delegats  per  tal  de 
implementar  els  acords  a  que  arribi  el 
Consell. 

h) En  general,  qualsevol  activitat  relacio-
nada amb l’arbitratge d’equitat en l’àmbit 
de  la  professió  de  l’Enginyeria  en 
Informàtica, si no està previst en el present 
estatut.

Article 4. Composició del Consell del TA
1. El Consell del TA-COEIC estarà composat 

pels  membres  nats i  pels  membres  no- nats 
que designi  la  Junta  del  COEIC,  atenent  al 
seu prestigi i coneixements en informàtica, en 
dret informàtic o arbitratge. Concretament la 
composició  del  Consell  del  TA-COEIC 
constarà de:

- President,
- Secretari i
- 9 vocals.

2. Per ser membre del Consell del TA-COEIC 
no cal ser membre  del Col·legi. El degà i el 
vicedegà secretari del COEIC seran els únics 
membres nats del Consell del TA-COEIC. El 
degà  en  serà  el  president  i  el  vicedegà 
secretari el secretari.

3. Els nou vocals seran elegits per la Junta del 
COEIC, atenent a les següents proporcions:

- 2  representants  d’associacions  empresa-
rials del sector informàtic,

- 2  representants  d’associacions  empresa-
rials generals,

- 2  representants  d'organitzacions  relacio-
nades amb el món jurídic o de l'arbitratge,

- 1 representant del món universitari,
- 1  representant  de  les  administracions 

públiques,
- 1 membre del COEIC.
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4. A  excepció  dels  membres  nats,  els 
nomenaments  de  membres  del  Consell  del 
TA-COEIC tindran una vigència de tres anys 
i, a proposta de la Junta, podran ser renovats 
per períodes de tres anys més, sense limitació 
en el nombre de renovacions.

5. Els  membres  del  Consell  del  TA-COEIC 
podran renunciar  al  seu càrrec en qualsevol 
moment  i  amb  un  preavís  d’un  mes,  a 
excepció dels membres nats.

6. A més a més dels càrrecs esmentats al punt 
1, el  Consell  del TA-COEIC podrà comptar 
amb dos vicepresidents escollits  pels  propis 
membres  del  TA-COEIC  d’entre  els  seus 
membres.

7. Els  membres  nats  del  Consell  del  TA-
COEIC  tindran  la  vigència  que  tingui  el 
càrrec que ocupen en el COEIC i deixaran el 
TA-COEIC  al  mateix  temps  que  aquest, 
ocupant  el  seu  lloc  la  persona  que  els 
succeeixi.

Article 5. Limitació estatutària
El  Consell  del  TA-COEIC  farà  el 

nomenament  d’àrbitres,  la  seva  recusació  i 
substitució  i,  en  general,  administrarà  els 
arbitratges  segons  el  que  es  disposa  en  el 
present estatut.

Article 6. Seu i secretaria del TA-COEIC
A tots els efectes, la seu del TA-COEIC serà 

la del COEIC i la secretaria del COEIC actuarà 
com a secretaria del TA-COEIC.

Article 7. Llistat d’àrbitres
El Consell del TA-COEIC elevarà a la Junta 

del COEIC una  proposta de criteris a complir 
per  poder  ser  àrbitre  del  TA-COEIC.  Serà 
condició  necessària  però  no  suficient  el  ser 
membre numerari del COEIC. La Junta podrà 
aprovar  aquests  criteris  o  indicar-hi 
modificacions.

Un cop aprovats per la Junta, aquests criteris 
seran  comunicats  a  tots  els  membres  del 
COEIC, que podran sol·licitar ser admesos a la 
llista d’àrbitres del TA-COEIC.

La  secretaria  del  TA-COEIC  mantindrà 
actualitzada  la  llista  d’àrbitres,  que  estarà 
composada per tots aquells col·legiats/des que 
ho  hagin  sol·licitat  i  compleixin  els  criteris 
aprovats per la Junta del COEIC.

El llistat serà entregat a la Junta, que podrà 
mostrar la seva disconformitat amb la inclusió 
de les persones que cregui que no compleixen 
els  criteris,  prevalent  l'opinió de la Junta del 
COEIC.  S’entendrà  que la Junta  dóna el  seu 
vist-i-plau a la llista per omissió.

Article 8. Doctrina del tribunal
El  consell  posarà  a  disposició dels  arbitres 

un  document  de  millors  pràctiques  que 
recollirà  l'experiència  acumulada  en  els 
diferents arbitratges  realitzats  i  el  conjunt  de 
laudes emesos degudament  anonomitzats,  per 
tal d'homogenitzar criteris.

Article 9. Composició dels tribunals específics
Per ser membre d'un col·legi arbitral caldrà 

ser col·legiat/da, tenir experiència com a pèrit, 
reunir  els  requisits  aprovats  pel  Consell  del 
TA, així com els que indiqui la legislació en 
matèria  d'arbitratge,  en  particular  els  que 
requereix l’article 13 de la Llei 60/ 2003, de 23 
de desembre, d’Arbitratge, i figurar a la llista 
indicada a l'article 7.

Article 10. Conveni arbitral tipus
1. El  TA-COEIC  elaborarà  un  model  de 

Conveni  Arbitral  Tipus  i  el  posarà  a 
disposició de les parts que el vulguin adoptar. 
No obstant, les parts podran optar per altres 
formes  d’acollir-se  a  l’arbitratge  del  TA-
COEIC, mentre siguin vàlides d’acord amb la 
legislació vigent en aquesta matèria.

2. Quan,  ja  sigui  per  haver  utilitzat  aquest 
conveni  tipus  o  qualsevol  altre,  les  parts 
disposin que la realització de l’arbitratge es 
faci  en  el  marc  del  TA  del  COEIC,  serà 
d’aplicació  el  present  estatut  i  el  reglament 
que el desenvolupa.

Article 11. Acords del Consell del TA-COEIC
Excepte els casos en què s’indiqui el contrari 

en el  present estatut, els acords que adopti el 
Consell del TA es prendran per majoria simple 
de vots, exercint el President el vot de qualitat 
en cas d’empat.

Els acords del Consell  del TA seran vàlids 
sigui quin sigui el nombre d’assistents, sempre 
que  s’hagi  fet  la  convocatòria  amb  suficient 
anticipació i els acords siguin sobre qüestions 
que  estiguin  a  l’ordre  del  dia  inclòs  a  la 
convocatòria.

Pàg. 4/19



Estatus i reglament del
Tribunal Arbitral

Article 12. Exclusió per interessos
Qualsevol àrbitre pertanyent a la llista haurà 

de  renunciar  forçosament  a  intervenir  en 
qualsevol  litigi  o  qüestió  en la que hi  tingui 
algun interès directe.

Article 13. Caràcter no públic del TA
Els debats, acords i resolucions adoptats en 

el sí del TA-COEIC no tindran caràcter públic 
i  no  podran  ser  divulgats,  excepte  si  hi 
prestessin  el  seu consentiment  totes les  parts 
del procediment arbitral.

No es considerarà divulgació la publicació a 
efectes de doctrina o estadística dels laudes en 
els  que  s'hagi  suprimit  qualsevol  dada  que 
permeti deduir la identitat de les parts.

Article 14. El TA i les comissions del COEIC
El TA-COEIC podrà consultar o sol· licitar 

assitència a les comissions del COEIC o, fins i 
tot,  sol·  licitar  a  la  Junta  del  COEIC  la 
constitució de comissions expresses per per a 
l’estudi o execució d’acords del TA-COEIC.

Article 15. Periodicitat de les reunions
El Consell del TA-COEIC es reunirà, com a 

mínim, un cop a l’any.
El  consell  podrà  ser  convocat  pel  seu 

president, amb una anticipació mínima de set 
dies  o  bé  a  sol·licitud  d’un  mínim  de  tres 
membres,  amb  una  anticipació  mínima  de 
quinze dies.

Article 16. Fixació d’honoraris i drets
El TA-COEIC farà públiques, com a annex 

al present  estatut, i revisarà periòdicament,  si 
calgués, l’escala d’honoraris dels àrbitres, així 
com els  drets  d’admissió  i  administració  del 
TA-COEIC.
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Reglament del
Tribunal Arbitral del COEIC

Capítol I  Disposicions generals

a) Marc general

Article 1.1. Submissió al TA-COEIC
La submissió  al  Tribunal  Arbitral  del  Col· 

legi  Oficial  d’Enginyeria  en  Informàtica  de 
Catalunya,  en  endavant  TA  o  TA-COEIC  i 
COEIC  o  el  Col·legi,  respectivament, 
s’entendrà realitzada com a conseqüència de la 
inclusió en un acte o contracte d’una clàusula o 
condició on s’expressi la voluntat de les parts 
de sotmetre a l’arbitratge del TA-COEIC totes 
o algunes de les controvèrsies que hagin sorgit 
o  que  puguin  sorgir  respecte  d’una  relació 
jurídica determinada. També s’entendrà feta la 
submissió  a l’arbitratge del  TA-COEIC quan 
les  parts  subscriguin  un  acord  o  conveni 
arbitral específic.

En  tot  cas,  el  conveni  arbitral  haurà  de 
constar per escrit, en un document signat per 
les  parts  o  en  un  intercanvi  de  cartes, 
telegrames,  fax,  correu  electrònic  amb  firma 
reconeguda  o  altres  mitjans  de  comunicació 
que deixin constància fefaent d’aquest acord.

Pel  fet  de sotmetre’s  a l’arbitratge del TA-
COEIC,  les  parts  es  comprometen 
expressament a complir la decisió de l’àrbitre 
o  els  àrbitres  expressada  en  el  corresponent 
laude arbitral.

Article 1.2 Mesures cautelars
A no ser que s’estipuli el contrari, les parts, 

pel  seu  sotmetiment  a  l’arbitratge  del  TA, 
autoritzen  expressament  als  àrbitres  a  dictar 
mesures cautelars quan així sigui sol·licitat per 
una part i es consideri justificat pels àrbitres.

Així mateix, també autoritzen expressament 
els àrbitres a establir les garanties que la part 
sol·licitant  de  les  mesures  cautelars  hagi  de 
complir eventualment.

Article 1.3. Tipologia dels arbitratges
L’arbitratge  del  TA-COEIC  serà  sempre 

d’equitat  i  relacionat  amb  l’exercici  de  la 
professió  de  l’Enginyeria  en  Informàtica. 
Podrà tenir caràcter nacional o internacional.

Article 1.4. Vocabulari
En  endavant,  l’expressió  “els  àrbitres”  es 

referirà indistintament a un àrbitre únic o a un 
col·legi arbitral. En qualsevol cas es refereix al 
tribunal específic constituït ad hoc per al litigi 
en qüestió.

Igualment,  l’expressió  “demandant”  es 
referirà  a  la  part  o  parts  sol·licitants  de 
l’arbitratge i l’expressió “demandada” a la part 
o parts contràries.

Article 1.5. Àmbit territorial
1. L’àmbit  territorial  d’actuació  del  TA-

COEIC serà sempre Catalunya,  on haurà de 
tenir el domicili fiscal, com a mínim, una de 
les  parts  implicades  en  el  litigi,  sigui  la 
demandant o la demandada.

2. Si una de les parts fos de fora de Catalunya, 
per la submissió a aquest tribunal, admet que, 
si  no  hi  ha  acord  en  contrari,  les 
comunicacions del tribunal es facin en català, 
que totes les vistes se celebrin a Catalunya i 
que  totes  les  proves  s'hauran  de  poder 
practicar des de Catalunya. Cas de produir-se 
aquest acord en contrari, el mateix haurà de 
precisar com es cobriran els costos necessaris 
(desplaçaments,  dietes  i  temps  de  despla-
çament i altres despeses justificades).

3. Com a circumstància extraordinària, aquest 
tribunal  podrà  admetre  també  litigis  en què 
les dues parts siguin de fora de Catalunya, si 
provenen de fora dels àmbits territorials dels 
tribunals  amb  els  que  el  TA-COEIC tingui 
acord de col·laboració.  En aquest  cas  seran 
d'aplicació  a  les  dues  parts  les  restriccions 
indicades al paràgraf precedent.

Article 1.6. Idioma
L’idioma de treball  del  TA-COEIC serà  el 

català.
Tanmateix,  les  parts  podran  usar  qualsevol 

llengua  oficial  a  Catalunya  i,  si  hi  ha  acord 
entre  les  parts,  podran  sol·licitar  que  tot 
l'arbitratge tingui lloc en aquesta llengua.

Amb  l’autorització  prèvia  dels  àrbitres  del 
cas, les parts poden acordar que tot l'arbitratge 
tingui lloc en qualsevol altre idioma, acordant 
també  com  es  cobriran  les  despeses  de 
traduccions,  jurades  o no i  simultànies  o  no, 
que puguin ser necessàries.
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Article 1.7. Resolucions del TA
Qualsevol  resolució  del  TA,  tant  del  seu 

Consell,  com dels  tribunals  específics,  ha  de 
constar de les següents parts:

1. Origen,  on s'indicarà qui  ha sol·licitat  o 
què ha motivat la resolució,

2. Motius  i  consideracions,  on  s'indicaran 
totes  les  circumstàncies  que  sustenten  la 
decisió,

3. Resolució,  on  es  farà  constar  la  decisió 
presa i

4. Finalitat,  on  s'aclarirà  la  finalitat  de  la 
resolució,  per  tal  d'evitar-ne  possibles 
interpretacions errònies.

Article 1.8. Còmput de terminis
A  efectes  de  còmput  de  tots  els  terminis 

indicats  en  el  present  reglament,  s’entendrà 
que tots són sempre en dies hàbils, a no ser que 
els àrbitres indiquin el contrari.

A  més  a  més  de  tots  els  dissabtes  i 
diumenges, el més d’agost, sencer, el dijous i 
el  divendres  sant  i  la  resta  de  dies  festius  a 
Catalunya més les festes locals de la població 
on se celebri l’arbitratge, per defecte la seu del 
Col·legi, seran considerats no hàbils a tots els 
efectes.

En el còmput de terminis per dies, el primer 
dia del  termini  serà l’endemà del  dia en què 
tingui  lloc  la  notificació.  En  el  còmput  de 
terminis  per  mesos,  es  computarà  sempre  de 
data  a  data.  Si  el  primer  o  el  darrer  dia  del 
còmput  és  inhàbil  o  no  hi  hagués  una  data 
equivalent en aquell mes, el termini objecte de 
còmput  començarà  o  acabarà  el  següent  dia 
hàbil.

El termini per defecte és de deu dies hàbils.

b) Qüestions generals sobre procediment

Article 1.9. Fases del procediment
El procediment arbitral seguirà les següents 

fases:
1. Prèvia,  on  entre  altres  activitats  es 

designa  el  president  i  s'estudien  les 
mesures cautelars in audita parte,

2. Constitució  del  col·legi  arbitral,  on 
entre  altres  coses  es  designa  el  tribunal 

específic i s'estudien les mesures cautelars 
no in audita parte,

3. Inicial, on s'inicia el procediment arbitral 
pròpiament dit,

3. Al·legacions i  proves,  on es dilucida la 
controvèrsia motiu del litigi i es practiquen 
les proves necessàries,

4. Emissió del laude, on el tribunal emet el 
laude  i  després  resol  els  dubtes  o 
aclariments que requereixin les parts, i

5. Execució del  laude,  que  ja  és 
responsabilitat de les parts.

Els capítols següents detallen les possibilitats 
del procediment en cadascuna d'aquestes fases.

Article 1.10. Alteracions de procediment
Els  àrbitres  podran,  si  així  ho  creuen 

necessari,  ateses  les  circumstàncies  del  cas, 
modificar els terminis que s’estableixen en els 
articles següents, així com decidir nous tràmits 
quan  calgui.  Aquestes  alteracions  hauran  de 
ser  justificades  i  notificades  al  TA,  que  les 
podrà revocar.

També podran requerir a les parts per a què, 
dins del termini que estableixin, presentin els 
documents i/o proves que creguin necessaris, 
sempre  que  es  respecti  el  principi  d’igualtat 
entre les parts i que es doni a cadascuna d’elles 
plena oportunitat de defensar els seus drets.

Article 1.11. No interrupció del procediment
La  inactivitat  de  les  parts  en  qualsevol 

moment  processal  no interromprà l’arbitratge 
ni impedirà que es dicti el laude ni el privarà 
d’eficàcia a menys que els àrbitres indiquin el 
contrari de forma motivada.

Article 1.12 Renúncia tàcita
En  cas  de  que  les  parts  coneguin  alguna 

infracció d'alguna norma d'aquest Reglament i 
no la denunciessin dintre del termini estipulat 
o tant aviat com els sigui possible, s'entendrà 
que  renuncien  a  les  seves  facultats 
d'impugnació, tal i com diu l'article 6 de la Llei 
60/2003, de 23 de desembre d'arbitratge.

Article 1.13. Resolució de dubtes
El Consell del TA-COEIC resoldrà d’ofici o 

a  petició  de  qualsevol  de  les  parts  o  dels 
àrbitres, qualsevol dubte que pogués sorgir en 
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relació  amb  la  interpretació  d’aquest 
reglament.

Article 1.14. Subsanació
Els àrbitres d'ofici o a proposta de les parts 

subsanaran qualsevol error que es produeixi en 
el  procediment  regint-se  per  les  normes  de 
contradicció i igualtat entre les parts.

Article 1.15. Suplementarietat
Pel que fa al procediment arbitral, tot el que 

no  estigui  previst  en el  present  reglament  es 
regirà per la voluntat de les parts o, en el seu 
defecte, per acord dels àrbitres.

Article 1.16. Sancions
Els  àrbitres  podran  imposar  en  el  laude 

sancions  econòmiques,  sempre  de  forma 
raonada i proporcional, en cas d'incompliments 
de  les  parts,  d'acord  amb  el  que  estableix 
l'article 247 de la Llei d'Enjudiciament Civil.

c) Comunicacions amb les parts

Article 1.17 Domicili de les comunicacions
Junt amb la sol·licitud o la resposta, les parts 

hauran  d'omplir  un  formulari  indicant  amb 
quins  medis  volen  rebre  les  comunicacions 
dels  àrbitres  i  els  trasllats  de  comunicats  i 
documentació per part de la Secretaria

Addicionalment  hauran  d’indicar  quines 
adreces físiques, adreces de correu electrònic i 
números de FAX seran vàlides per presentar o 
rebre comunicacions

En  cas  de  no  fer-ho,  els  àrbitres  podran 
decidir  el  medi  de  comunicació,  de  forma 
equitativa.

Les  parts  podran  demanar  en  qualsevol 
moment del procés el canvi de medi o de les 
dades  de  comunicació  indicades  en  el 
formulari omplert conjuntament a la sol·licitud 
o resposta.

Article 1.18 Validesa de les comunicacions
Les comunicacions de les parts i dels àrbitres 

amb  la  secretaria  del  TA  i  viceversa  es 
consideraran vàlidament fetes quan s’hagin fet 
per qualsevol d’aquests mitjans:

a) entrega  a  la  Secretaria  del  TA-COEIC, 
personalment  o  per  mitjà  de  qualsevol 

enviat, sempre que el document vagi signat 
per la part o el seu representant,

b) a  través  de  correu  certificat  amb 
notificació de recepció,

c) a través de missatger amb la corresponent 
notificació de recepció,

d) mitjançant transmissió via facsímil (fax),
e) correu  electrònic  amb  signatura 

electrònica reconeguda i
f) qualsevol  altre  mètode  acordat  per  les 

parts  que  permeti  tenir  constància  de  la 
recepció.

En  tots  els  casos,  llevat  del  primer,  les 
comunicacions  s’hauran de dirigir al domicili, 
número de fax o adreça electrònica indicats per 
les  parts  a  efectes  de  notificacions.  La 
notificació es considerarà rebuda  el dia de la 
seva entrega.

Quan siguin en format imprès, els escrits de 
les  parts  han  de  ser  presentats  amb  tantes 
còpies com parts hi hagi, més una per a cada 
àrbitre i una altra per a la secretaria del TA.

Article 1.19. Responsabilitat de les notificacions
La secretaria  del  TA actuarà  com a suport 

administratiu  de  tot  el  procediment,  sent  la 
responsable de les notificacions del  TA i els 
seus àrbitres a les parts i  de la recepció dels 
escrits d’aquestes.

Article 1.20. Trasllat a les parts
Tal com assenyala l'article 30 apartat 3 de la 

llei 60/2003, de 23 de desembre, d'Arbitratge, 
la  secretaria  del  TA donarà  trasllat  a  la  part 
contrària i als àrbitres de tota la documentació 
que presenti cada part.
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Capítol II  Fase prèvia

Article 2.1. Còmput de terminis a la fase prèvia
La  sol·licitud d’arbitratge  i  tots  els  tràmits 

recollits  en  aquest  reglament  fins  a  la 
constitució del col·legi arbitral conformen una 
fase  prèvia  a  l’arbitratge,  no  donant  inici  al 
pocediment  arbitral  fins  que no  es  donin  les 
circumstàncies citades a l’article 5.1.

Si les circumstàncies del cas ho justifiquen, 
el  president  del  col·legi  arbitral  o  tribunal 
específic, un cop designat, podrà modificar els 
terminis de la fase prèvia que s’estableixen en 
aquest  reglament,  així  com  decidir  nous 
tràmits  i  sol·licitar  documents  quan  ho 
consideri  necessari,  justificant  sempre  les 
seves decisions.

Article 2.2. Presentació de la sol·licitud
1. La part que desitgi recórrer a l’arbitratge del 

TA-COEIC,  la  demandant,  notificarà  per 
escrit la sol·licitud d’arbitratge a la secretaria 
del TA, amb original i dues còpies, tant de la 
sol·licitud  com  de  tots  els  documents  que 
l’acompanyin.

2. L’esmentada  sol·licitud  d’arbitratge  haurà 
de  contenir,  com  mínim,  la  informació 
següent:

a) la  petició  expressa  de  què  el  litigi  se 
sotmeti a l’arbitratge del TA- COEIC,

b) el nom i domicili de les parts i, si cal, la 
representació  que  ostenti  qui  presenta  la 
sol·licitud,

c) una  referència  al  conveni  arbitral,  en 
qualsevol  de  les  formes  previstes  per  la 
llei, adjuntant fotocòpia del mateix,

d) una referència al contracte del que resulti 
el  litigi  o  amb  el  qual  el  litigi  estigui 
relacionat, adjuntant fotocòpia del mateix,

e) una  exposició  de  les  pretensions  del 
demandant i la indicació de la quantia i

f) el formulari indicat a l'article 1.17.
La secretaria del TA-COEIC podrà posar a 

disposició  dels  interessats  un  formulari  per 
facilitar la redacció d’aquesta sol·licitud.
3. Junt  amb la  sol·  licitud s’haurà  d’entregar 

l’import,  o  el  comprovant  d’ingrés,  de  la 
quantitat  establerta  pel  TA  com  a  drets 

d’admissió,  incrementada amb l’import  dels 
impostos  que  siguin  d’aplicació.  La 
sol·licitud  no  es  considerarà  degudament 
entregada  fins  que  no  es  compleixi  aquest 
requisit.

Article 2.3. Nomenament del president
Un  cop  presentada  la  sol·licitud,  el  TA 

designarà  el  president  o  àrbitre  únic  del 
tribunal específic per al cas, escollint-lo de la 
llista referida a l'article 7 del estatuts del TA.

A partir d'aquest punt i fins a la constitució 
del tribunal, les decisions relatives al cas que 
s'hagin de prendre durant aquesta fase prèvia, 
seran responsabilitat del president nomenat.

Article 2.4. Acceptació a tràmit
El  president  designat  d'acord  amb  l'article 

precedent disposarà de cinc dies per decidir si 
s'accepta  a  tràmit  la  sol·licitud  d'arbitratge  i 
assenyalar la provisió de fons tal com s'indica 
a l'article següent

L'acceptació  a  tràmit  serà  notificada  a  la 
demandant  i,  si  correspon  que  el  col·legi 
arbitral  sigui  de  tres  membres  (veure  article 
3.2),  junt  amb  aquesta  notificació  haurà  de 
rebre el llistat citat a l'article 7 de l'Estatut.

Si en el termini de cinc dies no fa la seva tria 
d'àrbitre s'entendrà que renuncia a aquest dret.

La  provisió  de  fons  assenyalada  s'ha  de 
satisfer també en un termini de cinc dies.

Article 2.5. Provisió de fons
1. Rebuda la sol·licitud, el  president determi-

narà l’import de la provisió de fons per a les 
costes  de  l’arbitratge,  inclosos  els  impostos 
que  siguin  d’aplicació,  i  el  notificarà  al 
sol·licitant.

2. Correspondrà a cada part l’abonament de la 
meitat (50%) de l’import total de la provisió 
de  fons.  Si  la  demandada  i/o  la  demandant 
fossin  més  d’una  persona  jurídica,  la  seva 
meitat  corresponent  es  repartiria  a  parts 
iguals  entre  els  integrants  de  la  part  en 
qüestió.

3. No es  donarà  inici  al  procediment  arbitral 
fins que l’import total de la provisió de fons 
no hagi estat abonat. En cas que alguna de les 
parts no satisfaci el pagament de la quantitat 
que  li  hagi  correspost,  l’import  remanent 
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podrà ser assumit per qualsevol de les altres 
parts  per  tal  de  continuar  el  procediment 
arbitral.

4. Durant  tot  el  procediment  arbitral,  si 
circumstàncies  sobrevingudes  així  ho 
requereixen,  el  TA-COEIC  i/o  els  àrbitres 
podran  sol·licitar  provisions  de  fons 
addicionals  a  les  parts.  El  pagament 
d’aquestes  provisions  es  farà  de  la  mateixa 
manera indicada als punts 2 i 3.

5.  La falta  de  provisió  de  fons  en qualsevol 
moment del procediment podrà donar lloc a 
la falta d’acceptació de l’arbitratge per part 
del  TA-COEIC  o,  en  altre  cas,  a  la  no 
continuació  del  procediment  segons  el  que 
indica l’article 7.8.

Article 2.6. Limitació a les mesures cautelars in 
audita parte

Les mesures cautelars a considerar durant la 
fase prèvia es consideraran in audita parte, és 
a dir, sense haver escoltat a l'altra part.

Donat que el TA no té les atribucions de les 
instàncies  judicials,  aquestes  mesures  només 
podran consistir en accions que no requereixin 
la col·laboració de la part demandada

Aquest  tribunal  recorda  la  possibilitat  de 
sol·licitar  a  la  Justícia  les  mesures  cautelars 
que  considerin  oportunes  tal  i  com  permet 
l'article  11  apartat  3  del  títol  2  de  la  Llei 
60/2003, de 23 de desembre, d'Arbitratge.

Capítol  III  Fase  de  Constitució  del 
col·legi arbitral

Article 3.1. Trasllat de la sol·licitud
1. Un cop satisfeta  la  provisió  de  fons  de  la 

demandant i estudiades les mesures cautelars, 
el  president  del  col·legi  arbitral  ordenarà el 
trasllat  de  la  demanda,  amb  tots  els  seus 
annexos,  a  la  demandada,  així  com 
comunicació de totes les mesures cautelars i 
decisions preses durant la fase prèvia.

2. A partir de la recepció del trasllat per part de 
la demandada, comença a comptar el termini 
per a la seva resposta.

3. Si el col·legi arbitral hagués de ser de tres 
membres  (veure  article  3.2),  junt  amb  el 
trasllat de la demanda, el TA haurà d'enviar a 
la demandada el llistat referit a l'article 7 de 
l'Estatut del TA-COEIC. La part demandada 
disposarà  de  cinc  dies  per  a  designar  un 
àrbitre  d'aquesta  llista.  En cas  de  no fer-ho 
s'entendrà que renuncia a aquest dret.

4. Junt amb el trasllat de la demanda, s'enviarà 
també notificació de l'import de la provisió de 
fons  assenyalada  pel  president,  tal    com 
indica l'article 2.5.

Article 3.2. Nombre d’àrbitres
En  cas  que  les  parts  no  hagin  acordat 

prèviament  el  nombre  d’àrbitres  s’entendrà 
que  el  col·legi  arbitral  o  tribunal  específic 
estarà composat per un sol àrbitre, si la quantia 
del  litigi  és  inferior  a  cent  mil  euros 
(100.000€), i per tres si és igual o superior a 
aquesta quantitat.

Article 3.3. Acords sobre els àrbitres
Qualsevol acord entre les parts en litigi sobre 

el  nombre d’àrbitres haurà de ser comunicat a 
la  sol·licitud  o  a  la  resposta  a  aquesta.  En 
absència  d’aquesta  comunicació,  o  del 
corresponent acord, previ a la designació dels 
àrbitres,  s’aplicarà  el  que  s’indica  a  l’article 
3.2.

Article 3.4. Nomenament dels àrbitres
El TA-COEIC, un cop rebudes les propostes 

de totes les parts, procedirà al nomenament del 
col·legi  arbitral,  d’acord  amb  els  següents 
criteris:
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a) Amb  caràcter  general,  el  TA  designarà 
directament  els  àrbitres  d’entre  la  llista 
d’àrbitres del TA.

b)  En  cas  que  alguna  de  les  parts  hagi 
designat  un  àrbitre,  el  TA-COEIC 
acceptarà aquesta designació i procedirà a 
designar  els  àrbitres  que  faltin  sense 
perjudici del que indica l’article 4.2.

c) En el cas d’àrbitre únic, aquest haurà estat 
designat tal com indica l'article 2.3.

Article 3.5. Comunicació de la designació
El  TA  comunicarà  la  seva  designació  a 

cadascun  dels  àrbitres,  sol·licitant  la  seva 
acceptació per escrit en un termini de tres dies 
a comptar des del següent al de la recepció de 
la  notificació.  Passat  aquest  termini  sense 
haver rebut aquesta acceptació s’entendrà que 
no accepten el nomenament.

En cas que algun dels àrbitres, tant si ha estat 
designat  per una part com pel TA-COEIC, no 
accepti  la  seva  designació,  tant  si  és  per 
resposta  negativa  com si  és  per  absència  de 
resposta,  el  TA-COEIC procedirà  a  nomenar 
directament,  a  partir  de  la  seva  llista,  els 
àrbitres que calguin fins a completar el col·legi 
arbitral.  Amb aquestes noves designacions es 
procedirà  de  la  mateixa  manera  indicada  al 
paràgraf anterior.

El TA-COEIC es posarà en contacte amb els 
àrbitres  que  no  hagin  acceptat  o  no  hagin 
respost i podrà, si la seva no acceptació no és 
degudament  motivada,  esborrar  de  la  llista 
l’àrbitre en qüestió.

Capítol IV Canvi d’àrbitres

Article 4.1. No alteració del col·legi arbitral
Un cop designat, el col·legi arbitral no podrà 

ser modificat excepte en els casos següents:
a) recusació d’un o diversos àrbitres,
b) malaltia  permanent  o  de  duració 

previsible  superior  a  una setmana  natural 
que impedeixi a algun dels àrbitres exercir 
el seu càrrec o

c) renúncia  expressa  i  justificada  per  part 
d’algun dels àrbitres.

En el darrer cas, el TA-COEIC estudiarà els 
motius  i  podrà  decidir  acceptar  o  no  la 
renúncia  de  l’àrbitre  i,  independentment 
d’aquesta decisió, podrà esborrar-lo de la llista 
d’àrbitres del TA-COEIC.

En qualsevol cas el TA-COEIC procedirà a 
designar un nou arbitre de la llista.

Article 4.2. Motius de recusació d’un àrbitre
Els  àrbitres  només  podran  ser  recusats  si 

concorren  en  ells  circumstàncies  que 
provoquin  dubtes  justificats  sobre  la  seva 
imparcialitat  o  independència  o  si  no 
posseeixen les qualificacions convingudes per 
les parts, amb les següents particularitats:

1. Una  part  no  podrà  recusar  l’àrbitre  que 
hagi  estat  designat  per  ella  o  que  hagi 
participat en el seu nomenament, si no és 
per causes que hagin sobrevingut després 
de la designació.

2. Quan  l’àrbitre  hagi  estat  designat  per 
l’altra  part  o  pel  TA,  podrà  ser  recusat 
també per causes anteriors al nomenament 
o quan aquestes hagin estat conegudes amb 
posterioritat.

3. Els àrbitres designats hauran de mantenir-
se  independents  i  imparcials  durant  tot 
l’arbitratge.

4. Les  persones  designades  àrbitres  estan 
obligades  a  posar  de  manifest  les 
circumstàncies  que  puguin  determinar  la 
seva recusació així que les coneguin.

Article 4.3. Proposta de recusació
1.  La  part  que  desitgi  recusar  un  àrbitre  ho 

haurà de fer tal com indica l’article 5.4 o dins 
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dels cinc dies següents al coneixement per la 
part  de  les  circumstàncies  que  motiven  la 
recusació.

2.  La  recusació  ha  de  ser  motivada  i  es 
notificarà a la secretaria del TA-COEIC qui 
en farà trasllat a l’altra part, a l’àrbitre recusat 
i, si n’hi ha més d’un, a la resta de membres 
del col·legi arbitral.

Article 4.4. Tractament de la recusació
1. Quan un àrbitre hagi  estat  recusat  per una 

part, l’altra part podrà acceptar la recusació o 
l’àrbitre  podrà  renunciar  al  càrrec.  En  cap 
dels dos casos s’entendrà que això impliqui 
l’acceptació  de  la  veracitat  de  les  raons  en 
què es funda la recusació. En qualsevol dels 
dos  casos  es  procedirà  a  la  substitució  de 
l’àrbitre.

2. Si  l’altra  part  no  accepta  la  recusació  i 
l’àrbitre  recusat  no  renuncia,  la  decisió 
respecte de la recusació la prendrà la resta del 
col·legi  arbitral  o,  en  cas  d’àrbitre  únic  o 
recusació de tot  el  col·legi,  pel  Consell  del 
TA-COEIC.

3. Si el col·legi arbitral, o el Consell del TA-
COEIC  quan  correspongui  com  s’indica  al 
paràgraf anterior, accepta la recusació, el TA-
COEIC  procedirà  a  substituir  l’àrbitre 
recusat, tal com s’indica a l’article 4.1.

4. Si  el  col·legi  arbitral  o  el  TA-COEIC  no 
acceptés  la  recusació,  la  part  interessada 
podria, arribat el cas, fer valdre la recusació 
en sol·licitar l’anul·lació del laude.

Article 4.5. Repetició de proves
Si  en el  curs de l’arbitratge s’incorpora un 

nou àrbitre,  en substitució d’un d’anterior,  es 
tornaran  a  practicar  totes  les  proves  que 
s’haguessin realitzat amb anterioritat,  excepte 
si  l’àrbitre,  prèvia  audiència  de  les  parts,  es 
considera  suficientment  informat  amb  la 
lectura de les corresponents actes.

Capítol V Fase inicial

Article 5.1. Inici del procediment arbitral
Per  donar  inici  al  procediment  arbitral  i  al 

comput  de  tots  els  seus  terminis  hauran  de 
donar-se totes les següents circumstàncies:

a) Tots  els  àrbitres  han  acceptat  la  seva 
designació,

b) les parts han satisfet la provisió de fons 
indicada a l'article 2.5 i

c) s'ha  fet  el  trasllat  de  la  demanda  a  la 
demandada i aquesta ha presentat la seva 
resposta.

La data d'inici de l'arbitratge serà la data en 
què  es  compleixi  la  darrera  d'aquestes 
condicions. El TA-COEIC enviarà un escrit a 
les  parts  notificant  l'inici  del  procediment 
arbitral i precisant aquesta data.

Les dues fases anteriors, l'anomenada prèvia 
i  la  de  constitució  del  col·legi  arbitral,  són 
prèvies  a  aquest  inici  del  procediment  i  no 
computen  en  el  càlcul  del  termini  per  a 
l'emissió del laude.

Article 5.2. Mesures cautelars no in audita parte
Els àrbitres es podran posar en contacte amb 

la  part  demandada  per  portar  a  terme  les 
mesures  cautelars  que  requereixin  la  seva 
col·laboració i que hagin decidit acceptar.

Article 5.3. Resposta de la demandada
1. Un cop fet el trasllat de la demanda amb els 

seus  annexos,  la  demandada  disposarà  d'un 
termini  de  quinze  dies  per  enviar  a  la 
secretaria  del  TA  la  seva  resposta  a  la 
sol·licitud  al·legant  allò  que  consideri 
necessari  per  a  la  millor  defensa  dels  seus 
interessos.

2. Junt  amb  la  resposta  a  la  sol·licitud 
d’arbitratge,  la  demandada  haurà  d’aportar 
l'import  o  el  comprovant  d'ingrés  de  la 
provisió de fons, tal com s’indica a l’article 
2.5.

Article 5.4. Plantejar oposició a l’arbitratge
1. La  demandada  podrà  formular  oposició  a 

l’arbitratge per falta de competència objectiva 
dels àrbitres, inexistència, nulitat o caducitat 
del  conveni  arbitral  dins  de  l’escrit  de 
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resposta a què es refereix el punt 1 de l’article 
anterior.

2. La  demandant  podrà  fer-ho  únicament  per 
falta  de  competència  objectiva,  com  a 
resposta a la notificació de la constitució del 
col·legi arbitral, dins d'un termini de 5 dies a 
comptar des de la recepció d'aquesta.

Article 5.5. Tractament de l'oposició
1.  Si  els  àrbitres  acceptessin  l’oposició 

plantejada d'acord amb l’article 5.4, quedarà 
oberta  la  via  als  òrgans  judicials  per  a  la 
solució del  litigi,  sense  que aquesta  decisió 
arbitral pugui ser recorreguda

En  aquest  cas,  la  pròpia  resolució  dels 
àrbitres  decidint  l'acceptació  de  l'oposició, 
s'haurà  de  pronunciar  també  sobre  si 
procedeix la devolució de totes o part de les 
provisions de fons efectuades per les parts.

2. En  cas  que  la  decisió  arbitral  sigui  des-
estimatòria,  suposarà  la  continuació  del 
procediment arbitral amb independència que 
aquesta decisió es pugui impugnar en cas de 
sol·licitar-se l’anul·lació judicial del laude.

3. En tot cas, la falta de competència objectiva 
dels  àrbitres podrà ser  apreciada d’ofici  per 
aquests, encara que no hagués estat invocada 
per les parts.

En aquest  cas,  ho hauran de notificar  a la 
secretaria del TA-COEIC qui en farà trasllat 
a les parts i seria d'aplicació el que es recull 
al punt 1 d'aquest mateix article

Article 5.6. Demanda reconvencional
1. La  part  demandada  podrà  formular  una 

demanda reconvencional, és a dir, respondre 
amb la  sol·licitud d’un  altre  arbitratge,  que 
serà  tractat  pels  mateixos  àrbitres.  Aquest 
segon arbitratge reconvencional haurà de ser 
presentat junt amb la resposta al primer.

2. Si  bé  serà  tractada  pels  mateixos  àrbitres, 
administrativament  el  TA-COEIC  tractarà 
l’arbitratge  reconvencional  com  un  altre 
arbitratge,  per  al  que  caldrà  satisfer  els 
corresponents  drets  d’admissió  i 
s’assenyalaran  les  corresponents  provisions 
de fons, que seran tractades tal com s’indica a 
l’article 2.5.

Article 5.7. No resposta de la demandada
En cas que la demandada no respongués al 

requeriment  de  la  secretaria  del  TA  o  es 
negués  a  sotmetre’s  a  l’arbitratge  podran 
donar-se les següents alternatives:

a) Quan  la  secretaria  del  TA-COEIC  no 
pugui comprovar l’existència d’un conveni 
arbitral  entre  les  parts  o  quan  aquest  no 
reculli  expressament  l’arbitratge  del  TA-
COEIC,  la  secretaria  informarà  a  la 
demandant  que  aquest  arbitratge  no  pot 
tenir lloc en el marc del TA- COEIC.

En  aquest  cas  es  retornarà  a  la 
demandant l'import de la provisió de fons 
però  no  els  drets  d'admissió,  que 
sufragaran  les  despeses  ocorregudes  fins 
aquest punt.

b) Quan la secretaria del TA comprovi que 
sí que existeix un conveni arbitral pel que 
s’encomana  la  solució  del  litigi  a 
l’arbitratge  del  TA-COEIC,  aquest 
continuarà la tramitació de la fase prèvia, 
amb les salvetats referides a la provisió de 
fons indicades a l’article 2.5.

En els casos en què s’hagi al·legat una o 
diverses excepcions relatives a l’existència 
o  validesa  del  conveni  arbitral,  aquesta 
decisió  de  continuar  el  procediment  no 
prejutjarà  l’admissibilitat  ni  el  fonament 
d’aquestes  excepcions.  Els  àrbitres  es 
pronunciaran  sobre  aquest  extrem  en  el 
moment processal que correspongui.

Article 5.8. Vista prèvia
Un cop rebuda la resposta a la demanda, els 

àrbitres podran convocar una vista prèvia amb 
les parts per tal de resoldre dubtes, centrar la 
controvèrsia i buscar punts d'acord, tant sobre 
el procediment com sobre el fons de la qüestió 
en litigi.

Article 5.9. Acords de les parts
Qualsevol acord entre les parts, sigui sobre el 

procediment o sobre el fons de la qüestió en 
litigi, serà vinculant per als àrbitres, mentre no 
contravingui la legislació vigent.

Aquesta circumstància s'haurà de reflectir al 
laude,  tal  com  indica  l'article  7.2,  i  podrà 
suposar  una  minoració  en  els  imports  de 
l'arbitratge, a valorar pels àrbitres.
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Capítol VI Fase d'al·legacions i proves

Article 6.1.  Al·legacions  i  proves  de  la 
demandant

1. Un cop rebut el  trasllat  de la resposta a la 
demanda,  la  demandant  disposarà  d'un 
termini  de  deu  dies  per  presentar  el  seu 
document d'al·legacions i proves.

Aquest  document  haurà  de  distingir 
clarament  la  part  d'al·legacions  a  les 
argumentacions  presentades  per  la 
demandada en el seu escrit  de resposta i  la 
part de proves, on la demandant farà constar 
quines  proves  proposa  que  els  arbitres 
considerin  per  demostrar  la  seva  línia 
argumental.

2. Per economia processal, la demandant podrà 
reduir  la  seva  part  d'al·legacions  a  la  sola 
ratificació  de  la  seva  argumentació  ja 
exposada a la sol·licitud d'arbitratge.

Article 6.2. Al·legacions  i  proves  de  la 
demandada

1. Un  cop  rebut  el  trasllat  de  l'escrit 
d'al·legacions  i  proves  de  la  demandant,  la 
demandada disposarà igualment de deu dies 
per a presentar el seu escrit corresponent.

Igualment, l'escrit de la demandada haurà de 
distingir  clarament,  d'una  banda,  les  seves 
al·legacions, en aquest cas a les al·legacions 
de la demandant, i de l'altra banda les proves 
que proposa.

2. Si la demandant no ha afegit al·legacions i 
només  s'ha  ratificat  en  el  seu  escrit  de 
sol·licitud d'arbitratge,  la  demandada només 
haurà de presentar les seves proves, donant-se 
igualment  per  ratificada  en  les  argumenta-
cions  exposades  a  l'escrit  de  resposta  a  la 
demanda.

Article 6.3. Consideració de les al·legacions
En  tot  moment,  els  àrbitres  podran 

desestimar  aquells  fragments  dels  escrits  que 
presentin les parts, que considerin que no estan 
relacionats  amb  el  cas,  que  estan  fora  del 
procediment, són ofensius o il·legals.

Article 6.4. Decisió arbitral sobre les proves
1. Dins dels deu dies següents a la recepció del 

darrer  document  d'al·legacions  i  proves,  el 

col·legi  arbitral  resoldrà  quines  proves  creu 
oportú prendre en consideració o practicar i 
ho comunicarà a les parts.

2. Queda  a  la  lliure  decisió  dels  àrbitres 
l’acceptació  o  no  de  les  proves  que  hagin 
estat  sol·licitades  per  les  parts,  així  com 
practicar-ne  d’altres  que  considerin  con-
venients,  respectant  els  principis  de 
proporcionalitat  i adequació als objectius de 
l'arbitratge.

3. A  tota  pràctica  de  proves  seran  citades  i 
podran  asistir-hi  les  parts  i/o  els  seus 
representants.  Els  arbitres  podran  limitar  el 
nombre de persones que asisteixen a la prova 
per  tal  de  facilitar  la  seva  pràctica,  mentre 
totes les parts hi siguin representades.

4. Igualment  els  àrbitres  podran,  si  ho 
consideren necessari, nomenar un o diversos 
pèrits,  definir  la  seva missió,  rebre els  seus 
informes i interrogar-los.

Article 6.5. Convocatòria de les parts
Els  àrbitres  podran  convocar  les  parts  per 

escoltar-les per separat o confrontant les seves 
opinions  en  qualsevol  moment  del 
procediment  arbitral  i  en  especial,  un  cop 
rebudes  les  al·legacions  de  les  parts  i 
practicades les proves, si n’hi ha.

Així  mateix,  també  podran  convocar  una 
vista, indicant qui hi ha de declarar, a proposta 
de  les  parts  o  a  sol·licitud seva.  Els  àrbitres 
hauran  d'indicar  qui  és  responsable  de 
convocar a cada declarant.

Article 6.6. Representació de les parts
En tot moment, les parts podran actuar per sí 

mateixes  o  valdre’s  d’un  advocat,  tant  en 
l’audiència com en tot el procediment arbitral.

Si  durant  la  celebració  d'una  vista,  el 
comportament  d’un  advocat  o  una  part  fos 
considerat  totalment  inadequat  pels  àrbitres, 
aquests el podrien expulsar.

En  tot  moment,  cada  part  ha  d'estar 
degudament representada i es considerarà que 
es  dóna  aquesta  circumstància  si  es  compta, 
com  a  mínim,  amb  la  presència  o  bé  del 
representant de la part o bé del seu lletrat, cas 
de tenir-ne.

En el cas d'expulsió d'un advocat, aquest fet, 
podria ser notificat,  a més a més,  al Col·legi 
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d’Advocats corresponent, per si aquest volgués 
emprendre  mesures  disciplinars  contra  el 
mateix.

Article  6.7. Final  de  la  fase  d'al·legacions  i 
proves

Un cop vistes les al·legacions de les parts, 
escoltades  aquestes  i  practicades  les  proves 
que  hagin  determinat  els  àrbitres,  aquests 
donaran  per  acabada  la  fase  d'al·legacions  i 
proves, declarant el cas vist per al laude.

A  partir  d'aquest  punt  les  parts  no  podran 
presentar més escrits d'al·legacions ni proves.

Capítol VII Emissió del laude

Article 7.1. Termini per dictar el laude
1. Els àrbitres hauran de dictar el laude en el 

termini  màxim  de  tres  mesos  naturals,  a 
comptar  des  de  la  data  d'inici  indicada  a 
l'article 5.1 o des del dia en què hagués estat 
substituït  el  darrer  dels  components  del 
col·legi arbitral.

2. Aquest  termini  pot  ser  prorrogat, 
justificadament,  per  acord  de  les  parts 
notificat als àrbitres abans de l’expiració del 
termini  inicial,  a  través  de  la  secretaria  del 
TA-COEIC i també per decisió dels àrbitres 
tal com s’indica a l’article 1.10.

Article 7.2. Possibilitat d’acord
Si  les  parts  arribessin  a  un  acord  en  el 

transcurs  de  l’arbitratge,  es  dictarà  un  laude 
d’acord  amb  ells,  en  el  que  es  farà  constar 
aquest fet. L’acord haurà de ser comunicat a la 
Secretaria amb la signatura de les dues parts.

En cas que ho sol·licitin les dues parts o a 
proposta del col·legi arbitral i amb l’acceptació 
de  les  dues  parts,  els  àrbitres  podran  estar 
presents  en  la  reunió  entre  aquestes  com  a 
mediadors  per  facilitar  l’obtenció  d’un 
possible acord

Article 7.3. Mètode d’acord col·legial
El laude arbitral, així com qualsevol acord o 

resolució dels àrbitres, es decidirà per majoria 
de  vots,  resolent  els  empats  el  vot  del 
president. Si no hi hagués acord majoritari, el 
laude serà dictat pel president.

Article 7.4. Naturalesa i contingut del laude
1. Els  àrbitres,  a  més  a  més  del  laude  final, 

podran  dictar  laudes  parcials  si  així  ho 
consideren necessari.

2. El laude es dictarà per escrit i expressarà les 
circumstàncies personals dels àrbitres i de les 
parts, la data i el lloc on es dicta, la qüestió 
sotmesa a arbitratge, una relació succinta de 
les proves practicades, les al·legacions de les 
parts  que  els  àrbitres  hagin  pres  en 
consideració  i  la  decisió  arbitral,  la  qual 
haurà de ser motivada.

3. La  decisió  arbitral  només  es  podrà 
pronunciar sobre les questions sol·licitades a 
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la  demanda  o,  en el  seu cas,  a  la  demanda 
reconvencional.

4. El  laude  es  pronunciarà  també  sobre  les 
costes  de  l’arbitratge,  que  inclouran  els 
honoraris i despeses degudament justificades 
dels  àribtres,  si  fos  el  cas,  els  derivats  de 
notificacions, els que origini la pràctica de les 
proves  i  els  que  corresponguin  a 
assessorament  jurídic  requerit  pels  àrbitres, 
així com els drets d’admissió i administració 
del  TA-COEIC,  que  es  publicaran 
periòdicament, així com les impostos que els 
siguin d’aplicació.

5. Amb  caràcter  general,  cadascuna  de  les 
parts  assumirà  les  despeses  de  la  seva 
representació  i  defensa  en  el  procediment 
arbitral.  Tanmateix,  i  amb  caràcter 
excepcional,  els  àrbitres  podran  acordar 
motivadament  que  una  de  les  parts  es  faci 
càrrec  de  les  despeses  de  defensa  i 
representació de l’altra si consideren que ha 
concorregut mala fe o temeritat manifesta en 
la seva actuació.

Article 7.5. Signatura del laude
El  laude serà  signat  pels  àrbitres.  Si  algun 

dels  àrbitres  no  el  firmés,  s’entendrà  que 
s’adhereix a la decisió de la majoria.

En els  casos en què el  laude no hagi  estat 
dictat per unanimitat, l’àrbitre discrepant podrà 
fer constar en el laude el seu parer diferent.

Article  7.6.  Entrega  i  notificació  del  laude  i 
protocolització notarial

Els àrbitres entregaran el laude a la secretaria 
del  TA-COEIC  per  tal  que  procedeixi  a  la 
legitimació de les signatures dels àrbitres que 
constin al peu del laude i a posar-hi el segell 
oficial del TA-COEIC a tots els seus fulls i al 
peu del laude.

Un cop realitzat  l’anterior,  la secretaria del 
TA-COEIC notificarà el laude a cadascuna de 
les parts. La notificació tindrà lloc mitjançant 
qualsevol  de  les  modalitats  de  comunicació 
previstes a les lletres a), b) i c) de l’article 1.18 
d’aquest reglament.

En  qualsevol  cas  el  TA-COEIC  haurà  de 
tenir constància de la recepció per la part.

Abans de ser notificat el laude, qualsevol de 
les  parts  en  podrà  demanar  la  seva 
protocolització  notarial.  La  part  sol·licitant 

n’haurà  de  pagar  les  despeses.  Si  totes  dues 
parts ho sol·licitessin, les despeses notarials es 
dividirien entre les dues per meitat.

Article 7.7.  Correcció, aclariment i complement 
del laude

1. Dins dels cinc dies següents a la notificació 
del  laude,  qualsevol  de  les  parts  podrà 
demanar  a la  secretaria del  TA-COEIC que 
els àrbitres procedeixin a:

a) la correcció de qualsevol error de càlcul, 
de còpia, tipogràfic o de natura similar,

b) l’aclariment  d’un  punt  o  d’una  part 
concreta del laude i/o

c) el  complement  del  laude  respecte  de 
peticions formulades i no resoltes.

2. La secretaria del TA-COEIC donarà trasllat 
de la petició a  l’altra part  per  a què hi faci 
al·legacions dins un termini de cinc dies. Un 
cop  finalitzat  aquest  termini,  els  àrbitres 
resoldran tant la petició com les al·legacions 
en un termini  de cinc dies.  Si en el termini 
assenyalat  els  àrbitres  no  haguessin  resolt, 
s’entendrà denegada la petició.

3. Dins del mateix termini,  els àrbitres també 
podran  corregir  d'ofici  qualsevol  error 
tipogràfic,  ortogràfic  o  d'expressió,  sempre 
que no afecti el sentit de les frases afectades.

4. A la correcció,  aclariment  o completament 
del laude resulten d’aplicació les disposicions 
previstes  als  articles  7.5  i  7.6  d’aquest 
reglament,  referents  a  la  signatura,  entrega, 
notificació i sol·licitud de protocolització.

Article 7.8. Acabament de l’arbitratge
Sense perjudici  dels  articles precedents,  els 

àrbitres  ordenaran  l’acabament  de  les 
actuacions arbitrals quan:

a) la  part  sol·licitant  de  l’arbitratge,  o 
demandant,  desisteixi de la seva demanda 
o  sol·licitud  d’arbitratge,  tret  que  la 
demandada  s’hi  oposi  i  els  àrbitres 
reconeguin un interès legítim a obtenir una 
solució definitiva de la controvèrsia,

b) les parts acordin donar per acabades les 
actuacions,

c) els àrbitres comprovin que la continuació 
de  les  actuacions  resulta  innecessària  o 
impossible o
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d) hagi  transcorregut  el  termini  màxim 
previst a l’Article 7.1 o, en el seu cas, de la 
seva pròrroga.

Article 7.8. Conservació i custòdia de l'expedient
Un  cop  ordenat  l’acabament  de  les 

actuacions,  els  àrbitres  hauran  de  fer 
lliurament  de tota la documentació referent a 
l’arbitratge a la secretaria del TA per a la seva 
custòdia.

Transcorregut el termini de dos mesos des de 
la fermesa del laude cada part podrà demanar 
el desglossament i entrega d'aquells documents 
originals  que  hagi  presentat,  sempre  que 
assumeixi les despeses de l'enviament.

Al cap de cinc anys de la fermesa del laude 
es destruïrà tota la documentació relativa al cas 
excepte el laude.

Capítol VIII  Execució del laude

Article 8.1. Dissolució del col·legi arbitral
L'ordre  d'acabament  de  les  actuacions 

arbitrals suposa, així mateix, la dissolució del 
col·legi arbitral.

A partir d'aquest moment,  les persones que 
havien format part d'aquest col·legi arbitral o 
tribunal específic per a aquest cas, deixen de 
tenir  cap  relació  amb  el  cas  i  mantenen 
l'obligació de secret sobre tot el que s'hi hagi 
tractat i la identitat de les parts implicades.

Article 8.2. Laude definitiu i executable
Un cop emès el laude de conformitat amb els 

articles  del  capítol  precedent,  aquest  és 
definitiu  i  executable,  tant  pel  que  fa  a  la 
decisió  sobre  el  fons  com sobre  els  costos  i 
despeses  del  procediment.  Les  parts  es 
comprometen  a  executar-lo  voluntàriament  i 
sense retards pel sol fet d’haver sotmès la seva 
diferència a l’arbitratge del TA-COEIC.

En cas que les parts ho consideressin oportú, 
el  TA-COEIC, no els  àrbitres,  podria mediar 
per  tal  d'aconseguir  una  execució  voluntària 
del laude.

En  cas  que  el  laude  no  fos  executat 
voluntàriament, la secretaria del TA facilitarà a 
la  part  que  en  vulgui  demanar  l’execució 
forçosa  una  còpia  autèntica  del  laude,  de  la 
documentació  acreditativa  de  la  seva 
notificació a les parts i l’original, o en el seu 
cas una còpia, del conveni arbitral que consti a 
les actuacions.

Article 8.3. Laude ferm
El  laude  definitiu  contra  el  qual  no  s’hagi 

exercitat l’acció d’anul·lació en els termes i en 
el termini previstos a la Llei 60/ 2003, de 23 de 
desembre, d’arbitratge, esdevé ferm i produeix 
efectes de cosa jutjada.
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Annexos

Annex A Clàusula arbitral

A. 1. Caràcter optatiu de la clàusula
La present clàusula arbitral és una proposta 

del  TA-COEIC  i  no  exclou,  en  cap  cas, 
qualsevol  altra forma d’adhesió a l’arbitratge 
d’aquest que sigui legalment vàlida.

A. 2. Ús de la clàusula
Aquesta clàusula podrà ser inclosa en el text 

de qualsevol contracte o acord entre les parts, 
com una clàusula més, o bé podrà ser signada 
de forma independent.

A. 3. Text de la clàusula
El  TA-COEIC  proposa  la  inclusió  de  la 

següent  clàusula  arbitral  a  tots  els  contractes 
de  serveis  relacionats  amb  la  professió  de 
l’Enginyeria en Informàtica:

En cas de produir-se qualsevol divergència  
o diferència d’interpretació sobre el contingut  
o  l’aplicació del  present  contracte,  ambdues 
parts  se  sotmeten  expressament,  i  amb  
renúncia  al  seu  propi  fur,  a  la  decisió  de  
l’assumpte  o  litigi  plantejat,  mitjançant  
l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral  
del  Col·legi  Oficial  d’Enginyeria  en 
Informàtica  de  Catalunya,  en  endavant  TA-
COEIC, al qual encomanen l’administració de 
l’arbitratge  i  la  designació  dels  àrbitres.  
L’arbitratge  serà  d’equitat  i  es  realitzarà 
d’acord  amb  el  procediment  establert  en  el  
Reglament del TA-COEIC i, en allò que no hi  
estigui previst, segons la Llei 60/ 2003, de 23 
de desembre, d’Arbitratge.

Ambdues  parts  s’obliguen  a  acceptar  i  
complir  la  decisió  continguda  en  el  laude 
arbitral,  dictat  segons  el  que  s’estableix  a 
l’esmentat reglament del TA-COEIC.

En  cas  que  l’arbitratge  no  arribés  a 
realitzar- se per mutu acord o fos declarat nul,  
ambdues  parts  se  sotmeten  als  jutjats  i  
tribunals de la ciutat de __________________ 
amb renúncia al seu propi fur, si fos un altre.

Annex B Costes de l’arbitratge

B. 1. Definició de les costes
Les  costes  de  l’arbitratge  inclouen  els 

honoraris  i  despeses  degudament  justificades 
dels àrbitres, les despeses que origini, en el seu 
cas,  la  protocolització  notarial  del  laude i  el 
seu aclariment,  els derivats de notificacions i 
els que origini la pràctica de les proves, a més 
a més dels drets d’admissió i administració del 
TA-COEIC  i  dels  impostos  que  legalment 
corresponguin.

B. 2. Base per al càlcul de les costes
La  base  per  al  càlcul  dels  honoraris  dels 

àrbitres  i  dels  drets  d’admissió  serà  l’import 
econòmic total contingut en el litigi sotmès a 
arbitratge i, si no fos determinable, es fixaran 
discrecionalment.  Els  drets  d’admissió  seran 
una quantitat fixa independent de l’import del 
conflicte.

B. 3. Determinació de l’import
La  fixació  de  l’import  a  abonar,  entre  el 

màxim  i  el  mínim  reflexat  en  les  taules 
d’honoraris  dels  àrbitres  i  de  drets 
d’administració establertes pel TA-COEIC, es 
farà  en  funció  de  la  naturalesa  del  litigi, 
complexitat  i  altres  circumstàncies  que  es 
considerin rellevants per al cas.

B. 4. Peritatges
Abans de l’inici  de qualsevol  peritatge,  les 

parts,  o  una  d’elles,  hauran  d’abonar  una 
provisió  d’acord  amb  els  procediments 
habituals  del  servei  de  provisió  de  candidats 
per a la  realització de peritatges del  COEIC, 
establerts per la seva Comissió de Peritatges.

B. 5. Drets d’admissió
Independentment dels drets d’administració, 

la  part  sol·licitant  de  l’arbitratge  haurà 
d’abonar una quantitat  fixa  de 250 euros,  en 
concepte de drets d’obertura, registre i estudi 
de l’expedient.

B. 6. Honoraris dels àrbitres
L’import  dels  honoraris  dels  àrbitres  serà 

determinat pel TA-COEIC dins d’un rang els 
extrems  del  qual  es  calcularan  a  partir  de 
l’import  del  litigi,  sumant  una  quantitat  fixa 
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més  un  percentatge  sobre  aquest  import, 
segons la següent  taula, per  al  cas d’un únic 
àrbitre:

import litigi mínim màxim

de 0 a 50.000€ 500€ 500€ + 9%

fins 500.000€a 1% 3.500€ + 3%

en amunt 2.500 € + 0,5% 16.000 € + 0,5%

a. Des de 50.000,01 € fins a 500. 000 €. Igual per a la resta.

En  cas  de  ser  tres  els  àrbitres  l’import 
resultant  s’haurà  de  multiplicar  per  tres  i, 
excepte acord en contra entre els  àrbitres,  es 
repartiran l’import a parts iguals.

B. 7. Drets d’administració
L’import  dels  drets  d’administració  serà 

determinat pel TA- COEIC dins d’un rang els 
extrems  del  qual  es  calcularan  a  partir  de 
l’import del litigi, de manera similar a l’import 
dels honoraris, segons la següent taula:

import litigi mínim màxim

de 0 a 50.000€ 200€ 200€ + 2%

fins 500.000€a 0,4% 950€ + 0,5%

en amunt 1.500€ + 0,1% 2.950€ + 0,1%

B. 8. Impostos
Les quantitats indicades als apartats anteriors 

seran  incrementades  amb  els  impostos  que 
siguin  d’aplicació  d’acord  amb  les 
disposicions legals vigents.
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