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“El TAB ha creat el Fast-Track,
una via ràpida de resolució
arbitral de conflictes per
afrontar les conseqüències
de la COVID-19”
Text: Roser Ripoll

El TAB ha posat en marxa un nou procediment arbitral on-line Fast-Track. En què consisteix?
És un procediment arbitral completament garantista
que utilitza les eines telemàtiques per donar la màxima agilitat al procediment i per obtenir una resolució
definitiva al conflicte que es pugui presentar entre
dues o més persones o empreses. Davant del col·lapse judicial es pretén que quan les parts en conflicte
no puguin arribar a un acord, utilitzin la via arbitral de
mutu acord.
Quins avantatges té respecte la justícia ordinària?
Els principals avantatges són la possibilitat de designar les parts un àrbitre de comú acord o a falta
d’acord, un àrbitre aleatòriament designat pel Tribunal
d’entre la llista que figura a la pàgina web amb la garantia que la persona designada té capacitat plenament justificada per resoldre el conflicte, que, a més,
haurà de manifestar expressament la seva independència, imparcialitat i disponibilitat. També s’ha de ressaltar que el procediment Fast-Track ha establert unes
tarifes reduïdes que l’equilibren a qualsevol procediment judicial en primera instància i que són molt més
reduïdes si es pensa en una segona instància o en un
recurs de cassació.
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Com es duu a terme el procediment?
El procediment es pot iniciar presentant les dues
parts en conflicte una sol·licitud al Tribunal Arbitral de
Barcelona, manifestant la seva controvèrsia. El Tribunal designa un ponent que dirigeix el procediment
fins al nomenament de àrbitre. Les parts tenen un
termini comú per fer al·legacions i finalment hi ha una
audiència, ja sigui presencial o per videoconferència,
per practicar les proves i per a les al·legacions de cada
part a l’objecte de contradir les al·legacions de la part
contrària.
Quin cost té aquest nou procediment del TAB, per
exemple, en una reclamació de 10.000€ i en una de
150.000€?
En una de 10.000€ l’import és de 1.400 €. En una de
150.000€ l’import és de 8.000 €. Aquests imports
inclouen totes les despeses derivades d’administració
del Tribunal i els honoraris de l’àrbitre.
Hi ha algun sector o àrea per a la qual aquest procediment pot ser d’especial utilitat?
Si, efectivament. En aquests moments que estem vivint amb els efectes de la pandèmia, hi ha relacions jurídiques molt afectades per situacions conflictives que
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poden donar lloc a una resolució a través del Fast-Track.
Em refereixo fonamentalment a aquelles aplicacions
de la clàusula “rebus sic” stantibus amb els contractes
de tracte successiu o les de tracte únic i compliment
diferit. En general, quan preservar el manteniment dels
contractes i/o de les relacions comercials és important
i quan la judicialització del conflicte pot comportar un
dany reputacional per a les empreses o malmetre les
relacions personals, professionals o comercials, a més
de la major celeritat en resoldre el conflicte.
Es tracta d’una eina que sorgeix especialment per fer
front a la COVID-19? Però en tractar-se d’un procediment on-line creu que pot mantenir-se en el temps?
La veritat és que sí, sorgeix degut a la pandèmia soferta
amb situacions extremes com les que estem vivint,
però res no impedeix que es pugui tractar molt efectivament amb relacions conflictives ordinàries alienes a
la situació derivada de la pandèmia.
Quina diferència hi ha entre recórrer a un procediment arbitral ordinari i fer ús del Fast-Track?
La diferència és fonamentalment el temps per resoldre
el conflicte, que es calcula entre 50 i 70 dies aproximadament. En canvi, amb un procediment ordinari els
terminis són més llargs i hi ha en principi més d’una
audiència i també tot el procés de designació d’àrbitres dura més temps, però en tot cas s’ha de dir que el
procediment arbitral ordinari es pot resoldre, si no es
produeixen impediments procedimentals, en un termini
aproximat de 6 a 8 mesos.
Al 2018 va ser nomenat president del Tribunal Arbitral de Barcelona. Quina valoració fa d’aquests 2
anys de mandat?
Faig una valoració positiva del Tribunal Arbitral perquè a la junta directiva que tinc l’honor de presidir, i
d’acord amb les institucions que emparen el Tribunal
hem aconseguit millorar la seva percepció, ser molt
més actius als mitjans jurídics i mitjans de comunicació generals i hem fet una labor pedagògica perquè
l’arbitratge sigui considerat com un via garantista de
resolució de conflictes.
Quins són els objectius que li resten pendents dins
del seu mandat?
Jo diria que el principal objectiu del meu mandat fora
que l’administració admetés o establís com a norma la
clàusula arbitral als contractes en els que la submissió
a l’arbitratge és possible. S’evitarien llarguíssims plets
de l’ordre contenciós-administratiu, quina eficàcia es
perd amb el pas del temps. La Generalitat hauria de ser
sensible a aquest objectiu.
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“Des del TAB
hem fet una
labor pedagògica
perquè
l’arbitratge sigui
considerat com
una via garantista
de resolució
de conflictes”
En quina situació es troba l’arbitratge a Espanya? És
una eina desconeguda per l’advocacia i la ciutadania?
L’arbitratge encara està en una situació de gran desconeixement i també de desconfiança. És molt important
fer una tasca pedagògica durant la carrera de Dret i
també a l’àmbit empresarial i a través dels mitjans de
comunicació. També s’ha de superar la idea de desconfiança que moltes vegades es produeix i veure que les
institucions arbitrals de més prestigi, i entre elles, el
Tribunal Arbitral de Barcelona, són enormement curoses amb el procediment arbitral, amb la seva independència, la transparència, i amb la garantia dels drets
fonamentals.
Com es pot treballar des de l’ICAB i el TAB per treballar per la promoció i el coneixement de la pràctica de l’arbitratge domèstic internacional?
Fins ara la col·laboració entre l’ICAB i el TAB ha sigut
intensa i jo diria que fonamental. L’ICAB pel seu prestigi
té en les seves comunicacions i en les seves activitats
un ressò molt important i s’ha de reconèixer que fa una
tasca que és molt reconeguda per fer que l’arbitratge
sigui un mitjà natural de resolució de conflictes. Crec
que per a l’actual Degana i la seva Junta aquest objectiu
és un dels prioritaris.

