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TRÀMIT INTRODUCTORI DE PROCEDIMENT ARBITRAL 

 

COMPAREIXENÇA: 

Davant la Secretaria del Tribunal Arbitral de Girona, compareix  el 
Sr./ra....................................................., qui a l’empara del que preveu l’article 4.3 del 
Reglament del Tribunal Arbitral de Girona, davant la inexistència de conveni arbitral, 
a traves d’aquest qüestionari sol·licita  la intervenció del TAG per a instar el procés 
d’arbitratge davant la part que identifico, a fi de que, d’acord amb el citat precepte, 
aquest Tribunal doni trasllat d’aquesta instància a la citada part instada, en base a la 
Llei 60/2.003 de 23 de desembre de 2.003 i en el Reglament d’aquesta Institució de 
data 22 de juny de 2012. 

1.- Nom i cognoms i raó social de la part INSTANT 

 

 

 

En cas de persona jurídica. Identificació de la persona representant legal (presentar 
fotocopia del títol o poder en virtut del qual actua) 

2.- Domicili a efectes de notificacions: 

 

 

 

Per a les notificacions o requeriments tan preparatoris com pels demés tràmits del 
procediment d’arbitratge o que formin part del mateix, es fitxen com a hàbils els 
respectius domicilis, així com les dades de tèlex, fax o altre mitjà de telecomunicació 
electrònic, telemàtic o d’una altra classe semblant de mitja que hagi estat facilitat pel 
interessat i permetin la tramesa i recepció d’escrits i documents deixant constància 
de la seva remissió i recepció; assumint l’obligació de comunicar-se de manera 
fefaent qualsevol canvi realitzat als que d’aquesta manera constin i, en defecte de 
comunicació fefaent del canvi als esmentats en el present qüestionari. 

Les notificacions o requeriments esmentats que es realitzin d’acord amb l’article 
cinquè de la vigent Llei d’Arbitratge, i conforme al aquí contingut, a través del 
Tribunal Arbitral de Girona es tindran per vàlides i eficaces. 

 

 

3.- Identificació de representant Lletrat, en el seu cas. 
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4.- Circumstancies de la persona o entitat INSTADA: 

 

 

 

 

5.- Classe d’Arbitratge que es proposa: 

 

    [       ]  DRET                               [      ]  EQUITAT 

 

Llevat de la facultat conferida al Tribunal pel l’article 14 del seu Reglament, en 
atenció a les circumstancies de temps, senzillesa o mínima quantia, s’adopta el 
PROCEDIMENT SIMPLIFICAT. El TAG convocarà a les parts i a l’àrbitre a una 
audiència, amb una antelació mínima de VINT dies naturals, i notificarà a la parts 
instada mitjançant el lliurament de la sol·licitud de la part instant a fi de que dins els 
deu dies naturals següents a la notificació a través de la instancia que se li facilita 
manifesti si presta conformitat o disconformitat al arbitratge sol·licitat o respecte 
d’algun dels seus particulars, i de prestar conformitat, pugui contestar i, en el seu 
cas, també reconvenir, tot dins el mateix escrit i termini conferit, i en cas de 
reconvenir, presentar-lo  amb una anel·lació mínima de cinc dies a la data 
assenyalada per l’audiència fixada pel Tribunal, en que lla part instant es contestarà 
la reconvenció, si es dones el cas, i es proposaran i practicaran les proves de que 
desitgin valdre’s les parts i formular conclusions finals, quedant les actuacions vistes 
per lleudar. Dins el termini dels deu dies naturals següents.    

 

6.- Nombre d’àrbitres que proposa: 

[    ]  UN      

En el procediment simplificat, l’àrbitre es designat pel TAG. Les parts podran fitxar no 
obstant les característiques i especialitat del àrbitre, i de coincidir ambdues parts el 
TAG anomenarà l’àrbitre que se acomodi a dites característiques.  (Art. 12 de la Llei 
d’Arbitratge).   

 

7.- Característiques i/o circumstancies personals dels arbitres que en el seu 
cas es suggereix. 
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Es significa que aquestes indicacions no son vinculant d’acord el que disposa l’article 
11.2 del Reglament del Tribunal Arbitral de Girona, i que els arbitres designats de 
mutu acord per les parts precisen la confirmació del TAG. 

8.- Lloc de celebració de l’arbitratge. 

 

 

9.- Idioma de l’arbitratge. 

 

 

10.- Termini de dies naturals per tot el procediment d’arbitratge fins el moment 
de dictar el laude. 

 

D’acord amb l’article 14 del Reglament del TAG, el termini per laudar és de DEU 
DIES  a comptar a partir de la data de l’audiència en que es proposaran i practicaran 
les proves per les parts i es faran les conclusions finals. 

 

11.- Pretensió exercitada. (relació de fets objecte d’arbitratge, amb expressió de la 
qüestió concreta que es demana hagi de recaure el Laude) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.- Quantia econòmica que es objecte del arbitratge 

 

 

 

 

13.- Costes del arbitratge. 

[   ] S’imposaran proporcionalment d’acord amb el principi del venciment. 

[   ] S’imposaran d’acord amb el principi de venciment absolut. 
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[   ]  S’imposaran únicament si el arbitres aprecien mala fe o temeritat en alguna de 
les parts. 

[   ] Cada part pagarà les seves despeses i les comunes per meitat 

[   ]  Altre criteri. 

No oblidi consignar els tipus de condemna, ja que a manca d’acord, a tenor de 
l’article 21 del Reglament de TAG disposa que es regiran pel principi de venciment, 
sense excloure la possibilitat de que els arbitres pugin aplicar el principi de la 
temeritat o la mala fe processal.    

 

14.- Documents que, en el seu cas, s’acompanyen. 

 

 

 

 

Data i signatura. 

 

 


