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a Llei d’Arbitratge de 2003 ha
estat recentment reformada i
fins i tot ha canviat de nom,
ara es diu Llei d’Arbitratge i de

regulació de l’arbitratge institucional a
l’Administració General de l’Estat. La re-
forma ha tingut un doble objectiu: per
una banda, millorar alguns aspectes de la
Llei del 2003 que la pròpia pràctica diària
s’havia encarregat de posar de manifest, i
d’altra banda, impulsar els mitjans alter-
natius de solució de conflictes, i molt es-
pecialment, l’arbitratge. 

És innegable que la institució arbitral
ha experimentat notables avenços des de
la Llei de 2003, però, certament, en opinió
de la majoria d’autors, s’esperava més d’a-
questa reforma legal. En tot cas, el que sí
és cert és que ha tingut molt ressò, fet que
pot ajudar, i molt, no només al propi ob-
jectiu de la llei, que era impulsar encara
més l’arbitratge, sinó a estendre cada cop
més aquesta cultura de l’arbitratge o «cul-
tura arbitral» que tant necessita la nostra
societat.

Així, en matèria de control judicial de
l’arbitratge, es suprimeix completament
la competència dels jutjats mercantils,
que ja estan prou carregats amb el
col·lapse que els ha suposat l’augment de

procediments concursals. En matèria de
competència judicial, es dóna protago-
nisme a la Sala Civil i Penal dels tribunals
superiors de justícia de les comunitats
autònomes. Per exemple, l’atribució del
nomenament i la remoció judicial dels àr-
bitres deixa de ser competència dels jut-
jats de primera instància i passa a ser
competència de la Sala Civil i Penal dels
tribunals superiors de justícia de la co-
munitat autònoma on tingui lloc l’arbi-
tratge, i si encara no fos determinat,
doncs el que correspongui al domicili o
residència habitual de qualsevol dels de-
mandats.

Per a l’assistència judicial a la pràctica
de la prova, segueix essent competent el
jutjat de primera instància del lloc de l’ar-
bitratge o del lloc on hagi de prestar-se
aquesta assistència. Aquesta competèn-
cia del jutjat de primera instància no varia
tampoc en matèria d’execució del laude o
d’altres resolucions arbitrals. Ara bé, per
l’acció d’anul·lació del laude ja no és com-
petent l’audiència provincial, sinó que ho
és la Sala Civil i Penal del Tribunal Supe-
rior de Justícia, que també ho és per al re-
coneixement de laudes o resolucions ar-
bitrals estrangeres, menys per a la seva   -
exe cució, que correspon als jutjats de pri-
mera instància. En dotar de competèn-
cies als nostres tribunals superiors de jus-
tícia, es busca una major uniformitat a la
vegada que s’allibera de certa càrrega les
audiències provincials.

Una altra de les reformes fa referència a
la declinatòria de jurisdicció. El conveni
arbitral produeix dos efectes: un de posi-
tiu (obliga les parts a complir allò estipu-

lat), i un de negatiu (impedeix als tribu-
nals de justícia conèixer allò sotmès a ar-
bitratge). Per tant, si s’interposés una de-
manda judicial en relació a una qüestió
que està sotmesa a arbitratge, s’ha de
plantejar la declinatòria dins dels primers
10 dies per contestar quan es tracta d’un
procediment ordinari, o dins dels 10 dies
posteriors a la citació a la vista quan es
tracta d’un procediment verbal.

La nova llei introdueix també dos nous
articles (article 11 bis sobre l’arbitratge es-
tatutari i l’article 11 ter sobre l’anul·lació
per laude d’acords societaris) amb la Bna-
litat d’aclarir els dubtes existents en rela-
ció amb l’arbitratge estatutari a les socie-
tats de capital i de reconèixer l’arbitrabili-
tat dels conCictes que hi succeeixen. Així,
l’article 11 bis estableix que les societats
de capital poden sotmetre a arbitratge els
conCictes que es plantegin. Per introduir
als estatuts socials una clàusula de
 submissió a arbitratge es requereix el vot
favorable de, com a mínim, dos terços
dels vots corresponents a les accions o
participacions en què es divideixi el capi-
tal  social. Els estatuts poden establir que
la impugnació dels acords socials pels so-
cis o administradors quedi sotmesa a la
decisió d’un o diversos àrbitres, encoma-
nant  l’administració de l’arbitratge i la de-
signació dels àrbitres a una institució ar-
bitral. I  l’article 11 assenyala que el laude
que declari la nul·litat d’un acord inscrivi-
ble haurà d’inscriure’s al Registre Mer-
cantil, i al Butlletí OBcial del Registre Mer-
cantil, publicar-ne un extracte. Si l’acord
impugnat ja estigués inscrit, el laude de-
terminarà la cancel·lació de la seva ins-

cripció així com dels assentaments poste-
riors que  resultin contradictoris.

Pel que fa a la forma i contingut del
conveni arbitral, es disposa que en
aquells arbitratges que no hagin de deci-
dir-se en equitat, si ha d’haver-hi un únic
àrbitre, aquest haurà de ser jurista (i si
han de ser tres o més àrbitres, almenys un
d’ells haurà de ser jurista), a m¡no ser que
les parts acordin una altra cosa. No podrà
ser àrbitre el que abans hagi intervingut
com a mediador entre les parts en el ma-
teix conCicte, a excepció que les pròpies
parts així ho demanin. I respecte a la res-
ponsabilitat dels àrbitres, la llei diu que
se’ls exigirà, a ells o a les institucions arbi-
trals en el seu nom, la contractació d’una
assegurança de responsabilitat civil o ga-
rantia equivalent.

Una altra de les qüestions que es reso-
len amb la reforma és què passa amb el
laude dictat fora de termini, en el sentit
de si això podria ser motiu de l’acció d’a-
nul·lació d’aquest. La nova llei diu que el
laude dictat fora de termini no afecta l’eB-
càcia del conveni arbitral ni la validesa
del laude, sens perjudici de la responsabi-
litat en què puguin incórrer els àrbitres i
sempre que les parts no hagin acordat el
contrari. Per últim, tot i que la reforma
afecta altres aspectes com l’idioma de
 l’arbitratge, l’extralimitació del laude o la
 modiBcació el procediment d’anul·lació
del laude, destacaré l’èmfasi de la llei en
el sentit que el laude «sempre» ha de ser
motivat, suprimint la possibilitat que les
parts pactin el contrari, a excepció que es
tracti d’un laude al qual s’arribi per acord
de les parts. 

El Tribunal Arbitral de Girona (TAG) és
l’òrgan institucional al qual les empreses i
les persones poden sotmetre els conCic-
tes que tinguin en matèria de dret privat i
que puguin sotmetre’s a arbitratge.
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