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Els col· legis d’Arquitectes, d’Enginyers Industrials i 
d’Economistes presenten la composició del nou servei ciutadà 
d’arbitratge tècnic per a la resolució de conflictes 
 
ANTONI SERRA RAMONEDA ÉS NOMENAT PRESIDENT 
DEL NOU TRIBUNAL ARBITRAL TÈCNIC DE CATALUNYA 
 
Barcelona, 30 de juny de 2005.- Els degans del Col· legi d’Arquitectes de Catalunya, Jesús 
Alonso, Col· legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, Àngel Llobet i del Col· legi 
d’Economistes de Catalunya, Jordi Conejos, presideixen l’acte oficial de nomenament del Sr. 
Antoni Serra Ramoneda com a President del recentment creat Tribunal Arbitral Tècnic de 
Catalunya (TATC). L’acte té lloc dijous, 30 de juny, a les 19:30 hores a l’Hotel Ritz de 
Barcelona (Saló Gran Via) i compta amb l’assistència de destacats representants 
d’institucions i de la societat civil catalana. 

 
El nou Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya (TATC) vetllarà per la resolució de conflictes, 
principalment referits a qüestions tècniques, a través de l’arbitratge, procediment alternatiu 
als processos dels tribunals ordinaris de justícia que permet més agilitat i la reducció de 
costos i temps en la resolució dels casos. El TATC es dirigeix al conjunt dels ciutadans i 
actuarà com un organisme especialitzat principalment en la resolució de conflictes vinculats a 
l’arquitectura, l’enginyeria i l’economia. Les resolucions (o laudes) dictades pels àrbitres 
nomenats pel TATC tindran caràcter d’inapel· lables i només podran ser recorreguts davant 
dels òrgans judicials per defecte de forma. 
 
Els àmbits d’actuació del TATC inclouen, entre d’altres, la construcció, l’urbanisme, el medi 
ambient, l’entorn industrial, la prestació de serveis professionals, les assegurances, els 
accidents, la valoració de negocis, activitats i patrimoni, la valoració de danys, perjudici 
econòmic i lucre cessant, aspectes financers i d’altres àmbits especialitzats de les professions 
tècniques. 
 
El TATC està presidit per l’economista Antoni Serra Ramoneda i integrat pels vocals Ricardo 
Gómez Cano (arquitecte pèrit), Ramon Pedrerol Jardí (enginyer industrial), i Antonio 
Argandoña Rámiz (economista), i Josep Barceló Salleras, secretari. El Tribunal Arbitral Tècnic 
de Catalunya (TATC) s’encarregarà d’analitzar cada cas en litigi i designarà un àrbitre per a 
la resolució de cada conflicte d’acord amb els coneixements tècnics que requereixi cada cas.  
 
El Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya té la seva seu a Barcelona (Plaça Berenguer el Gran, 
1, pral. 08002 Barcelona. Tel: 93 310 60 51. A/e: info@tatc.com) i és un organisme vinculat 
a la Fundació Privada Catalana per a l’Arbitratge Tècnic (FPCAT).  
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Fundació Privada Catalana per a l’Arbitratge Tècnic (FPCAT) 
 
La FPCAT és una institució creada al desembre de 2003 pels col· legi d’Arquitectes, 
d’Enginyers Industrials i d’Economistes de Catalunya amb l’objectiu de promoure l’arbitratge 
com a instrument per resoldre els conflictes entre particulars, a través de l’administració dels 
casos d’arbitratges de dret o d’equitat que li siguin encomanats, el foment de professionals 
en l’arbitratge, la promoció d’estudis i publicacions sobre arbitratge, la creació de premis o 
ajuts econòmics o d’altres activitats complementàries o relacionades amb les anteriors. 
 
Espanya compta amb diversos tribunals d’arbitratge que ofereixen, des de fa anys, un servei 
de resolució de conflictes per mutu acord, vinculats a les cambres de comerç (especialment a 
Madrid, Sevilla, Bilbao i Barcelona) i a organismes de defensa dels consumidors. El Tribunal 
Arbitral Tècnic de Catalunya (TATC) és el primer organisme principalment especialitzat en 
temes tècnics específicament vinculats a l’arquitectura, l’enginyeria o el món econòmic i 
financer. 
 
La llei espanyola que regula l’arbitratge és la 60/2003. Les directives europees introdueixen, 
cada cop més, l’arbitratge com un sis tema ràpid de resolució de conflictes, ja que 
descongestiona l’excés de casos oberts als tribunals ordinaris de justícia i redueix la despesa 
pública. L’any 2002 la Comissió de les Comunitats Europees va presentar el llibre verd sobre 
modalitats alternatives de solució de conflictes en l’àmbit del dret civil i mercantil, on 
presentava l’arbitratge com un dels sistemes que cal potenciar 
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Composició del Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya 

 
 
Antoni Serra Ramoneda 
President 
Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya 
Doctor en Ciències Econòmiques. Medalla al Mèrit Científic. Officier et Chevalier de l'Ordre du 
Mérite National  de França. Medalla Narcís Monturiol al Mèrit Científic i Tecnològic. És 
President del Consell de Direcció de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
(Generalitat de Catalunya), President del Consell de Direcció del Centre d’Economia 
Industrial (Fundació Empresa i Ciència) i President de l’Associació Barcelona Centre Financer 
Europeu.  
 
Amb anterioritat ha estat President de Caixa Catalunya i de les seves Fundacions (Fundació 
Caixa Catalunya, Fundació Un Sol Món, Fundació Territori i Paisatge i Fundació Viure i 
Conviure), ha exercit de Vocal del Consell d’Administració de l’Instituto Nacional de 
Hidrocarburos. En l’àmbit universitari ha estat Catedràtic d’Economia de l’Empresa a la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Ha exercit de Rector de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, Secretari General de la Universitat Autònoma de Barcelona i Director de l’Institut 
de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. D’entre altres càrrecs 
vinculats al món econòmic, ha estat Secretari del Consell d’Administració de la Caixa de 
Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis de Catalunya i Balears, President i Vicepresident de la 
Societat Catalana d’Economia de l’Institut d’Estudis Catalans, Tresorer i vocal del Consell 
Permanent de l’Institut d’Estudis Catalans i Vicepresident de l’Institut d’Estudis Catalans. 
 
Ha publicat diversos assajos centrats en l’empresa i l’economia: Sistema Económico y 
Empresa (Ed. Ariel 1986); Formas de Empresa (Bellaterra 1988); L’Empresa: Fonaments 
Econòmics (Bellaterra 1989); La Empresa: Análisis Económico (Ed. Labor 1993); Mercados, 
Contratos y Empresa (Bellaterra  2001). 
 
 
 
Ricardo Gómez Cano  
Vocal 
Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya  
Arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (juliol 1973). Pertany al 
cos de Pèrits Arquitectes Experts Forenses del COAC. Arquitecte expert en valoracions, 
dictàmens i peritatges, ha treballat pe r als Jutjats de Barcelona, Sabadell i Rubí, i per a 
l’Audiència de Barcelona. Des del seu despatx d’arquitectura ha realitzat nombroses 
rehabilitacions, reparacions d’estructures, diagnosis i estudis en edificis comercials, 
habitatges, o escoles, entre d’altres. També ha participat en projectes de planejament 
urbanístic, edificació d’habitatges i naus industrials, especialment a la costa tarragonina i 
municipis del Vallès.  
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Ramon Pedrerol Jardí  
Vocal 
Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya 
Enginyer industrial i arquitecte. Expert en obra civil, ha realitzat i dirigit projectes de gran 
envergadura com ara el càlcul estructural i direcció d’obra de la reconstrucció del Palau 
Olímpic de Gel Zetra a Sarajevo, direcció de l’obra de la torre de comunicacions de Collserola 
de Barcelona, col· laboració en el disseny i càlcul de l’estructura de l’ampliació del Nou Camp, 
direcció general del projecte dels nous estudis de televisió de TV3 a Sant Joan Despí o 
l’assessorament i control de l’execució de l’obra del nou centre penitenciari de la Roca del 
Vallès. Autor de grans projectes pels quals ha estat guardonat en diferents ocasions. Entre 
altres, ha rebut dos premis de la mà de Foment de les Arts Decoratives (FAD) 
 
 
 
Antonio Argandoña Rámiz  
Vocal 
Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya 
Antonio Argandoña Rámiz és professor i titular de la Càtedra d’Economia i Ètica de l’IESE; 
també ocupa el càrrec de secretari general en aquesta Escola de Direcció de la Universitat de 
Navarra. Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, va 
ésser catedràtic de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica en aquesta Universitat. Des de 1999 és 
acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres de Barcelona. 
De merescut prestigi internacional, Argandoña és membre de l’Standing Committee on 
Extortion and Bribery de la Chambre International de Commerce (CIC) de París, entre 
d’altres. Expert en ètica empresarial, macroeconomia, teoria econòmica i economia 
espanyola. Ha escrit diverses publicacions d’àmbit nacional i internacional.  
 
 
 
 
 
 
 

Per a més informació contacteu amb: 
 

Departament de Premsa del Col· legi d’Arquitectes de Catalunya 
Carme Polo / Laura Bayo. Tel.: 93 306 78 45. A/e: comunicacio@coac.net 

 
Departament de Premsa del Col· legi d’Enginyers Industrials de Catalunya 

Eva Díaz / Míriam Salazar. Tel.: 93 319 23 00. A/e: premsa@eic.es 
 

Intermèdia GdC 
Toni Rodríguez / Ivonne Arañó. Tel.: 93 415 76 62. A/e: info@intermedia.es 
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L’ARBITRATGE TÈCNIC 

 
 

Què és? 
 
És un procediment civil voluntari obert a tots els ciutadans per resoldre conflictes (entre 
professionals, empreses, clients, tècnics o institucions) sense haver de recórrer als tribunals 
ordinaris de Justícia, a través de l’actuació d’un àrbitre especialista que, escoltades i ateses 
les versions d’ambdues parts, analitzades les proves i a partir del seus coneixements tècnics 
especialitzats en la matèria en conflicte, dicta un laude. Aquest laude és definitiu i només és 
apel· lable davant dels tribunals de justícia per defectes de forma. 
 
Les garanties i la confiança en l’arbitratge tècnic provenen de la figura de l’àrbitre com a 
professional de prestigi altament qualificat en la temàtica en conflicte i plenament capacitat. 
A la manera d’un peritatge o d’una auditoria, l’àrbitre radiografia el motiu en conflicte i 
n’emet un dictamen tècnic en forma de laude, a favor d’una de les parts afectades. 
 
Actualment existeixen a Espanya tribunals d’arbitratge vinculats a les cambres de comerç 
(especialment a Madrid, Sevilla, Bilbao i Barcelona) i a les associacions de defensa dels 
consumidors. El Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya (TATC) és el primer organisme jurídic 
especialitzat en temes tècnics específicament vinculats a l’arquitectura, l’enginyeria o el món 
econòmic i financer. 
 
 

Quins avantatges presenta? 
 
L’Arbitratge tècnic és un servei alternatiu a la justícia tradicional que s’ofereix a la societat 
civil per tal d’agilitzar la resolució dels casos, reduint les formalitats excessives i en 
conseqüència, el temps del litigi i els costos directes i indirectes que se’n deriven. 
Diferentment als processos oberts als tribunals ordinaris de justícia, on les resolucions poden 
trigar anys i se’n desconeixen els costos, els processos oberts als tribunals d’arbitratge tenen 
una durada màxima de sis mesos i uns costos definits ja des de l’inici.  
 
L’arbitratge és un procediment regulat per la Llei espanyola 60/2003. L’arbitratge pot ser de 
dret o d’equitat, ambdues modalitats permeten dictar laudes a experts en peritatges tècnics 
malgrat que no pertanyen al cos de jutges. Les directives europees introdueixen, cada cop 
més, l’arbitratge com un sistema ràpid de resolució de conflictes, ja que descongestiona 
l’excés de casos oberts als tribunals  ordinaris de justícia i redueix la despesa pública. L’any 
2002 la Comissió de les Comunitats Europees va presentar el llibre verd sobre modalitats 
alternatives de solució de conflictes en l’àmbit del dret civil i mercantil, on presentava 
l’arbitratge com un dels sistemes que cal potenciar. 
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Com funciona? 
 
 El reglament de funcionament del TATC estableix dos procediments possibles: 
 

- Procediment oral: es resol el conflicte a través de vistes orals entre les parts en 
conflicte, reduint al mínim les formalitats escrites o gestions administratives. 
S’estableix per a casos d’arbitratge d’escassa quantia, de valoració de característiques 
tècniques o per a casos d’urgència. La seva durada és de dos mesos. 

 
- Procediment ordinari: segueix el procediment ordinari establert en l’arbitratge, i té 

una durada màxima de sis mesos. Redueix les formalitats al mínim per tal d’agilitzar 
la resolució dels casos en conflicte. 

 
Per iniciar un arbitratge, les dues parts en litigi han d’acordar formar-ne part de forma 
voluntària, sigui perquè al contracte que els uneix hi consta una clàusula que així ho 
especifica, o sigui perquè així ho acordin en el moment que sorgeix el conflicte. 
 
Clàusula arbitral: 
 
“Per a la resolució de qualsevol qüestió en litigi derivada del present acte jurídic, les parts se 
sotmeten a l’arbitratge (de dret / d’equitat) del Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya de la 
Fundació Privada Catalana per a l’Arbitratge Tècnic, a qui se li encomana la designació de 
l’àrbitre o àrbitres i la tutela i administració de l’arbitratge.” 
 
 

Com se sol· licita?  
 
Qualsevol persona o entitat que desitgi resoldre un conflicte sorgit amb d’altres entitats o 
persones pot sol· licitar l’arbitratge tècnic a la seu del Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya 
(TATC). Els serveis del TATC estan oberts a tots els ciutadans que ho requereixin. El 
procediment a seguir és el següent: 
 
La part demandant omple la sol· licitud formal d’arbitratge. El Tribunal estudia la sol· licitud i, 
si s’escau, un segon model de sol· licitud d’acceptació d’arbitratge serà enviat des de la 
secretaria del Tribunal Arbitral a la part demandada per a l’acceptació de l’inici del procés. 
Amb l’acord voluntari de submissió al procés d’arbitratge d’ambdues parts, el TATC analitza 
el cas i designa un o més àrbitres per a l’estudi i resolució del litigi obert. Després de 
l’acceptació de l’àrbitre per part de les dues parts en conflicte, i de l’acceptació del mateix 
àrbitre del cas, aquest té un termini de dos o de sis mesos per dictar un laude que serà 
d’execució forçosa.  
 
Les sol· licituds s’han de dirigir a la seu del TATC: Pl. Berenguer el Gran, 1, pral. 08002 
Barcelona. T 93 310 60 51. A/e: info@tatcat.com. Web: www.tatcat.com 
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L’àrbitre especialitzat 
 
El Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya (TATC) disposa d’una llista d’àrbitres especialitzats 
per temes a qui es deriva l’estudi de les proves, anàlisi i resolució de cada cas d’acord amb 
els seus coneixements i la seva idoneï tat. Es tracta de llistes obertes a les quals es poden 
incorporar d’altres experts si el TATC ho considera necessari, o quan les parts en litigi ho 
sol· licitin de mutu acord. Caldrà l’acceptació expressa de l’àrbitre per a la seva intervenció en 
el procés. L’àrbitre té lliberta t total per part del TATC per actuar com cregui convenient en el 
procés d’arbitratge: podrà demanar la participació d’altres experts, reunir -se amb les parts 
quan ho cregui convenient, seguir els passos que requereixi, etc. Així mateix, el TATC 
vetllarà pe r al correcte funcionament de tot el procés. 
 
 

El Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya  
 
Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya (TATC) està integrat per un President, un Secretari i 
tres vocals. Els càrrecs del TATC tenen una durada de 4 anys renovables qu atre anys més.  
 
El TATC és una entitat adscrita a la Fundació Catalana per a l’Arbitratge Tècnic de Catalunya 
(FPCAT), organisme jurídic creat per al foment dels processos d’arbitratge tècnic i inclosa en 
el Registre d’Entitats de la Generalitat de Catalunya amb el número 1953.  
 
Per tal de garantir la màxima independència i excel· lència dels laudes dictats per àrbitres del 
TATC, ni els membres del patronat de la Fundació Catalana per a l’Arbitratge Tècnic de 
Catalunya (FPCAT) ni els òrgans directius dels Col· legis professionals no poden tenir càrrec 
dins del Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya.  
 
PRESIDENT 
Antoni Serra Ramoneda 
 
VOCALS: 
Ricardo Gómez Cano 
Ramon Pedrerol Jardí 
Antonio Argandoña 
 
SECRETARI 
Josep Barceló 
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La Fundació Privada Catalana per a l’Arbitratge Tècnic 
(FPCAT)  
 
La Fundació Privada Catalana per a l’Arbitratge Tècnic (FPCAT) és una institució promoguda 
pels col· legis d’Arquitectes, d’Enginyers Industrials i d’Economistes de Catalunya amb 
l’objectiu de promoure l’arbitratge com a instruments per resoldre els conflictes entre 
particulars. Les actuacions de la FPCAT inclouen la gestió dels arbitratges de dret o d’equitat 
que li siguin encomanats, el foment de professionals en l’arbitratge, la promoció d’estudis i 
publicacions sobre arbitratge, la creació de premis o ajuts econòmics i d’altres activitats 
complementàries o relacionades amb les anteriors.  
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El procediment arbitral  
 
 

Conveni arbitral 
 

Escrit que expressa la voluntat inequívoca de les parts de sotmetre’s a l’arbitratge 
 
 

Elecció dels àrbitres  
 
 
 

Notificació als àrbitres  de la designació 
 
 

Acceptació per part dels àrbitres  
 
 

Notificació a les parts de l’àrbitre  designat 
 
 
 

Les parts accepten l’àrbitre  proposat 
 
 

Al· legacions inicials de les parts  
 

 
Proves 

 
 

Laude arbitral 
 

 
 

Notificació a les parts  
 

 
Període d’aclariments  

 
 

Compliment del laude 
 


