Reunits representants de cambres de comerç, d’institucions arbitrals i de l’advocacia
catalana es proposa el següent,

MANIFEST A FAVOR DE RESOLDRE ELS CONFLICTES
A TRAVÉS DE L´ARBITRATGE I LA MEDIACIÓ
Davant la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i la necessitat
d’oferir solucions alternatives a la via judicial, diverses entitats públiques i privades de
Catalunya, com ara cambres de comerç; institucions arbitrals; col·legis d’advocats;
col·legis professionals; organitzacions empresarials i sindicals més representatives;
universitats; i altres entitats de representació socioeconòmica, cultural i esportiva, volen
fer públic el següent:
Exposició de Motius:
-

La situació de crisi sanitària i les conseqüències negatives que, de ben segur
afectaran el sistema judicial, fan necessària la via dels sistemes alternatius de
resolució de conflictes, com l´arbitratge i la mediació, per resoldre els conflictes
sorgits entre particular i empreses.

-

En el nostre entorn hi ha institucions arbitrals i de mediació de solvència amb
experiència, amb àrbitres, mediadors i altres professionals, capacitats per
resoldre tot tipus de conflictes i que donen resposta al que s´espera d´aquestes
institucions.

-

En aquest context, es posa de manifest, més que mai, la necessitat d’impulsar
aquests sistemes alternatius de resolució de conflictes per oferir als ciutadans i
empreses una via de solució alternativa als tribunals de justícia, més ràpida,
econòmica, absolutament confidencial i adequada als propis interessos de les
parts en conflicte. Malgrat no existeixi una submissió pactada a l’arbitratge o a
la mediació, les parts en conflicte poden acudir a aquestes vies alternatives de
resolució de conflictes amb totes les garanties, evitant que el plantejament
judicial del problema que els afecta es pugui demorar extraordinàriament en el
temps en perjudici de tots.

Per tot això, MANIFESTEM:
-

La nostra voluntat d’impulsar l’arbitratge i la mediació com a sistema de
resolució de conflictes, alternativa a la via judicial.
1

-

Instem en especial a l’ADHESIÓ de totes les entitats d´arbitratge i mediació,
per a què s’aprofiti i empoderi el teixit institucional i professional existent en la
gestió dels esmentats sistemes, tot potenciant al màxim l’aprovació de
mecanismes i normatives de funcionament d’alta qualitat i exigència per satisfer
acuradament la demanda de tutela jurídica efectiva per part dels ciutadans i les
empreses.

-

Reconeixem que l’arbitratge i la mediació són mètodes de resolució de conflictes
àgils, independents i transparents, que beneficien a empreses i particulars, amb
terminis de resolució molt més curts que el judicial. Destaquem la discreció i
confidencialitat dels procediments.

-

Manifestem la convicció que, en l’actual situació de crisi sanitària i les seves
conseqüències en l’àmbit judicial, l’arbitratge i la mediació són eines que
permetran contribuir i donar confiança a les empreses i ciutadans.
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