
bases del vii premi tab 2011
per al foment de la cultura arbitral

el tribunal arbitral de barcelona (t.a.b.), de l'Associació Catalana per a l'Arbitratge,
complint l'objecte social d'aquesta última, establert a l'article 3.d dels seus Estatuts, que
estableix el foment de la cultura arbitral per mitjà de la realització d'estudis, edicions i
publicacions sobre temes d'arbitratge, convoca el “vii premi tab”, d'acord amb les bases
següents:

1a Pot participar en el Premi qualsevol persona interessada experta en la matèria objecte
de treball.

2a Els treballs presentats han de ser originals i inèdits, i és responsabilitat dels autors
acreditar aquesta condició per mitjà d'una declaració escrita. El tema és lliure i pot abordar
qualsevol aspecte relatiu a l'arbitratge i als mitjans alternatius de resolució de conflictes
(ADR). Es poden utilitzar els idiomes següents: castellà, català, anglès, francès o italià.
L'extensió del treball ha de tenir un mínim de 30 pàgines i un màxim de 60, en format DIN-
A4, en lletra Arial, tipus 12, interlineat doble i imprès per una cara.

3a S'han de lliurar dos exemplars del treball i en suport informàtic CD. Un dels exemplars
s'ha de presentar firmat en plica tancada, en la qual també s'han d'adjuntar les dades
personals de l'autor o autora (títol del treball, nom i cognoms de l'autor o autora, edat,
adreça postal, telèfons de contacte, adreça electrònica, DNI i professió), un extracte d'entre
15 a 20 línies i la declaració expressa que el treball presentat és original i inèdit. Els treballs
s'han d'enviar a la Secretaria del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB), ubicada al carrer Pau
Claris, núm. 165, 7a planta (08037), Barcelona, telèfon 933 198 117.

4a El termini de recepció dels treballs conclou el 30 de setembre de 2011.

5a La resolució del Jurat es pronunciarà en el termini de dos mesos, és a dir, el 30 de
novembre de 2011. El Jurat està compost pels membres del Consell de Redacció de l'Anuario
de Justicia Alternativa. Derecho Arbitral, coeditat pel Tribunal Arbitral de Barcelona i l'Editorial
Bosch. La resolució del jurat és inapel·lable.

6a El nom del guanyador o guanyadora es comunica personalment a la persona interessada
i a aquelles que hagin participat en el Premi. El nom del guanyador o guanyadora es comunica
públicament a través de la pàgina web del Tribunal Arbitral de Barcelona i d'aquells altres
mitjans que es considerin pertinents.

7a El premi té una dotació en metàl·lic de 3.000,00 euros, dels quals s'han de deduir els
impostos corresponents i es farà efectiu durant el primer trimestre del 2012, coincidint amb
els actes commemoratius de l'Aniversari del Tribunal Arbitral de Barcelona. En cas que es
consideri oportú, atesa la gran qualitat dels treballs presentats, el Consell de Redacció pot
atorgar fins a tres accèssits dotats de 600,00 euros cada un.

8a Pel fet de participar, tant el guanyador del Premi TAB com la resta de candidats cedeixen
els drets d'explotació al Tribunal Arbitral de Barcelona, de l'Associació Catalana per a
l'Arbitratge, i com a conseqüència, permeten la publicació dels treballs sense cost a l'Anuario
de Justicia Alternativa. Derecho Arbitral, així com a la pàgina web del TAB.

9a El Jurat es reserva el dret a declarar el premi desert si els treballs presentats no tenen
qualitat suficient.

Barcelona, 22 de març de 2011
El president i el secretari del TABwww.tab.es


