
CONVENI ARBITRAL

REPRESENTACIÓ DE L’EMPRESA

Sr. / Sra.:

amb NIF:

en qualitat de:
en representació de
l’empresa:

NIF:

adreça:

del municipi de:

de la comarca:

districte postal: telèfon: telefax:

e-mail:

TREBALLADOR/ES AUTÒNOM/S ECONÒMICAMENT DEPENDENT/S

Sr. / Sra.:

amb NIF:

adreça:

del municipi de:

de la comarca:

districte postal: telèfon: telefax:

e-mail:

En el cas de presentar un conflicte de caràcter plural (més d'un interessat) omplir les dades dels treballadors
autònoms econòmicament dependents que se sotmeten al procediment d'arbitratge del Tribunal TRADE de
Catalunya, en llista annexa al present Conveni Arbitral.

TIEMPO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO (*):

SERVICIO PROFESIONAL CONTRATADO:

REMUNERACIÓN (*):

SECTOR DE ACTIVIDAD:

(*) Omplir aquestes dades en el cas de presentar un conflicte de caràcter individual.



Ambdues parts compareixen davant del Tribunal TRADE de Catalunya, i

MANIFESTEN:
1.-Que ambdós  sol·licitants es reconeixen mútuament la representació en la qual actuen i la seva capacitat
d'obligar-se.
2.-Que d'acord amb el que estableix l'Acord del Comitè Paritari d'Interpretació, Aplicació i Seguiment de
l'Acord Interprofessional de Catalunya de data 9 de juny del 2008 i els articles 15 i 16 del Reglament de
Funcionament del Tribunal TRADE de Catalunya, ambdues parts manifesten la seva voluntat expressa de
sotmetre's a l'arbitratge del Cos d'Àrbitres del TTC, la controvèrsia plantejada que s'especifica en el següent
apartat.

3.-El tema sotmès a l'Arbitratge d'aquest Tribunal és el següent:

a) Origen i desenvolupament. Postura de las parts:

Postura de la representació de l’empresa:

Postura treballador/s autònom/s econòmicament dependent/s:



b) Qüestions concretes sotmeses a l’àrbitre/s:

4.-Classe d’arbitratge que es proposa (assenyalar el que correspongui amb una X)

 DE DRET D’EQUITAT

5.-En virtut del que estableix l’article 16.3 del Reglament, ambdues parts determinen

que el nombre d’àrbitres serà de i designen a

com àrbitre/s d’aquest Conveni.

6.-L'àrbitre/s en el termini de tres dies hàbils des de la seva acceptació, convocarà/an reunió conjunta de les
parts, a la mencionada reunió (tràmit d'audiència) podran comparèixer personalment o per mitjà de
representants degudament acreditats, en ambdós casos, acompanyats dels seus respectius assessors.
Escoltades les exposicions d'ambdues parts i analitzada la documentació que consta en l'expedient, i
intentada sense efecte l'aproximació dels posicionaments respectius, l'àrbitre dictarà una resolució arbitral
en el termini màxim de set dies hàbils. Com a criteri general, des de la sol·licitud d'arbitratge fins a l'emissió de
la decisió arbitral no hauran de transcórrer més de vint dies hàbils.

7.-En tots els casos, la resolució arbitral tindrà caràcter vinculant per a les parts.

8.-Ambdós parts manifesten que no es troba pendent procediment judicial o administratiu sobre la matèria
objecte del present arbitratge.

9.-D'acord amb el que es regula en l'article 15.3 del Reglament de Funcionament del Tribunal TRADE de
Catalunya, les parts manifesten conèixer l'obligació d'estar i passar pel que està estipulat i impedirà a jutges i
tribunals conèixer de les qüestions litigioses sotmeses a arbitratge.

Firma representació empresarial Firma treballador autònom
econòmicament dependent

, de de 20



RELACIÓ ANNEXA DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS ECONÒMICAMENT DEPENDENTS QUE SE SOTMETEN
AL PROCEDIMENT D'ARBITRATGE DEL TRIBUNAL TRADE DE CATALUNYA

NOM i COGNOMS:

N.I.F.:

Firma:

NOM i COGNOMS:

N.I.F.:

Firma:

NOM i COGNOMS:

N.I.F.:

Firma:

NOM i COGNOMS:

N.I.F.:

Firma:

NOM i COGNOMS:

N.I.F.:

Firma:

NOM i COGNOMS:

N.I.F.:

Firma:

NOM i COGNOMS:

N.I.F.:

Firma:


