ANNEX II. COSTES I HONORARIS DE L’ARBITRATGE
1. Despeses de registre i provisió de fons
1.1.

La bestreta no reemborsable que ha d’abonar la part Demandant
quan presenta la Demanda d’arbitratge, de conformitat amb l’article
3.3 del Reglament, és de 1.000 euros. Aquesta bestreta s’imputarà a
l'import de la provisió de fons per a les despeses que haurà de pagar
el sol·licitant en aplicació de l'article 24 del Reglament.

1.2.

La provisió de fons per les costes d’arbitratge determinades pel secretari general, de conformitat amb l’article 24.1, va destinada a cobrir
els honoraris de l’àrbitre o dels àrbitres, els costos en relació amb l’arbitratge, i les despeses d'administració del TAPA. L’import es fixa
aplicant els barems de despeses i honoraris que es mostren a les Taules A i B següents.

1.3.

Quan les demandes que formulin les parts no es quantifiquin, la provisió de fons la calcula el secretari general prenent com a base l’import
de 50.000 €.

1.4.

Tal com preveu l’article 24.2 del Reglament, el secretari general pot
modificar en qualsevol moment l’import de la provisió de fons per a
les costes d’arbitratge tenint en compte totes les circumstàncies concurrents i, en particular, l’increment de les quantitats controvertides o
l’augment de la complexitat.

2. Honoraris i despeses dels àrbitres
2.1.

El secretari general fixa els honoraris dels àrbitres aplicant els barems
de la Taula A següent. En circumstàncies excepcionals, el Consell Arbitral pot autoritzar el secretari general a no aplicar els límits establerts
en aquesta Taula.
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2.2.

A fi de determinar els honoraris, es tenen en compte les quantitats en
litigi, la complexitat del cas, el temps dedicat i qualsevol altra circumstància rellevant.

2.3.

Si el Tribunal Arbitral està constituït per tres àrbitres, el president percep el 40% i cadascun dels altres dos àrbitres el 30% del total
d’honoraris, tret que el Consell Arbitral ho resolgui d'una altra manera
en atenció al temps dedicat i a l’esforç realitzat per cada àrbitre.

2.4.

Les despeses de viatge, allotjament, àpats i qualsevol altra despesa
del Tribunal Arbitral i del seu secretari, amb motiu del procediment,
es consideren despeses de l’arbitratge i les reemborsa el secretari general després de la presentació prèvia dels justificants corresponents.

2.5.

Les quantitats que s’han de pagar al Tribunal Arbitral no inclouen l'IGI
ni cap altre impost que es pugui aplicar als honoraris dels àrbitres.
Correspon a les parts liquidar aquests impostos, i la seva recuperació
és una qüestió que s’ha de tractar entre les parts i cada membre del
Tribunal Arbitral.

3. Despeses administratives del TAPA
3.1.

Les despeses administratives del TAPA es determinen aplicant el barem de la Taula B següent.

3.2.

En circumstàncies excepcionals, el secretari general pot decidir aplicar tarifes diferents de les previstes al barem esmentat.

4. Taules de càlcul
4.1.

Per establir els honoraris dels àrbitres i de les despeses d’administració del TAPA, la quantia de la controvèrsia que cal tenir en compte és
la que resulti de sumar les demandes principals, accessòries i reconvencionals o, si no n’hi ha, la que fixi el secretari general en aplicació
dels apartats 2 i 3 de l'article 1 precedent.
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4.2.

L'import dels honoraris i de les costes és el resultat de sumar les quantitats calculades per a cada fracció de l'import en litigi que es mostra
a les Taules A i B següents. Els honoraris que consten a la Taula A
corresponen, segons el cas, a un àrbitre únic o a cadascun dels membres que componen el Tribunal Arbitral. Si la quantia de la
controvèrsia és superior a 100 milions d'euros, les despeses d’administració del TAPA es fixen en un import fix de 60.000 euros.

TAULA A – Honoraris per àrbitre
Import en litigi

Honoraris

Fins a 50.000 €

3.000 € (mínim) – 12.000 € (màxim)

De 50.000 a 250.000 €

3.000 € + 2,5% (mín.) – 12.000 € + 10% (màx.)

De 250.000 a 1 milió €

8.000 € + 1% (mín.) – 32.000€ + 2% (màx.)

D’1 a 5 milions €

15.500 € + 0,5% (mín.) – 47.000 € + 1,5% (màx.)

De 5 a 10 milions €

35.000 € + 0,2% (mín.) – 107.000 € + 0,5% (màx.)

De 10 a 50 milions €

45.000 € + 0,05% (mín.) – 132.000 € + 0,5% (màx.)

De 50 a 100 milions €

65.000 € + 0,02% (mín.) – 152.000 € + 0,02% (màx.)

Més de 100 milions €

Ho determina el Consell Arbitral

TAULA B – Despeses d’administració del TAPA
Import en litigi

Despeses d’administració

Fins a 50.000 €

2.000 €

De 50.000 a 250.000 €

3.000 € + 2,5%

De 250.000 a 1 milió €

8.000 € + 1%

D’1 a 5 milions €

15.500 € + 0,3%

De 5 a 10 milions €

27.500 € + 0,1%

De 10 a 50 milions €

32.500 € + 0,05%

De 50 a 100 milions €

52.500 € + 0,02%

Més de 100 milions €

60.000 €
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