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Sobre els límits de la revisió judicial del procediment arbitral i del laude: 
comentari de la sentència del Tribunal Constitucional de 15 de juny de 

2020 
 

Carlos Valls i Eva Gil, Augusta Abogados 
 

 
El 15 de juny de 2020, el Tribunal Constitucional va emetre una sentència que estimava un recurs 
d’empara contra una decisió del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (en endavant, "TSJ de 
Madrid"), pel qual el TSJ de Madrid va decidir dictar sentència i anul·lar un laude arbitral d’ofici, 
tot i que les parts haguessin arribat a un acord transaccional abans de finalitzar el procediment. 
El Tribunal Constitucional preveu que l'autonomia de la voluntat de les parts davant el 
procediment arbitral (i judicial en aquest cas) preval sobre l'aplicació d’un suposat ordre públic 
vulnerat. 
 
 
Antecedents fàctics 
 
Les parts en qüestió eren persones físiques (arrendadors i arrendataris). La part arrendadora 
estava assessorada per la mercantil Arrenta en qualitat de gestors immobiliaris. Les dues parts 
van subscriure un contracte d'arrendament sobre un bé immoble que incloïa una clàusula de 
submissió a arbitratge de l’Associació Europea d'Arbitratge (AEADE). Per al TSJ de Madrid, 
semblava clar que existia un vincle entre la AEADE i Arrenta, perquè la primera havia assessorat 
a la segona en el contracte d'arrendament que finalment van subscriure les parts l'1 de juny de 
2014: "estan acreditats tant la tasca d'assessorament d'AEADE a una de les parts que intervenen 
en el procediment arbitral com la identitat d'interessos entre la cort d'arbitratge AEADE i l'entitat 
comercialitzadora dels contractes d'adhesió amb clàusula de submissió a arbitratge (Arrenta), 
de tal manera que és fundat, d'acord a la raó prudent, sostenir que, en aquestes situacions, 
manca la imparcialitat objectiva i / o l'aparença de neutralitat de la cort d'arbitratge, amb la 
consegüent lesió de l'ordre públic pel laude dictat en aquestes condicions i, com hem apuntat, 
amb directa incidència en la validesa mateixa del conveni arbitral, consentit per una de les parts 
amb clara fallida de el principi d'igualtat a l'hora d'emetre el consentiment, doncs no cal oblidar 
que la voluntat vàlida de sotmetre a arbitratge és aquella que parteix de la base que s'accepta 
la submissió a la decisió d'un tercer independent i imparcial i a l'administració de l'arbitratge per 
una institució que també ho sigui". 
 
Dos anys després, els arrendadors van instar l'arbitratge acordat al·legant l'impagament de 
diverses mensualitats, i en data de 20 de juny de 2016 es va dictar un laude arbitral que donava 
per resolt el contracte i condemnava als arrendataris al pagament de les rendes i les quantitats 
degudes, amb els seus respectius interessos. 
 
Davant aquest pronunciament arbitral, els arrendataris van interposar demanda davant el TSJ 
de Madrid sol·licitant l’anul·lació del laude arbitral per falta de motivació del laude i per 
considerar la clàusula de submissió a arbitratge abusiva al·ludint a la seva suposada condició de 
consumidors. 
 
El 16 de desembre de 2016, el TSJ de Madrid va admetre la demanda i va fixar vista per al 31 de 
gener de 2017. Entre tant, les parts van arribar a un acord extrajudicial, de manera que van 
sol·licitar al Tribunal l’arxiu del procediment per satisfacció extraprocessal. Davant d'aquesta 
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petició, el TSJ de Madrid va decidir seguir endavant amb el procediment d'ofici, tot i la negativa 
de les parts, negativa que fins i tot es va reflectir en la no compareixença de les parts a la vista.  
 
El TSJ de Madrid va dictar sentència1 en la qual va declarar nul el laude arbitral, basant-se en 
que aquest era contrari a l'ordre públic ex article 41.1.f) de la Llei d'Arbitratge (LA), emparant-
se en que la llei admet l'apreciació d’ofici d'aquesta qüestió (art. 41.2 LA) la qual cosa, segons el 
parer de l'TSJ de Madrid, impedeix que les parts puguin disposar processalment de l'acció 
d'anul·lació. Així mateix, el Tribunal va entendre que la causa d'anul·lació de l'apartat a) del 
mateix article (que el conveni arbitral no existeix o no és vàlid) també seria aplicable per 
l'especial relació entre AEADE i la part arrendadora. 
 
Les parts, de comú acord, van decidir recórrer en empara al Tribunal Constitucional la decisió 
del TSJ de Madrid, per vulneració del dret a la tutela judicial efectiva sense indefensió (art. 24.1 
CE), a l'haver desaparegut l'interès en el plet després d'arribar a un acord transaccional, ex 
article 19 LEC. 
 
 
La decisió del Tribunal Constitucional 
 
A la sentència que comentem, el Tribunal Constitucional estima el recurs d'empara interposat 
per les parts i entén que la decisió impugnada és irraonable i que efectivament vulnera el dret a 
la tutela judicial efectiva sense indefensió (art. 24.1 CE). 
 
Confirma que, en el moment en què les parts demanen l'arxiu de les actuacions, es perd l'interès 
en prosseguir amb el procediment d'anul·lació. En paraules del mateix Tribunal Constitucional, 
"s’ha d'entendre que això entra dins del terreny del poder de disposició de les parts en un procés 
civil, com ho és el procés d'anul·lació del laude arbitral, sense que hi hagi norma legal prohibitiva 
a aquest respecte" . 
 
Abans d'entrar a la causa específica per la qual estima l'empara, el Tribunal Constitucional 
recorda que l'acció d'anul·lació s'ha d'entendre com una opció de control extern que ofereixen 
els tribunals davant d'aquells laudes en els que la seva validesa està en dubte, però la seva funció 
no permet una revisió de fons de la decisió "en estar taxades les causes de revisió previstes en 
el citat art. 45 (sic), i limitar-se aquestes a les garanties formals sense poder-se pronunciar 
l'òrgan judicial sobre el fons de l'assumpte, ens trobem davant d'un judici extern”2. 
 
Pel que fa al concepte i motiu d'anul·lació d'ordre públic al què s'acull el TSJ de Madrid, el 
Tribunal Constitucional valora explícitament que "Precisament perquè el concepte d'ordre públic 
és poc nítid es multiplica el risc de que es converteixi en un mer pretext perquè l'òrgan judicial 
reexamini les qüestions debatudes en el procediment arbitral desnaturalitzant la institució 
arbitral i vulnerant l'autonomia de la voluntat de les parts. L'òrgan judicial no pot, amb l'excusa 
d'una presumpta vulneració de l'ordre públic, revisar el fons d'un assumpte sotmès a 
arbitratge i mostrar el que és una simple discrepància amb l'exercici del dret de desistiment 
de les parts"3. 
 

 
1 Tribunal Superior de Justícia de Madrid, Sala Civil i Penal, Sentència 33/2017 de 4 de maig de 2017, Rec. 
63/2016. 
2 Per totes, la Sentència del Tribunal Constitucional 174/1995 de 23 de novembre de 1995, Rec. 
2112/1991. 
3 El subratllat és nostre. 
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Està clara l’advertència del Tribunal Constitucional de que no es pot utilitzar l'ordre públic com 
a "calaix de sastre" per a què els Tribunals Superiors de Justícia puguin entrar al fons de 
l’assumpte i anul·lar laudes arbitrals d'ofici (art. 41.2 LA), sinó únicament en els casos en què 
s’estigui vulnerant algun dels drets fonamentals que venen reconeguts al Capítol II, Títol I de la 
Constitució4. 
 
El Tribunal Constitucional afegeix que la decisió del TSJ de Madrid és "contrària al cànon 
constitucional de raonabilitat de les resolucions judicials" ja que ni tan sols va donar eficàcia a la 
voluntat de desistiment de les parts per la seva no compareixença a l'acte del judici. 
 
Així mateix, afirma que "cap de les causes d'anul·lació previstes a l'art. 41.1 LA pot ser 
interpretada en un sentit que subverteixi aquesta limitació, ja que la finalitat última de 
l'arbitratge, que no és altra que la d'aconseguir la ràpida solució extrajudicial d'un conflicte, 
es veuria inevitablement desnaturalitzada davant la eventualitat de que la decisió arbitral 
pogués ser objecte de revisió pel que fa al fons» (ATC 231/1994, de 18 de juliol, FJ 3). A això cal 
afegir -a diferència del que s'ha afirmat per l'òrgan judicial- que és doctrina del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea que les «exigències relatives a l'eficàcia del procediment arbitral 
justifiquen que el control dels laudes arbitrals tingui caràcter limitat i que només es pugui obtenir 
l'anul·lació d'un laude en casos excepcionals »(STJCE de 26 d'octubre de 2008, assumpte C-
168/05, Mostassa Claro)". 
 
El Tribunal conclou dient que "aquesta solució podria ser admissible de basar-se la petició 
d'anul·lació en què l'objecte del laude (en aquest cas, el contracte) regula una matèria que no 
era susceptible de ser sotmesa a arbitratge per afectar a l'ordre públic, però no és el cas, atès 
que l'ordre públic determinant de la decisió es refereix a la vulneració del dret a l'àrbitre 
imparcial, un matís aportat d'ofici per la pròpia Sala, ja que els demandants fundaven la seva 
petició de nul·litat en el caràcter abusiu de la clàusula de submissió a arbitratge"5. 
 
Finalment, el Tribunal Constitucional estima el recurs d'empara interposat per les parts i 
considera vulnerat el dret a la tutela judicial efectiva sense indefensió (art. 24.1 CE) i, en 
conseqüència, declara la nul·litat de la sentència de TSJ de Madrid tornant les actuacions al 
moment de l'acord extrajudicial. 
 
 
Valoració 
 
S'efectua des de fa anys al sector de l'arbitratge un retret general al TSJ de Madrid pel nombre 
de laudes anul·lats basant-se en el motiu de l'art. 41.1.f), d'ordre públic, que en ocasions 
(principal factor de queixa) ha portat al Tribunal a analitzar el fons de l'assumpte, quan l'activitat 
de control del laude, segons s'estableix a l'article 41.1 de la Llei d'Arbitratge (i de la Convenció 
de Nova York) ha de ser una activitat fonamentalment de control formal. 
 
En aquest context, la sentència de Tribunal Constitucional que ara comentem ve a estimar el 
recurs d'empara que les dues parts, demandada i demandant, d'un procediment d'anul·lació de 

 
4 STC de 18 de gener de 2017, STC de 15 de juny de 2016, STC de 9 de febrer de 2016, STC de 19 de gener 
de 2016: "s'ha de considerar contrari a l'ordre públic, aquell laude que vulneri els drets i llibertats 
fonamentals reconeguts en el Capítol II, Títol I de la Constitució, garantits a través del que disposa termes 
de generalitat en l'art. 24 de la mateixa, incloent l'arbitrarietat patent referida a l'art. 9.3 de la Constitució, 
i per descomptat, quedant fora d'aquest concepte la possible justícia de el laude, les deficiències de la 
decisió o la manera més o menys encertada de resoldre la qüestió ... ". 
5 El subratllat és nostre. 
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laude davant del TSJ de Madrid, havien presentat conjuntament, després denegar-se pel TSJ de 
Madrid una sol·licitud de terminació del procés d'acció d'anul·lació per haver arribat a un acord 
transaccional (extrajudicial, no convalidat al mateix Tribunal). El TSJ de Madrid, en efecte, havia 
resolt continuar amb el procediment fins arribar a la sentència d'anul·lació del laude objecte del 
litigi. 
 
Per al TSJ de Madrid, el caràcter d'ordre públic de la necessitat d'anul·lar el laude emès per un 
àrbitre nomenat per la institució arbitral gestora de l'arbitratge, i alhora del mateix grup 
d'empreses de la immobiliària que va assessorar a l'arrendadora i instant de l'arbitratge, es 
deduïa la manca d'imparcialitat de la institució arbitral i el vici radical de la voluntat dels 
demandats de sotmetre’s a l’arbitratge gestionat per aquesta institució6. 
 
El Tribunal Constitucional ha vingut a recordar el caràcter dispositiu de tot procediment judicial 
civil i, per tant, el dret (fonamental) de les parts a acordar entre elles la finalització del 
procediment. La Sentència de Tribunal Constitucional afegeix que el concepte d'ordre públic no 
pot servir de justificació als tribunals per al control judicial del laude, una afirmació que ha estat 
valorada com a contundent per la generalitat dels operadors de el sector de l'arbitratge7, que 
l’ha percebut com un reconeixement a l'autonomia de l'arbitratge enfront de la ingerència 
judicial, que s’ha de limitar estrictament al que estableix la Llei, és a dir, a un control gairebé 
exclusivament formal del laude (ex art. 41.1 de la LA). 
 
Com a curiositat, el mateix TSJ de Madrid, en sentència de 13 de novembre de 20148, amb uns 
antecedents similars, va optar per motivar l'anul·lació del laude (les parts en aquell cas no van 
arribar a un acord transaccional) per via de l'art . 41.1.a) de la LA, és a dir, aplicant d'ofici 
(al·legant el principi de iura novit cúria) el motiu de falta d'acord en la clàusula arbitral9, i no pel 
motiu d'infracció d'ordre públic (art. 41.1.f )). 
 
Cal recordar que el motiu d'anul·lació de l'art. 41.1.a) no pot ser apreciat d'ofici, com sí el d'ordre 
públic (art. 41.2 LA). Doncs bé, a la sentència de 4 de maig de 2017 (anul·lada pel Tribunal 
Constitucional segons hem comentat), el TSJ de Madrid opta per anul·lar el laude sota el motiu 
d'ordre públic, per infracció del principi d'igualtat, però manté per via de obiter dictum que els 
antecedents porten a la conclusió de la inexistència de clàusula arbitral, repetint l'argumentació 
que respecte d'aquesta postura ja va expressar a la sentència de 2014 esmentada. Dit d'una altra 

 
6 Com ens recorda RAMÓN MULLERAT, citant a Lord Hewart: “Justice should not only be done but should 
manifestly and undoubtedly be seen to be done”, (“Ethical rules for arbitrators”, Anuari de Justícia 
Alternativa, Nº 6/2005. Febrer 2005). En el mateix sentit, GONZÁLEZ DE COSSÍO, F. “Independencia, 
imparcialidad y apariencia de imparcialidad de los árbitros", Anuari de el Departament de Dret de la 
Universitat Iberoamericana, 2002, pàg. 460 .: "els àrbitres no només han d’actuar judicial i imparcialment, 
sinó que, a més, han d’aparentar-ho". Als presents antecedents fàctics, no es percep un esforç excessiu 
per part de la institució arbitral en tractar de protegir la seva aparença d'independència i imparcialitat. 
7 Com a exemple, el president del CIAM, José Antonio Caínzos, al seu article “Arbitraje: una sentencia muy 
oportuna del Tribunal Constitucional”, Expansió, 3 de juliol de 2020, on afirma que "Amb aquesta 
sentència Espanya pot aspirar a ser un dels pocs i prestigiosos països que compten amb aquesta 
possibilitat [de resoldre les seves disputes d'una manera civilitzada i eficient]”. 
8 Tribunal Superior de Justícia de Madrid, Sala de lo Civil i Penal, Sentència 63/2014 de 13 de novembre 
de 2014, Rec. 120/2013. 
9 Aquesta conclusió va ser particularment analitzada i criticada a VALLS MARTÍNEZ, C .: “Comentario a la 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid número 63/2014 de 13 de noviembre”, Diario LA LEY 
núm 8537 12 de maig de 2015, en el qual es suggeria que a la mateixa conclusió hauria pogut arribar el 
Tribunal si hagués al·legat infracció d'ordre públic, el que hagués fet innecessari acudir a un motiu 
d'anul·lació no al·legat per les parts i no aplicable d'ofici, és a dir, un actuar contra legem per part de 
Tribunal. 
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manera, a la sentència de 2017, amb antecedents similars, el Tribunal s'ha curat en salut i no 
centra l'anul·lació en un motiu no al·legat per les parts i què no pugui aplicar d'ofici. 
 
Sense perjudici de tot el que s'ha expressat anteriorment, la reflexió última ha de ser a favor de 
que la pràctica de l'arbitratge es desenvolupi amb el màxim respecte no només a la 
independència i imparcialitat i altres deures que s'hagin d'exigir als àrbitres i a les institucions 
arbitrals, sinó també a l'aparença d'aquesta independència i imparcialitat10, per tal que la solució 
de l'arbitratge guanyi en prestigi i acceptació dels seus usuaris, els particulars i les empreses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Aquesta informació no constitueix assessorament legal, sinó que té un caràcter merament 
informatiu]. 

 
10 MULLERAT, R.: “Certus an et in (¿) certus quando. Una petita historia del futur de l’arbitratge”, Annals 
de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya. Nº5, 2012-2014, pàg. 249: “El meu suggeriment 
per a millorar les Directrius [de la IBA sobre conflictes d’interès a l’arbitratge internacional] fent-lo un 
conjunt estricte de recomanacions està motivat per la necessitat de protegir i millorar la bona reputació 
d’arbitratge, la qual cosa precisa incrementar no solament la independència i imparcialitat absolutes de 
l’àrbitre, sinó també l’aparença d’aquestes independència i imparcialitat, no només als ulls de les parts, 
sinó també als ulls del públic en general”. 
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