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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-910 de 22 d’octubre, pel qual s’aproven les 
retribucions úniques en concepte de dietes dels membres que formin part 
dels Col·legis arbitrals de Consum.

Decret.

El Plenari del Consell Municipal, en sessió de data 24 d'abril de 1992, va aprovar la constitució 

de la Junta Arbitral de Consum de Barcelona i el seu Reglament de funcionament, publicat a 

la Gaseta Municipal de data 30/10/1992.

De conformitat a !'article 141de la Carta Municipal de Barcelona, la Junta Arbitral de Consum 

de Barcelona, es un òrgan especialitzat de l’organització municipal, que té la finalitat 

d’administrar el sistema arbitral de consum en l’àmbit territorial del municipi de Barcelona, 

com a justícia alternativa, i compleix les seves funcions amb independència i objectivitat, 

mitjançant l’impuls, la investigació i la resolució d’ofici de totes les reclamacions que li siguin 

sotmeses, sotmeten la seva actuació a les lleis reguladores de la defensa dels consumidors i 

usuaris i de l’arbitratge.

Així mateix, de conformitat a allò establert a l'article 6 del Reglament de funcionament de la 

JACB i l'article 127.5 del Codi de Consum de Catalunya, les organitzacions de persones 

consumidores i dels sectors empresarials, tenen  el dret a participar en l'arbitratge de 

consum, adherint-se i nomenant arbitres que representin els interessos generals de les 

persones consumidores i dels sectors empresarials per qüestions que afectin a sectors 

econòmics que siguin objecte de controvèrsia.

L'article 7 del Reial decret 231/2008, de 15 de febrer, pel que es regula el sistema arbitral de 

consum, disposa que el president i el secretari de la Junta arbitral de consum seran designats 

per l'administració de la que en depèn la corresponent Junta Arbitral, càrrecs que hauran de 

recaure entre personal al seu servei i de suport adscrit a l'esmentat òrgan.

L'article 16 del citat Reial decret regula el procediment per proposar l'acreditació dels arbitres 

davant el president de la Junta arbitral corresponent, entre les associacions de consumidors i 

usuaris, les organitzacions empresarials o professionals legalment constituïdes, o en el seu 

cas, les Cambres de Comerç, que proposaran les persones que hagin d'actuar en qualitat 

d’àrbitres en els procediments arbitrals que tramiti la Junta arbitral.

D'acord amb aquesta normativa, i la necessitat de donar resposta al dret que tenen les 

persones que integren els Col·legis arbitrals de la Junta Arbitral de Consum, a percebre dietes 

per l’assistència efectiva a les seves sessions, d'acord amb el que estigui establert en els 

pressupostos municipals i en el corresponent decret regulador.

Per tot l'exposat i, en us de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l'article 13 de la

Carta Municipal de Barcelona i l'article 22 del Reglament Orgànic Municipal. 
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Disposo,

Aprovar les retribucions úniques en concepte de dietes dels arbitres que formin part dels 

Col·legis arbitrals de Consum, d'acord ambles funcions i quanties següents:

Vocal 65,37 €

President 120.00 €

Donar-ne compte al Plenari del Consell Municipal.

Barcelona, 22 d’octubre de 2020. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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