
FREDERIC MUNNÉ i CATARINA , Doctor en Dret Processal per la U.B. amb la 

qualificació d’excel·lent cum laude. Advocat col·legiat 17.921, especialitzat en 

Dret Civil, Dret Processal i Arbitratge. 

 

El Curs 1985-1990 es va llicenciar en Dret a la UB i el 2000 va obtenir el títol de 

Doctor en Dret per la mateixa Universitat. Posteriorment va obtenir el Diploma 

per l’Escola Professional i de Pràctica Jurídica “Roda Ventura” de l’Il·lustre 

Col·legi d’Advocats de Barcelona en el curs 1990-92. Lletrat Assessor i Cap 

dels Serveis Jurídics del Tribunal Arbitral de Barcelona des de l’any 1989 fins al 

2009. Exerceix l’advocacia de forma ininterrompuda des de l’any 1991 i 

actualment és soci fundador del bufet d’advocats DRET PRIVAT ADVOCATS - 

MUNNÉ & MUÑOZ-SABATÉ, S.L.P. 

 

Fou President del Grup d’Advocats Joves del Col·legi de Barcelona 1995/97 on 

va ser membre, promotor i fundador de l’Associació Joves Advocats de 

Catalunya.  Diputat de la Junta del Col·legi d’Advocats 2001/05, on va ocupar 

els càrrecs de President de les Comissions de Prospectives Socio-

professionals 2001/02 i President de la Comissió d’Honoraris 2003/05, així com 

Vocal del Centre de Mediació de Catalunya 2001/05. Vicepresident de la 

Comissió COFCAE de la Federació Europea de Col·legis d’Advocats (FBE) i 

promotor-fundador de la Comissió d’Honoraris de la mateixa Federació 

europea. És membre fundador i actual Secretari de l’Associació Catalana 

d’Advocats IURIS, Vocal electe de la Patronal de despatxos d’advocats PIMED,  

Vocal electe de la Mútua d’Advocats ALTERMUTUA i Secretari de la Junta 

Directiva de l’Associació de Probàtica i Dret Probatori APDP. 

 

Fou professor associat de Dret Processal a la UB 1991-98 i professor en el 

Màster de Dret del Consum de la mateixa Universitat 1992-98. Professor 

d’Arbitratge i de Pràctica Processal Civil a l’Escola de Pràctica Jurídica del 

Col·legi d’Advocats de Barcelona 2001-06. També ha estat professor de Dret 

Processal Civil a la Fundació Abat Oliba 1998-2004 i a la Universitat  Ramon 

Llull (ESADE) 2005-2014. Actualment és professor de Dret Processal en el 

Màster de Dret Processal del Col·legi d’Advocats de Barcelona i professor de 

formació de perits judicials al Col·legi d’Economistes de Catalunya. 



 

És autor de diverses publicacions, entre les quals dues monografies sobre 

arbitratge: “La administración del arbitraje”, Ed. Aranzadi 2002, “El arbitraje en 

la Ley 60/2003”, Ed. Experiencia 2004 i “La mediación: resolución pacifica de 

conflictos. Régimen jurídico y eficacia procesal”, Ed. La Ley 2013. També és 

autor de diversos articles publicats a La Ley 2003, “El mini-trial: un método de 

resolver los conflictos persuadiendo a las partes”; Anuario de Justicia 

Alternativa - Bosch editor núm.5/2004 “Efectos jurídicos derivados del inicio del 

arbitraje”; Revista Jurídica de Catalunya 2007, “La tasación de las costas del 

proceso arbitral” i responsable de la secció “Jurisprudència arbitral comentada” 

de l’Anuario de Justícia Alternativa publicat per Ed. Bosch des de 2001, “Cómo 

probar la recusación de un árbitro?” Revista IURIS-LA LEY 2011 “La prueba de 

la filiación paterna” Revista IURIS-LA LEY 2012 y “La prueba de hechos 

conocidos en una mediación” Revista IURIS-LA LEY 2014. Tanmateix és 

director dels “Cuadernos de Probática y Derecho Probatorio” publicats per La 

LEY des de 2010 i dels “Cuadernos de Mediación y Arbitraje” publicats per la 

mateixa editorial LA LEY des de l’any 2012 fins a l’actualitat. 
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