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RESUM  

 
Qui no ha escoltat mai la mítica frase “mes val un bon acord que un mal plet”, doncs en això consisteix 

aquest treball d’investigació. Concretament, en l’anàlisi dels mètodes alternatius de solució de conflictes, 

com son la mediació i l’arbitratge. Per tal de determinar la manera en que han influït en la nostra societat, 

he procedit a realitzar un detallat seguiment de la seva evolució legislativa, comparant ambdues figures, 

distingint les característiques principals de cada una d’elles i de quina manera influeixen, actualment, en 

el sistema judicial espanyol. A més, com cada país te el seu propi sistema de resolució de conflictes, he 

considerat oportú fer una breu menció al seu grau d’aplicació i la manera en que s’utilitzen. 

Tot i això, el meu estudi s’ha centrat, principalment, en l’anàlisi del motiu que ha provocat el 

deteriorament del principal mètode que utilitza España en la resolució de conflictes, la justícia, i de com 

influiria l’aplicació d’aquest mètodes alternatius en la millora del sistema judicial Espanyol. 

 
 

PARAULES CLAU 
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 Associació Europea de L’Arbitratge  

 Tribunal Arbitral de Catalunya 
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I. INTRODUCCIÓ 

 

El conflicte sempre ha estat un fet quotidià en les nostres vides, fins ara, aquest eren resolt a través d’una 

sèrie de mecanismes, avui en dia obsolets. Aquest fet ha generat una sèrie de dificultats a l’hora de 

garantir una bona convivència o poder oferir una justícia de qualitat.  

Esta demostrat que, aquest inconvenients han desencadenant la presencia d’un sistema judicial col·lapsat, 

llargs temps d’espera, incompatibles amb la agilitat que es requereix avui en dia en els mercats, l’augment 

de les costes, incertesa respecte als resultats o que el conflicte perduri al llarg del temps tot i l’existència 

d’una sentencia.  

 

1
 

 

Aquest i altres problemes han afectat l’eficàcia del nostre sistema judicial, posant en perill el dret a la 

tutela judicial efectiva. Es evident que, el nostre sistema judicial no compleix amb la seva principal 

finalitat, prestar un servei de justícia verdaderament eficient. Per aquest motiu, la societat s’ha vist 

obligada a acudir a altres vies de resolució de conflictes alternatives a la justícia. Es aquí on entren en joc 

el mètodes alternatius de resolució de conflictes. 

De fet, no totes les discrepàncies tenen que resoldre’s, obligatòriament, mitjançant una resolució judicial, 

es més, esta demostrat que, a través dels MARC, moltes d’aquestes desavinences han rebut i reben un 

millor tractament que el podrien rebre per part del sistema judicial. Tot i això, no tenim que oblidar que, 

som un Estat bastant tradicional, amb una fort arrelament a la “cultura de la justícia”.
2
 

 

El principi fonamental que regeix en els MARC es el principi de l’autonomia de la voluntat de les 

parts, aquest mètodes no poden ser aplicats de manera coercitiva, ningú podrà obligar a les parts a 

sotmetre el seu problema a mètodes alternatius al sistema judicial. Serà necessari que, la voluntat de 

sotmetre la resolució del cas a les vies extrajudicials, sigui bilateral. Ambdues parts hauran d’expressar, 

per escrit, els seu interès de sotmetre la disputa que tenen en comú a un determinat mecanisme alternatiu. 

Amb això podem veure que, tot i que prima la llibertat entre les parts, quan aquestes decideixin acudir als 

MARC, no tindran llibertat d’actuació, estaran sotmesos a instruccions imperatives, obligatòriament 

hauran de subscriure un acord o conveni que expressi les seves intencions. 

 

Pel que fa a l’objecte, tants sols els drets que es troben dins de l’esfera de la lliure disposició son 

susceptibles de ser resolt a través dels MARC, de lo contrari, s’estaria vulnerant l’Ordre Públic. 

Curiosament, la majoria dels drets disponibles pertanyen, com a regla general, a l’àmbit privat. Es a dir, 

els efectes que genera la controvèrsia, així com els de la seva resolució, no afectarien més enllà de les 

pròpies parts.  

 

                                                 
1 www.expansion.com. Article de premsa (13/12/2015)  
2 IGNACIÓ SAEZ HIDALGO; “Arbitraje y mediación, problemas actuales, retos y oportunidades”, Revista Juridica  

de Castilla i León. Enero de 2013. (pag. 14) 

 

http://www.expansion.com/
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En el següent quadre es pot apreciar com, la majoria de països de la Unió Europea, utilitzen diversos 

“mètodes alternatius de resolució de conflictes” en funció de les seves tradicions.  

 

3
 

Tal i com es mostra en el mapa, els principals mètodes alternatius de resolució de conflictes son: 

 

 ARBITRATGE: Es tracta d’un contracte, on les parts, decideixen sotmetre la seva controvèrsia o 

el litigi que sorgeix en una determinada relació jurídica, a la decisió d’un àrbitre, aquest posarà fi 

al conflicte dictant un laude arbitral. A diferencia de la mediació, les parts no tindran cap tipus de 

protagonisme en el procés, es a dir, no podran decidir sobre la resolució final, el poder de decisió 

esta en mans de l’àrbitre i serà d’obligat compliment.  

 

 EVALUACIÓ D’EXPERTS O PERTIS INDEPENDENTS: Es aquell procés on les parts es 

sotmeten a l’opinió d’un expert o perit independent. Aquest mètode s’aplica en aquells casos en 

que la discussió te marcat un transfons tècnic. 

 

 NEGOCIACIÓ: Procés on les parts, els seus representats o assessors discuteixen, per si mateixes, 

la resolució del conflicte sense la intervenció d’un tercer neutral e imparcial.   

 

 CONCILIACIÓ: Es tracta d’un sistema on les parts pretenen aconseguir una solució satisfactòria 

al seu conflicte amb la col·laboració activa o “intervencionista” d’un tercer o d’un conciliador. 

Tenint en compte les seves característiques, la frontera entre la mediació i la conciliació no es 

clara. En aquest sentit, cal destacar que, la conciliació, s’aplica en aquells casos en que la Llei 

preveu “l’acte de conciliació” per tal d’arribar a un acord entre les parts, propiciat, en la majoria 

d’ocasions, pel propi Jutge.  

 

 MEDIACIÓ: Es caracteritza per ser un mètode en el que, el conflicte, es resolt per un tercer que 

no jutja, actuació que dur a terme l’àrbitre, no concilia, actuació que dur a terme el Jutge o el 

conciliador judicial, ni negocia. Simplement es tracta d’un expert en comunicació que ajudarà a les 

parts ha racionalitzar el conflicte al qual estan enfrontats, aconseguint un apropament entre els 

diferents punts de vista proposant un acord favorable per a ambdues. 

                                                 
3 ORTEGA VIDAL, GEMMA; “La mediación: Técnica de resolución de conflictos aplicada al sector asegurador, 

MIQUEL ARTIGAS MAS (coord), Tesis del Màster en Dirección de Entidades Aseguradoras y Financieras, 

Universitat de Barcelona, curs 2011-2012 (pag. 20) 
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En comparació a altres mètodes, la mediació destaca pel seu caràcter voluntari, per la major participació i 

responsabilitat de les parts en la resolució dels seus problemes, per tenir un menor cost econòmic, per la 

seva flexibilitat i per resoldre el cas d’una manera molts mes ràpida i eficaç. En definitiva, es un sistema 

alternatiu i complementari al procediment contenciós molt mes adequat a l’hora de solucionar determinats 

conflictes, sobre els que, la metodologia clàssica de confrontació del procés judicial, resulta inadequada. 

 

En comparació al judici comú, son rellevants i abundants els avantatges que generen els MARC, en 

primer lloc, en tots els mètodes alternatius prima la rapidesa, el procés que es dur a terme per a resoldre 

el conflicte sol durar poc temps;  d’un a dos mesos, per als casos de mediació o conciliació, i entre un i 

nou mesos per als supòsits d’arbitratges. 

Una altre dels avantatges es la llibertat i flexibilitat que tenen les parts en el procediment,  des de la 

determinació del dret a aplicar, el idioma o la designació del tercer que resoldrà el cas. Aquest fet ajudarà 

ha garantir la idoneïtat de la persona encarregada de resoldre el cas, donat que, les parts, poden escollir un 

professional expert en la matèria objecte de controvèrsia. 

La confidencialitat es un altre dels atributs propis dels MARC, durant el procés, ni les parts ni el 

mediador o l’arbitratge, podran difondre la informació que s’aporti.
4
 

 

Tot i els aspectes positius que poden arribar a generar, existeixen alguns punts febles a tenir en compte, 

com ho es el tema de la coerció, concretament, tant sols el Jutge te poder per executar forçosament les 

resolucions aportades pels MARC. Aquest fet afecta principalment a les matèries sotmeses arbitratge, tot i 

que les decisions preses per l’àrbitre seran d’obligat compliment, les parts s’han compromès prèviament a 

complir amb el futur laude, si finalment decideixin no acatar amb lo estipulat, l’àrbitre no te reconegut el 

suficient poder de coerció per a fer que les parts es sotmetin a la decisió establerta en el laude, en aquest 

cas, sempre es requerirà la intervenció del jutge, es el que es denomina “auxili judicial”
5
 

 

Per últim, cal destacar que, el fet de que la Llei atorgui a l’individu l’alternativa d’acudir als MARC, no 

significa que sistemes com els de la mediació o l’arbitratge sigui alternatius al sistema jurisdiccional, en 

aquest sentit, seria més apropiat considerar als MARC com a “complements” de la Justícia. En aquest 

sentit, cal recordar que l’Art. 24 de la CE proclama el dret a la tutela judicial efectiva així com la funció 

dels Jutges i Tribunals a jutjar i executar lo jutjat. Tenint en compte aquest precepte, no em de caure en 

l’error de pensar que la Mediació o l’Arbitratge poden arribar a substituir el sistema judicial, de fet, 

atorguen menys garanties processals.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 HADERSPOCK GUTIERREZL, BRIAN;“Metodos alternativos de resolución de controversias, una introducción a 

el arbitraje y métodos RAD” (pag.8) 
5 HADERSPOCK GUTIERREZL, BRIAN;“Metodos alternativos de resolución de controversias, una introducción a 

el arbitraje y métodos RAD” (pag.9) 
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II. ARBITRATGE 

 
1. INTRODUCCIÓ 

 
1.1 NOCIONS PRÈVIES 

 

En aquells casos en que les parts enfrontades no arriben a un acord en el seu litigi, podran decidir de 

manera lliure, expressa y voluntària encomanar a un tercer que apliqui la solució que ell consideri més 

apropiada. Comprometent-se, a la vegada, en complir la resolució que l’àrbitre dicti en forma de “Laude 

Arbitral”. L’arbitratge es podrà dur a terme per un o varis arbitres, en aquest últim cas, el nombre 

d’àrbitres serà senar i es constituirà com a Col·legi Arbitral. 

En relació a l’anterior precepte, podríem definir l’arbitratge com a un mètode resolució de conflictes, 

alternatiu a la Administració de Justícia, caracteritzat per ser un procediment privat e informal on les 

parts, acorden traslladar el conflicte que tenen en comú a una o varies persones imparcials denominades 

“ARBITRES”, a les que autoritzen per a que el resolguin el seu problema, mitjançant una decisió 

definitiva d’obligat compliment per a ambdues parts. 

 

1.2 CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS
6
 

  

 Quan una disputa quedi sotmesa a arbitratge, s’exclourà la possibilitat d’interposar recurs davant 

l’Administració de Justícia sobre aquella disputa. Per aquest motiu, per tal de poder acudir a 

l’arbitratge, serà imprescindible el consentiment d’ambdues parts. Quan les parts hagin pactat 

sotmeteres a l’arbitratge, quedaran vinculades per aquell pacte. 

 

 L’actual llei de l’Arbitratge Ll. 60/2003 de 23 de Desembre  permet que, les parts, mitjançant 

contracte, puguin pactar sotmetre a arbitratge qualsevol tipus de disputa que pugui sorgir entre elles. 

Per tant, podran ser objecte d’arbitratge, tant conflictes presents com futurs. Tot i això, l’Art. 2 regula 

un requisit addicional, nomes podran ser objecte d’arbitratge matèries de lliure disposició conforme a 

dret, excloent aquelles qüestions relatives a l’estat civil de les persones, matrimonials o d’aliments 

futurs. 

 

 El conflicte serà resolt per àrbitres imparcials, independent de les parts i experts en la matèria objecte 

de controvèrsia. A part, en matèria de terminis i tràmits, l’arbitratge es molt més flexible, permeten a 

les parts la possibilitat d’adaptar el procediment al cas concret. En l’arbitratge també es garanteix la 

confidencialitat, en relació a les possibles divulgacions es puguin arribar a realitzar durant el 

procediment arbitral o una vegada dictat el laude. Malgrat aquesta similitud amb el procediment 

judicial, entre ambdues institucions existeixen diferencies. 

 En relació al desenvolupament del procés. Tenint en compte que els arbitres no es regulen per la 

Llei de Enjudiciament Civil, sinó per la Llei de l’Arbitratge i degut a la escassa regulació 

normativa del procediment. Les parts solen tenir llibertat per a decidir de comú acord els aspectes 

del procés arbitral.  

 En l’elecció dels arbitres prima l’autonomia de la voluntat entre les parts, podran decidir de comú 

acord l’arbri’t o arbitres que intervindran en la resolució del cas. 

  El procediment arbitral es molt mes ràpid, si les parts no disposen una altra cosa, com a regla 

general, l’àrbitre haurà de resoldre el litigi en un termini de 6 mesos, a comptar des de la 

contestació de la demanda.  

 Des de la seva emissió, tots els laudes tindran força executiva, es a dir, seran d’obligat 

compliment. A part, solen ser fàcils d’executar.  

                                                 
6
 CUATRECASES, CONZALEZ PEREIRA; “El arbitraje: ¿Que es y cuales son sus ventajas e inconvenientes?” 

(pag. 1 a pag 8.) 
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 Els laudes arbitrals no son apel·lables. Al tractar-se d’una decisió ferma, contra el laude no es 

podrà interposar cap tipus de recurs ordinari. Per tant, la decisió final que obtinguin les parts serà 

definitiva i tindrà la mateixa eficàcia que una sentencia ferma, al no ser susceptible d’apel·lació. 

Tot i això, la llei estableix la possibilitat d’interposar acció d’anulació contra el laude per motius 

molt taxats. 

 El laude tindrà el mateix “valor de cosa jutjada” que una sentencia i en cas d’incompliment es 

podrà “executar forçosament”. No obstant, pel que fa a les possibilitats de recurs, els laudes no es 

pot recorre de la mateixa manera en que es recorren les sentencies. A diferencia del procés 

judicial, en l’arbitratge, no existeix la “segona instancia arbitral” on poder recorre el laude, contra 

el laude tant sols cap la interposició d’una “demanda d’anulació” davant dels Tribunals Ordinaris, 

la qual, tant sols podrà basar-se en motius formals i taxats. Com per exemple, que els arbitrés 

hagin decidit sobre qüestions que no eren de la seva incumbència. Tot i això, si finalment 

s’interposa la demanda, el Jutge no te poder per realitzar una revisió a fons sobre la decisió 

adoptada per l’àrbitre. 

 

 Les parts podran optar per sotmetre el cas a arbitratge sense més dilacions “Arbitratge Individual, 

Arbitratge ad hoc”, les parts seran les que organitzaran l’arbitratge i designaran a l’àrbitre conforme 

les circumstancies especifiques del cas. O be, confiar aquestes funcions a una institució permanent i 

especialitzada“Arbitratge Institucional” en base a seu reglament. Les institucions arbitrals no 

s’encarregaran de decidir sobre les disputes, aquest es una funció que incumbeix als arbitres, solament 

s’encarregaran administraran el procediment arbitral. En aquest sentit, el Art. 14 de la Llei 60/2003 

enumera una sèrie d’Institucions a les que les parts poden acudir per a que administrin l’arbitratge i 

designin els arbitres. 

 Corporacions de Dret Públic que puguin dur a terme funcions arbitrals segons les seves normes 

reguladores, i en particular, el Tribunal de Defensa de la Competència. 

 Associacions i entitats  sense ànim de lucre, sempre que en els seus estatuts es prevegin funcions 

arbitrals. 

 

 Per poder iniciar el procediment arbitral, serà necessari que, les parts, s’hagin obligat prèviament 

mitjançant una “Clàusula Arbitral”, inclosa en els Estatuts Socials, aquest tipus d’Arbitratge es 

conegut com ARBITRATGE ESTATUTARI (Art.11 Ll.60/2003). O be mitjançant un “Conveni 

Arbitral” formalitzat per escrit. 

En relació a les disputes futures, generalment, les parts, es sotmetran a arbitratge a través d’una 

“clàusula arbitral” integrada en un contracte per tal de fer front als possibles conflictes. Per a que 

aquest sotmetin-me’n a arbitratge funcioni adequadament, i per tal d’evitar dubtes, es aconsellable que 

les clàusules es redactin de manera senzilla i amb caràcter ampli, sense introduir detalls específics que 

puguin donar lloc a limitacions o al fraccionament de la matèria sotmesa a arbitratge. 

Les clàusules també estaran presents si les parts opten per un Arbitratge Institucional, en aquest cas, 

les pròpies institucions proposaran els seves respectives “clàusules model” integrant-les en el 

contracte, al estar contrastades i publicades, ofereixen la garantia de realitzar el sotmeti-me’n a 

l’arbitratge correctament. 

 

 En funció del perfil de l’àrbitre i dels criteris de resolució del conflicte, l’arbitratge podrà ser dret o 

d’equitat.“L’arbitratge d’Equitat”, implica que, l’àrbitre pugui resoldre el conflicte en base al seu 

legal saber i entendre, sense la necessitat d’aplicar el dret. Els arbitres que resolen en equitat no tenen 

perquè tenir una formació jurídica, poden ser ENGINYERS O TÉCNICS amb una formació especifica 

relacionada amb l’objecte de la disputa. Es a dir, els arbitres son experts en la matèria objecte de 

conflicte, els quals, emetran la seva decisió conforme als usos, costums i criteris de justícia. 

En “L’arbitratge de Dret”, els arbitres prenen la seva decisió fen us de les normes jurídiques 

aplicables al cas. Segons la Llei de l’Arbitratge, la regla general es que els Arbitres siguin de Dret, per 

tant, si les parts volen que se’ls hi apliqui un arbitratge d’Equitat, ho hauran de pactar expressament. A 

més, la LL.60/2003 assenyala que, en els arbitratges interns (no internacionals) de Dret, hauran de ser 
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ADVOCATS en exercici. En definitiva, en l’arbitratge de Dret l’àrbitre serà sempre un advocat que 

resoldrà el conflicte mitjançant raonaments jurídics, es a dir, aplicant la norma jurídica que 

correspongui. 

 

 El procediment arbitral no sempre s’administrarà de la mateixa manera, dependrà del tipus 

d’arbitratge que s’apliqui. Si les parts han optat per “l’Arbitratge Institucional”, la Institució o Cort 

escollida serà l’encarregada d’administrar el procediment, de manera que: 

- Administrarà l’arbitratge, concretament, donarà trasllat dels escrits, ajudarà a les parts a nomenar 

al Tribunal Arbitral o el podrà nomenar directament. No obstant, aquest òrgan mai podrà decidir 

sobre l’assumpte, la resolució de la controvèrsia sempre correspon al Tribunal Arbitral. 

- L’arbitratge es tramitarà segons el reglament del procediment de la Cort o Institució. Cada òrgan te 

el seu propi reglament, generalment es publica en la seva pagina web, aquesta accessibilitat permet 

que les parts el puguin conèixer prèviament. 

- Ajudaran a les parts en el noment de nomenar als arbitres. Si les parts no es posen d’acord en la 

seva elecció, els nombrarà la Cort o la Institució. El mètode de nomenament es dura a terme 

segons el que prevegi el reglament, en alguns estableixen unes llistes tancades y en altres serà el 

propi òrgan el qui proposarà una breu llista de candidats, intentant que les parts arribin amb un 

acord sobre els proposats.  

- S’ocuparan de la gestió econòmica de l’arbitratge, arribant inclús a fixar els honoraris que puguin 

cobrar els arbitres. 

- Cobraran els seus corresponents drets i aranzels, coneguts com “costos d’administració” pels 

serveis administratius prestats. Per una millor valoració de les implicacions econòmiques de 

l’arbitratge institucional, molts els òrgans, en les seves respectives pàgines web, posen a disposició 

dels seus usuaris sistemes de càlcul aproximat sobre els costos del procediment en funció de la 

quantia del mateix. Aquests càlculs inclouen tant els costos d’administració de l’arbitratge com 

una estimació dels honoraris dels arbitres, tenint en compte que, en l’arbitratge institucional, els 

honoraris dels arbitres solen estar limitats per una escala publicada per respectiva institució 

arbitral. 

 

D’altra banda, en “l’Arbitratge Ad hoc” no hi haurà cap institució arbitral que administri 

formalment l’arbitratge. De manera que, les parts tindran que nombrar directament al Tribunal 

Arbitral, sense l’ajuda o assistència de cap institució arbitral. Lògicament, en aquest tipus 

d’arbitratge, les parts no hauran de fer front a costos d’administració de cap institució. Els honoraris 

dels arbitres estaran fixats, amb caràcter general, per els propis arbitres, en base a criteris orientatius 

més generals que els utilitzats en l’arbitratge institucional. Si alguna de les parts no col·labores en el 

nomenament o en la constitució del Tribunal Arbitral, serà necessari recorre a un òrgan judicial per a 

que el nomeni, aquest procediment es conegut com “formalització judicial de l’arbitratge” 

En definitiva, les parts seran les que acordaran les normes que regiran el procediment arbitral, per tal 

de poder implantar el procediment acordat, podran optar per diferents vies; 

- Elaborar un procediment ad hoc en un contracte. 

- Fer referència a un grup de regles tradicionalment utilitzades, com ho son les regles de l’arbitratge 

de UNCITRAL. 

- Permeten que un Tribunal Arbitral elabori el seu propi procediment desprès de que la controvèrsia 

hagi sorgit. 

Si per contra, les parts no arriben a cap acord, seran els arbitres els qui decidiran sota quines normes 

es desenvoluparà el procediment. 

 

Per tal de reduir els possibles inconvenients que genera el arbitratge Ad hoc, la Llei permet que les 

parts puguin formalitzar “pactes previs”. Davant dels possibles problemes que puguin sorgir entre les 

parts en el moment de nomenar als arbitres, aquestes podran acordar que sigui una institució o tercer 

qui els nomeni. Aquesta persona o grup de persones no administraran l’arbitratge, intervindran 
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únicament per a nomenar l’àrbitre.  Igualment, les parts podran pactar prèviament que el procediment 

es desenvolupi de conformitat amb un determinat reglament. 

 

En general, l’Arbitratge Ad hoc es recomanable per solucionar conflictes ja existents, on les parts  

estiguin convençudes de la necessitat de sotmetre’s a arbitratge i disposades a cooperar per a que 

l’arbitratge es desenvolupi amb celeritat. En aquest casos, l’arbitratge Ad hoc serà molt més ràpid, 

permeten, a la vegada, una amplia flexibilitat del procediment. Tenint en compte que, el cas, no es 

sotmetrà a cap reglament ni cort arbitral concreta, seran les parts les que acordaran els concrets tràmits 

a seguir, adaptant-los totalment a les seves necessitats. 

 

 Es recomanable que, tota clàusula arbitral, prevegi clarament quin es el lloc o seu de l’arbitratge, no es 

suficient en senyalar el país, també serà necessari concreta la ciutat. La “seu de l’arbitratge” 

determina quina serà la llei aplicable a l’arbitratge en aquells aspectes que no es regulin en el 

reglament o en les normes de procediment que les parts hagin acordat. 

Així doncs, el procediment arbitral es regirà, en primer lloc, per lo pactat expressament per les parts, 

subsidiàriament, pel reglament de procediment al que s’hagin sotmès, i en últim cas, per la llei de 

l’arbitratge de la seu o lloc on s’hagi dut a terme l’arbitratge. En aquells casos en que apareixen 

qüestions no disponibles per les parts, la Llei de l’Arbitratge pot resultat inclús d’aplicació directa.  

 

 En relació al nombre d’àrbitres, el Tribunal Arbitral podrà estar constituït per un únic arbri’t o més 

d’un. Com la regla general, la Ll. 60/2003 estableix que, en el cas de que siguin varis els arbitres, 

aquest seran imparells, normalment seran tres i un d’ells realitzarà les funcions de President. Es 

aconsellable que, en el moment de determinar el nombre d’àrbitres, es realitzi en funció de la quantia i 

complexitat de la controvèrsia. No obstant, quan les parts es sotmeten a controvèrsies futures, de les 

que encara es desconeix la seva naturalesa i magnitud, pot ser difícil determinar el nombre idoni 

d’àrbitres. La LL.A estableix que, en el cas de que les parts no arribin a un acord, es designarà a un 

únic àrbitre.  

El nombre d’àrbitre te un efecte directe en els costos de l’arbitratge, a més arbitres mes costos 

d’honoraris. Per aquest motiu, per tal d’abaratir aquest honoraris, últimament, es tendeix a nombrar a 

un únic àrbitre. Tot i això, els Tribunals Arbitrals amb varis membres solen oferir mes avantatges a 

l’hora de resoldre disputes complexes. 

 

 Amb el mètode de nomenament de l’àrbitre, les parts tindran plena autonomia, podran pactar 

lliurement el que considerin més oportú. Sempre i quan, no es vulneri el principi d’igualtat entre elles, 

si aquest fet s’arribés a produir, el pacte es declararia nul. A més, el mètode a aplicar tampoc podrà 

generar una situació de privilegi d’una de les parts front l’altra. Lo habitual es que, cada una de les 

parts nombri a un àrbitre, seguidament, els dos arbitres de comú acord nombraran al tercer, el qual 

exercirà les funcions de President. 

En els arbitratges Ad hoc, les parts hauran de definir amb claredat, en la clàusula, quin sistema 

utilitzaran en el nomenament. Les parts també podran incerta en la clàusula les condicions concretes 

que hauran de reunir els arbitres, com la seva nacionalitat, els idiomes en els que han de ser capaços 

de conduir el procediment, entre d’altres coses. En aquest sentit, es recomanable no establir molts 

requisit o requisits molt específics, ja que, dificultaria el seu nomenament i la constitució del Tribunal. 

 

 Les parts podran pactar clàusules mes o menys complexes. Obligar-se a negociar de bona fe durant un 

determinat període de temps (1 setmana, 15 dies, 6 mesos...) abans de que d’iniciar l’arbitratge. O be, 

sotmetre la disputa a mediació o a l’opinió d’un expert, de forma que, solament si la mediació fracassa 

o l’opinió de l’expert no es compleix, s’obrirà la via del arbitratge.    

 

 En les clàusules arbitrals es podran incloure altres mencions d’utilitat, les quals, no seran 

imprescindibles per a la validesa de la clàusula. En alguns casos, aquestes mencions d’utilitat poden 

resultar supèrflues, al tractar-se  de qüestions perfectament regulades en el reglament de procediment 
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de la Institució Arbitral o en la Llei de l’Arbitratge corresponent al país de la seu de l’arbitratge. Dins 

d’aquestes qüestions destaquen: 

 Confidencialitat del procediment. 

 Competència per a l’adopció de mesures cautelars. 

 Normes de repartiment de les costes de l’arbitratge. 

 Renuncia expressa a la impugnació del laude. 

 

 Sobre els Tribunals Arbitrals Competents, l’elecció d’una Cort dependrà de les circumstancies 

concretes de la disputa o de la relació comercial que es vulgui sotmetre a arbitratge, de la mateixa 

manera, es recomanable buscar un assessorament especialitzat que orienti a les parts a escollir la 

Institució que millor s’adapti a les seves necessitats. Existeixen multitud d’Institucions Arbitrals, Tant 

en l’àmbit intern com internacional, entre les Institucions Arbitrals espanyoles destaquen; 

 Cort de l’Arbitratge de Madrid (CAM)  

 Cort Civil i Mercantil de l’Arbitratge (CIMA)   

 Cort Española de l’Arbitratge  

 Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB)  

 

 

En relació a tot lo mencionat fins ara, en tot moment he fet referència a un tipus d’arbitratge 

convencional. No obstant, el Art.10 de la Llei 60/2003 preveu un altre tipus d’arbitratge que sorgeix a 

causa d’una disposició testamentaria “L’ARBITRATGE TESTAMENTARI”. Útil per a solucionar les 

diferencies que puguin existir entre hereus no forçosos o legataris sobre qüestions relatives a la distribució 

o administració de l’herència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
15 

2. NORMATIVA ESTATAL  

 
2.1 ANTECEDENTS

7
 

 

Per poder parlar de la primera Llei en matèria d’Arbitratge, ens haurem de remunta a l’any 1953, tot i 

tractar-se d’una Llei d’Arbitratge de Dret Privat, a causa del seu caràcter excessivament formalista i 

teòric, en la practica, no es va arribar a aplicar. L’any 1988, es crea la segona Llei de l’Arbitratge, a 

diferencia de l’anterior, aquesta nova llei va ser objecte de bones critiques, recollia els principis basics de 

l’Arbitratge Internacional adaptant-los a l’Arbitratge Intern. 

Uns anys mes tard, concretament, el 11 de Desembre de 1985, la Comissió de les Nacions Unides per al 

Dret Internacional Mercantil (CNUDMI), va realitzar una sessió plenària, la qual va finalitzar amb 

l’aprova-me’n de la Llei Model UNCITRAL sobre l’Arbitratge Comercial Internacional, que, juntament 

amb la Convenció sobre reconeixement i execució de les sentencies arbitrals estrangeres  de 1958 (en 

endavant Convenció de Nova York) van promoure de manera decisiva l’establiment d’un marc jurídic 

internacional cada vegada mes uniforme per a la solució en la via arbitral de les controvèrsies nascudes de 

les relacions comercials internacionals. 

Conseqüència d’aquesta decisió, el legislador espanyol, es va veure obligat a promulgar la Llei 60/2003 

de 23 de Desembre sobre l’Arbitratge, llei que ,actualment, encara regula aquesta institució arbitral.
8
 

 

2.2 ÀMBIT TERRITORIAL/ÀMBIT OBJECTIU 

 

La Llei de l’Arbitratge es aplicable a tos aquells arbitratges que han tingut lloc dins del territori espanyol, 

independentment que del seu caràcter intern o internacional, i sens perjudici de lo establert en els tractats 

en els que Espanya pugui ser part o de les lleis que continguin disposicions especials sobre l’arbitratge. 

Així mateix, el propi article també menciona que, les normes incloses en els apartats 3, 4 i 6 del Art.8 i 9 

(a excepció del apartat 2), els Art.11 i 13 i els Títols VIII i IX de la Llei, relatives a; mesures cautelars, 

execució forçosa del laude, exequàtur, excepció de submissió a arbitratge, forma i contingut del conveni 

arbitral i capacitat per a ser àrbitre, seran aplicables encara que, el lloc on s’hagi produït l’arbitratge, no 

pertanyi a Espanya.
9
 

 

Podran sotmetre’s a arbitratge, totes aquelles controvèrsies, presents o futures, que siguin matèria de Dret 

Privat susceptible de lliure disposició. A més, les normes incloses en la Llei es podran aplicar de manera 

“supletòria” quan ho prevegin algunes lleis especials com: 
10

 

 Art.31 Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris (LGDCU) 

 Art.34.2 Llei Contracte Assegurances (LCS)  

 Art.153 Llei Propietat Intel·lectual (LPI) 

 Art. 38 Llei Arrendaments Urbans (LAU) 

Per contra, no podran ser objecte d’arbitratge;  

 Matèries sobre les que, les parts, no tinguin poder de disposició i de totes aquelles que estiguin 

inseparablement unides a elles. 

 Qüestions sobre les que recaigui una resolució judicial ferma o definitiva, a excepció dels 

aspectes derivats de la seva execució. 

  Qüestions en que, conforme a les lleis, sigui necessària la intervenció del Ministeri Fiscal per tal 

de representar i defensar a persones que no puguin defensar-se per elles mateixes, ja sigui perquè 

no tenen capacitat d’obrar o representació legal.  

 Sobre arbitratges laborals.  

                                                 
7
 FLORS MATIES, JOSE; “El arbitraje” Tirant lo Blanc. (pag.4), SANCHEZ GARRIDO, JOAQUIN; “El arbitraje 

y la mediación como medio de solución de conflictos”, ciudadania y valores fundación, 2012. (pag. 8) 
8
 FLORS MATIES, JOSE; “El arbitraje” Tirant lo Blanc. (pag. 8) 

9 Ley 60/2003, de 23 de Diciembre de Arbitraje (Art.1) 
10

 Ley 60/2003, de 23 de Diciembre de Arbitraje (Art.2) (Art 1.3) 
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2.3 CONTINGUT 

 

L’última reforma legislativa va tenir lloc el passat 21 de Maig  de 2011, data de publicació en el BOE de 

la nova llei de l’arbitratge LL. 11/2011 de 20 de Maig, a través de la qual, es modifiquen alguns 

preceptes de la Llei de l’arbitratge 60/2003 de 23 de Desembre, passant-se a denominar “LLEI DE 

L’ARBITRATGE I DE REGULACIÓ DEL ARBITRATGE INSTITUCIONAL EN LA 

ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT”, entrant en vigor als vint dies de la seva publicació. 

 

L’anterior Llei de l’Arbitratge va suposar un avanç tant a nivell qualitatiu com quantitatiu dins el mon de 

l’arbitratge present en España en aquell moment, gracies a la creació de la LL. 60/2003 es va aconseguir 

l’aplicació unitària de l’arbitratge, el reconeixement de l’arbitratge internacional, l’augment de la 

disponibilitat arbitral, la introducció de regles sobre notificacions, comunicacions i terminis, el 

recolzament judicial al arbitratge o el seu antiformalisme.
11

 

En relació als canvis d’àmbit quantitatiu, tenint en compte el nombre d’arbitratges presents l’Estat 

Espanyol en els últims anys, les dades revelen un augment significatiu, especialment durant l’any 2009. 

 

La Reforma la de la Llei de l’Arbitratge compren dos objectius fonamentals; Per una banda, millorar 

alguns aspectes de la LL. 60/2003 relacionats amb la seva aplicació pràctica, i per l’altra, impulsar els 

mitjans alternatius de solució de conflictes, en especial, l’Arbitratge, on destaquen els següents 

preceptes.
12 

 

- RECOLZAMENT I CONTROL JUDICIAL DE L’ARBITRATGE 

 

Fins ara, les funcions de recolzament judicial de l’arbitratge les duien a terme els Jutjats de Primera 

Instancia i els Jutjats de lo Mercantil, depenent de la matèria sobre la que versava l’arbitratge, així ho 

establia el legislador en el Art. 8 de la LL. 60/2003 i el Art.2 g) i Art. 3 de la LOPJ. Aquesta regla es 

modifica amb la reforma de la LL.A i la LOPJ, suprimint per complet la competència dels Jutjats de lo 

Mercantil. Així ho estableix la pròpia Disposició Derogatòria de la LO 5/2011 de 20 de Maig al 

mencionar que, el Jutjats de lo Mercantil tant sols podran tenir competència sobre aquelles qüestions 

estrictament mercantils. Possiblement, el legislador va decidir prendre aquesta decisió per tal d’evitar el 

col·lapsa-me’n d’aquests jutjats, degut a l’augment dels processos concursa’ls sobre els quals tenen 

competència. 

Actualment, les funcions de recolzament les segueix tenint els Jutjats de Primera Instancia, no obstant, 

s’introdueixen dos excepcions al respecte; Pel que fa a l’atribució del NOMENAMENT  i la “REMOCIÓ 

JUDICIAL” dels arbitres, serà competent la Sala de lo Civil i de lo Penal del T.S.J de la CCAA on hagi 

tingut lloc l’arbitratge. En el cas de que la seva competència encara no estigues determinada, serà 

competent la CCAA corresponent la domicili o residencia habitual de qualsevol dels demandats. Si per 

contra, cap d’ells tingues la seva residencia o domicili en Espanya, serà el del domicili o residencia 

habitual de l’actor, si aquest tampoc tingues el seu domicili o residencia en el territori espanyol,  l’actor 

decidirà el tribunal competent.
13

 

 

El nomenament i la remoció judicial dels arbitres no son les úniques competències que te encomanades 

T.S.J, també tindrà capacitat per a conèixer de l’anulació dels laudes i de l’execució de laudes estrangers. 

De fet, el Preàmbul de la Ll. 11/2011 menciona que, les atribucions del TSJ estan justificades com a un 

mitjà per a dotar al sistema de una “major uniformitat”.  

El control judicial del laude, a través de l’acció de l’anulació del laude, correspon a la Sala de lo Civil i de 

lo Penal del TSJ del lloc on s’hagués dictat el laude. El mateix es preveu per a l’execució de les 

                                                 
11 Preàmbul Llei 11/2011 de 20 de Maig, de la reforma de la Llei 60/2003 de 23 de Desembre.  
12 HINOJOSA SEGÒVIA, RAFAEL; “La nueva ley de Arbitraje”, En Portada, 2011, (pag. 17) 
13 Ley 11/2011 de 20 de Mayo, de reforma de la Ley 60/2003 de 23 de Diciembre de Arbitraje (Art.8.1), Ley 

Organica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial.(Art. 73.1 c)) 
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resolucions arbitrals estrangeres, a excepció de que els tractats o les normes internacionals disposin una 

altra cosa.
14

 

 

- DECLINATORIA PER A SOTMETRE L’ASSUMPTE A L’ARBITRATGE 

 

El Conveni Arbitral atribueix dos efectes; un efecte positiu, obligant a les parts a complir el que hagi 

estipulat l’àrbitre, i un efecte negatiu, impedint als Tribunals Jurisdiccionals que coneguin de les 

controvèrsies sotmeses a arbitratge, amb l’excepció de que les pròpies parts renunciïn. Tant sols en aquest 

últim cas, el cas s’entendrà tàcitament sotmès a jurisdicció, sempre que, una vegada presentada la 

demanda davant l’òrgan jurisdiccional, el demandat realitzi  qualsevol acció diferent a la “proposició de 

declinatòria”.
15

  

La nova redacció del Art. 11 de LL.A, conserva el mateixos terminis previstos en el Art. 64.1 de la LEC 

2000, pel que fa als judicis ordinaris, al preveure que, el termini previst per a contestar la demanda es de 

10 dies. En canvi, pel que fa als terminis dels judicis verbals, si han estat objecte de modificació, a 

excepció de que, estiguem davant d’una declinatòria en la que s’al·legui l’existència de submissió de 

l’assumpte a arbitratge, tant sols en aquest cas es podrà plantejar dins dels primers 10 dies posteriors a la 

citació de la vista. Aquest termini si respectaria el regim general previst en el Art. 64 de la LEC 2000 per 

als judicis verbals, al establir que, serà en els 5 primers dies posteriors a la citació de la vista. 

En relació al judici verbal, el legislador no ha tingut en compte el Art. 440.1 de la LEC 2000, segons 

aquest precepte, una vegada admesa la demanda, el Secretari Judicial citarà a les parts per a la celebració 

de la vista, serà necessari que hagin transcorregut un mínim de 10 dies a comptar des de el dia següent a 

la citació, sempre i quan, no es superi el termini màxim de 20 dies.  

 

- ARBITRATGE ESTATUTARI E INSTITUCIONAL 

Pel que fa a l’arbitratge estatutari, el Art. 11 bis incorpora la següent redacció. 

 Les societats de capital podran sotmetre a arbitratge els conflictes que en elles es plantegin. 

 La introducció en els estatuts socials d’una clàusula de submissió a l’arbitratge, requerirà el vot 

favorable de, almenys, dos terços dels vots corresponents a les accions o participacions en que es 

divideixi el capital social. En definitiva, es requereix d’una una majoria legal reforçada. 

 Els estatuts socials podran establir que, la impugnació dels acords socials per parts dels socis o 

administradors, quedi sotmesa a la decisió de un o varis arbitres. En aquest últim cas, 

l’administració de l’arbitratge i la designació dels arbitres es designarà a una Institució Arbitral. 

En relació a l’anulació del laudes, el Art. 11 ter estableix que, el laude que declari la nul·litat d’un acord 

susceptible d’inscripció, serà necessari que s’inscrigui en el Registre Mercantil. A més, en el BOE també 

es publicarà un extracte. En cas de que l’acord impugnat estigues inscrit en el Registre Mercantil, el laude 

determinarà la cancel·lació de la seva inscripció  

 

S’afegeix un nou apartat, el qual obliga a les institucions arbitrals a controlar el compliment de les 

condicions de capacitat dels arbitres, la transparència en la seva designació així com de la seva 

independència. D’aquest nou precepte es poden despendre dos idees;
16

 

 El legislador ha introduït un sistema de selecció d’àrbitres molt més rigorós, procurant que, els 

candidats a arbitres, reuneixin una sèrie de requisits específics d’aptitud. Sembla que estigui 

sol·licitant a les institucions arbitrals que prestin especial atenció en la figura del àrbitre en el 

moment de designar-lo o en qualsevol de l’arbitratge. Les parts, podran demanar als arbitres 

l’aclariment de les seves relacions amb algunes de les parts. Es a dir, sempre que es derivin dubtes 

justificats sobre la imparcialitat e independència dels arbitres, les parts podran posar-ho de 

manifest en qualsevol moment.
17

 

                                                 
14

 Ley 11/2011 de 20 de Mayo, de reforma de la Ley 60/2003 de 23 de Diciembre de Arbitraje (Art.8.5) 
15

 Ley 11/2011 de 20 de Mayo, de reforma de la Ley 60/2003 de 23 de Diciembre de Arbitraje (Art.11), 
16
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 Aquest nou apartat constitueix una declaració de principis, al no incloure cap tipus de sanció 

jurídica, sens perjudici de lo establert en el Art.21 en relació a la responsabilitat dels arbitres i de 

les institucions arbitrals.   

 

- NOMENAMENT DELS ARBITRES, INCOMPATIBILITATS I RESPONSABILITATS 

 

Els arbitres interns que estiguin obligats a resoldre amb equitat, es a dir, resolguin conforme a dret i quan 

l’arbitratge s’hagi de resoldre per un únic àrbitre, a excepció d’acord entre les parts, es requerirà que, 

tingui la condició de jurista. Per contra, els arbitratges resolts per tres o mes arbitres, tants sols es 

requerirà que, almenys un d’ells tingui aquesta condició.
18

 

Pel que fa el concepte JURISTA, la reforma de la LL.A introdueix un concepte mes ampli. El Preàmbul 

II, estableix que, en el moment de designar als professional que poden intervenir en l’arbitratge de Dret, 

es tindrà en compte la definició inclosa en el Diccionari de la Llengua Espanyola RAE. El jurista es 

aquella “persona que exerceix una professió jurídica”, es evident que el diccionari atorga un concepte 

bastant ampli, permet que qualsevol professionals amb uns mínims coneixements jurídics pugui intervenir 

com a àrbitre de Dret.  

La LL. 11/2011, també modifica el Art.15.7. Fins ara, els tribunals únicament podien rebutjar la petició 

formulada si, de tots els documents aportats, no apreciaven l’existència d’un conveni arbitral. La nova 

redacció ja no ho permet, impedeix la seva impugnació, es a dir, son IRRECURRIBLES. 

La llei també regula els motius d’abstenció i recusació, afegint que, l’àrbitre, no podrà haver intervingut 

com a mediador en el mateix conflicte present entre les parts, a excepció de que les parts estiguin d’acord. 

La intenció es que, en el moment de iniciar el procés arbitral, l’àrbitre no tingui feta una idea 

preconcebuda del conflicte, al haver actuat prèviament com a mediador. No obstant, aquesta regla cedirà 

davant l’autonomia de la voluntat de les parts. De fet, les parts podran valorar tant els beneficis com els 

inconvenients de la intervenció de l’àrbitre que prèviament ha estat mediador.
19

 

S’afegeix un paràgraf segon en l’article 21.1, a través del qual, s’exigeix tant a l’àrbitre com a les 

institucions arbitrals la contractació, en el seu nom, d’una assegurança de responsabilitat civil o garantia 

equivalent, en la quantia que reglamentàriament s’estableixi. Per tal de garantir les possibles 

indemnitzacions derivades de l’actuació dels arbitres, quan aquest hagin incorregut en responsabilitat civil 

en el exercici de les seves funcions, el propi article preveu una excepció. No estan obligats complir amb 

aquesta obligació les Entitats Públiques o els Sistemes Arbitrals integrats o dependents de les 

Administracions Públiques. (El precepte no fa referència a les Corporacions de Dret Públic). 

 

- IDIOMA  

 

Les parts podran acordar lliurement un o varis idiomes en l’arbitratge. Si finalment no acordessin res al 

respecte, o be, les circumstancies del cas no permetin delimitar aquesta qüestió, l’arbitratge es tramitarà 

en qualsevol de les llengües oficials del lloc on es duguin a terme les actuacions. Si la part al·lega 

desconèixer el idioma, tindrà dret a audiència, contradicció i defensa en la seva llengua, aquesta 

al·legació no podrà suposar la paralització del procés.
20

  

A excepció de que l’acord entre les parts no prevegi una altra cosa, les testimonis, perits i aquelles 

terceres persones que intervinguin en el procediment arbitral, tindran dret a utilitzar la seva pròpia 

llengua, tant en les actuacions orals com escrites. En el cas de les actuacions orals, es podrà habilitar un 

intèrpret, la llei no requereix cap requisit, podrà ser-ho qualsevol persona que conegui de la llengua 

utilitzada, sempre quan, realitzi previ jurament o promesa de que veritablement n’és coneixedora. 

En definitiva, la introducció d’aquest nou sistema respecte al idioma de l’arbitratge, el legislador pretén 

incrementar les garanties del procediment. 
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- EL LAUDE ARBITRAL 

 

El laude arbitral ha estat objecte de tres grans modificacions; 

En relació al termini per a resoldre, a excepció de que les parts prevegin una altra cosa, les arbitres hauran 

de decidir la controvèrsia dins dels 6 mesos següents, a comptar des de la data de presentació de la 

contestació a la que es refereix el Art. 29 (Demanda i contestació) o de la expiració del termini per a 

presentar-la. Sempre que les parts no estableixin una altra cosa, aquest termini es podrà ser prorrogat per 

part dels arbitres per un termini no superior a 2 mesos, mitjançant una decisió motivada.
21

  

Si comparem aquest precepte amb les dues lleis, la redacció es similar. La diferencia que incorpora la LL. 

11/2011 en l’àmbit de l’eficàcia i la validesa del conveni arbitral, una vegada expirat el termini per a 

resoldre el cas sense que l’àrbitre hagués pogut dictar el laude, si les parts no disposen una altra cosa, 

l’expiració del termini sense que s’hagi dictat el laude definitiu, no afectarà a l’eficàcia del conveni 

arbitral ni a la validesa del laude arbitral, sense perjudici de la responsabilitat en que hagués pogut incorre 

l’arbri’t.  

Amb aquesta previsió es tanca la discussió que sorgia sobre si el laude dictat fora de termini podia o no 

ser impugnable a través de la via de la acció d’anulació. A partir de la entrada en vigor de la nova LL.A, 

el laude no podrà ser objecte de recurs per aquesta causa, a excepció de que les parts disposin una altra 

cosa. 

 

En relació a la decisió dels arbitres, els arbitres podran deixar constància del seu vot a favor o en contra. 

L’anterior redacció tant sols disposava que, els arbitres, podien expressar la seva opinió en el cas de que 

fos discrepant.
22

  

 

Respecte a la motivació del laude, el laude sempre haurà de ser gui motivat, a excepció de que es tracti 

d’un laude convingut per acord entre les parts, regulat en l’Art. 36. La reforma suprimeix la possibilitat 

de que, les parts, pactin lo contrari quan es tracti d’un laude que no s’hagi adoptat a traves d’un acord 

entre les parts. Fet que amb l’anterior llei si estava permès.
23

  

 

- EXTRALIMITACIÓ PARCIAL DEL LAUDE 

 

El legislador incorpora la rectificació de la extralimitació parcial del laude en el casos en que s’hagi resolt 

sobre qüestions no sotmeses a la seva decisió o sobre qüestions no susceptibles d’arbitratge. Amb la 

incorporació d’aquest nou precepte es pretén que, quant la causa d’anulació es fonamenti en la 

extralimitació parcial del laude, per tal de poder exercí aquesta acció d’anulació, serà necessari que 

s’articuli un “incident” amb la finalitat de corregir el mencionat excés arbitral. En aquets cas, es 

sol·licitarà a l’àrbitre que corregeixi l’excés en el termini de 10 dies, a comptar des de la notificació del 

laude. No obstant, les parts podran acordar un altre termini.  

Apart, afegeix que, prèvia audiència de les demes parts, els arbitres resoldran sobre la rectificació de la 

extralimitació en el termini de 20 dies. 

Es a dir, amb la reforma es pretén evitar la tramitació d’un procés d’anulació amb tot el que comporta, 

substituint-ho per una solució rapida. No obstant, el problema podria sorgir en el moment de determinar 

quan estem realment davant d’una “extralimitació parcial” per tal de que pugui ser valorada per part dels 

arbitres.
24

  

En el mateix sentit, l’Art. 39.4 estableix que lo disposat en l’Art.37 s’apliqui en les resolucions arbitrals 

en relació a la correcció, aclariment, complement i extralimitació del laude. 
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- ACCIÓ D’ANULACIÓ 

 

El procés de l’anulació es substancia per les vessants del judici verbal, en ambdues lleis s’estableix el 

mateix, la nova llei no ha modificat res d’aquest precepte. La reforma es centra en aquells documents que 

acompanyen a la demanda i la contestació, en la celebració de la vista i en la possible proposició de la 

proba per part de la part actora en la fase de la vista en relació a tot allò que al·legui el demandat en la 

seva contesta.
25

  

La demanda, tindrà que retractar-se complint els requisits de l’Art. 399 de la LEC, a més, haurà d’anar 

acompanyada de tots aquells documents que justifiquin la seva pretensió. Incloent la proposició dels 

mitjans de proba, en el cas de que al actor li interessi la seva practica. 

Seguidament, el Secretari Judicial donarà trasllat de la demanda al demandat, aquest haurà de contestar en 

el termini de 20 dies. La contestació tindrà que anar acompanyada de tots aquells documents que 

justifiquin la seva oposició. De la mateixa manera, si vol fer-se valer de mitjans de proba, els haurà de 

proposar.  

Una vegada contestada la demanda o transcorregut el corresponent termini i sempre que el parts ho 

sol·licitin en la demanda o en la contesta, el Secretari Judicial citarà a les parts a la vista. Si es dones el 

cas que les parts en els seus escrits no haguessin sol·licitat la celebració de la vista, quan l’única proposta 

hagués estat la documental i aquest ja s’hagués aportat al procés sense ser impugnats o en el cas de que en 

els informes pericials presentats no sigui necessària la ratificació, el Tribunal dictarà sentencia 

directament, sense haver de realitzar cap tipus de tràmit. 

Finalment, i seguint amb les similituds de la tramitació del judici verbal, es procedirà a dictar sentencia en 

el termini de 10 dies, tal i com estableix l’Art. 447.1 de la LEC. Tot i això, la llei no del tot clara, no 

disposa res per aquells casos en que no s’hagués procedit a la celebració de la vista, no obstant, es suposa 

que el termini serà també de 10 dies, a comptar des de la resolució a través de la qual s’hagués acordat 

que la no celebració de la vista. 

 

La nova llei modifica la “no previsió de forma expressa” en relació a la possibilitat que te l’actor per a 

proposar, en l’acte de la vista, la practica de la proba en relació amb tot allò que al·legui el demandat en la 

contesta. Amb la legislació actual la tramitació canvia, desprès del trasllat de la contesta, l’actor podrà 

presentar els documents addicionals o proposar la pràctica de la proba. 

 

Tot i que el Preàmbul del llei estableixi que “l’acció d’anulació rep una modificació rellevant,  a partir 

d’ara, es procedirà a una millor articulació del procediment”, encara es segueix aplicant els tràmits propis 

del judici verbal. No obstant, en alguns casos, el procediment es podrà tramitar sense la celebració de la 

vista, tràmit imprescindible en els judicis verbals (encara que en aquest procediment les al·legacions de 

ambdues parts es preveu que es realitzin per escrit). Per aquest motiu, molts autors son partidaris de que, 

per a la tramitació de l’acció d’anulació del laude, deixes d’haver una remissió directa a la vessant del 

judici verbal i passar a considerar-ho un procés amb una regulació especifica. En el sentit de que, una 

vegada presentats els escrits d’al·legacions presentat per les  parts, on proposarien les probes de les que 

intentessin fer-se valdre, es dones pas a la celebració de la vista, en base a l’Art. 185 de la LEC, on es 

regulen els requisits per a la celebració de la vista.  

A més, també hagués sigut convenient regular expressament els criteris per a la condemna a costes, 

actualment, amb la remissió als tràmits aplicables al judici verbal, la jurisprudència de les Audiències 

Provincials, en aquest últims anys, s’està decantant per l’aplicació el Art. 394 de la LEC, relatiu a la 

condemna a costes en Primera Instancia. Si tenim en compte el procés d’anulació, aquest tràmit suposa 

l’exercici d’una acció de impugnació contra un laude que esta afavorint a la part demandada en el procés 

d’anulació. En aquest sentit, molts opinen que, seria més correcte aplicar el regim que s’estableix en 

l’Art. 398 de la LEC, on es regula la condemna a costes en Segona Instancia. Aplicant aquest article, si 

finalment la sentencia fos desestimatòria, es condemnaria a la part actora al pagament de les costes, si per 

contra, la sentencia es estimatòria, ja sigui total o parcial, no es condemnarà a costes a cap dels litigant. 
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- COSA JUTJADA I REVISIÓ DE LAUDES 

 

Es suprimeix el terme “ferm” respecte al laude, produint tant sols el efecte de cosa jutjada. El mateix 

precepte disposa que, contra el laude, tant sols es podrà exercir l’acció d’anulació en supòsits taxats, es 

podrà sol·licitar la revisió conforme a lo establert en la LEC per a les sentencies fermes.
26

 

No obstant, el Art. 40 de la LL.A, el qual no ha estat objecte de modificació, segueix mantenint que 

“contra els laudes definitius es podrà exercir l’acció d’anulació en els termes previstos en al Títol VII 

relatiu a l’anulació i reversió del laude”. Sembla que, aquesta afirmació, es contraposa a l’existència 

d’altres laudes considerats ferms. Per aquest motiu, part de la doctrina considera que, hagués estat 

aconsellable la modificació del Art. 40 per tal de adaptar-lo a la nova redacció de l’Art. 43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 Ley 11/2011 de 20 de Mayo, de reforma de la Ley 60/2003 de 23 de Diciembre de Arbitraje (Art.43) 



 
 

 
22 

3. INICI ARBITRATGE, CONVENI ARBITRAL 

 
El conveni arbitral es la base de tot arbitratge, es podria definir com una mena de pacte de naturalesa 

contractual, per regla general bilateral, i de contingut processal. La principal finalitat es excloure de la 

jurisdicció ordinària una controvèrsia, sometent la seva resolució a la decisió d’un tercer, la qual, tindrà 

els mateixos efectes que una sentencia ferma.
27

 

 

3.1 REQUISITS CONSITUCIÓ  

 

Per poder constituir el conveni, es requereix pacte entre les parts, no obstant, existeix una excepció al 

respecte. En el cas de L’ARBITRATGE TESTAMENTARI, la Llei, dona validesa a l’arbitratge instituït 

per la sola voluntat del testador, per tal de solucionar les diferencies que puguin sorgir entre els hereus o 

legataris en relació a la distribució o administració de l’herència.
28

 

 

3.2 REQUISITS VALIDESA  

 

Per a la valida constitució del conveni, es requereix en compliment d’una sèrie de requisits. En relació a 

la CAPACITAT de les parts, a mes de tenir lliure disposició sobre l’objecte que serà matèria d’arbitratge, 

per poder obligar-se, hauran de tenir la plena capacitat jurídica i de obrar. Pel que fa al testador, haurà de 

tenir capacitat per a testar. 

En relació a la FORMA, serà necessari que el conveni es formalitzi per escrit, a través d’una clàusula 

incorporada a un contracte principal, o be, en un acord independent del mateix.  

No obstant, el document privat subscrit voluntàriament per les parts, no es la única forma valida de 

constitució, la Llei també dona validesa ha l’intercanviï de cartes entre elles, així com de qualsevol altre 

mitja de comunicació o de telecomunicació que permeti deixar constància documental de la voluntat de 

les parts per a sotmetre el cas a arbitratge. Inclús, en l’intercanviï de demanda i contestació, el conveni 

arbitral es considerarà vàlidament constituït quan una de les parts reconegui de la seva existència i l’altra 

no ho negui. També es considerarà vàlid el conveni arbitral electrònic o el conveni arbitral convingut en 

un contracte d’adhesió. 

Amb això podem veure que, tot i l’exigència de la forma escrita, la Llei es mostra molt mes flexible en la 

manera de formalitzar aquest escrit. Sigui com sigui, el conveni sempre haurà d’expressar la voluntat 

inequívoca de les parts de voler sotmetre la qüestió litigiosa a la decisió del arbitres. Per tal de poder 

assegurar aquesta voluntat, la llei disposa que, si el conveni s’hagués adoptat dins d’un contracte 

d’adhesió, la validesa e interpretació d’aquest pacte es regirà per lo disposat en les normes aplicables a 

aquest tipus de contractes.
29

 

 

3.3 CONTINGUT 

  

A més d’expressar el voluntat de voler sotmetre el cas a arbitratge, tot conveni, haurà de contenir la 

identificació de les parts i la delimitació de la controvèrsia. En aquest sentit, tenint en compte que, podran 

ser objecte d’arbitratge controvèrsies presents o futures, per tal d’evitar qualsevol indeterminació sobre el 

seu contingut, la LL.60/2003 estableix que, en tot cas, el conveni s’haurà de referir a “una determinada 

relació jurídica”.
30

 

Amb la introducció d’aquest precepte el legislador esta impedint que, l’arbitratge, s’estengui a totes les 

controvèrsies que puguin arribar ha sorgir en un futur entre dos persones, limitant el seu objecte a 

aquelles controvèrsies que es derivin d’una concreta relació jurídica existent entre les parts que han pactat 

el conveni. Per tant, encara que es tracti un conflicte futur, la seva identificació també serà necessària. 
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En el conveni també es podrà fer menció a la designació dels arbitres o a la Institució encarregada 

d’administrar l’arbitratge, si per contra, les parts decideixen no designar els arbitres en el conveni, podran 

fer-ho posteriorment o be, encomanar-ho a una Institució Arbitral.
31

 

Les parts, podran determinaran les regles a que es sotmetrà el procediment arbitral en el mateix conveni o 

a través de qualsevol altre pacte complementari posterior, sempre respectant els principis de audiència, 

contradicció e igualtat (Art.24 LL. 60/2003). Si per contra, les parts no ho acordessin, el procediment es 

regira per acord dels arbitres, a excepció de l’Arbitratge Institucional, en aquest cas, el Art. 14.2 LL. 

60/2003 estableix que, el procediment es regirà pels propis reglaments de la Corporació o Associació que 

l’administri.
32

 

 

A part, en el conveni també es podran incloure tots aquells pactes relatius a l’elecció del tipus 

d’arbitratge, de Dret o d’Equitat, la determinació del nombre d’àrbitres, que segons el Art. 12 LL. 

60/2003, necessariament hauran de ser imparells, el lloc o el idioma en que s’haurà de dur a terme 

l’actuació i el procediment arbitral. La forma i el termini per a formular al·legacions i practicar les probes 

o el termini per a dictar el laude, entre d’altres coses. 

 

3.4 EFECTES 

 

L’eficàcia del conveni depèn de l’exigibilitat del compliment de les obligacions assumides per les parts i 

de l’aptitud excloent de la jurisdicció ordinària.
33

  

De l’anterior precepte es desprenen una sèrie d’efectes propis, presents en tots els convenis. Per una 

banda, les part que han acordat sotmetre un cas a arbitratge, estaran obligats a complir-ho, permeten la 

intervenció dels arbitres. Per l’altra, cap Tribunal Ordinari podrà conèixer d’aquella controvèrsia si alguna 

de les parts ho invoca mitjançant declinatòria. De tal manera, si alguna de les parts no respectes el 

conveni i demandades directament a l’altra part davant dels òrgans jurisdiccionals, la part afectada es 

podrà oposar mitjançant Declinatòria, fet que no impedirà l’iniciï o poder procedir amb les actuacions 

arbitrals, si aquestes ja s’haguessin iniciat.  

 

Per tal de mantenir la seva eficàcia, el legislador va mes enllà mencionant que, en aquells casos en que el 

conveni formi part d’un contracte, es considerarà com un acord independent de les demes estipulacions. 

Per tant, al ser considerades figures diferents, la nul·litat del contracte no implicaria per si mateix la 

nul·litat del conveni. 
34

 

De totes maneres, existeixen altres supòsits, que si s’arriben a produir, provocaria que el conveni perdés 

definitivament la seva eficàcia, em refereixo a RENUNCIA EXPRESA O TÀCITA, s’entendrà per 

renuncia tàcita quan, una vegada interposada la demanda, el demandat dugui a terme qualsevol activitat 

processal, a excepció de la mencionada “proposta de declinatòria”. 
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4. ARBITRES 

 
Tal com ja he mencionat en altres ocasions, els arbitres son aquells tercers als qui les parts han confiat la 

resolució del seu conflicte, el seu regim jurídic es troba regulat en el Títol III de la Ll. 60/2003, del qual, 

es desprenen una sèrie de idees.
35

 

 

4.1 CONDICIONS  

 

Tant sols podran adquirir la condició d’àrbitres les persones naturals que es trobin en ple exercici dels 

seus drets civils, sense que la seva nacionalitat pugui ocasionar cap obstacle, sempre i quan, les parts no 

hagin pactat una altra cosa. A part, la Llei també estableix que, en els arbitratges interns de Dret, lo 

habitual, a excepció de que les parts hagin pactat expressat un arbitratge d’Equitat, hauran d’ostentar la 

condició de “jurista”. Si s’haguessin designat tres o mes arbitres, serà suficient en que nomes un d’ells 

compleixi amb aquesta condició. D’altra banda, si les parts haguessin optat per designar aquesta tasca a 

una Institució, aquesta serà la que designarà a la persona o persones físiques que actuaran com a arbitres 

en el procediment. 

Tot i que el concepte “jurista” es molt ampli
36

, la Llei, estableix una sèrie de prohibicions. Si l’àrbitre te 

algun tipus de relació amb les part o amb la controvèrsia sotmesa a arbitratge, no podrà exercir les 

funcions d’àrbitre. En aquest supòsits, la seva actuació serà objecte de ABSTENCIÓ o RECUSACIÓ, al 

posar-se en dubte la seva imparcialitat e independència. A mes, tampoc podran actuar com a tal quan ho 

prohibeixi la legislació a la que estiguin sotmesos, en funció a l’exercici de la seva professió, el legislador 

s’està referint als Jutges, Magistrats o Fiscals en actiu. 

 

4.2 ELECCIÓ  

 

Prima l’autonomia de la voluntat, les parts seran les que escolliran quants arbitres intervindran el 

procediment arbitral, el nombre sempre haurà de ser imparell i en el cas de que no es posin d’acord o no 

pactin res, es designarà a un únic àrbitre. Les parts també podran acordar el procediment que es dura a 

terme per a la designació dels arbitres, si finalment tampoc pacten res, s’aplicaran les regles establertes 

per la LL.A.
37

 

1. En aquest arbitratges on hagin d’intervenir un sol àrbitre, els nombrarà el Tribunal competent. 

2. En aquells arbitratges integrats per tres arbitres, cada part nombrarà a un, seguidament, els dos 

designats per les parts nombraran al tercer, el qual, actuarà com a president. 

Si per abstenció, recusació, cessament o qualsevol tipus altre impediment, l’àrbitre designat no pot dur a 

terme les seves funcions, es designarà un nou àrbitre conforme a les normes reguladores del procediment 

de designació del substitut. 

 

4.3 ABSTENCIÓ I RECUSACIÓ 

 

la Llei no estableix causes taxatives d’abstenció o recusació, per tant, la causes al·legades podran basar-se 

en qualsevol circumstancia que pugui generar dubtes, degudament justificats, sobre la independència e 

imparcialitat de l’àrbitre que ha resoldre el conflicte. No obstant, si que s’estableixen una sèrie de límits al 

respecte, els arbitres tant sols podran ser recusats si les causes que posaven en perill la seva imparcialitat e 

independència estan encara presents desprès de la seva designació. Solament podrà basar-se en causes 

anteriors si l’àrbitre no hagués estat directament designat per les parts, o be, si la causa es coneguda amb 

posterioritat. De tal manera, a partir del nomenament de l’àrbitre, aquest estaran obligats a revelar a les 

parts, sense demora, de qualsevol circumstancia sobrevinguda. 

Així doncs, si l’àrbitre designat aprecia que pot concorre alguna circumstancia que posi en dubte la seva 

independència e imparcialitat, haurà d’abstenir-se d’acceptar el càrrec, revelant-ho a les parts sense 
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demora. Si no ho comuniques, qualsevol de les parts podria sol·licitar la seva recusació, a més, també ho 

podran sol·licitar quan creguin que, l’àrbitre designat, no compleix amb les convenients qualitats per 

resoldre el cas. 
38

 

 

4.4 ACEPTACIÓ I RENUNCIA 

 

La designació serà comunicada a l’àrbitre o arbitres escollits per a que puguin procedir a “acceptar el 

càrrec”. Si no ho realitza en el termini de 15 dies, s’entendrà que no accepta el seu nomenament.
39

 

Tot i això, si finalment accepta però es veu impedit, de fet o de dret, en el moment d’exercir les seves 

funcions, o per qualsevol altre motiu, no les pot exercir en un termini raonable de temps, haurà de 

renunciar al seu càrrec. Si no ho fa, les parts podran acordar la seva REMOCIÓ a través del procediment 

que s’hagués estipulat o, en defecte d’aquest, davant del Tribunal competent pels tràmits d’un judici 

verbal, sense que, es pugui interposar cap tipus de recurs contra la resolució dictada. Davant d’un 

arbitratge resolt per una pluralitat d’àrbitres, la resolució del cas quedarà en mans de la resta, si en donges 

el cas de que ells tampoc poguessin,  es dura a terme el procediment de remoció mencionat 

anteriorment.
40

 

 

4.5 DRETS I DEURES 

 

- Els arbitres tindran dret a percebre honoraris per a l’exercici de les seves funcions, per aquest motiu, 

tant l’àrbitre com les diferents institucions, a excepció de pacte en contra, podran sol·licitar a les parts la 

“provisió de fons” que estimin necessària, per tal de poder cobrir les despeses que puguin arribar a 

produir-se. Si finalment, les parts no realitzen aquesta provisió, els arbitres podran suspendre o donar 

per concloses les actuacions arbitrals. Si per contra, tant sols alguna de les parts no hagués realitzar la 

provisió, l’àrbitre, abans de concloure o suspendre les seves actuacions, ho comunicaran a la resta, per 

si tenen la intenció de suplir aquella inactivitat.
41

 

 

- La principal tasca de tot àrbitre es la de complir fidelment amb l’encàrrec de resoldre el conflicte dictant 

el corresponent laude. Si no ho fan, incorrerien en responsabilitat per danys i perjudicis causats per mala 

fe, temeritat o dol. Si l’arbitratge hagués estat confiat amb una institució, el perjudicat te reconeguda 

acció directa per anar en contra seva, amb independència de les “accions de resarciment” que assisteixin 

a aquella institució contra els arbitres.
42

 

 

4.6 NOMENAMENT JUDICIAL DELS ARBITRES  

 

La llei preveu la possibilitat de que, els nomenament dels arbitres, es dugui a terme a través d’un 

nomenament judicial, aquesta intervenció judicial tindrà lloc en els següents supòsits.
43

 

1. Quan les parts no es posin d’acord en el procediment a seguir per a la designació dels arbitres, a 

instancia de qualsevol d’elles, el Tribunal competent podrà procedir al seu nomenament. 

2. Quan no sigui possible designar als arbitres mitjançant el procediment acordat per les parts, 

qualsevol d’elles podrà sol·licitar al Tribunal competent que designi als arbitres o que adopti les 

mesures necessàries per a dur a terme la designació. 

 

En Tribunal competent per a dur a terme aquestes tasques serà el Jutjat de Primera Instancia del lloc on 

tingues lloc l’arbitratge. Si el lloc encara no s’hagués determinat, serà el del domicili o residencia habitual 

de qualsevol dels demandats. Si cap d’ells tingues el seu domicili o residencia en Espanya, el Tribunal 
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competent quedarà a la elecció de les parts.
44

 La LOPJ, en el seu Art.86 ter.2.g), atribueix la 

competència als Jutjats de lo Mercantil quan la matèria sobre la que versi l’arbitratge sigui també 

competència d’aquest jutjats.  

La pretensió sol·licitada es resoldrà per la via del judici verbal, com es habitual, el judici s’iniciarà quan 

l’actor hagi aportat l’escrit on s’indiquin les circumstancies concretes de la falta d’acord o de la 

impossibilitat del nomenament. L’escrit anirà acompanyat de tots aquells documents acreditatius del 

conveni arbitral. Si el Tribunal aprecia que els documents aportats no demostren l’existència d’un conveni 

arbitral, aquest podrà refusar la petició formulada. Per contra, la part afectada tindrà dret a apel·lar 

aquesta decisió davant de l’Audiència Provincial. 

Si finalment, la designació dels arbitres es deixa en mans de la Justícia, el Tribunal competent 

confeccionarà una llista amb tres noms per cada àrbitre que tingui que ser nombrat, sempre prenen les 

mesures necessàries per a garantir la seva imparcialitat e independència. Seguidament, el procedirà al seu 

nomenament mitjançant sorteig, el qual, es celebrarà durant el judici, desprès d’escoltar a les parts. En tot 

cas, hem de tenir en compte que, si durant el procés judicial, les parts arribessin amb un acord, el sorteig 

ja no seria necessari.  

Desprès de realitzar el sorteig, el Tribunal designarà als arbitres mitjançant resolució, contra la qual, no 

cap recurs.
45
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5. EL PROCEDIMENT ARBITRAL 

 
Tot procés arbitral es regeix pels PRINCIPIS de llibertat de forma, autonomia de la voluntat i dispositiu, 

sense obviar els principis d’audiència, contradicció e igualtat.
46

 

En l’arbitratge individual, les parts, podran convenir lliurement el procediment ha seguir per part dels 

arbitres, en defecte de pacte, els arbitres podran dirigir l’arbitratge de la manera que ells creguin mes 

convenient, sempre respectant lo disposat en la Llei. Per aquells arbitratges institucionals, les Institucions 

Arbitrals exerciran l’arbitratge en base als seus propis reglaments.
47

 

 
5.1 LLOC E IDIOMA 

 

la LL.A permet que, els arbitres, puguin decidir el idioma i el lloc en que es duran a terme les actuacions 

arbitrals. A més, els arbitres podran, prèvia consulta a les parts i sempre que no existeixi pacte en contra, 

reunir-se en qualsevol lloc que estimin oportú per tal d’escoltar als testimonis i perits, o be, per examinar 

o reconèixer objectes, documents o persones. De la mateixa manera, també podran celebrar deliberacions 

en el lloc que considerin més apropiat.
48

 

 

5.2 FORMA ACTUACIONS ARBITRALS 

 

Sempre que no existeixi pacte en contra, els arbitres seran els que establiran la forma de les actuacions, 

decidint sobre la necessitat de celebrar audiències, pràctica de probes, emissió de conclusions, o be, si les 

actuacions s’han de suscitar solament per escrit. 

Tanmateix, a menys de que les parts hagin convingut expressament que no es celebrin audiències, si 

qualsevol de les parts sol·licites la seva celebració, els arbitres, les assenyalaran en la fase mes apropiada, 

seguidament, les parts seran citades a totes les audiències, podent intervenir en elles directament o per 

mitja dels seus representants. 

De totes les al·legacions escrites, documents i demes instruments que una part aporti als arbitres, es 

donarà trasllat a l’altra part. Així mateix, es posaran a disposició de les parts tots aquells documents, 

dictàmens pericials i d’altres instruments probatoris en que els arbitres hagin pogut utilitzar per a fundar 

la seva decisió.
49

 

 

Les notificacions o comunicacions es consideraran rebudes el dia en que hagin estat entregades 

personalment al seu destinatari, domicili, residencia habitual, establiment o direcció. Així mateix, serà 

valides totes aquelles notificacions i comunicacions realitzades per telefax o qualsevol altre mitjà de 

telecomunicació electrònic, telemàtic... que permetin enviar i rebre escrits o documents, deixant 

constància de la seva remissió i recepció, sempre i quan, hagin estat designats per l’interessat.
50

 

En el supòsit de que no s’hagi  determinar cap dels anteriors llocs,  es consideraran vàlidament rebudes en 

dia en que hagin estat entregades o simplement, s’hagi intentat l’entrega, a través de correu certificat o 

qualsevol altre mitja que permeti deixar constància, en el últim domicili, residencia habitual, direcció o 

establiment conegut. 
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5.3 CONTINGUT DEMANDA I CONTESTACIÓ 

 

Dins del termini convingut per les parts o pels propis arbitres, les parts presentaran els seus escrits de 

demanda i contestació. Pel que fa al contingut, a excepció de que les parts hagin pactat una altra cosa, el 

demandant, haurà d’al·legar els fets sobre els que es fonamenta, la naturalesa i de les circumstancies de la 

controvèrsia o pretensió que formula mitjançant demanda. El demandat podrà respondre a tot el que hagi 

formulat l’altra part en el seu escrit, a mes, també podrà plantejar excepcions al respecte. Ambdues parts 

podran acompanyar els seus escrits de tots aquells documents que considerin pertinents, fins i tot, fer 

referència als que presentaran en la fase probatòria. A mes, sempre que les parts no hagin establert una 

altra cosa, les parts podran ampliar o modificar les seus escrits de demanda i contestació durant el 

transcurs de les actuacions arbitrals, a menys que els arbitres ho considerin improcedent per raó de la 

demora en la que s’hagués realitzat.
51

 

 

5.4 INACTIVITAT DE LES PARTS  

 

A excepció de que les parts hagin disposat una altra cosa i sempre que no existeixi justa causa, si el 

demandat no presenta la demanda dins del termini establert, els arbitres donaran per finalitzades les 

actuacions, a menys que, desprès d’escolta al demandat, es manifesti la voluntat d’exercir alguna 

pretensió. Per contra, si fos el demandant el que no presentes la contestació dins del termini, els arbitres 

podran continuar amb les actuacions, es a dir, l’omissió d’aquest escrit no afectarà als fets al·legats per 

part del demandant. 

A part, si alguna de les parts no compareix a una audiència o no presenta probes, els arbitres podran 

continuar les actuacions, inclús dictar el laude, amb les probes de que disposin fins aquell moment.
52

 

 

5.5 PRÀCTICA DE PROBES 

 

Desprès de que les parts hagin presentat els seus escrits, l’àrbitre procedirà a la practica de les probes 

proposades per les parts, sempre que l’àrbitre les estimi pertinents i siguin admissibles a Dret. Abans de 

dur a terme la practica de les probes, l’àrbitre citarà a les parts per a que puguin intervenir directament o a 

traves dels seus representants.
53

 

De la mateixa manera, les parts podran sol·licitar el “auxili” del Jutge de Primera Instancia del lloc en que 

es duguin a terme l’arbitratge quan no puguin efectuar-ho per els mateixos o per a que adoptin les 

mesures necessàries per a que la proba pugui ser practicada davant dels arbitres.
54

 

Si durant el transcurs del procediment, s’incorporés un nou àrbitre en substitució d’un anterior, el propi 

àrbitre, prèvia audiència de les parts, decidiran si es necessari repetir o no les actuacions o probes 

practicades fins aleshores. 

Després de dur a terme la practica de les proves i abans de dictar el laude, els arbitres podran acordar 

escoltar per última vegada les parts o als seus representants. 

 

5.6 EL LAUDE 

 

El procediment finalitzarà amb l’emissió de laude, es tracta d’un acord o resolució, a traves del qual, es 

dirimeix el conflicte sotmet a arbitratge. També rebran aquesta denominació les resolucions que adoptin 

els arbitres durant el transcurs del procediment, aquest tipus de laudes podran ser d’impuls, d’ordenació 

material, de suspensió. Quant l’arbitratge es dugui a terme per mes d’un àrbitre, les decisions s’adoptaran 

per majoria, si no arribessin a cap decisió, el President serà el qui tindrà la última paraula.
55
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5.6.1 TIPUS 

No tots els laudes son iguals,  la Llei distingeix entre: 

 

1. PARCIAL o DEFINITIU i FINAL  

El laude “parcial” es dictarà per a resoldre algun aspecte parcial de la controvèrsia, per a resoldre 

les excepcions plantejades o per a decidir sobre les mesures cautelars. Per contra, el laude 

“definitiu o final” posa fi a la controvèrsia decidint sobte tot allò que formi part de la matèria 

objecte d’arbitratge.
56

 

2. DE DRET O EQUITAT 

Tot dependrà de la manera en que s’hagi resolgui l’arbitratge, serà de “Dret” si s’ha resolt aplicant 

normes jurídiques. En el cas de que s’hagués dictat en base al lleial saber i entendre de l’àrbitre, 

serà considerat un arbitratge “d’equitat”. El cas tant sols es resoldrà en equitat quan així ho 

estableixin les parts. 

Davant els arbitratges de dret internacionals, els arbitres resoldran la controvèrsia basant-se en les 

normes jurídiques elegides per les parts. Si finalment les parts no indiquen quines normes 

jurídiques han d’aplicar, les arbitres aplicaran les que ells considerin mes apropiades.
57

 

 

5.6.2  REQUISITS 

La Llei estableix una sèrie de requisits de forma, contingut o termini amb els que hauran de 

complir tots els laudes.
58

  

 

 FORMA; Tots els laude s’hauran de comunicar per escrit, valdrà qualsevol escrit, sempre que 

permeti deixar constància del contingut i de les firmes i sigui accessible per a la seva ulterior 

consulta mitjançant suport electrònic, òptic o qualsevol altre instrument. Per a que el laude 

adquireixi força executiva, no es necessària la seva elevació a Escriptura Publica, no obstant, les 

parts podran sol·licitar la protocol·lització notarial del laude abans de la seva notificació. 

 CONTINGUT; El laude haurà d’expressar les circumstancies personals dels arbitres i de les parts, 

la data i el lloc en que s’ha dictat. A part, haurà de fer menció de les probes practicades, a les 

al·legacions i de la decisió arbitral, la qual, serà motivada quan es tracti d’un arbitratge de Dret, a 

menys de que, les parts, hagin convingut una altra cosa. A mes, tampoc podrà faltar la firma dels 

arbitres, notificant-ho a les parts en la forma i terminis establerts. 

 TERMINIS; Sempre que les parts no hagin disposat una altra cosa, l’àrbitre haurà de dictar el 

laude en el termini de 6 mesos, a comptar des de la data en que el demandat va presentar la 

contesta a la demanda o des de l’expiració del termini per a contestar-la. Si els arbitres ho 

consideren convenient, podran prorrogar aquest termini mitjançant una decisió motivada, el 

període no podrà superar els 2 mesos.
59

  

A traves del “laude definitiu”, l’àrbitre es pronunciarà sobre les costes i de totes aquelles 

pretensions exercides per les parts. Si les parts no estiguessin d’acord amb la resolució, dins del 

termini de 10 dies, a comptar des de la notificació del laude (a excepció de que les parts hagin 

acordat un altre termini), podran sol·licitar; la correcció de qualsevol error, l’aclariment d’algun 

apartat en concret, el complement del laude respecte aquelles pretensions formulades i no resoltes 

o la rectificació per l’extralimitació parcial del laude, quan l’àrbitre hagi resolt sobre qüestions que 

no estaven sotmeses a la seva decisió o sobre qüestions no susceptibles d’arbitratge. Prèvia 

audiència a les demes parts, l’àrbitre procedirà ha resoldre les peticions formulades, en un termini 

de 10  dies, pel que a les correccions i aclariments. El termini de resolució de les sol·licituds de 
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complement o rectificació serà de 20 dies. Si es tractes d’un arbitratge internacional, el període 

varia, s’ampliaria d’un a dos mesos respectivament.
60

 

 

5.6.3 FERMESA  

El laude adquirirà fermesa des de el moment en que es dicta, produint efectes de cosa jutjada. Això 

significa que, les parts, estaran obligades a acatar el laude arbitral, al que s’han sotmet lliure i 

voluntàriament, de fet, ells son els qui van decidir sotmetre el cas a arbitratge. Front al laude no es 

podrà plantejar cap tipus de recurs, en cas de queixa, la llei tant sols permet plantejar “l’acció 

d’anulació” o sol·licitar la seva “revisió” conforme a lo establert en la LEC en relació a les 

sentencies fermes.
61

 

Pot succeir que, una vegada transcorregut el termini, l’àrbitre no hagi dictat el laude definitiu, a 

excepció de que les parts hagin disposat una altra cosa, no afectarà a l’eficàcia del conveni o a la 

validesa del laude, sense perjudici de la responsabilitat a la que hagi pogut incorre l’àrbitre.
62

 

 

Es important saber que, les actuacions arbitrals i el cessament de les funcions dels arbitres no nomes 

acabaran amb l’emissió d’aquest laude definitiu, els arbitres també podran donar per finalitzades les seves 

actuacions quan concorrin els següents supòsits: 

 El demandant desisteixi de la demanda, a menys que el demandat s’oposi i els arbitres  reconeguin 

un interès legítim en l’obtenció una solució definitiva del litigi. 

 Les parts acorden donar per finalitzades les actuacions. 

 Els arbitres comproven que els transcurs de les actuacions resulten innecessàries o impossibles. 

 

5.7 MESURES CAUTELARS 

 

Durant la tramitació del procés arbitral o inclús, abans de que aquest arribi a iniciar-se, la part afectada 

podrà sol·licitar l’adopció de mesures cautelars per tal d’assegurar l’efectivitat del laude. 

Tindran capacitat per adoptar aquestes mesures l’Autoritat Judicial i els arbitres, a excepció de pacte en 

contra entre les parts, les arbitres podran, a instancia de qualsevol d’elles, acordar les mesures cautelars 

que estimin oportunes, podent exigir caució al sol·licitant.
63

  

El regim jurídic aplicable en aquest casos serà el establert en la Ll.60/2003, sobre totes aquelles matèries 

no previstes en la llei, s’aplicarà la LEC de manera supletòria. La decisió sobre les mesures s’adoptarà 

mitjançant un “laude parcial”, susceptible de ser impugnat independentment en anulació. L’execució del 

laude, correspon exclusivament a l’Autoritat Judicial, conforme a les normes generals establertes en els 

Art. 8.4, 44 i 45 de la LEC. Per contra, si les mesures son adoptades per part del Jutge, s’aplicarà el 

regim jurídic establert en la LEC. 
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6. ACCIONS FRONT EL LAUDE 
 

Front al laude, no es podrà plantejar cap tipus de recurs. No obstant, si les parts ho creuen convenient, 

tindran capacitat per a plantejar una acció d’anulació contra aquest, o be, sol·licitar l’iniciï d’un judici de 

revisió, ambdues figures es troben regulades en l’actual Llei de l’Arbitratge, LL.60/2003. 

 

6.1 ACCIÓ D’ANULACIÓ  

 

Consisteix en una pretensió d’impugnació sobre la validesa del laude. Dit això, no hem de caure en l’error 

de pensar que es tracta d’un recurs amb el que es pretén aconseguir un nou examen de les qüestions 

fàctiques o jurídiques que han estat objecte de decisió per part dels arbitres. Es una mera pretensió 

autònoma, a través de la qual, iniciarà un nou procés davant dels Òrgans Jurisdiccionals amb l’únic 

objectiu d’impugnar la validesa del laude.  

Per tal poder sol·licitar aquesta “pretensió impugnadora”, la llei estableix unes causes taxades. El laude 

tant sols podrà ser anul·lat per alguna de les parts, sempre que al·legui alguns d’aquest motius.
64

 

1. El conveni arbitral en que es  basi el laude no existeixi o no sigui vàlid. 

2. No ha estat degudament notificat de les actuacions arbitrals o la designació dels arbitres, o be, no 

ha pogut, per qualsevol motiu, fer valdre els seus drets. 

3. Els arbitres han resolt sobre qüestions sobre les que no tenien competència. 

4. La designació dels arbitres o el procediment arbitral no respecti l’acord entre les parts, a excepció 

de que fos contrari a la Llei. En cas de falta d’acord, que la designació o el procediment sigui 

contrari a les normes contingudes en la Llei. 

5. Els arbitres hagin resolt sobre matèries no susceptibles d’arbitratge.  

6. El laude sigui contrari a l’Ordre Públic. 

Si analitzem aquest motius podem veure que, el procés d’anulació, no permet entrar a investigar sobre el 

fons de la controvèrsia. A través d’aquesta acció tant sols es podrà controlar el compliment dels requisits 

formals de l’arbitratge. 

 

Pel que fa al termini, les parts, podran interposar l’acció d’anulació dins dels dos mesos següents a la 

notificació del laude. Per contra, si sol·licites la correcció, aclariment o el complement del laude, el 

termini començarà a comptar des de la notificació de la resolució sobre aquesta sol·licitud, o si es dones 

el cas, des de l’expiració del termini per adoptar-la.
65

 

Podran interposar aquesta l’acció davant de la Sala de lo Civil i de lo Penal del TSJ de la CCAA del lloc 

on s’hagués dictat el laude.
66

  

 

Una vegada interposada l’acció, el procediment es dura a terme per la via del judici verbal. No obstant, en 

aquest cas, la demanda haurà de presentar-se conforme a lo establert en el Art.399 de la LEC, sempre 

acompanyada dels documents que justifiquin l’existència del conveni arbitral i el laude, en el seu cas, 

també s’inclourà la proposició dels mitjans de proba, quan la seva pràctica interessi a l’actor.  

 

El procediment s’iniciarà quan el Secretari Judicial doni trasllat de la demanda a la part demandada, per a 

que realitzi la “contesta” en el termini de 20 dies. La qual, anirà acompanyada de tots aquells documents 

que justifiquin la seva oposició, a més, haurà de proposar tots els mitjans de proba dels que vulgui fer-se 

valdre. D’aquest escrits i de tots aquells documents es donarà trasllat a l’actor per a que pugui presentar 

altres documents addicionals, o be, proposar la practica de la proba.
67

 

Desprès de que el demandat hagi contestat a la demanda o transcorregut el termini corresponent, el 

Secretari Judicial citarà a les parts a la vista, si així ho sol·liciten les parts en els seus escrits. La 
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ratificació no serà necessari quan les parts no haguessin sol·licitat la celebració de la vista, quan l’única 

proba proposada sigui de caràcter documental, i aquesta ja s’hagués aportat el procés sense ser 

impugnada, o en el cas dels informes pericials. En aquest casos, el Tribunal procedirà a dictar sentencia, 

sense mes tràmits. Front aquesta sentencia, la Llei no permet interposar cap tipus de recurs. 

Tot i això, la llei preveu que, per tal d’assegurar l’efectivitat del laude, durant el transcurs del 

procediment d’impugnació, la part interessada podrà sol·licitar l’adopció de “mesures cautelars”.
68

 

 

6.2 JUDICI DE REVISIÓ 

 

Per tal de garantir l’eficàcia de “cosa jutjada” del laude, la llei atorga a les parts una última oportunitat 

d’actuació. Desprès de que la Audiència Provincial hagi dictat sentencia, tot i el seu caràcter ferm, si les 

parts segueixen sense estar d’acord, podran sol·licitar un judici de revisió. Les parts podran sol·licitar la 

revisió del laude conforme a lo establert en el Art. 509 i següent de la LEC, en relació a les sentencies 

fermes.
69

  

 

Com a regla general, el Tribunal competent per a resoldre aquest recurs es la Sala de lo Civil de TS, tot i 

que, la Sala de lo Civil i de lo Penal del TSJ també podran actuar quan concorrin una sèrie de 

circumstancies. 
70

 

Per a que les parts puguin sol·licitar la revisió el laude, hauran de concorre una sèrie motius taxats per la 

llei, concretament son;
71

 

1. Desprès del pronunciament del laude s’obtinguin documents decisius, dels que, fins ara no 

s’hagués pogut disposar, ja sigui per motius de força major o per alguna altra causa. 

2. El laude dictat es basi en documents declarats falsos en un procés penal. 

3. La proba testifical o pericial hagués estat decisiva o determinant per al sentit del laude i, 

posteriorment, s’haguessin condemnat als testimonis o perits per “fals testimoni” en relació a 

aquelles declaracions que van servir de fonament per a la resolució. 

4. Per existència de suborn, violència o maquinació fraudulenta provocant que la part s’hagi 

beneficiat injustament. 

Tal i com es pot apreciar, no son motius de caràcter jurídic, es tracten de fets i circumstancies que han 

condicionat o provocat una resolució injusta. 

 

Les parts, tindran un termini màxim de 5 anys per a poder interposar el “recurs de revisió”, a comptar des 

de la data de la publicació de la sentencia que es pretén impugnar.  Pel que fa a la sol·licitud de revisió 

relacionada amb l’ús de documents reconeguts i declarats falsos, el suborn, la violència o el frau, es podrà 

sol·licitar dins d’aquest termini, sempre que, no hagin transcorregut mes de 3 mesos de el seu 

descobriment.
72

 

 

En a LEC també s’estableix que, per tal de poder interposar la demanda de revisió, serà necessari que 

s’adjunti un document  que justifiqui el dipòsit de 300€ el en establiment destinat. Quan el Tribunal 

accepti la demanda, aquesta quantitat li serà retornada. Si l’interessat no aporta el dipòsit o aquest fos 

insuficient, el Secretari Judicial li reclamarà en el termini que ell estimi convenient, el qual no podrà 

superar els 5 dies, si finalment no l’aportes, el Tribunal rebutjarà “de pla” la demanda.
73

 

 

En el procediment, es seguiran els tràmits del judici verbal, amb la peculiaritat de la intervenció del 

Ministeri Fiscal. Desprès de que la demanda sigui admesa a tràmit, el Tribunal sol·licitarà la remissió de 

les actuacions del plet de la sentencia que s’impugna, emplaçant a tots aquells que haguessin sigut part, 
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per a que, en el termini de 20 dies, procedeixin a “contestar” a la demanda, sobre totes aquelles qüestions 

que puguin arribar a afectar als seus drets. Es proposaran i practicaran les probes que es declarin 

pertinent, i en el cas de que es suscitin qüestions prejudicials, s’aplicaran les normes generals, recollides 

en el Art.40 de la LEC.
74

   

Hem de tenir en compte que, les demandes, no suspendran l’execució de les sentencies fermes que han 

estat objecte de recurs, llevat de que la part ho sol·liciti. En aquest cas, sempre que les circumstancies ho 

aconsellin, el Tribunal competent per a l’execució podrà ordenar que es suspenguin totes aquelles 

actuacions relacionades amb l’execució de la sentencia. Per tal de poder acordar aquesta suspensió, el 

Tribunal haurà d’exigir caució a la part que ho hagi sol·licitat, per el valor de lo litigat i per tots aquells 

danys i perjudicis que puguin arribar a derivar-se a causa de la inexecució de la sentencia. A mes, abans 

de decidir sobre la suspensió de l’execució de la sentencia objecte de revisió, el Tribunal estarà obligat a 

escoltat l’opinió del Ministeri Fiscal. 

 

El procediment finalitzarà quan desprès de que el Tribunal hagi dictat sentencia. Si la revisió es declara 

desestimada, el demandant serà condemnat en costes, perdent el dipòsit que hagués realitzat. Si per 

contra, el Tribunal estima procedent la revisió sol·licitada, requerirà que s’expedeixi el certificat del fallo 

i retornarà els autos als Tribunals del que procedeixi per a que, les parts, puguin fer valdre els seus drets 

de la manera que creguin convenient, mitjançant el corresponent judici. Es a dir, es tornarà a decidir sobre 

la controvèrsia iniciant un nou procediment, el qual, la seva elecció quedarà a criteri de les parts. En 

relació a aquest nou procediment, les declaracions realitzades en la sentencia de revisió no podran ser 

objecte de revisió, es mes, s’hauran de prendré com a base. 

Contra el sentencia que dicti el Tribunal de revisió no cap recurs, tot i que, quan procedeixi, es podrà 

interposar recurs d’emparament davant del Tribunal Constitucional.
75
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III. MEDIACIÓ 

 

1. INTRODUCCIÓ  

 
1.1 NOCIONS PRÈVIES 

 

Actualment, la mediació s’entén com aquella negociació estructurada, d’acord amb els principis regits per 

la Llei, en que dos o mes parts en conflicte intenten voluntàriament arribar per si mateixes a un acord per 

tal de resoldre un conflicte que tenen en comú, amb la intervenció d’una tercera persona aliena al 

conflicte denominada “mediador” per tal de facilitar la comunicació entre elles.
76

 

Des d’una perspectiva molt més sociològica, alguns autors opinen que, la mediació, es una manera de 

gestionar els conflictes, caracteritzar per tres aspectes fonamentals: 

1. El mediador no es un jutge ni un àrbitre, es un simple conciliador sense poder de decisió. 

2. La mediació no depèn de cap llei o norma exterior al conflicte, tant sols es tindran en compte els 

valors o interessos de les parts. Es més, es podria dir que, en la mediació, la norma de referència es 

la “paraula” de les parts. 

3. Es un procés informal, basat en la lliure expressió de les parts. 

 

1.2 CARACTERÍSITIQUES PRINCIPALS 

 

Part de la doctrina jurídica espanyola, consideren que, els aspectes més rellevants de la mediació son; 

 La mediació, es un mètode que s’utilitza per agilitzar la negociació entre les parts, si finalment 

arribessin a un acord, es formalitzarà en un contracte i la mediació es donarà per finalitzada.  

 En la mediació no s’imposa una decisió, com succeeix amb la sentencia en el procés judicial o 

amb el laude en l’arbitratge, en la mediació. Al no imposar cap tipus d’obligació, en la mediació, 

no hi ha part guanyadora ni vençuda.
77

 

 La figura del mediador recaurà sobre una tercera persona neutral, la seva funció no consistirà en 

dictar una resolució que posi fi al conflicte. Tant sols intentarà que es produeixi un apropament de 

postures entre les parts, conciliar i facilitar que les pròpies parts arribin a una solució amistosa. 

Concretament, el mediador es caracteritza per;  

1. No guarda relació amb cap de les parts, es una persona aliena al conflicte. 

2. Ser imparcial i neutral. 

3. La confidencialitat, el mediador no podrà revelar la informació que les parts posin al seu 

abast durant el procés de mediació  

 A diferencia de l’Àrbitre o el Jutge, el mediador no te potestat per a decidir, la seva funció 

consisteix en ajudar a les parts a solucionar la controvèrsia que tenen en comú de la manera més 

satisfactòria. Es a dir, la tasca del mediador no es decidir ni oferir una solució al respecte, 

consisteix en facilitar la comunicació y el procés de negociació entre les parts amb l’objectiu de 

que puguin arribar a l’acord més beneficiós per a ambdues. 

 La mediació no acabarà per una decisió provinent del mediador, finalitzarà a través d’un acord 

pactat lliurement entre les parts, aquest acord es conegut amb el nom de Acord o Contracte 

Transaccional.  

Per tant, en la mediació, la resolució del conflicte no ve imposada per ningú, es resultat de l’acord 

entre les parts enfrontades. Aquesta es una de les raons per les quals, el grau de compliment 

d’aquest acord es molt mes elevat en comparació amb els laudes arbitrals o les sentencies judicials. 
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  La mediació serà eficaç sempre que es respectin una sèrie de regles bàsiques;
78

 

 

1. VOLUNTARIETAT. Les parts hauran de poder manifestar lliurement la seva voluntat d’acudir al 

procés de mediació, per tal de poder elegir o acceptar al mediador, entre altres coses. 

2. ELECCIÓ DEL MEDIADOR. Prima l’autonomia de la voluntat, les parts el designaran i 

acceptaran. 

3. PROFESSIONALITZACIÓ. Tot mediador haurà de complir uns de requisits de formació, 

concretament, comptar amb una qualificació professional, obtinguda mitjançant la realització 

d’una formació especifica en l’àmbit de la mediació.  

4. IMPARCIALITAT. El mediador, es no podrà posicionar a favor de cap de les parts. La seva tasca 

es fonamenta en prestar ajuda, sense que, aquest pugui prendre partit per cap d’elles.  En aquest 

sentit, si s’observés algun acord que pugues perjudica a alguna de les parts, la mediació 

s’interromprà.  

5. PROCEDIMENT. Les parts controlaran el procediment que es dura a terme en la mediació. Es 

més, una vegada iniciat, si alguna de les parts tingues intenció posar fi al procediment, ho podrà 

fer, sense que se li apliqui cap tipus de conseqüència o impediment al respecte.  

    Tanmateix, cal tenir en compte que, el fet que s’iniciï un procediment de mediació, no implica que 

no es pugui recorre l’arbitratge o al procés judicial. Si una vegada finalitzada la mediació no s’ha 

arribat a cap acord, les parts seran lliures de prendre la decisió que ells creguin més convenient per 

a la defensa dels seus drets. 

6. RAPIDESA. La mediació està dissenyada per a resoldre el conflicte de forma ràpida, de fet, es sol 

resoldre en unes poques sessions. 

7. FLEXIBILITAT. S’aplicarà un procés fet a mida de les necessitats de les parts i del tipus de 

conflicte. 

8. CARACTER PERSONALÍSSIM. Les parts hauran d’assistir personalment a les sessions de 

mediació, no podran designar a un tercer per a que les representi. 

9. DEFENSA DELS INTERESSOS DELS MENORS. El mediador i les parts hauran de vetllar pels 

interessos dels menors, garantint que els acords adoptats no resultin perjudicials per aquestos 

10. NEUTRALITAT. El mediador no dirigirà ni imposarà els acords adoptats. 

11. LLIURE DECISIÓ DE LES PARTS. En la mediació, les parts arribaran a un acord per si 

mateixes, adoptaran les seves pròpies decisions de forma lliure, sense imposicions de l’altra part o 

de cap tercer aliè al conflicte. 

12. FORÇA EXECUTIVA. L’acord al que arribin les parts a través de la mediació nomes serà 

executable si s’eleva a Escriptura Publica, tot i això, existeix un alt grau de compliment voluntari. 

13. COSTES. Al tractar-se d’un procediment tant ràpid, les costes derivades de la mediació, en 

comparació amb un judici o un arbitratge, son menors. 

14. SECRET PROFESSIONAL. La norma atorga naturalesa de secret professional a la tasca del 

mediador. Durant la mediació, el mediador haurà de protegir tota la informació que les parts 

decideixin aportar al mediador durant la mediació 

15. CONFIDENCIALITAT. Durant el procés, tant les parts com el mediador, es comprometran a 

mantenir en secret tot el que es tracti en les sessions. 

 

Clarament, la mediació genera molts aspectes positius, tant per a les parts com per al propi sistema 

judicial. Son diverses les ocasions en que, els Tribunals, han afirmat que l’aplicació d’aquest mètode 

permet reduir la carrega de treball dels òrgans judicials, disminueix costes, i el més important, permet que 

els Tribunals es puguin centrar en solucionar altres conflictes molt mes complexos. 
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2. NORMATIVA 

 

2.1 ESTATAL 

 

2.1.1 ANTECEDENTS 

 

Fins fa poc temps, la mediació a Espanya tants sols havia progressat en conflictes de Dret Privat, 

fonamentalment en l’àmbit familiar. No obstant, en els últims anys, el radi de la mediació s’ha ampliat a 

tot tipus de conflictes. El canvi definitiu va arribar amb la creació de la Llei 15/2005 de 8 de Juliol, al 

provocar la modificació del Codi Civil i de la LEC en matèria de separació y divorci, incloent la 

possibilitat de que, les parts sotmeses a un procés matrimonial, puguin acudir a mediació, si així ho 

acorden de mutu acord. 
79

 La introducció d’aquest precepte va suposar una aposta legal per aquest mètode 

alternatiu de resolució de conflictes. Tanmateix, la Disposició Final Tercera de la Llei, instà al Govern a 

remetre a les Corts un Projecte de Llei sobre mediació basat en els principis establerts en les disposicions 

de la UE. Aquest fet, juntament amb la necessitat de transposar la Directiva 2008/52/CE va desencadenar 

la creació del Projecte de Llei estatal de mediació en assumptes civils i mercantils, de 8 d’Abril de 2011.  

Finalment, la incorporació de la Directiva a España es va materialitzar en el Real Decret Llei 5/2012 de 5 

de Març, de mediació en assumptes civils i mercantils, tramitat posteriorment com a Projecte de Llei per 

via d’urgència, tràmit que va concloure amb la creació de la Llei 5/2012 de 6 de Juliol, de mediació en 

assumptes civils i mercantils.
80

 

Apart, la majoria de territoris autonòmics, s’han preocupat en regular la mediació. Espanya està formada 

per 17 CCAA, entre les quals, 13 varen decidir legislar i regular la institució de la mediació, les 

Comunitats que actualment compten amb les seves pròpies lleis autonòmiques son; Catalunya, Valencia, 

Canàries, Castilla la Manxa, Castilla i Lléo, Illes Balears, Madrid, Astúries, País Basc, Andalusia, Aragó i 

Cantabrià. De fet, hi han dos CCAA pioneres en aquest sentit, el legislador autonòmic de Catalunya i les 

Illes Balears ja ha procedit a la creació de la segona llei sobre mediació.
81

 

 

2.1.2 ÀMBIT TERRITORIAL/ ÀMBIT OBJECTIU 

 

El text inclòs en la Llei de Mediació, no es limita a regular la mediació aplicada a conflictes 

transfronterers, estableix un regim general aplicable a totes les mediacions que es produeixen dins l’Estat 

Espanyol, en assumptes civils i mercantils. Excloent expressament la mediació laboral, penal, de consum 

i les que es puguin arribar a produir amb les Administracions Públiques.  

Segons l’exposició de motius, l’objectiu de la norma es el de fomentar la mediació com a una via de 

resolució de conflictes alternativa i complementaria a la jurisdiccional, assegurant, a la vegada, una 

relació equilibrada entre la mediació i el procés judicial. En la llei també es reconeix la naturalesa de la 

mediació, es configura com un procés voluntari, àgil i flexible sobre el que les parts, tindran el control 

absolut.  

 

Així mateix, la pròpia llei preveu el desenvolupament reglamentari de determinats aspectes, actualment 

regulats a través del Real Decret 980/2013, el qual, va entrar en vigor el 27 de Març de 2014.
82

 

Aquesta norma te per objecte desenvolupar determinats aspectes de la Llei de mediació en assumptes 

civils i mercantils, concretament, aquelles disposicions relacionades amb la formació, la creació d’un 

registre de mediadors e institucions de mediació o l’obligació d’assegurar la responsabilitat civil dels 

mediadors. 
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2.1.3 CONTINGUT 

 

- FORMACIÓ I HABILITACIÓ DEL MEDIADOR 

 

Tot mediador haurà de comptar una sèrie de coneixements i habilitats per a l’exercici de la seva professió, 

comprenent aspectes psicològics, d’ètica de la mediació, de processos i de tècniques de comunicació i de 

negociació i de resolució de conflictes. 

En relació al nombre d’hores necessàries que el mediador haurà d’impartir per a la seva formació, el Real 

Decret introdueix aspectes molt mes específics. La part teòrica es concreta en 100 hores, pel que fa a la 

part practica, no podrà ser inferior al 35% de la formació prevista. A part, també haurà de comptar amb 

una formació especifica i continua, el mediador haurà de sotmetre’s aquesta formació com a mínim, cada 

cinc anys, tenint una duració serà de 20 hores anuals. La realització de cursos d’especialització en algun 

àmbit de la mediació permetrà complir el requisit de la formació continua del mediador.
83

  

 

- REGISTRE MEDIADORS E INSTITUCIONS DE MEDIACIÓ 

 

La pròpia Llei 5/2012, preveu la creació d’un Registre de Mediadors i d’Institucions de Mediació, el qual, 

es conforma com una base de dades informatitzada a la que s’accedeix gratuïtament a través de la web del 

Ministeri de Justícia. Es un òrgan que depèn del Ministeri de Justícia, on el responsable serà el Director 

General dels Registres i del Notariat. Pel que fa la seva organització, el Registre estarà estructurat en tres 

seccions: La primer anirà destinada a la inscripció de mediadors, en la segona s’inclouran els mediadors 

concursa’ls i en la tercera s’inscriuran les institucions de mediació. En aquest sentit, es important saber 

que, com a regla general, la decisió d’inscriure el mediador o les institucions de mediació en el Registre 

es voluntària, a excepció dels mediadors concursa’ls. 

Tot i ser voluntària, la seva inscripció serà molt útil, ja que, permetrà acreditar la seva condició de 

mediador o d’institució de mediació. A mes, permetrà que l’acta inicial pugui ser objecte de comprovació 

per part del notari que eleva a escriptura publica l’acord del mediació o per el Jutge que procedeix a 

l’homologació judicial dels acords.
84

 

 

- RESPONSABILITAT CIVIL DEL MEDIADOR 

 

L’actuació del mediador haurà d’estar coberta per l’oportuna assegurança de responsabilitat civil 

professional, de la mateixa manera, també podrà aportar una garantia equivalent. Aquesta obligació va 

dirigida tant per als mediadors com a les institucions de mediació, podent-ho contractar el propi mediador 

a títol individual o be, incloureu dins d’una pòlissa col·lectiva. 

En aquest sentit, el Real Decret ha suprimit el mínim exigible previst en el projecte, de 20.000€, passant a 

exigir, únicament, que la suma assegurada sigui proporcional a l’entitat dels assumptes en que intervingui. 

Del text definitiu del Real Decret també s’ha suprimit la denominada “acció del perjudicat”, la qual, 

apareixia en el Art.28 del Projecte. A mes, quan disposin d’una assegurança de responsabilitat civil 

professional, aquesta podrà acreditar-se sense la necessitat de contractar una nova pòlissa especifica. 
85

 

 

- PROCEDIMENT SIMPLIFICAT DE MEDIACIÓ PER MITJANS ELECTRÒNICS 

 

L’inicií d’aquest tipus de procediment tant sols es podrà dur a terme quan es reclamin quantitats 

dineràries no superiors a 600€, a mes, serà necessari que es compleixin la resta de requisits previstos en la 

norma. Entre d’altres, garantir a les parts la seguretat, el bon funcionament de la plataforma i dels 
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sistemes electrònics utilitzats, així com la privacitat, la integritat, el secret dels documents i les 

comunicacions o la confidencialitat, a excepció de pacte en contra.
86

  

En el Real Decret també es desenvolupen les normes de tramitació d’aquest procediment. En el 

procediment de simplificació, la tramitació no serà presencial sinó electrònica, sempre i quan, no afecti a 

les necessitats de les parts. Pel que fa la seva duració, no excedirà d’un mes i s’iniciarà amb la major 

brevetat possible, en el termini màxim de dos dies des de la recepció de la sol·licitud. En aquest sentit, el 

Real Decret estableix que, tots aquells mediadors o les institucions de mediació que duguin a terme 

procediments simplificats de mediació per mitjans electrònics proporcionaran a través del seu portal web, 

els formularis o impresos electrònics normalitzats de sol·licitud d’inici i de contestació del procediment. 

En relació a aquest últim document, informaran que, les pretensions formulades per les parts no podran 

ser contraries a dret.
87

  

 

- OBLIGATORIETAT 

 

En la mediació la obligatorietat no existeix. En la Llei 5/2012 no hi ha cap assumpte, civil o mercantil, 

sotmès obligatòriament a mediació. Tot i això, en l’anterior Projecte de Llei, si s’establia l’obligatorietat 

del intent de mediació en els judicis verbals en el que es reclamen quantitats inferiors o iguals a 6000€. 

No obstant, aquesta obligatorietat tant sols anava dirigida a la primera sessió informativa, no era necessari 

arribar a iniciar la mediació. 

El fet de no obligar a les parts a que arribin amb un acord de mediació, ha provocat que, els pactes de 

submissió expressa a la mediació, adquireixin una especial protagonisme. L’existència d’un compromís 

entre les parts de sotmetre’s a la mediació actua com a una excepció declinatòria, no serà possible iniciar 

el judici fins que el procés de mediació estigui resolt. Així mateix, la llei també estableix que, l’inicií de 

la mediació, implicarà la suspensió en la prescripció o caducitat de les accions. Òbviament, si el 

procediment judicial ja s’ha iniciat però a instancia de les part o del propi Jutge es sol·licita el intent de 

mediació, aquell procediment quedarà suspès. 

Aquesta suspensió del terminis ha estat objecte de critica, la llei no fixa un termini màxim de duració del 

procés de mediació, tant sols menciona que serà “el mes breu possible i en el mínim nombre de sessions”. 

Aquesta dilació en el temps, en ocasions, pot ser utilitzat de manera indeguda, com a una mena 

d’estratègia que ajudi ha retardar l’inicií d’un inevitable procés judicial. 

 

- ACORD DE MEDIACIÓ  

 

La Llei defineix a l’acord de mediació, com aquell pacte al que arriben les parts una vegada finalitzat el 

procés de mediació. El seu caràcter executiu ha generat una gran polèmica. L’anterior Projecte de Llei li 

atorgava un caràcter imminentment executiu, incloent, entre els títols executius, als laudes arbitrals i als 

propis acords de mediació, sempre i quan,  la demanda d’execució anés acompanyada de la copia de les 

sessions constitutives i finals del procés de mediació. Pel contrari, la Llei 5/2012 ha optat per atorgar un 

paper determinant al Notari, el caràcter executiu de l’acord no es immediat, ara per a que l’acord tingui 

força executiva es requereix la seva elevació a Escriptura Pública, desprès de que, el Notari, hagi 

comprovat que no es contrari a Dret. Si el procés judicial ja s’hagués iniciat, el valor executiu de l’acord 

s’obtindrà per la seva homologació judicial, realitzada pel mateix Tribunal que va homologar l’acord.  

En el cas de les “mediacions internacionals”, per poder adquirir aquest caràcter executiu, serà necessari 

que, a mes de la seva elevació a Escriptura Publica, compleixin els requisits que expressament requereixin 

els Tractats firmats per Espanya amb altres països o per les Normes establertes per la Unió Europea. 
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- PRINCIPIS INFORMADORS 

 

 Seran considerades Institucions de Mediació, tant les entitats espanyoles com les estrangeres. A 

més, aclareix que, les institucions de mediació, no podran prestar directament el servei de 

mediació, tampoc podran tenir més intervenció que la prevista per la llei.
88

 

 Es regula l’obligació de confidencialitat. Precisant que, l’obligació de confidencialitat, vigent per 

al mediador i per a les part, s’estén també a les institucions de mediació. A més, el mediador queda 

protegit pel secret professional.
89

 

 En relació a les parts subjectes a mediació, la Llei regula el principi de lleialtat entre les parts. A 

més, en base al principi de bona fe, estaran obligades al respecte mutu. D’altra banda, durant el 

transcurs de la mediació, podran sol·licitar l’aplicació de mesures cautelars o d’altres mesures 

urgents imprescindibles, per tal d’evitar la pèrdua irreversible de bens i drets. Pel que fa a la 

possibilitat de interposar declinatòria, en el cas de que existeixi un compromís de sotmetre el 

conflicte a mediació, s’elimina la previsió inclosa en la redacció anterior, segons la qual, la 

declinatòria no impedia l’inicií o la prossecució de les actuacions de mediació.
90

 

 

- ESTATUTS DEL MEDIADOR 

 

 La llei regula les condicions necessàries per a poder exercir de mediador. Les persones jurídiques 

que es dediquin a la mediació, tindran que designar per al seu exercici a una persona natural que 

reuneixi els requisits previstos per la llei. Com a novetat, el mediador haurà d’estar en possessió 

d’un títol oficial universitari o de formació professional superior.
91

 

 Pel que fa a la responsabilitat dels mediadors. S’elimina l’exigència de la concurrència de mala fe, 

temeritat o dol de la responsabilitat pels danys o perjudicis causats. Així mateix, també matisa la 

responsabilitat de les Institucions de Mediació, respondran directament de la designació del 

mediador i del compliment de les obligacions que les incumbeixen.
92

  

 

- PROCEDIMENT DE MEDIACIÓ 

 

 Pel que fa a la finalització del procediment, es redueix de sis a quatre mesos l’obligació que tenen 

els mediadors o les institucions de mediació ha conservar i custodiar l’expedient amb la 

documentació que no s’hagi de retornar a les parts, una vegada finalitzat el procediment. En el 

moment de firmar l’acta, si es donges el cas de que alguna de les parts es negues a firmar-la, el 

mediador ho farà constar en l’acta, entregant un exemplar a les parts que ho sol·licitin.
93

 

 Una vegada dictat l’acord de mediació, s’elimina l’obligació de presentar-la al mediador en el 

termini màxim de 10 dies, a comptar des de l’acta final per a la seva firma. D’altra banda, 

s’afegeix la previsió de que, contra lo pactat en l’acord de mediació, tant sols podrà interposar-se 

l’acció de nul·litat per les causes que invaliden els contractes.
94

 

 Pel que fa a les actuacions realitzades per mitjans electrònics, s’incorpora com a mitjans per a dur 

a terme aquestes actuacions de mediació la videoconferència i altres mitjans analògics de 

transmissió de la veu i la imatge. Incloent específicament, la possibilitat de que, la sessió 

constitutiva i les successives es puguin dur a terme a través d’aquest mitjans. Així mateix, 

s’estableix com a mitjà preferent, l’electrònic, quan la mediació consisteixi en una reclamació 

econòmica que no excedeixi de 600€.
95
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- EXECUCIÓ DELS ACORDS 

 

En relació a la formalització del títol executiu, la nova redacció estableix que, ja no es necessari la 

presencia del mediador en el moment d’elevar a Escriptura Pública l’acord de mediació. A part, s’elimina 

el Art. 28 relatiu a la denegació de l’execució dels acords de mediació quan aquest fossin contraris a 

dret.
96

 

 

- DISPOSICIONS ADDICIONALS I FINALS 

 La Disposició Addicional Quarta relativa a la igualtat d’oportunitats per a les persones amb 

discapacitat en els procediments de mediació. Garanteix especialment, l’accessibilitat dels entorns, 

utilització del llenguatge de signes, braille, etc.
97

 

 La Disposició Final Primera, modifica la Llei 2/1974 de Col·legis Professionals, donant una nova 

redacció a l’apartat ñ) del Art.5, preveient que tals Col·legis impulsaran, desenvoluparan la 

mediació i duran a terme funcions d’arbitratge, nacional e internacional de conformitat amb la 

legislació vigent. 

 

La nova Llei de la Mediació 5/2012 també ha provocat la modificació d’alguns articles de la LEC, 

concretament, han sofert modificacions els següents preceptes. 

 

 En relació al trasllat de la demanda en el judici verbal. S’incorporà la previsió relativa a que, en la 

citació, s’informarà a les parts de la possibilitat de recorre a una negociació per tal d’intentar 

solucionar el conflicte, incloent el recurs a una mediació. Si finalment les parts optessin per aquest 

mètode de resolució alternatiu,  indicaran, en la fase d’audiència, la seva decisió al respecte i les 

raons de la mateixa.
98

  

 Pel que fa al desenvolupament de la vista en el judici verbal, el Tribunal podrà invitar a les parts a 

que intentin un acord que posi fi al procés a través d’un procediment de mediació. Instant-les a que 

assisteixin a una sessió informativa o be, de comú acord, també podran sol·licitar la suspensió del 

procés per a sotmetre’s a la mediació o a l’arbitratge.
99

 

 Sobre el termini d’espera en l’execució de resolucions processals, arbitrals o d’acords de mediació. 

S’afegeix la fermesa de la resolució de condemna. De tal manera que, no es despatxarà l’execució 

de resolucions processals, arbitrals o d’acords de mediació, dins dels 20 dies posterior a aquell en 

que la resolució de condemna sigui ferma, o la resolució d’aprovació del conveni hagi sigut 

notificat a l’executa’t.
100

 

 

2.2 AUTONÓMICA 

 

2.2.1 ANTECEDENTS 

 

Catalunya, va ser la primera CCAA en aprovar una llei de mediació familiar, convertint-se en un referent 

per a la resta de comunitats. Concretament, l’any 2001 es crea la Llei 1/2001, de 15 de Març, de 

mediació familiar, la qual, es limitava a regular les solucions de conflictes en situacions de crisi de 

convivència que s’originaven entre les parelles, en cas de ruptura, separació o divorci. 

Aquesta llei va estar vigent fins l’any 2009, any en que es va publicar l’actual Llei de catalana de 

mediació 15/2009, de 22 de Juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, també pionera a l’Estat 

Espanyol. La nova llei amplia el seu abast d’actuació a qualsevol conflicte originat en l’àmbit de la 

persona i família, a mes,  també s’amplia l’objecte de la mediació civil sobre aquells casos en que es 
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produeix una ruptura sobre la comunicació personal entre les parts però es veuen obligades a seguir 

mantenint relacions en el futur, com ara, els conflictes que poden sorgir entre associacions i fundacions, 

en la convivència ciutadana i veïnal o en l’àmbit de la propietat horitzontal. 

 

El Decret 135/2012, de 23 de Octubre, per el qual s’aprova el Reglament de la Llei 15/2009, es crea amb 

l’objectiu d’ampliar l’aplicació de la mediació a tots els àmbits de la vida de les persones i entitats, 

consolidant d’aquesta manera, la mediació com una nova eina de gestió de conflictes i de resolució 

extrajudicial. El Reglament que s’aprova mitjançant aquest Decret consta de 45 articles, distribuïts en nou 

capítols. 

 

Si comparem ambdues normatives, podem afirmar que, la legislació catalana es molt mes 

intervencionista, el legislador català ha creat una organisme especialitzat en mediació, a través del 

CENTRE DE MEDIACIÓ DE DRET PRIVAT es tramitaran i gestionaran totes les mediacions que es 

duguin a terme a Catalunya. La creació d’aquest organisme constitueix una especificitat que fins ara, 

nomes existeix a Catalunya. Aquesta institució permet atorgar cobertura Institucional a l’aplicació de la 

nostra normativa pròpia i coordinar les iniciatives del sector per promocionar la mediació i per avançar en 

la consolidació del sistema.  

 

2.2.2 ÀMBIT OBJECTIU 

 

La Llei 15/2009 s’aplicarà sobre: 

 

1. La mediació familiar. 

2. La mediació civil, la llei acull qualsevol tipus de qüestió o pretensió en matèria de dret privat que es 

pugui conèixer en un procés judicial, caracteritzar perquè, s’hagi trencat la comunicació personal 

entre les parts però es vegin obligades en seguir mantenint relacions en el futur. I en concret, els 

conflictes originats en els següents àmbits; 

 Associacions i fundacions. 

 Els relacionats amb la propietat horitzontal i amb l’organització de la vida ordinària de les 

urbanitzacions. 

 Diferencies greus en la convivència ciutadana o social. 

 Els que es derivin de la interpretació de la realitat a causa de la coexistència de les diverses 

cultures presents a Catalunya. 

 Conflictes de caràcter privat en que les parts hagin de mantenir relacions personals en el futur.  

 

2.2.3   CONTINGUT 

 

- PRINCIPIS 

 

El procediment de mediació es caracteritza per la seva voluntarietat, imparcialitat i neutralitat del 

mediador, confidencialitat, caràcter personalíssim i bona fe.
101

 

 

- MEDIADORS 

 

La condició de mediador s’adquirirà per la via de la inscripció, complint, a la vegada, amb els següents 

requisits. 

 

a. Disposar d’un títol universitari oficial. 

b. Acreditar formació especifica, la qual, consistirà en la realització de cursos homologats pel 

Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya amb una duració de 200 hores, sent 

condició indispensable haver assistit al 80% de les sessions. 
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c. Estar col·legiat, serà necessari que, la persona, s’hagi col·legiat en el col·legi professional 

corresponent, o be, haurà de pertànyer a un associació professional de l’àmbit de la 

mediació. 

d. Haver exercit la seva professió durant tres anys, en els últims cinc anys. 

El mediador exercirà la seves funcions afavorint l’existència d’una comunicació adequada entre les parts, 

complint una sèrie de deures, entre els quals, destaquen;
102

 

a. Exercir les seves funcions amb lleialtat envers les parts. 

b. Donar per acabada la mediació davant de qualsevol causa prèvia o sobrevinguda que faci 

impossible la continuació del procediment. 

 

- HONORARIS 

 

El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya retribuirà als mediadors en aquells casos en que, una o 

ambdues parts, tinguin reconegut el dret a la “justícia gratuïta”, d’acord amb les tarifes fixades pel 

departament competent en matèria de dret civil. Així mateix, l’Art 39 del Reglament de la Llei, aprovat 

pel Decret 135/2012, estableix que, aquesta retribució es podrà dur a terme directament per part del propi 

Centre o be,  per part de altres entitats que hi col·laborin.
103

 

En aquelles mediacions, en que, una pluralitat de parts siguin gestionades pel Centre de Mediació de Dret 

Privat de Catalunya, hauran d’establir la remuneració sobre la base de les tarifes que fixa el departament 

competent en matèria de dret civil, a mes, a l’hora de fixar la quantia, també es tindrà en compte el 

nombre de parts o la complexitat del cas.
104

 

S’estableix un màxim de 6 mesos en les mediacions en que participin fins a quatre parts, no obstant, el 

Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, amb caràcter excepcional, podrà autoritzar el seu 

increment.
105

  

Tenint en compte tots aquest preceptes, s’ha considerat necessari fixar les tarifes per als procediments de 

mediació en l’àmbit del dret privat. A traves de la RESOLUCIÓ JUS/2896/2012 de 17 de Desembre 

s’aproven les següents tarifes:
106

 

 Mediacions on intervenen dues parts; 40€ per cada una dels parts i sessió. 

 Mediacions formades de tres a cinc parts; 30€ per cada una de les parts i sessió. 

 Mediacions a mes de sis parts; 120€ per sessió conjunta 

 Sessions individuals que es realitzin amb alguna de les parts implicades en la mediació; 40€ 

per sessió 

 

- LEGITIMACIÓ 

 

Podran intervenir e instar el procediment de mediació totes aquelles persones que tinguin capacitat i un 

interès legítim per a disposar de l’objecte de la mediació. En el cas dels menors d’edat, sempre que 

tinguin el suficient coneixement, i en tots els casos, els majors de 12 anys, podran intervenir en els 

procediments de mediació que els afectin. 

 

- PROCEDIMENT MEDIACIÓ  

 

El procediment s’estructura en les següents fases; 
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1. Sessió informativa prèvia. 

Les parts seran assessorades sobre el valor, els avantatges, els principis i les característiques de la 

mediació.  

Si les parts estiguessin interessades en l’inicií de la mediació, podran designar, de comú acord, al 

mediador entre els inscrits en el Registre General del CENTRE DE MEDIACIÓ DE DRET 

PRIVAT DE CATALUNYA. O be, acceptar el que designi l’organisme responsable. 

De la mateixa manera, les parts que es vulguin sotmetre a mediació, estan obligats ha acceptar les 

disposicions i tarifes de mediació contemplades en la llei. En relació a les tarifes, les parts les 

hauran de facilitar abans de que el procediment s’iniciï, llevat que gaudeixin del dret a la 

MEDIACIÓ GRATUÏTA. 

 Segons la Llei, tindran dret a accedir a la mediació gratuïta les persones físiques que ja 

tinguin reconegut el “dret a l’assistència jurídica gratuïta”Art.119 CE, o be, aquelles que 

reuneixin les condicions necessàries per a poder obtenir-la. Per tal de poder iniciar aquest 

tipus de mediació, serà necessari que, les persones interessades, hagin presentat el formuli 

corresponent, adjuntant la documentació necessària que acrediti la insuficiència de recursos 

per litigar.  

Els Òrgans encarregats de tramitar l’assistència jurídica gratuïta per obtenir la mediació 

gratuïta son els Serveis d’Orientació Jurídica. Quan la persona interessada hagi aportat tota 

la documentació sol·licitada, es trametrà a la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta de la 

província que correspongui segons quin sigui el domicili del sol·licitant. A aquesta 

comissió li correspon reconèixer, revocar o derogar el dret a aquesta assistència. 

 

2. Inici de la mediació. 

La mediació es podrà dur a terme; 

 Abans d’iniciar el procés judicial. 

 Quan el procés judicial esta pendent, en qualsevol de les instancies i recursos, en 

execució de sentencies o en la modificació de les mesures establertes per una resolució 

judicial ferma, en els termes que determini la legislació processal. 

La mediació es podrà iniciar a petició; 

 De les parts de comú acord, ja sigui per pròpia iniciativa o a instancies de l’Autoritat 

Judicial, per derivació dels Jutjats de Pau, dels professionals col·legiats o dels serveis 

públics de diversos àmbits. 

 A proposta d’una de les parts, sempre que, l’altra part hagi manifestat la seva acceptació 

en el termini de 20 dies a comptar des de van ser informades. 

 

3. Reunió Inicial 

El mediador convocarà a les parts a una primera reunió on s’exposaran tots els detalls del 

procediment, així com els principis o l’abast de la mediació. Especialment, se’ls informarà del 

dret de poder donar per acabada la mediació en qualsevol moment del procés. 

Les parts també seran informades de que, sempre que ho creguin convenient, podran rebre  la 

assessorament jurídic. A mes, també podran sol·licitar la intervenció d’un advocat, designat 

lliurement, per tal de redactar el conveni o el document jurídic oportú. 

 

4. Acta inicial de la mediació 

Desprès de la reunió inicial de la mediació s’estendrà una acta. En la qual, es farà constar la 

data, la voluntarietat de la participació de les parts i l’acceptació dels deures de 

confidencialitat. A part, s’establirà l`objecte, l’abast de la mediació o la previsió del nombre de 

sessions. L’acta serà signada per les parts i el mediador, i cadascuna d’elles en rebran un 

exemplar. 
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5. Durada de la mediació 

El procediment de mediació no podrà superar els 60 dies hàbils, a comptar des de el dia en que 

es va dur a terme la reunió inicial. Per reglament, s’haurà d’establir el nombre màxim de 

sessions de mediació. 

 

6. Acta final. 

De la sessió final de la mediació, se n’estendrà una acta, en la qual, es farà constar 

exclusivament, de manera clara i concisa, els acords assolits. L’acta serà firmada pel mediador 

i les parts, reben, cada una d’elles, un exemplar, enviant una copia als respectius advocats si fos 

necessari. 

La llei reconeix la capacitat d’autoorganització de les Administracions Locals i d’altres Entitats 

Públiques per a establir, en l’àmbit de les seves competències, activitats i serveis de mediació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
45 

3. INICI MEDIACIÓ. SESSIÓ INFORMATIVA 

 
3.1 FORMES INICI MEDIACIÓ

107
 

 
El procediment de mediació s’iniciarà de comú acord entre les parts, ja sigui per iniciativa pròpia o a 

instancia de l’autoritat judicial. Es a dir, les parts seran les que decidiran sotmetre el cas a mediació, no 

obstant, per poder accedir a la mediació, es poden utilitzar diferents vies.
108

  

Si les parts, a instancia pròpia o mitjançant l’assessorament dels seus lletrats, de comú acord, decideixen 

acudir a la mediació perquè tenen la convicció de que, aquesta es la millor manera de resoldre el conflicte 

que tenen en comú, estarem davant d’una mediació coneguda com “extrajudicial”. 

D’altra banda, es denominen mediacions “intrajudicials”, les que, una vegada iniciat el procediment 

judicial, el Jutge es el que invita a les parts per a que es sotmetin a un procediment de mediació. 

 

En definitiva, la mediació es podrà originar de dos formes. De manera prèvia al procés, quan la pròpia 

part afectada es la que proposa l’inicií de la mediació, ja sigui per iniciativa pròpia o per l’assessorament 

dels seus advocats. Tanmateix, la llei també permet que, les parts, puguin sol·licitar l’obertura del 

procediment de mediació encara que el procés judicial ja s’hagi iniciat, acollint-se a la invitació que el 

Jutge els hi ha ofert en els seus escrits d’admissió a tràmit, en la fase d’Audiència Prèvia en el 

procediment ordinari o en l’acte de vista del judici verbal.  

En relació a aquest últim supòsit, si les parts accepten sotmetre el conflicte a mediació a través dels escrits 

d’admissió a tràmit, les parts acudiran al mediador que ells considerin mes convenient. Normalment, es 

una part la que pren l’iniciativa, acudint a un mediador e invitant a l’altra part a que compareix-hi a 

aquest procediment.  Aquest fet genera un gran avantatge sobre la mediació, el fet de que les parts puguin 

escollir al mediador que millor s’adapti a les seves necessitats, implicarà que el conflicte quedi resolt en 

un termini molt mes breu, provocant, de la mateixa manera, un important estalvi sobre les costes. 

 

Llevat pacte en contra, desprès de que el mediador o les institucions rebin la sol·licitud de mediació, 

citaran a les parts per a la celebració de la sessió informativa. Si alguna de les parts decideix no assistir, 

s’entendrà que desisteix de la mediació.  

En la sessió, el mediador informarà a les parts de les possibles causes que poden afectar a la seva 

imparcialitat, així com de la seva professió, formació o experiència. També s’informarà sobre les 

característiques de la mediació, del seu cost, de l’organització del procediments i de les conseqüències 

jurídiques dels acords que es poguessin assolir o del termini per a firmar l’acta inicial.
109

   

 

3.2 SESSIÓ CONSTITUTIVA 

 

Independentment de quina sigui la manera en que s’hagi originat, tots els procediments de mediació en 

assumptes civils i mercantils s’iniciaran a través d’una sessió constitutiva, on a traves d’un escrit  

denominat “Acta Inicial”, es recollirà la voluntat de les parts d’acudir a la mediació, l’acceptació del 

deure de confidencialitat, l’objecte i el nombre de sessions previsibles.  Pel que fa al seu contingut, l’acta 

contindrà;
110

 

1. Identificació de les parts. 

2. Designació del mediador, i en el seu cas, de la institució de mediació. 

3. L’objecte del conflicte que es sotmetrà al procediment de mediació. 

4. El programa d’actuacions i la duració màxima prevista per al desenvolupament del procediment, 

sens perjudici de la seva possible modificació.  
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5. Informació sobre el cost de la mediació o les bases per a la seva determinació, indicant, de forma 

separada, els honoraris del mediador d’altres possibles despeses. 

6. La declaració de l’acceptació voluntària realitzada per les parts de voler sotmetre’s a la mediació i 

de que assumiran les obligacions que es derivin d’aquesta.  

7. Lloc de celebració e idioma que s’utilitzarà en el procediment. 
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4. MEDIADORS 
 

El propi Preàmbul de la Llei 5/2012 reconeix que, la figura del mediador, es l’element essencial de tota 

mediació, ajudant a les parts a que trobin una solució voluntària i dialogada. A mes, la pròpia Llei, en el 

Títol II, regula el “Estatut del mediador”, determinant els requisits que hauran de complir per tal de poder 

dur a terme professionalment les seves tasques, així com els principis que hauran de regir en la seva 

actuació i de la seva possible responsabilitat civil. 

Per la seva part, el Real Decret 980/2013, també incideix en la figura del mediador com a l’element 

essencial de la mediació e intenta apostar per la qualitat de la mediació, imposant una sèrie de requisits.  

 

4.1 CONDICIONS 

 

Podran adquirir la condició de mediador, les persones naturals que es trobin en ple exercici dels seus drets 

civils, sempre que no ho impedeixi la legislació a la que estiguin sotmesos, en funció de l’exercici de la 

seva professió. Actualment, els únics professionals als que la llei els impedeix poder exercir 

professionalment com a mediadors son els Jutges i Magistrats. 

S’afegeix un requisit addicional, haurà d’estar en possessió d’un títol oficial universitari o de formació 

professional superior. Tanmateix, serà necessari que, hagi cursat, una formació especifica realitzant un o 

varis cursos, impartits per institucions degudament acreditades, tenint reconeguda la validesa per a 

l’exercici de l’activitat mediadora en qualsevol part del territori nacional.  

A part, la Llei obliga al mediador a subscriure una assegurança o garantia equivalen que cobreixi la 

responsabilitat civil derivada de la seva actuació en els conflictes en que intervingui.
111

 

 

Quan el legislador estableix que hauran de ser “persones naturals”, esta prohibint que, les persones 

jurídiques, puguin prestar directament aquest servei. Per tant, les entitats que tinguin la intenció d’exercir 

les tasques pròpies de la mediació podran fer-ho, però no de manera directa, per al seu exercici hauran de 

designar a una persona natural que reuneixi els requisits previstos per la Llei. De la mateixa manera, les 

Institucions de Mediació tampoc podran dur a terme aquesta tasca, entre les seves funcions, no esta 

inclosa la de prestar el servei de mediació, es limitaran a designar al mediador o mediadors que es faran 

càrrec de la mediació. 

En relació al segon dels requisits, trobar-se en “ple exercici dels seus drets civils”, no s’inclouen; 

 Menors d’edat, encara que estiguin emancipats 

 Incapacitats per resolució judicial, amb independència del grau d’incapacitat declarat. 

 

4.2 FORMACIÓ 

 

La Llei 5/2012 atorga un concepte genèric i ampli, simplement es limita a establir que, haurà d’estar en 

possessió d’un títol universitari o formació de grau superior, sense concreta res mes. En relació a la 

formació especifica, requisit addicional de tota mediació, tampoc especifica en que ha de consistir, com 

tenen que ser els cursos o quines hauran de ser les institucions degudament acreditades per impartir-los.  

La formació especifica mínima exigida per la Llei es de 100 hores de docència efectiva. A mes, serà 

necessari que, a través d’aquesta formació es transmetin els coneixements i habilitats suficients per a 

l’exercici professional de la mediació, comprenent, com a mínim aspectes com el marc jurídic, els 

aspectes psicològics, d’ètica de la mediació, de processos i tècniques de comunicació o de negociació i de 

resolució de conflictes.
112

 

Respecte a la formació pràctica, s’incrementa el percentatge mínim exigit en anteriors projectes, passant 

d’un 30% a un 35%. Així mateix, en les pràctiques s’inclouran exercicis i simulacions de casos, a mes, de 

manera preferent, s’inclou la participació assistida en mediacions reals.
113
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Una altra de les novetats important introduïdes pel Real Decret es la desaparició de la formació realitzada 

a distancia. 

Tots els mediadors s’hauran de sotmetre a la realització d’una o varies activitats de formació continua en 

matèria de mediació, essencialment de caràcter pràctic, almenys cada cinc anys,  amb una duració mínima 

de 20 hores.
114

 

 

La formació especifica s’impartirà per centres o entitats de formació, comptant amb la deguda 

autorització per part de la Administració Pública amb competència en la matèria, tot  i que no especifica 

quina es l’Administració designada per dur a terme aquestes tasques, es dona per entès que serà el 

Ministeri de Justícia. 

Amb la finalitat de vetllar per la qualitat de la formació atorgada des d’aquest centres, hauran de comptar 

amb professorat especialitzat en aquesta matèria, tenint, almenys, una titulació oficial universitària o de 

formació professional de grau superior.
115

  

Així mateix, el qui imparteixi la formació de caràcter pràctic haurà de reunir les condicions previstes en el 

Real Decret per a la inscripció en el Registre de Mediadors e Institucions de Mediació, consistent en 

l’obtenció de títols que atorguin professionalitat en mediació, per tant, estaríem parlant de “centres de 

prestigi”. Esta clar que, tant les Universitats com els Col·legis Professionals formen part d’aquesta 

categoria, no obstant, altres centres privats de prestigi també podran oferir aquest servei. 

Tot i això, independentment de quin sigui el centre que imparteixi la formació, tots estaran obligats a 

remetre al Ministeri de Justícia, a través de la seva seu electrònica, els seus programes de formació en 

mediació, indicant el seus continguts, metodologia i avaluació, així com el perfil dels professionals, 

acompanyant el model de certificació de la formació que entreguin als seus alumnes.
116

 

 

4.3 ELECCIÓ 

 

Una funcions mes importants que el legislador atorga a les Institucions de Mediació es la de designar als 

mediadors que intervindran en el procediment de mediació.
117

 A tal efecte, les institucions hauran de 

disposar d’un llistat o d’un registre de mediadors, seleccionant per a cada assumpte, a la persona que 

considerin mes capacitada per a intervenir en la mediació sol·licitada. Tant els criteris de selecció com els 

requisits que exigits als mediadors, els establirà la pròpia institució, lògicament, no podran ser inferiors 

als requisits establerts en la Llei, no obstant, res els impedeix ser mes exigents a l’hora de requerir una 

determinada formació o experiència professional, de fet, aquest aspecte es el que diferenciarà la qualitat 

de les diferents institucions de mediació.  

Tanmateix, les institucions hauran de garantir la transparència en la designació dels mediadors, posant a 

disposició dels seus usuaris i del públic en general el seu propi llistat de mediadors, fent constar la seva 

formació d’origen, les especialitats, experiències i qualsevol altra dada rellevant. D’altra banda, també es 

important poder conèixer quin es el sistema que dura a terme la institució en la designació dels 

mediadors, aspectes com ara la forma que es dura a terme, els criteris que es seguiran, el òrgan 

responsable de la designació o les condicions d’acceptació per part del mediador.
118

  

 

Es obvi que, tota institució haurà de vetllar per la bona actuació dels seus mediadors, disposar de les seves 

pròpies normes de funcionament i d’un reglament que vetlli per l’establiment i l’observació dels valors de 

la mediació en la seva organització interna, establint, de la mateixa manera, un regim sancionador en cas 
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d’incompliment de les mateixes. De fet, el Govern, a iniciativa del Ministeri de Justícia, podrà preveure 

reglamentàriament els instruments que consideri necessaris per a la verificació del compliment dels 

requisits exigits en la pròpia Llei als mediadors i a les institucions de mediació, així com de la seva 

publicitat.
119

 

 

D’altra banda, em de tenir clar que, tot lo mencionat fins ara, no afectarà al principi d’autonomia de la 

voluntat que tenen reconegudes les parts per a poder acudir a la institució de mediació i designar, 

lliurement, al mediador que elles considerin mes adequat per a que intervingui en el seu procediment de 

mediació. 

 

4.4 FUNCIONS 

 

- El seu paper consisteix, fonamentalment, en ajudar a les parts implicades en un conflicte a que intentin 

eliminar o superar les seves diferencies arribant a una solució mútuament acceptable i solidaria per a 

ambdues parts. El mediador també haurà de comprovar que, efectivament, les parts, s’hagin personat 

voluntàriament en el procediment de mediació i vetllar per a que aquesta “voluntarietat” es mantingui.  

Iniciat el procediment, el mediador intentarà conduir a les parts en el seu procés de negociació, amb la 

intenció de que superin les seves diferencies guiant-les cap a una solució que posi fi a les mateixes. Per 

tal de poder dur a terme aquestes tasques de manera correcta, serà necessari que, conegui i manipuli, de 

manera convenient, les eines de la negociació així com el propi procediment, aportant noves 

perspectives que permetin modificar les posicions i comportaments inicials de les parts. 

En definitiva, el mediador, haurà de facilitar la millora de la comunicació entre les parts, de fet, el 

mediador te la funció de “guiar-les”, afavorint la comunicació entre elles. Per aquest motiu, les seves 

tasques i estratègies, hauran d’anar orientades en identificar els interessos i necessitats de les parts, 

generant un diàleg que faciliti el camí cap a solucions integradores.
120

 

 

- Vetllar per a que, les parts, disposin de la informació i l’assessorament suficient, aquest fet no implica 

que sigui el mediador el qui hagi de prestar assessorament jurídic a les parts. De fet, no es recomanable 

aquest tipus d’assessorament l’atorgui ell, podria afavorir o perjudicar a alguna de les parts, infringint, 

de tal manera, el deure de la imparcialitat. Aquesta tasca correspondrà en tot cas als seus advocats, en 

defecte d’aquets, si el mediador consideres necessària la presencia d’assessorament legal, els hi 

recomanarà en que busquin un.  

Es a dir, el mediador, haurà d’assegurar-se de que, les parts, coneguin a la perfecció a que es 

comprometen i de que coneguin com funciona el procediment de mediació. Vetllant, de la mateixa 

manera, per a que les parts, al llarg de tot el procediment, no tinguin el mes mínim dubte sobre tot el 

que esta succeint en cada moment. En aquest sentit, la informació que rebran les parts sobre el procés 

serà molt amplia, entre d’altres coses inclou; terminis, despeses materials i psicològiques, explicació 

dels seus drets i deures, obligatorietat de complir l’acord a que s’arribi o la possibilitat de poder 

d’abandonar en qualsevol moment del procés.  

En definitiva, no solament es important que el mediador proporcioni aquesta informació a les parts, 

també s’haurà d’assegurar que la comprenen i accepten. 

 

- Aconseguir generar, al llarg de tot el procediment, les condicions adequades que ajudin a facilitar la 

comunicació entre les parts, a fi que, siguin capaces de transformar la seva visió inicial i subjectiva del 

conflicte per a finalment poder arribar a una solució consensuada. Per aquest motiu es fonamental que, 

durant tot el procediment, el mediador es guanyi la confiança i acceptació de les parts. De fet, quan les 

parts accepten sotmetre el cas a aquell mediador, estan aprovant la seva presencia, estant disposades a 

escoltar-lo hi ha col·laborar amb ell, dit d’una altra manera, estan permeten que, el mediador s’incorpori 

en la seva disputa i que els ajudi a en la seva gestió per tal d’intentar buscar una solució. 
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Ara be, el paper del mediador no es redueix única i exclusivament en actuar com a “facilitador” del 

procés de comunicació e interacció entre les parts. El seu paper es molt més actiu, el mediador dura a 

terme una conducta activa amb la intenció d’aconseguir l’apropament entre les parts, vetllant per a que 

les parts disposin, en tot moment, de la informació i assessorament necessari i orientant la seva tasca en 

aconseguir l’apropament entre elles.
121

 

 

- Sempre que sigui possible, s’haurà de preparar adequadament totes les sessions amb antelació. Aquest 

aspecte ajudarà a garantir el correcte desenvolupament del procediment. En aquest sentit, una vegada 

iniciada la mediació, per a les següents sessions, el mediador haurà de preparar el terreny analitzant les 

preguntes obertes i tancades que es podrien utilitzar o les eines i estratègies facilitin la comunicació 

entre les parts. La preparació d’una sessió també requereix la necessitat de prestar atenció a la sessió 

anterior, així com de totes aquelles anotacions, advertències o suggeriment que s’hagin pogut produir. 

Per aquest motiu, es convenient que, al finalitzar cada una de les sessions, el mediador posi en ordre les 

notes que hagi pres o assenyali les impressions, emocions i comunicacions verbals i no verbals que hagi 

observat de cada part.
122

 

 

- Conèixer totes les tècniques i eines existents per tal de posar-les en practica en el moment oportú del 

procediment. Informant, a les parts, de les característiques i principis de la mediació, així com de la 

possible necessitat d’obtenir assessorament jurídic, entre d’altres coses. Igualment, haurà d’observar 

totes aquelles normes de conducta a les que pugui estar subjecte per prestar els seus serveis en una 

determinada institució, les quals, poden disposar dels seus propis Codis de conducta.
123

 

 

4.5 OBLIGACIONS 

 

Estar clar que, l’actuació del mediador no es de resultat sinó de mitjans, el mediador sempre tindrà la 

mateixa missió, ajudar a les parts a que trobin una solució per si mateixes, amb independència de si 

finalment arriben o no amb un acord. Tot i que la seva actuació no sigui de resultats, si serà activament 

responsable de dirigir el procediment, aplicant tots els deures i obligacions que li son inherents, 

concretament; 

- El mediador haurà de respondre de les seves actuacions que hagin ocasionat algun tipus de perjudici a 

les parts. En aquest sentit, tant la Llei com el Real Decret estableix l’obligació de que el mediador 

compti amb una contracte d’assegurança de garantia per tal de fer front a les possibles responsabilitats. 

Aquesta assegurança podrà ser contractada a títol individual pel propi mediador o be, dins d’una pòlissa 

col·lectiva que inclogui la cobertura corresponent a l’activitat del mediador.
124

 

- Haurà d’informar a les parts, amb caràcter previ a l’iniciï del procediment, de la cobertura de la seva 

responsabilitat civil, deixant constància de la mateixa en l’acta final. Aquest previsió no esta prevista en 

altres activitats professionals, per aquest motiu, molts la consideren excessiva.  

- En relació a la seva responsabilitat disciplinaria, ni la Llei ni el Real Decret estableix res a respecte, no 

existeix un regim disciplinari general aplicable a les possibles infraccions dels mediadors, per lo tant, 

les institucions hauran de crear les seves pròpies normes al respecte. 

- Sempre que el mediador hagi amenaçat o agredit a les parts, estarà incorrent en un delicte, del qual 

haurà de respondre penalment. 

- Complir fidelment amb els deures establerts per la Llei, relacionats amb el seu exercici professional, 

concretament, el principis d’imparcialitat, neutralitat i confidencialitat. 
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La persona afectada, podrà exigir aquesta responsabilitats a la institució que pertanyi el mediador, amb 

independència de les possibles accions de reemborsament que puguin executar contra el mateix. Així 

doncs, el perjudicat podrà dirigir-se directament contra el mediador o be, contra la institució en la que 

presta els seus serveis. En definitiva, les institucions hauran d’assumir, solidàriament amb el mediador, la 

responsabilitat derivada de les seves actuacions.
125

 

La Llei també regula un tipus de responsabilitat exclusiva per a les institucions de mediació front al  

possible incompliment de les seves pròpies obligacions. Les responsabilitats que es poden exigir a les 

diferents institucions poden venir derivades per la falta de publicitat en la designació del mediador, per 

designar a un mediador que no compleixi amb les condicions establertes, per exigir mes provisió de fons 

a una part que a l’altra, entre altres. El Real Decret també s’ha pronunciat al respecte, mencionant que, 

l’assegurament de la responsabilitat de les institucions de mediació podrà venir produïda per la designació 

del mediador o per el incompliment d’alguna de les obligacions que les incumbeixen. Per aquest motiu, 

les institucions de mediació, hauran de comptar amb una assegurança o garantia equivalent que cobreixi 

la responsabilitat que li correspongui, d’acord amb la Llei de mediació, especialment, la que pugues 

derivar-se en la designació del mediador.
126

 

 

4.6 PERFIL MEDIADOR 

 

Existeixen dos perfils de mediador, el mediador facilitador i el mediador directiu.
127

 

- El MEDIADOR FACILITADOR es aquell que adopta una postura “poc intervencionista” durant tot el 

procés, la seva tasca es limita a facilitar el procés de comunicació entre les parts per a que, per elles 

mateixes, aconsegueixin avançar en la recerca d’una solució consensuada. Aquest tipus de mediador 

no s’involucrarà en el fons del assumpte, al entendre que, es una qüestió que correspon exclusivament 

a les parts, ningú millor que elles coneixen quines son les circumstancies i el context del conflicte.  

Aquest model es que acullen la majoria de legislacions autonòmiques sobre mediació familiar, 

l’actuació del mediador es limita a apropar les postures entre les parts, deixant que, elles mateixes, 

siguin les que gestionin les seves diferencies. Ara be, en els assumptes civils i mercantils, 

normalment, no hi han implicacions de caràcter familiar, solen ser de caràcter econòmic, mercantil o 

empresarial. Aquest fet provoca que, les emocions i sentiments de les parts es gestionen de forma 

diferent. En la majoria de mediacions civils o mercantils, les parts han acudit al mediador precisament 

pels seus coneixements tècnics, amb la intenció de que, sigui ell mateix, el qui resolgui la qüestió 

litigiosa. En aquest casos el paper del mediador serà molt mes actiu, aquest es el paper que dur a terme 

el mediador “directiu” 

- El MEDIADOR DIRECTIU s’involucrarà molt mes en el procediment, orientant la seva tasca 

professional a la recerca d’un acord. Solen ser conflictes de naturalesa civil, mercantil o empresarial, 

on les parts, per si mateixes, son incapaces d’aportar algun tipus de solució que beneficií a ambdues. 

Les parts, solen sol·licitaran els serveis del mediador d’una forma activa, requerint que el mediador 

faciliti alguna alternativa al problema, que s’involucri en el cas o que ofereixi solucions al respecte. 

Cap la possibilitat de que, el mediador, ofereixi mes d’una solució, en aquest cas, les parts decidiran 

sobre quina solució volen treballar per tal d’intentar arribar amb una acord.  
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5. PROCEDIMENT MEDIACIÓ 
 

Es tracta d’un procediment senzill i flexible, s’adequa a les necessitats de les parts, adaptant-se, a la 

vegada, a les pròpies circumstancies de cada cas. En base al principi de flexibilitat, serà convenient 

establir una sèrie de pautes per tal de garantir l’eficàcia del procés. Per tant, podríem dir que, el 

procediment de mediació, es un procediment flexible però mínimament estructurat per les següents 

fases:
128

 
5.1 INICI. 

 

Les parts, seran les que decidiran sotmetre el cas a mediació instant una “sol·licitud d’inici”. En la 

sol·licitud, es consignaran els dades identificatives de les parts i l’objectiu de la mediació, a més, podrà 

anar acompanyada de tots aquells documents sobre els que es recolza la petició. Aquesta iniciativa també 

es podrà realitzar d’ofici, una vegada iniciat el procés judicial, el Jutge invitarà a les parts a que acudeixin  

a una sessió informativa de mediació, citant-les en un dia i una hora concreta. 

D’altra banda, independentment de com s’hagi iniciat el procés, si les parts decideixen acudir a la 

mediació, fins que aquesta no finalitzi, no es podrà interposar cap acció judicial. En el cas de que el 

procés judicial ja estigues en curs, les parts de comú acord, podran sol·licitar la suspensió. 

 

Quan el Mediador o la Institució de Mediació rebi la sol·licitud, citarà a les parts per a la celebració de la 

“Sessió Informativa”. Si es produeix l’assistència injustificada d’alguna de les parts, s’entendrà que 

desisteix a la mediació sol·licitada. Si per contra, les dos compareixen, abans del inici, el mediador 

informarà a les parts de les causes que poden afectar a la seva imparcialitat i de totes aquelles 

característiques, costes, organització i conseqüències de la mediació. 

Seguidament, es procedirà a escollir el mediador, el mes convenient es que, les parts,  acudeixin a una 

Institució de Mediació. Aquesta entitat podrà ser tant pública com privada i entre d’altres qüestions, 

s’ocupen de la designació dels mediadors, donant publicitat dels mediadors que actuen en el seu àmbit e 

informant de la seva formació, especialitat i experiència. 

 

5.2 DESENVOLUPAMENT 

 

El lloc, llengua i duració del procediment, seran els pactats per les parts, els quals,  ho hauran d’acordar 

en el termini mes breu possible. En relació a la celebració de les actuacions, s’intentaran concentrar en el 

mínim número de sessions.  

El procés de mediació s’entendrà per iniciat amb la celebració de la “Sessió Constitutiva” on el 

mediador i les parts firmaran “l’acta constitutiva o l’acta inicial”. Si la sessió constitutiva no prospera, 

en l’acta es declararà que la mediació ha estat “intentada sense efecte”. Si pel contrari, prospera, es duran 

a terme les “Sessions de Mediació”, les quals, podran ser privades o conjuntes.  
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A través d’aquestes sessions, les parts, amb ajuda del mediador, intentaran solucionar el conflicte. Durant 

el transcurs de les sessions, la llei permet la presencia de terceres persones (advocats, perits o experts) per 

a que assessorin a les parts o resolguin qüestions tècniques.  

En relació a la duració del procediment, la norma estatal, únicament indica que serà “el mes breu possible 

i en el mínim nombre de sessions”. D’altra banda,  la majoria de Lleis Autonòmiques son mes concretes, 

solen establir una duració màxima tres mesos. 

El mediador convocarà a les parts a cada sessió amb l’antelació necessària, dirigirà les sessions i facilitarà 

les exposicions d’una manera equitativa i equilibrada, per tal de que cada part tingui les mateixes 

oportunitats d’intervenir i defensar els seus drets e interessos.  

 

Durant el transcurs del procediment, les parts podran acordar que totes o part de les actuacions es duguin 

a terme electrònicament. Les reclamacions de quantitat que no excedeixin de 600€, es podran tramitar 

perfectament a través de mitjans electrònics, a excepció de que, a alguna de les parts, li sigui impossible 

la utilització d’aquest mitjans. 

 

5.3 FINALITZACIÓ. 

 

En el procediment de mediació regeix el principi de voluntarietat, les parts tenen llibertat per a poder 

iniciar la mediació i de donar-la per finalitzada sense necessitat d’al·legar cap tipus de causa o motiu. Per 

tant, el procediment acabarà quan les part ho decideixin, per l’existència d’acord o no entre les parts, o be, 

perquè totes o alguna d’elles donen per finalitzada la mediació, deixant transcorre el termini màxim per 

arribar a un acord. També es podrà posar fi al procediment quan el mediador aprecií, justificadament, que 

les postures de les parts son irreconciliables. En aquest sentit, el mediador també podrà donar-lo per 

finalitzat quan sorgeixin alguna d’aquestes causes. 

1. Falta de col·laboració d’alguna de les parts. 

2. Incompliment de les condicions establertes. 

3. Inassistència injustificada i reiterada d’alguna de les parts. 

4. Quan consideri que el conflicte s’ha d’abordar per una altra forma d’intervenció o tractament. 

 

El procediment s’entendrà per conclòs quan el mediador dicti “l’acta final” on es determinarà la causa 

que ha posat fi a la mediació, a més, haurà d’anar firmada per totes les parts i pel propi mediador o 

mediadors, s’entregarà un exemplar original de l’acta a cada una d’elles. En el cas de que alguna de les 

parts es negues a firmar l’acta, el mediador ho farà constar en la mateixa, entregant un exemplar a les 

parts que ho desitgin. 

 

Si finalment les parts arriben amb un acord, el mediador procedirà a dictar “l’acord de mediació”, estarà 

firmat pel mediador, les parts o els seus representants, en el cas de que en tinguessin. S’entregarà un 

exemplar original a cada una d’elles, reservant una per al mediador, per a que procedeixi al seu 

arxivament. A mes, aquest acord haurà de contenir:  

- La identitat i domicili de les parts. 

- El lloc i la data de celebració de l’acord. 

- La confirmació de que s’ha seguit el procediment segons la Llei i els principis de la mediació. 

- El nom dels mediadors i de les Institucions que haguessin intervingut. 

 

El mediador informarà a les parts del caràcter vinculant de l’acord, i que, si ho prefereixen, poden 

atorgar-li títol executiu si l’eleven a Escriptura Pública davant Notari. En aquest cas, les parts presentaran 

l’acord davant Notari, el qual, verificarà que l’acord compleix els requisits legals establerts i que el seu 

contingut no es contrari a Dret. En el cas de que l’acord s’hagi pactat havent un procés judicial pendent, 

les parts podran sol·licitar al Tribunal la seva homologació. 

Contra lo convingut en l’acord de mediació, tant sols podrà exercitar-se “L’ACCIÓ DE NUL·LITAT”. 
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6. L’ACORD DE MEDIACIÓ 

 
Es el contracte a través del qual, les parts, solucionen total o parcialment, la controvèrsia que han acordat 

sotmetre a mediació. Evitant d’aquesta manera, l’inicií d’un plet o la finalització del mateix, en el cas de 

que ja s’hagués iniciat.
129

 

 

6.1 REGULACIÓ 

 

Degut a la seva naturalesa transaccional, cap la possibilitat de que, l’acord de mediació, estigui  subjecte 

al Dret dels contractes, concretament, al regim jurídic del “contracte de transacció”, amb l’excepció 

d’aquells aspectes directament regulats en la Llei 5/2012.
130

  

Tot i les similituds amb el contracte transacció. Ambos contractes persegueixen finalitats diferents. La 

finalitat de l’acord de mediació es basa, principalment, en que, les parts afectades pel conflicte, solucionin 

el conflicte que tenen en comú, amb l’ajuda d’un mediador i excloent la possibilitat de que, cap altra 

persona, Àrbitre o Jutge, pugui imposar una decisió.
131

  

 

6.2 CONCEPTE 

 

La Llei de la Mediació no proporciona un concepte clar, tant sols aporta una sèrie d’elements útils per a 

l’elaboració d’una possible definició. En primer lloc, la LL.5/2012 defineix la mediació com a un mitjà de 

solució de controvèrsies. A través d’aquest precepte, es pot deduir que, l’acord, es com el “fi propi” 

d’aquest mètode de resolució de conflictes.
132

  

D’altra banda, la llei exigeix que, l’acord, versi sobre una part o sobre la totalitat de les matèries sotmeses 

a mediació, específicament, sobre” les obligacions que cada part assumeixi”. A més, el mediador haurà 

d’informar a les parts del caràcter vinculant de l’acord, disposant que, contra lo convingut, tant sols es 

podrà exercir l’acció de nul·litat per les causes que invaliden els contractes.
133

 

De les disposicions citades anteriorment, es posa de manifest;  

1. La seva naturalesa contractual, podríem definir a l’acord de mediació com a un contracte, un 

negoci jurídic de caràcter bilateral, generant obligacions per a ambdues parts. 

2. Per poder parlar d’acord mediació, serà necessari que, de manera prèvia, les parts que estan en 

conflicte s’hagin compromès en resoldre el cas per la via de la mediació.  

 

6.3 REQUISITS VALIDESA  

 

 FORMA 

“L’eficàcia constitutiva es la forma escrita”, solament existirà acord quan, les parts, hagin manifestat 

el seu consentiment firmant un document que permeti deixar constància de lo acordat.
134

  

Es evident que, la forma escrita, es el vehicle d’expressió de la voluntat contractual que es requereix 

per a que l’acord de mediació sigui vàlid. No obstant, i tot i no ser aconsellable (provocaria incertesa, 

inseguretat jurídica i afectaria al seu valor probatori) la llei no estableix cap inconvenient, en que, les 

parts, deroguin de mutu acord aquesta exigència. En aquest cas, quedaran vinculants des de el moment 

                                                 
129 LOPEZ DE ARGUMEDO, ALVARO. FERNANDEZ DE LA MELA, JOSE MARIA; “El acuerdo de 

mediación”, Abogados de Uria Menendez (pag.1) 
130 L’acord de mediació comparteix amb el contracte de transacció la seva “estructura bifront”, permeten desplegar 

els seus efectes en diferents àmbits. L’acord de mediació es, al igual que la transacció, es un contracte, i com tal, es 

generador de fonts d’obligacions, (Art.1089 CC).  
131 “El acuerdo de mediación”, Abogados de Uria Menendez (pag.5) 
132 Ley 5/2012, de 6 de Julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles (Art.1) 
133 Ley 5/2012, de 6 de Julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles (Art.23) 
134 Ley 5/2012, de 6 de Julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles (Art.23) 
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en que hagin manifestat el seu consentiment, sense necessitat de tenir que documentar les declaracions 

de voluntats de les parts.
135

  

Aquest tipus de pacte, no serà oposable quan l’acord es configuri com a títol executiu. Es a dir, tot i 

que el requisit de forma pot ser modificat lliurement per les parts, la forma escrita, es considerà un 

requisit inderogable per a poder dotar de força executiva a l’acord de mediació.
136

 

 

Si la mediació conclou mitjançant acord, l’acta final, haurà d’expressar, de forma clara i 

comprensible, el contingut de l’acord de mediació, així com de la firma de les parts. Quan ambdós 

requisits quedin satisfets, el requisit de la forma escrita s’entendrà complert. De fet, com a regla 

general, l’acord de mediació quedarà perfeccionat, adquirint plena validesa eficàcia jurídica, desprès 

de que les parts hagin firmat l’acta final.
137

 

Cap la possibilitat de que, les parts, s’adhereixin i documentin l’acord amb anterioritat a l’emissió de 

l’acta final. En aquest cas, sempre que es compleixin amb les exigències legals, l’acord quedarà 

vàlidament perfeccionat, adquirint plens efectes, amb la firma del document on no s’ha perfeccionat 

l’acord de mediació. Quan l’acta final s’emeti, es limitarà a fer constar que la mediació ha conclòs 

amb un acord entre les parts en els termes de “acord de mediació-document” el qual, ha estat firmat 

amb anterioritat e incorporant-lo per referència.
138

 

 

Si comparem ambdós supòsits podem veure que, per a que existeixi acord de mediació, serà precisa la 

firma de, almenys, un d’aquest dos document, ja sigui l’acta final o el document on s’ha acordat la 

mediació. 

 

 CONTINGUT LEGAL MÍNIM 

Tot acord haurà de contenir, com a mínim, els següents preceptes;
139

 

1. La identitat i domicili de les parts. 

2. El lloc i la data de subscripció. 

3. Les obligacions que assumeix cada part. 

4. Indicar que s’ha seguit un procediment de mediació ajustat a les disposicions de la LL.M. 

5. Identificació del mediador o de la institució de mediació. 

 

La falta d’aquest contingut mínim no provocaria la invalidesa de l’acord, el fet de no indicar el  

domicili d’alguna de les parts, no es motiu suficientment greu per a plantejar la invalidesa del mateix. 

Es més, si alguna de les parts pretengués al·legar la ineficàcia de l’acord en base a aquesta 

irregularitat formal mínima, estaria actuant amb “abús de poder”. 

En tot cas, quan les parts pretenguin atorgar eficàcia executiva a l’acord mitjançant la seva elevació a 

públic, serà necessari que, tots els defectes relacionats amb el contingut, per mínims que siguin, 

hagin estat resolts. 

 

L’acord de mediació podrà incloure altres disposicions habituals en el tràfic civil i mercantil, com 

son; la clàusula de confidencialitat, la del dret aplicable, la de resolució de disputes o la d’elevació a 

públic. En relació a aquesta última clàusula, res impedeix que, ambdues o una de les parts, es 

reservin la facultat d’exigir, en un moment posterior, la seva elevació a públic.  

 

 

 

 

                                                 
135  Del Art.1279 del  Codi Civil es pot deduir que, la falta de forma escrita no comprometrà la perfecció i validesa 

de l’acord. 
136 Ley 5/2012, de 6 de Julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles (Art.25) 
137 Ley 5/2012, de 6 de Julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles (Art.22.3) 
138 “El acuerdo de mediación”, Abogados de Uria Menendez (pag.15) 
139 Ley 5/2012, de 6 de Julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles (Art.23.1) 
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 EFICACIA EXECUTIVA 

A mes de realitzar-se per escrit, per a que l’acord pugui desplegar els seus efectes, haurà de complir 

els següents condicions; 

1. Ser una font d’obligacions, imposa a les parts el deure d’observar lo pactat, en particular, 

d’abstenir-se de plantejar la controvèrsia en seu judicial. 

2. Resoldre de manera efectiva les qüestions sotmeses a mediació. 

3. Tenir eficàcia executiva, les parts hauran d’haver configurat l’acord com a títol executiu, 

elevant-ho a Escriptura Publica, procedint a la seva inscripció en el Registre. 

 

6.4 LÍMITS MATERIALS I TEMPORALS 

 

En relació a l’objecte, l’acord podrà versar sobre totes o part de les qüestions sotmeses a mediació. No 

obstant, s’estableixen una sèrie de límits;
140

  

 MATERIAL; exclou la possibilitat de que, qüestions no sotmeses al procediment de mediació, 

puguin ser objecte de l’acord. 

 TEMPORALS; aquells pactes als que, les parts, hagin arribat amb posterioritat a la finalització del 

procés, no podran ser qualificats com a acords de mediació. La qualificació “acord de mediació” 

queda estrictament reservada als acords realitzat dins del procediment de mediació, expressats 

com a tals en l’acta final.  

  

 6.5 EFECTES 

 

A. EFICACIA OBLIGACIONAL 

Partint de la idea de que l’acord de mediació es un contracte “font d’obligacions”, com a tal,  

tindrà força de llei entre les parts, tal i com s’estableix en el Art. 1091 CC. A mes, la llei 

imposa, al mediador, el deure d’informar a les parts del caràcter vinculant de l’acord al que les 

parts hagin arribat.
141

 

Es a dir, l’acord de mediació solament vincularà a les parts que l’hagin celebrat. A més, 

quedaran obligades a no poder plantejar el conflicte en seu judicial o arbitral. En cas 

d’incompliment, la part afectada, podrà acudir a la via judicial, o arbitral segons el cas.
142

  

 

B. EFICACIA PROCESSAL  

La Llei 5/2012,  no compte cap previsió al respecte, la seva determinació parteix de l’anàlisi del 

regim jurídic del contracte de  transacció. Com a regla general, s’entén que la transacció tindrà 

naturalesa processal quan es fonamenti en una “transacció judicial”. Si traslladem aquesta idea 

dins l’àmbit de la mediació, serà necessari que, l’acord, estigui homologat judicialment. 

 

C. EFICACIA EXECUTIVA. 

L’acord de mediació no te reconeguda força executiva de manera automàtica, serà necessari que 

es configuri com a un títol executiu, mitjançant la seva elevació a Escriptura Pública o be 

sotmeten l’acord de mediació al Jutge per a que procedeixi a la seva homologació.
143

 

No obstant, abans de poder instar l’execució forçosa, la Llei concedeix un termini de 20 dies per 

a que les parts procedeixin a la seva “execució voluntària”.  

 

 

 

                                                 
140

 Ley 5/2012, de 6 de Julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles (Art.23) 
141

 Ley 5/2012, de 6 de Julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles (Art.23) 
142 Código Civil (Art.1124) 
143

 Ley 5/2012, de 6 de Julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles (Art.25) 
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6.6  RÉGIM INEFICÀCIA. ACCIÓ DE NUL·LITAT 

 

La Llei 5/2012, inclou una previsió sobre el “regim d’ineficàcia” dels acords, establint que, contra lo 

convingut en l’acord de mediació solament podrà exercitar-se l’acció de nul·litat per les causes que 

invaliden els contractes.
144

  

 

L’afectat, podrà al·legar la invalidesa de l’acord en base als següents motius; 

1. Absència d’algun dels denominats “requisits essencials dels contractes” com ho son; el 

consentiment, l’objecte, la causa o la forma. 

2. L’acord versa sobre matèries no disponibles o be, contradiuen els requisits de validesa establerts 

en la Llei 5/2012.  

3. Extralimitació límits de l’autonomia privada. 

4. La mediació s’ha dut a terme per part d’un representant sense poder. 

5. L’objecte subjecte a mediació es il·lícit, impossible o indeterminat, o be, la pròpia causa es 

il·lícita. 

6. Defectes de capacitat i vicis del consentiment, regulats en els Art. 1300 i 1301 del CC. La 

invalidesa també s’estén als “supòsits de rescindibilitat,” com quan l’acord s’ha celebrat de frau de 

creditors (Art. 1291.3 CC), entre altres.  

 

6.7 EXECUCIÓ ACORD MEDIACIÓ
145

 

 

Abans de poder instar l’execució forçosa de l’acord, la llei atorga un termini de 20 dies per a que, les 

parts, executin voluntàriament el acord. Transcorregut aquest període, l’acció per instar l’execució de 

l’acord caducarà als 5 anys, a comptar des de el dia en que es va elevar a Escriptura Publica.
146

 

La demanda executiva s’haurà d’interposar davant del Jutjat de Primera Instancia del lloc en que s’hagués 

firmat l’acord de mediació.
147

 La demanda haurà d’anar acompanyada de;
 148

 

  L’Escriptura Pública que contingui el acord de mediació. 

  Copia de les actes de la sessió constitutiva i final del procediment de mediació. 

En relació a la possible intervenció d’advocat i procurador, la postulació serà preceptiva, a excepció de 

que, l’acord elevat a Escriptura Publica reculli una obligació dinerària no superior a  2000€.
149

 

Admesa la demanda, el Jutge procedirà ha despatxar l’execució de l’acord de mediació, elevat a 

Escriptura Pública. 
150

  

Notificat el auto per el que es despatxa l’execució, l’executa’t podrà oposar-se a la seva execució, dins 

dels 10 dies següents i en base als següents motius: 

1. L’obligació assumida en l’acord de mediació ja s’ha complert. Serà necessari que justifiqui 

documentalment que, realment, ja ha complert amb l’obligació exigida en l’acord.
151

  

2. L’acció executiva ha caducat. Es a dir, la part afectada, no pot sol·licitar l’execució de l’acord 

per haver transcorregut el termini màxim per interposar aquesta acció. (5 anys, a comptar des de 

la seva Elevació a Públic).
152

  

3. L’acord de mediació no compleix els requisits establerts per a ser un Títol executiu, establerts en 

el Art. 559 de la LEC. 

 

                                                 
144 Ley 5/2012, de 6 de Julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles (Art.23) 
145 www.elderecho.com “La ejecutoriedad del acuerdo de mediación” (15 Enero 2013) 
146 Ley 1/2000, de 7 de Enero, de Enjudiciamiento Civil (Art.518) 
147 Ley 1/2000, de 7 de Enero, de Enjudiciamiento Civil (Art.545.2) 
148 Ley 1/2000, de 7 de Enero, de Enjudiciamiento Civil (Art.550) 
149 Ley 1/2000, de 7 de Enero, de Enjudiciamiento Civil (Art.539) 
150 (Art. 20 LEC) En aquells casos en que, l’executa’t hagués assumit l’obligació d’entregar una quantitat 

determinada de diners, no serà necessari que se li requereixi el pagament per tal de poder procedir al 

embargament dels seus bens.  
151 Ley 1/2000, de 7 de Enero, de Enjudiciamiento Civil (Art.556.1) 
152 Ley 1/2000, de 7 de Enero, de Enjudiciamiento Civil (Art.518) 
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IV. INFLUENCIA MEDIACIÓ I ARBITRATGE A CATALUNYA 

 

1. INSTITUCIONS MÉS RELLEVANTS 

 

1.1 ARBITRATGE. TRIBUNAL ARBITRAL DE BARCELONA
153

 

El “Tribunal Arbitral” es l’òrgan que administra l’arbitratge, concretament, s’encarreguen de designar 

els arbitres quan les parts no ho hagin previst, vetllen per la transparència del procediment arbitral o pel 

compliment de la normativa prevista en la Llei de l’Arbitratge. A Catalunya, destaca la intervenció de set 

Tribunals Arbitrals (Barcelona, Girona, Sabadell, Terrassa, Granollers, Manresa, Vic) a mes del Tribunal 

Tècnic Arbitral. Entre els quals, actualment, destaquen les funcions realitzades per part del “Tribunal 

Arbitral de Barcelona”.  

El TAB es considerat un dels organismes mes rellevants en la resolució de conflictes, durant l’any 2015, 

va arribar a tramitar un total de 51 casos per un import de 63,7 milions d’Euros. De fet, durant el mes de 

Maig de l’any 2015, la quantia dels conflictes resolts a través de l’arbitratge gestionat des del TAB va 

augmentar un 250%, passant dels 18,3 milions d’euros al 2013 als 63,6 al 2014. L’any 2014, es van 

tramitar 51 expedients, tots ells nacionals, entre els quals, 94% eren de Dret i tant sols un 6% d’Equitat.   

 

1.1.1 NATURALESA 

 

El TAB es l’òrgan encarregat de gestionar i coordinar institucionalment l’administració de tot tipus 

d’arbitratges que sorgeixen dins del territori de Catalunya, principalment en matèria civil i mercantil, 

sense limitació geogràfica. Va ser constituït l’any 1989 per part de l’Associació Catalana per a 

l’arbitratge, entitat integrada per; l’associació de la Camara Oficial de Comerç, Industria i Navegació de 

Barcelona, l’il·lustre Col·legis d’Advocats de Barcelona, l’il·lustre Col·legis de Notaris de Catalunya i 

pel Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya.  

 

1.1.2 CARACTERÍSTIQUES 

 

- Està compost per cinc membres, els quals, no exerceixen la funció d’àrbitres, les seves tasques es 

centren principalment en la gestió de l’arbitratge i en la designació dels arbitres, vetllant, a la vegada, 

per a l’existència d’una adequada administració de l’arbitratge i pel correcte desenvolupament dels 

procés arbitral. 

- Ofereix un procediment específic per tal de que, el conflicte, es pugui dirimir en uns mesos i en una sola 

instancia alternativa a la justícia ordinària.  

- Per tal de que les parts puguin acudir al TAB, el propi òrgan ofereix el model d’una clàusula 

potestativa. De totes maneres, si les parts enfrontes han introduït, prèviament, una clàusula en el 

contracte que tenen en comú o acorden, de comú acord, sotmetre’s a l’arbitratge que ofereix el TAB 

també serà vàlid. 

- No es correcte comparar aquest Tribunal amb la Cort Arbitral de Catalunya, de fet, tot i tenir 

característiques similars, son dos òrgans completament diferents.
154

  

 

1.1.3 NORMATIVA  

 

Des del 26 de Juliol de 2004 (data que es va aprovar el text del vigent Reglament del TAB), tots els 

arbitratges iniciats en el TAB es regeixen per aquest Reglament. En els últims anys, alguns preceptes del 

Reglament han quedat derogats a causa de la creació de “nous procediments arbitrals”..  

                                                 
153 www.tab.es 
154 La Cort Arbitral de Catalunya es va crear el 9 de Octubre de 2015 per part de dos institucions, el Consell de 

Cambres de Catalunya i el Col·legi de Notaris de Catalunya, per tal de resoldre aquelles controvèrsies arbitrals en 

matèries de dret públic, civil i mercantil. La Generalitat l’ha designat per administrar tots aquells arbitratges que 

es plantegin dins l’àmbit de la contractació publica, com alternativa a la via judicial. 

http://www.tab.es/
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El 28 de Gener de 2014, la Junta de Govern de l’Associació Catalana per l’Arbitratge va aprovar per 

unanimitat el nou Reglament de Procediment Abreviat, la introducció d’aquest nou procediment va 

provocar la modificació d’alguns preceptes del Art. 14 del Reglament de la TAB. El procediment abreviat 

es caracteritza per; 

1. La seva durada, el conflicte quedarà resolt en un termini màxim de 60 dies, prorrogables 

motivadament per 30 dies mes. 

2. S’eliminen tots aquells tràmits innecessaris que poden afectar a la rapidesa en la que es resolen 

els conflictes sotmesos a arbitratge 

3.  El procediment de designació de l’àrbitre i el d’al·legacions de les parts, es tramitaran 

paral·lelament. 

4. Aquest procediment s’aplicarà, com a regla general, en aquells conflictes d’una quantia 

superior als 30.000€. 

5. S’aplicarà una bonificació del 30% del cost. 

6. Es requereix la cooperació i participació activa de les parts. 

 

El 3 de Juny de 2014, la Junta de Govern de l’Associació Catalana per a l’Arbitratge va aprovar per 

unanimitat el Reglament de l’Arbitratge d’Emergència. Aquest tipus d’arbitratge tant sols s’aplicarà en 

procediments d’adopció de les mesures cautelars, sempre la seva adopció sigui tan urgent que no sigui 

possible esperar el tribunal Arbitral quedi constituït. 

 

1.1.4 ARBITRES 

 

Hauran de disposar d’una experiència mínima de 15 anys, complir els criteris de qualificació necessaris 

per a poder ser admesos en el llistat d’àrbitres del TAB i sotmetre’s als Codis Ètics i de Bones Pràctiques.  

L’àrbitre serà escollit per les parts de mutu acord, entre els professionals inclosos en el Registre d’àrbitres 

del TAB. D’altra banda, si les parts coneixen d’algun àrbitre de la seva confiança, podran acordar 

prèviament que, l’arbitratge, es sotmeti a aquell àrbitre en concret. En aquest supòsit, el TAB valorarà les 

circumstàncies professionals i d’independència de l’àrbitre proposat, a mes, si fos necessari, el Tribunal 

també ratificarà l’acord de les parts. 

Si finalment les parts no es posen d’acord, l’àrbitre el designarà el TAB i sempre que sigui possible, 

comptaran amb la intervenció de les parts. L’elecció s’haurà de realitzar en base a l’objecte de l’arbitratge 

i respectant les manifestacions introduïdes en els escrits introductoris realitzats per les parts, en relació al 

perfil de l’àrbitre que desitjaven les parts. 

 

1.1.5 HONORARIS 

 

Tots els arbitres, i en el seu cas, les institucions arbitrals, tenen dret a percebre els corresponents 

honoraris. Dins l’àmbit del TAB, la tarifa establerta tant sols cobrirà l’actuació del TAB i els honoraris de 

l’àrbitre, si intervinguessin tres, la quantitat assignada es doblarà. El pagament es distribuirà entre les dos 

parts, no obstant, serà precís que, la part que ha sol·licitat la intervenció de la TAB, pagui una quantitat 

fixa en concepte de despeses d’obertura i registre de l’expedient. En cas de que quantia ha pagar fos 

indeterminada o en cas de dubte, el TAB serà l’encarregat de fixar la tarifa.
155

 

En cas de falta de pagament, el laude contindrà una condemna expressa a la part que hagi deixat de 

satisfer les costes de l’arbitratge. 

 

En relació a les taxes, el TAB fixa una taxa de registre i honoraris per trams de quantia. Les despeses 

d’obertura i de registre de l’expedient oscil·len els 350€. Els honoraris dels arbitres i les despeses 

d’administració variaran en funció de la manera en que s’hagi dut a terme l’arbitratge, si l’arbitratge 

s’hagués realitzat integrament, la quantia a pagar es fixarà tenint en compte les següents xifres. 

 

                                                 
155 Ley 60/2003, de 23 de Diciembre de Arbitraje (Art.21.2), Reglament TAB (Art.30) (Art.31) (Art.32) 
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QUANTÍA EN LITIGIO MÍNIMO MÁXIMO 

(Euros) (Euros) (Euros) 

Hasta 20.000 1.800 4.000 

de 20.001 a 45.000 4.000 6.750 

de 45.001 a 90.000 6.750 9.000 

de 90.001 a 180.000 9.000 14.400 

de 180.001 a 600.000 14.400 24.000 

de 600.001 a 1.500.000 24.000 30.000 

Superior a 1.500.000 30.000 30.000 + 0,5% s/increment 

 

Si l’arbitratge no s’arriba a realitzar de manera integra, la quantia es determinarà en base als següents  

percentatges. En la graella apareixen dos tipus de percentatges. Els aplicables a aquells casos en que, els 

expedients, s’arxiven sense cap mes tràmit i els aplicables a aquells supòsits en els que, les parts, han 

arribat a un acord transnacional i els interessà que aquest acord s’homologui a través d’un laude. 
. 

MOMENTO DEL ARCHIVO ARCHIVO LAUDO TRANSACCIONAL 

Tareas realizadas % de la tarifa % de la tarifa 

1.- Inicio (traslado normal) 4%   

2.- Inicio (traslado complejo) 8%   

3.- Traslado de la contestación 10%   

4.- Notificación de la integración 12%   

5.- Integración con oposición 16%   

6.- Celebrado el acta de inicio 26% 46% 

7.- Periodo de alegaciones 

(presentado el primer escrito de alegaciones) 
39% 59% 

8.- Periodo de proposición de prueba (presentado el escrito de 

proposición de prueba) 
52% 72% 

9.- Práctica o conclusiones  

(acordada por el Árbitro la proposición de prueba) 
68% 88% 

10.- Presentadas las conclusiones y antes de la emisión del 

laude / Laudo transaccional 
90% 90% 

  

El Reglament també permet que, les parts, puguin modificar la quantia assignada mitjançant un escrit 

d’al·legacions, serà necessari que adjunti el justificant d’haver liquidat al TAB la suma necessària per 

poder atendre les despeses i honoraris previsibles de l’arbitratge. La falta de justificació permetrà que, 

l’àrbitre, es pugui abstenir de tractar o resoldre el laude, excloure’ls de l’objecte de l’arbitratge o be, 

suspendre o donar per finalitzades les actuacions arbitrals. 

Si la part formula reconvenció, serà necessari que, en l’escrit d’al·legacions, s’ajunti el justificant d’haver 

liquidat al TAB la suma necessària per a poder atendre a les despeses i honoraris previsibles per la 

tramitació de la reconvenció. Si aquest pagament no s’arriba a justificar, l’àrbitre no podrà donar a tràmit 

la reconvenció.  
 

1.1.6 ACTUACIONS 

 

 Anualment, el TAB convoca “el premi TAB”, el principal objectiu d’aquest guardó es difondre la 

cultura de l’arbitratge així com al foment del seu ús. De la mateixa manera, des de 2001, el Tribunal 

publica, juntament amb la Llibreria Bosch el “anuari de Justícia Alternativa”, aquesta publicació es 

l’única que, l’Estat, dedica integrament a l’arbitratge i als MARC. El TAB també organitza, juntament 

amb ESADE, un “curs anual d’especialització” destinat a formar juristes per tal de que puguin 

actuar com a arbitres o com a lletrats defensors en arbitratges.  

 

 El TAB es una institució que aposta per la modernitat, el passat mes de Setembre de 2015,  va 

procedir a la firma del “Pacte del Temps”, iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Barcelona, a 

través de la qual, s’invita a la ciutadania, entitats, associacions i a les organitzacions socials i 

econòmiques a construir, conjuntament, una ciutat que promogui la conciliació de la vida personal, 
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familiar i laboral. El TAB es suma a aquesta idea per tal d’aconseguir reforçar la racionalització 

horària i la conciliació laboral, familiar i personal. 

 

 Durant el mes de Desembre de 2015, Les institucions arbitrals corporatives d’Espanya van reconèixer, 

mitjançant una “placa commemorativa”, la tasca del President del TAB, Jesús de Alfonso, 

concretament, per la seva aportació de qualitat al mon arbitral i per el seu lideratge en la creació i 

organització en els trobades d’organitzacions arbitrals corporatives.  

 

 Per tal de modernitzar la gestió dels seus processos, el mes d’Octubre de 2015, la TAB va apostar per 

el “cloud compunting” amb l’objectiu d’aconseguir una major simplificació administrativa. 

D’aquesta manera, el Tribunal s’aliena amb les grans institucions europees d’arbitratge, les quals, 

també han implementat processos semblants.  

 

 El TAB firmà un “conveni de col·laboració” amb la patronal de les PIMEC (petites i mitjanes 

empreses) per tal de promoure els beneficis de l’arbitratge entre els associats de la patronal i 

treballant, de manera conjunta, per tal d’ajudar a les PIMES en la millora dels seus recursos. 

El conveni també contempla la possibilitat de realitzar conferencies explicatives sobre els beneficis 

que genera el procediment arbitral en les petites i mitjanes empreses. Les principals seus de la patronal 

(Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida) van acollir durant els mesos de Setembre i Octubre de 2015 

conferencies tipus “xat”.  
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1.2 MEDIACIÓ. CENTRE DE MEDIACIÓ DRET PRIVAT DE CATALUNYA 

 
En comparació amb la Llei Estatal, la llei catalana es molt mes intervencionista, el legislador català va 

decidir crear aquesta institució especialitzada en mediació, per tal de que s’encarregués de gestionar la 

mediació a Catalunya.  

 

1.2.1 NATURALESA 

 

Aquesta institució va ser creada per la Llei 15/2009 de 22 de Juliol, de mediació en l’àmbit de dret 

privat. En el Capítol IV, s’estableix que, aquest òrgan, actuarà bàsicament en conflictes de dret privat 

caracteritzats pel trencament de les relacions entre persones que han es veuen obligats en seguir mantenint 

relacions en el futur. Entre els seus principals objectius destaquen;
156

 

1. Fomentar i difondre la mediació, facilitant l’accés a tot els ciutadans. 

2. Estudiar les tècniques de mediació. 

3. Gestionar el Registre general de persones mediadores en l’àmbit familiar i el Registre general de 

persones mediadores en els àmbits de dret priva. 

4. Designar al mediador. 

5. Realitzar el seguiment del procediment. 

6. Homologar els estudis realitzats pel mediador, així com els cursos i la formació especifica en 

matèria de mediació. 

Com en tota mediació, es caracteritza per la seva voluntarietat, confidencialitat, imparcialitat i neutralitat. 

A mes, el centre posa tots els seus mitjans i recursos al servei dels ciutadans, per de que coneguin la 

mediació, facilitant, de tal manera, el seu accés. 

 

1.2.2 REGISTRE 

 

Per tal de poder donar resposta a totes les sol·licituds de mediació, el Centre disposa de dos registres de 

persones mediadores, format per professionals acreditats i preparats que atendran les mediacions 

publiques de tot Catalunya.  

Tenint en compte la normativa vigent, per ser donat d’alta al Registre de Mediadors del Centre de 

Mediació de Dret Privat de Catalunya, caldrà que, la persona, compleixi els següents requisits; 

1. Tenir una titulació universitària oficial. 

2. Acreditar una formació i una capacitació especifica en mediació. 

3. Estar col·legiat en el respectiu Col·legi Professional, pertànyer a una Associació Professional de 

l’àmbit de la mediació, acreditada pel departament competent en matèria de dret civil, o be, prestar 

serveis de mediació per l’Administració. La tramitació en el registre es dura a terme de diferents 

maneres;
157

 

- Si pertanyen a un Col·legi Professional, s’hauran d’inscriure en el registre del propi col·legi, el 

qual, resoldrà la declaració de capacitació i traslladarà les inscripcions al Registre de l’àmbit 

corresponent del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. 

- Si son membres d’una Associació Professional acreditada o presten serveis de mediació en 

l’Administració Pública, podran demanar al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya la 

inscripció al Registre de l’àmbit corresponent, sent el propi centre el que resolgui sobre la 

declaració de capacitació. 

   4. Comptar amb una formació especifica en mediació. Aquesta formació la podrà adquirir 

mitjançant la realització de diferents cursos, homologats pel propi centre, amb una durada 

mínima de 230 hores, impartits per centres universitaris docents, per col·legis professionals o 

altres corporacions de dret públic. 

 

                                                 
156www.justicia.gencat.cat; Mediació Dret Privat 
157 Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat (Art.3) 

http://www.justicia.gencat.cat/
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Els mediadors que finalment, estiguin inscrits en els registres dels que disposa el centre, hauran 

d’actualitzar la seva formació especifica en mediació acreditant una participació activa d’un mínim de 40 

hores biennals en seminaris, jornades o altres activitat de formació, docència, supervisió, investigació o 

publicacions sobre la mediació. 
158 

 

1.2.3 ACTUACIONS 

 

 A través d’aquest Centre, el Departament de Justícia pretén fer créixer la xarxa de col·legis 

professionals que esdevinguin col·laboradors per impulsar la mediació al territori català, contribuint, a 

través de la mateixa, a facilitar-hi l’accés i el servei. 

 

 L’any 2014, es van atendre 1.059 consultes informatives presencial i es van gestionant 4.918 

expedients. A mes, a final d’any hi havien 1.375 mediadors actius. En el mateix any, es van tramitar 

3.572 sol·licituds de mediació, entre aquestes; 

- Inici;  2.559 de manera directa i 1.013 per derivació judicial.  

- Finalització; 595 de manera directa i 352 per derivació judicial. 

- Finalització per acord; 350 de manera directa i 124 per acord judicial. 

 

 Durant l’any 2014, es van signar 67 convenir de col·laboració, es realitzar 6 sessions metodològiques 

al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i es van enviar 44 butlletins sobre la InfoMediació. 
159

 

 

1.2.4  ÒRGANS COL·LABORADORS 

Varies institucions, col·legis professionals o associacions han col·laborat directament en el 

desenvolupament de la mediació a Catalunya, a nivell general, destaquen les tasques realitzades per; 

 

- Comitè assessor del Centre de Mediació de Dret Privat. 

Òrgan col·legiat de caràcter constitutiu previst en el Reglament de mediació, constituït el 16 de Juny de 

2015 amb l’objectiu d’impulsar i fomentar la mediació de forma col·laborativa entres els diversos agents 

e institucions implicades. 

Entre les seves principals funcions destaca; la proposta d’accions de divulgació de la mediació, introduir 

millores en els procediments i la tècnica de mediació o informar sobre els codis deontològics i protocols 

de bones practiques en l’àmbit de la mediació.  

Està compost per la persona titular del Departament competent en matèria de Dret Civil, la directora del 

Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, un representant de cadascun dels Col·legis d’Advocats 

de Catalunya, un representant de les Associacions Professionals mes representatives dels ens locals amb 

experiència en el món de la mediació, un màxim de quatre persones de reconegut prestigi en l’àmbit de la 

mediació i una persona adscrita al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, la qual, actuarà com a 

secretaria. 

 

La constitució d’aquest Comitè també s’emmarca dins del “Pla Nacional per l’impulsar la mediació a 

Catalunya”, presentat el mes de Gener de 2015. Aquest Pla centra l’acció de Govern en sis objectius, a 

assolir en els propers dos anys, a comptar des de 2014, a través de diverses línies estratègiques de treball. 

 

- Registres de Serveis de Mediació Ciutadana. 

Registre de caràcter administratiu adscrit al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, la seva 

funció principal es donar publicitat dels serveis de mediació ciutadana de titularitat publica, creats per les 

Administracions Locals o per altes Entitats Públiques.
160

 

                                                 
158 Decret 135/2012, de 23 d’Octubre, per el que s’aprova el Reglament de la Llei 15/2009, de 22 de Juliol.  
159 www.justicia.gencat.cat 
160 www.gencat.cat (Departament de Justícia) Mediació en Dret Privat 

http://www.justicia.gencat.cat/
http://www.gencat.cat/
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- Comissió de mediació del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya. 

Des de l’aprovació de la primera llei de mediació familiar a Catalunya, tots els col·legis d’advocats 

catalans, han tingut la intenció de formar i promoure la mediació. Les actuacions col·legials mes 

destacables, comuns en tots els col·legis d’advocats, son;
161

 

1. Les Juntes de Govern, difonen la mediació entre els col·legiats. Formant-los a tots, tant als 

mediadors com als no mediadors, amb qualitat i rigor. Realitzant cursos homologats, organitzant 

conferencies, col·loquis i jornades o be, informant a través de circulars periòdiques sobre tots els 

esdeveniments i novetats legislatives sobre la mediació. 

2. El Col·legi d’Advocats de Figueres, durant el mes d’Octubre de 2009, va organitzar el III Congres 

de l’Advocacia Catalana. Participant activament en l’apartat de la mediació. 

3. Incorporació de la mediació en temaris de dret de família impartits per les escoles de practica 

jurídica.  

4. Col·laboracions i publicacions periòdiques d’articles referents a la mediació en revistes col·legials. 

5. Creació d’un Servei d’Orientació a la Mediació (SOM). 

6. Participació Activa dels responsables dels SOM i dels membres de les Comissions de Mediació en 

tots els actes, jornades, cursos i en aquells esdeveniments proposats pel Centre d’Estudis Jurídics, 

pel Centre de Mediació Privat de Catalunya o per associacions vinculades en mediació. 

7. Promoure la mediació entre els Jutges dels respectius partits judicials, posant a la seva disposició, 

els corresponents centres de mediació, mediadors, o be, oferint la possibilitat de derivar assumptes 

contenciosos a una entrevista al SOM. 

8. Organitzar visites institucionals amb els responsables de les Entitats Locals (Ajuntaments) per tal 

de promocionar i difondre la mediació i el SOM. En la majoria de casos, les reunions han finalitzat 

amb la firma de convenis amb els ajuntaments. A través d’aquest convenis es pretén coordinar la 

mediació a les ciutats i assegurar el dret d’assessorament, tanmateix, també s’intentarà assegurar el 

dret a l’assistència jurídica gratuïta a tots aquells ciutadans que s’adrecin al Servei de Mediació 

que gestiona l’Ajuntament corresponent. 

9. Col·laboren en l’activitat parlamentaria i governamental, relativa a la mediació. Ja sigui presentant 

esmenes o al·legacions sobre els projectes de llei i reglaments. 

 

- Servei d’Orientació a la Mediació (SOM) 

Es un servei que te per objecte impulsar i difondre, per tot el territori català, la mediació com a mètode de 

resolució de conflictes. El serveis seran prestats per advocats pertanyents a l’il·lustre Col·legi d’Advocats, 

sota la condició de mediadors, habilitada pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. Per tal de 

dur a terme la tasca d’orientació, serà necessari que, els advocats, s’hagin inscrit voluntàriament en el 

SOM, entre les seves funcions destaquen;
162

 

1. Informar sobre la possibilitat d’aplicar la mediació civil i mercantil. 

2. Orientar i atendre a la persona interessada en la mediació. 

3. Informar sobre la mediació i les seves característiques. 

4. Proporcionar el formulari de sol·licitud, facilitant l’ajuda necessària per a redactar-la.  

5. Informar directament sobre els requisits necessaris per ha obtenir assistència jurídica gratuïta o 

derivar al interessat al SOJ. 

6. Posar-se en contacte amb l’altra part implicada en la possible mediació oferint-li la mateixa 

informació, i si fos necessari, ajudar-la a redactar la sol·licitud de mediació. 

 

Els advocats tindran dret a rebre l’assessorament de la Comissió de Mediació del Col·legi i del Centre de 

Mediació de Dret Privat de Catalunya sobre les tasques e incidències pròpies de la funció d’orientació a la 

mediació.  

Per tal de poder inscriure’s en el torn d’orientació a la mediació, serà necessari que, el “mediador 

orientador”, s’obligui a prestar el seus serveis durant un any, a comptar des de la data d’inscripció i tant 

                                                 
161 Llibre Blanc de la Mediació 
162 www.icag.cat 

http://www.icag.cat/
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sols podrà renunciar al torn que correspongui sota causa justificada. Transcorregut el termini exigit, el 

mediador tindrà la llibertat de donar-se de baixa del SOM. Durant l’exercici de les seves funcions, les 

principals obligacions del mediador orientador son;
163

 

1. Respectar la intimitat dels usuaris del SOM, garantint, de la mateixa manera, la seguretat e la 

integritat de les seves dades.  

2. Facilitar la informació o les dades que li siguin requerides per part de la Comissió de Mediació per 

a l’elaboració de la memòria del servei.  

3. Assistir a les sessions de formació e informació que vagin destinades als mediadors orientadors. 

4. Col·laborar amb la Comissió de Mediació del Col·legi en tot allò que sigui lo necessari per al bon 

funcionament del servei. 

 

- Associació Catalana per al Desenvolupament de la Mediació i l’Arbitratge (ACDMA) 

Òrgan creat l’any 1993 amb la finalitat de desenvolupar, donar a conèixer, creant una opinió i fomentant 

els diversos mètodes alternatius de resolució de conflictes. Durant anys, l’associació ha estat un espai 

obert a tot tipus d’intercanvis d’experiències amb persones relacionades amb els MARC,concretament, 

amb la mediació.  

Amb el temps, l’exercici professional de la mediació de conflictes a Catalunya s’ha anat consolidant, tot i 

que, continua sent una activitat complementaria a una professió principal, degut a la manca d’oferta 

laboral, cada vegada mes persones han optat en dedicar-se laboralment, ja sigui a temps total o parcial. 

L’aparició d’aquest nova situació emergent, sorgeix la necessitat de que, l’associació, disposi d’un espai 

concret de trobada de mediadors professionals, independent de la seva procedència, integrat per 

estudiosos e impulsors de la mediació. De manera especial, aquest espai es un referent per als mediadors 

en formació. L’any 2009 l’ACDMA modifica els seus Estatuts e iniciar el seu camí com associació 

professional amb la denominació de “Associació Professionals de la Mediació de Conflictes de 

Catalunya”. Actualment, es tracta d’una entitat sense ànim de lucre, acreditada en l’àmbit de la mediació 

per la Generalitat de Catalunya, en virtut del Decret 135/2012.
164

 

 

Des de que es va convertir en associació professional en matèria de mediació, a mes de dur a terme una 

divulgativa  i de promoció de les MARC, també vetlla pel bon exercici de la professió i pel respecte dels 

drets dels seus destinataris, i en general, per a la defensa de tots aquells drets e interessos vinculats a 

l’exercici de la professió de la mediació.   

 

Podran adquirir la condició de “col·laboradors” de l’associació, totes aquelles persones o institucions que 

acreditin una trajectòria d’impuls, divulgació, docència, investigació e implantació de la mediació. Entre 

les seves finalitats destaquen: 

a. Vetllar pel bon exercici de la professió i pel respecte dels drets dels destinataris dels servies 

professionals, posant en coneixement de l’Administració de la comissió d’infraccions regulades en 

el Títol III de la Llei 7/2006. 

b. Representar a les persones associades i exercir accions en defensa de llurs drets e interessos. 

c. Proporcionar l’adequada formació pràctica en la mediació a les persones que sol·licitin el seu 

ingrés a l’associació. 

d. Prestar serveis a les persones associades, especialment, promoure la seva formació continua. 

e. Facilitar informació en matèria d’honoraris professionals, respectant sempre el regim de lliure 

competència. 

                                                 
163 El “mediador orientador” prestarà els seus serveis per torns rotatius, si per causa justificada no pugues assistir al 

torn que li correspongui, ho haurà de comunicar a la Comissió de Mediació amb una antelació mínima de 48 hores. 

Una vegada finalitzat el seu torn, el mediador haurà de  a tancar tots els expedients que hagi iniciat personalment.  

La tasca de mediador serà retribuïda, el pagament es farà efectiu anualment, la seva quantia dependrà del pressupost 

total que destini el Departament de Justícia i de les despeses de funcionament del Servei. 
164 Web ADCMA 
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f. Intervenir, per la via de la mediació o altres mètodes de resolució de conflictes no judicials, els 

conflictes professionals que es puguin produir entre persones associades o entre aquestes i terceres 

persones, sempre que les parts implicades ho sol·licitin de comú acord. 

g. Col·laborar amb els Col·legis Professionals d’àmbits afins o amb altres entitats que representin els 

interessos dels ciutadans directament vinculades a l’exercici de la professió. 

h.  Promoure la mediació en tot tipus de conflictes.  

En definitiva, podríem dir que, l’associació, aposta per la mediació com a una professió independent 

basada en una formació de grau o postgrau especifica en gestió i resolució de conflictes, i en una 

practica professional de qualitat on el ciutadà hi pugui accedir fàcilment. 
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2. INICIATIVES  

 

2.1 MEDIACIÓ 

 
2.1.1 PLA NACIONAL IMPULS MEDIACIÓ  

 
Aquest pla va ser presentat el passat 19 de Gener de 2015, per part del Conseller de Justícia, Germà 

Gordó, establint sis objectius a aconseguir en els pròxims dos anys. Principalment, s’intentarà doblar el 

nombre d’expedients de mediació finalitzats, tenint en compte que, avui en dia, no tots els expedients que 

s’inicien s’arriben ha concloure, tal i com es mostra en el següent taula.  
165

 

 

 
En aquest sentit, el Conseller va remarcat que, “cal incrementar el nombre d’expedients que acaben en 

mediació”, de la mateixa manera, va recordar que, actualment el 50% de les mediacions finalitzades es 

tanquen amb una acord satisfactori per a totes les parts. A part, cada any entren als Jutjats catalans un 

milió d’assumptes, mentre que, anualment, arriben al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya uns 

5000 expedients, dels quals, tant sols 1000 finalitzen. 

 

El pla centra la seva acció de Govern en sis objectius; 

1. Promoure la col·laboració entre els diferents col·lectius. 

2. Afavorir un veritable canvi cultural a favor de la mediació. 

3. Fomentar la cohesió social a partir de mesures preventives de resolució de conflictes. 

4. Equilibrar el tant per cent de conflictes resolts a través de la mediació en relació amb els litigis 

judicials. 

5. Impulsar la gestió integral de la mediació a través de la seva implantació en els diferents àmbits 

privats i públics. 

6. Millorar la qualitat de les mediacions. 

 

Per tal de poder assolir aquest sis reptes en els pròxims dos anys, el Govern a analitzat les principals línies 

de treball, basades en; l’elaboració de plans específics per a la difusió de la mediació entre els 

professionals i ciutadans, aclarir el rol de l’assessor legal en matèria de mediació, analitzar el impuls 

normatiu, ampliar el nombre de col·lectius compromesos en la implantació de la mediació o en potenciar 

la derivació judicial. Segons el Conseller, aquesta línea estratègica de treball suposarà un “veritable canvi 

cultural” provocant una major participació, diàleg i respecte.    

 

Durant el 2014, es van signar sis convenis nous amb diferents col·legis professionals per tal de potenciar 

la mediació entre els seus professionals. En total, es van signar 57 convenis sobre a la xarxa d’informació 

i orientació a la mediació a Catalunya amb ajuntaments, consells comarcals, entitats sense ànim de lucre o 

col·legis professionals. Totes aquestes institucions donen suport al Centre de Mediació de Dret Privat de 

Catalunya en la tasca d’informació de la mediació i tramitació de les sol·licituds de mediació.  

                                                 
165 www.govern.cat (nota de prensa) 19 de Gener de 2015 

http://www.govern.cat/
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Tanmateix, la directora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya ha anunciat que, el centre, 

s’encarregarà d’elaborar un pla de mediació integral entre l’Administració i els subjectes privats. 

En aquest sentit, el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya ha iniciat, al llarg del 2015, a realitzat 

mes de 50% de les actuacions previstes en el pla. A mes, tenint en compte els sis objectius que 

persegueix, el CMDP a dut a terme les següents actuacions;
166

 

1. Creació del Comitè Assessor del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya amb la finalitat 

d’impulsar i fomentar la mediació, de forma col·laborativa, entre els diversos agents e 

institucions. 

2. Per tal de promocionar e impulsar la mediació, durant el mes d’Abril, es va signar un conveni 

entre el Departament de Justícia i el CGPJ. 

3. Ampliació dels col·lectius compromesos amb la mediació. El Departament de Justícia a 

incorporat 17 col·legis professionals amb l’objectiu d’impulsar la mediació entre els seus 

professionals.  

4. Per tal l’impulsar mediació empresarial, es varen signar dos convenis amb dues institucions 

diferents, amb el conveni amb el centre de formació CECOT i amb la PIMEC.  

5. El centre va impulsar, juntament amb el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada la 

recerca de “les causes de desistiment en la mediació”. 

6. Presentació d’un vídeo institucional explicatiu de la mediació on es recullen, entre altres coses, 

les característiques, les formes d’accedir o els procediments propis de la mediació.
167

 

 

2.1.2  DIA EUROPEU DE LA MEDIACIÓ 

 
El Consell d’Europa va ser la primera institució europea en manifestar la necessitat d’instituir, promoure i 

reforçar la mediació com a un procediment de resolució de conflictes. La idea es va materialitzar en la 

Recomanació nº R(98) 1, sobre la mediació familiar, aprovada pel Comitè de Ministres del Consell 

d’Europa. 
168

 

Partint d’aquesta necessitat, el Departament de Justícia, juntament amb un conjunt d’institucions 

relacionades amb la promoció i la col·laboració (en total més de 30 institucions) per tal de promoure la 

mediació entre els ciutadans i donar a conèixer les característiques i avantatges que genera com a 

procediment per a la resolució de conflictes, van acordar fixar un dia per a commemorar aquest mètode de 

resolució de conflictes. Finalment varen decidir que, el 21 de Gener, seria el Dia Europeu de la Mediació. 

Tenint com a institucions organitzadores els següents òrgans; 

 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

 Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. 

 Cambra de Comerç de Barcelona. 

 Col·legi d’Advocats de Barcelona. 

 Col·legi de Notaris de Catalunya. 

 Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. 

 Col·legi d’Administradors de Finques. 

 Associació Catalana per al Desenvolupament de la Mediació i l’Arbitratge. 

 Associació de Professionals de Mediació de Conflictes a Catalunya. (ACDMA). 

 Grup de Magistrats per la Mediació d’Espanya (GEMME). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
166 www.gencat.cat (nota de prensa) 21 de Gener de 2016 
167 El vídeo es pot visualitzar a través de l’enllaç https://www.youtube.com/watch?v=lsJpFH3KtIs. 
168 www.gencat.cat (Departament de Justícia, mediació en dret privat) 

http://www.gencat.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=lsJpFH3KtIs
http://www.gencat.cat/
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2.2 ARBITRATGE 

 

2.2.1 TRIBUNAL ARBITRAL DE CATALUNYA 

 

El President del TAB, Jesús de Alfonso, va detectar la necessitat de millorar l’arbitratge a Catalunya, per 

aquest motiu, durant el mes de Desembre de 2014, va convidar als 15 Tribunals Arbitrals que treballen 

actualment a Catalunya a que es sumessin al projecte de la plataforma del TAC (propietat exclusiva del 

TAB) amb l’objectiu de divulgar la cultura arbitral i assolir l’excel·lència en la practica de l’arbitratge. 

La idea es que, totes les institucions que vulguin millorar, treballin de forma conjunta en la creació 

d’aquesta plataforma, la qual, ha de ser oberta i voluntària. Creant, de la mateixa manera, llicencies per 

afegir un segell de distinció, renovació i professionalitat en l’exercici de l’arbitratge a Catalunya. 

A través del TAC, el TAB pretén aconseguir quatre objectius principals; Contribuir a generar confiança 

en l’arbitratge, aportar qualitat anticipada a l’arbitratge, posar a disposició del mercat els professionals 

més especialitzats, i en general, potenciar la cultura arbitral. 

 

Recents declaracions publicades en el diari “Expansión” realitzades pel President del Consell General de 

l’Advocacia i pel portaveu de Jutges per a la Democràcia, van posar de manifest que, tant la mediació 

com l’arbitratge, poden ser útils per evitar el col·lapse que pateix l’Administració de Justícia. Aquest es 

un dels motius pels quals estant totalment d’acord amb l’iniciativa de creació del TAC.   

 

Per tal d’enfortir la cultura de l’arbitratge, l’any 2013, el Govern e institucions vinculades amb 

l’arbitratge, ja van posar en marxa el grup de treball per a la creació del TAC. En la primera trobada, 

celebrada el 2 de Juliol, varen participar representants dels Departaments de Justícia, Empresa i Ocupació, 

Degans dels Col·legis Professionals, els Presidents dels diferents Tribunals Arbitrals de Catalunya i 

d’altres Entitats e Institucions vinculades amb l’arbitratge.
169

 

 

2.2.2 CORT ARBITRAL DE CATALUNYA  

 

Per tal de gestionar l’arbitratge a Catalunya, el passat 9 d’Octubre de 2015, es va constituir la Cort 

Arbitral de Catalunya. Neix com a una Associació per a la promoció i gestió de l’arbitratge amb dues 

característiques rellevants.
170

 

1. Abast a tot Catalunya, la Cort oferirà els seus serveis d’arbitratge de resolució a totes les 

empreses catalanes que optin per recorre a aquest mètode alternatiu de resolució de conflictes.  

2. Especial dedicació a l’arbitratge sobre assumptes derivats del mon de l’empresa i de la relació 

amb les Administracions Públiques. Per tal d’estalviar temps i diners, el Govern ha fomentat l’ús 

de l’Arbitratge, en els conflictes en l’àmbit de la contractació pública. Incloent, en els convenis 

de col·laboració i en altres negocis en que la Generalitat o les empreses publiques siguin part 

“clàusules de submissió a l’arbitratge”,  sempre que el cas ho permeti.
171

 

 

2.2.3 ASSOCIACIÓ CATALANA PER A L’ARBITRATGE 

 

Per tal de potenciar l’arbitratge com a mètode alternatiu de resolució de conflictes, el TAB, va incorporar 

com a nou soci de l’Associació Catalana per a l’Arbitratge als Registradors de Catalunya, una institució 

que agrupa als Registradors de la Propietat, Mercantils, i de Bens Immobles.
172

  

Apart del Col·legi de Registradors, L’Associació esta formada per; l’Il·lustre Col·legi de Notaris de 

Catalunya, la Camara de Comerç, Industria i Navegació de Barcelona i pel Consell dels Il·lustres 

Col·legis d’Advocats de Catalunya. 

                                                 
169 www.gencat.cat (sala de premsa) 2 de Juliol de 2013 
170 www.lavanguardia.com 9 Octubre 2015 
171 Acords de Govern (1 Setembre 2015) 
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 L’Associació Catalana per a l’Arbitratge es una institució titularitat del TAB. 
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3. SITUACIÓ ACTUAL 

 
3.1 MEDIACIÓ 

 

L’any 2015, un 54,5% de mediacions en l’àmbit de dret privat van finalitzar amb acord satisfactori per a 

ambdues parts, un 4,5% mes respecte l’any anterior. A mes, el Centre de Mediació de Dret Privat de 

Catalunya va gestionar un total de 4.964 mediacions, de les quals, un 47,3% van arribar per derivació 

judicial. De les 4.964 mediacions que es van gestionar, es van iniciar 3.637 i un 54,6%  van finalitzar amb 

acord satisfactori pe les dues parts.  

A part, valorant la següent taula, on s’inclouen les dades de mediació generals a Catalunya, podem veure 

que, l’aplicació de la mediació com a mètode de resolució de conflictes, al llarg d’aquest últims 5 anys, ha 

anat augmentat progressivament.
173

 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Atencions informatives presencials 1.050 1.300 1.400 1.200 1.059 1.684 

Nombre d’expedients gestionats pel CMDP 3.821 4.867 4.725 4.685 4.918 4.964 

Directes 2.378 2.636 2.280 2.072 2.559 2.616 

Derivacions judicials 1.443 2.231 2.445 2.613 2.359 2.348 

Sol·licituds de mediació iniciades 3.031 3.487 3.139 3.097 3.572 3.637 

Directes 2.378 2.636 2.280 2.072 2.559 2.616 

Derivacions judicials 653 851 859 1.025 1.013 1.021 

Finalitzades 1.098 1.341 928 861 947 940 

Directes 787 970 608 491 595 609 

Derivacions judicials 311 371 320 370 352 331 

Finalitzades amb acord 628 822 510 438 474 513 

Directes 509 691 382 293 350 417 

Derivacions judicials 119 131 128 145 124 96 

Nombre de mediadors registrats actius 1.133 1.074 1.093 1.308 1.375 878 

Nombre de convenis de col·laboració vigents 74 69 65 74 67 57 

 

El Centre de Mediació del Col·legi d’Advocats de Barcelona (CEMICAB)
174

, varen realitzar unes 1.000 

mediacions. Tanmateix, al durant l’any 2015, es varen tramitar 931 mediacions, entre les quals, 815 eren 

publiques (una o ambdues parts tenien el benefici de la justícia gratuïta), mentre que, les 116 restants eren 

privades.   

- De les 815 mediacions publiques, tant sols 134 estaven relacionades amb matèries d’àmbit civil, la 

resta, 681, feien referència a aspectes d’àmbit familiar. 

- De les 116 mediacions privades; 51 eren familiars, 16 estaven relacionades amb matèria de consum i 

relacions comercial, 15 sobre assumptes d’arrendaments, 33 en conflictes de caràcter civil i la resta 

estaven repartides entre conflictes de veïns, assumptes de tràfic i mercantils. 

Actualment, el CEMICAB compta amb 248 advocats mediadors, 48 mes que durant el període 2011-

2014. Aquesta dada mostra que, la mediació, s’ha convertit en una sortida professional que guanya 

terreny entre els advocats.
175

 

 

Varies persones rellevants en el mon de la justícia s’han pronunciat sobre la importància de la mediació 

avui en dia. El Ministre de Justícia en funcions, Rafael Català, es mostra convençut de que, la mediació, 

                                                 
173  www.gencat.cat (nota de premsa) 21 de Gener de 2016 
174  Òrgan creat pel Centre de Mediació per l’ICAB el passat 15 de novembre de 2011. 
175 Aquestes xifres es van donar ha conèixer en el marc de la jornada sobre “les experiències de la mediació amb 

advocats, jutges i mediadors” activitat organitzada per a commemorar el “Dia Europeu de la Mediació”, el dia 21 

de Gener. 

http://www.gencat.cat/
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pot jugar un paper important a l’hora de trobar la millor resposta a certes disputes fora de l’àmbit dels 

Tribunals.
176

 

 

El passat 20 de Juliol , TSJC i la l’il·lustre Col·legi d’Advocats de Catalunya (ICAB), van firmar un 

protocol d’actuació per tal de promoure la mediació com a una eina de resolució de conflictes. L’objecte 

d’aquest protocol es poder coordinar l’acció de les institucions firmants en relació a la derivació de les 

parts, pertanyents a un procés judicial, a una sessió informativa de mediació, per tal de que puguin valorar 

l’opció d’acollir-se a la mateixa.
177

 

 

3.2 ARBITRATGE 

 
L’any 2014, el TAB va resoldre 51 arbitratges, si comparem aquesta dada amb xifres d’anys anteriors, 

podem veure que, el 2004, va ser l’any en que es van tramitar més casos, el Tribunal va arribar a resoldre 

121 casos, la xifra mes elevada d’aquest últims 15 anys. Tot i això els arbitratges tramitats a Catalunya, 

des de l’any 1989, ha anat augmentat progressivament fins a l’actualitat. Sent actualment, l’arbitratge 

societari l’objecte principal en la resolució de conflictes. 
178

 

 

 
 

 

En relació al tipus d’arbitratge utilitzat en la resolució de conflictes, durant l’any 2014, el TAB va 

resoldre la majoria de casos a traves de l’Arbitratge de Dret, mètode que, com a regla general, s’aplicarà 

en la resolució dels arbitratges. L’Arbitratge d’Equitat tant sols s’aplicarà quan les parts així ho sol·licitin. 

En aquest sentit, podem veure que no predominen els casos en que les parts sol·liciten a l’àrbitre que 

resolgui en funció del seu criteri i sense basar-se en el que estableixin les normes. 

 

179
 

                                                 
176 Comentari el Ministre realitzat el passat 22 de Gener de 2016, durant la inauguració de la Jornada sobre la 

Mediació celebrada en el Centre d’Estudis Jurídics 
177 www.icab.es (noticies) 19 d’Octubre de 2015 
178 www.tab.es 
179 www.tab.es (dades 2014) 

http://www.icab.es/
http://www.tab.es/
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Pel que fa al idioma, la llengua més utilitzada durant el procediment arbitral es el Castellà, seguit de la 

combinació entre el Català – Castellà. D’altra banda, sembla estrany que, estant en Catalunya, tant sols un 

6% dels casos es resolen exclusivament utilitzant la llengua catalana. En el procediment no es solen 

utilitzar altres idiomes, com l’Anglès, aquest fet posa de manifest que, el TAB no te molta influencia en 

l’arbitratge internacional, de fet, el 96% dels arbitratges són d’àmbit nacional.
180

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les estadístiques demostren que, tot i que l’àrbitre serà l’encarregat de resoldre el cas, les parts no 

intervenen, no decideixen sobre quina serà la solució que s’aplicarà al seu problema, aquestes solen 

complir el laude dictat de forma voluntària, són poques les ocasions en les que intervé el Jutge per obligar 

a les parts a que executin el laude de manera forçosa. Es a dir, actualment, per a que el laude tingui 

eficàcia, no es sol requerir la presencia del Jutge, en la majoria de casos, son les pròpies parts les que 

accepten voluntàriament la decisió presa per l’àrbitre en el laude.
181

 

 

 
 

                                                 
180 www.tab.es (dades 2014) 
181 www.tab.es 

http://www.tab.es/
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3.3 JUSTÍCIA. 

 
Durant l’any 2014, l’Administració de Justícia de Catalunya, va dur a terme les següents actuacions;

182
 

 
- ACTIVIAT JUDICIAL. 

Els òrgans judicials de Catalunya van gestionar un total de 1.323.596 assumptes. Distribuïts de la següent 

manera; 

 Àmbit Penal: 960.651 

 Àmbit Civil: 277.297 

 Àmbit Social: 65.212 

 Àmbit Contenciós: 20.436 

 

 
 

- LITIGIOSITAT 

La taxa de litigiositat va ser de 170 per 1000 habitants. 

 

- RECURSOS 

A Catalunya, hi havien 612 òrgans judicials i 898 jutjats de pau. Tenint en compte que la ràtio de jutges 

per habitant es de 10 jutges per 100.000 habitant, a cada jutge li correspon atendre a 9.829 habitants. 

En l’àmbit de l’Administració de Justícia, la Generalitat va pressupostar, per aquell mateix any, una 

despesa de 52,96€ per habitant. 

 

                                                 
182 www.gencat.cat; Administració de Justícia. 

http://www.gencat.cat/
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- ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA. 

Les comissions d’assistència jurídica van resoldre 177.584 assumptes, a part, al llarg del 2014, van 

realitzar-se 462.969 actuacions per part d’advocats i procuradors.
183

  

184
 

 
- PERITATGES I TRADUCCIONS 

Es van realitzar 25.941 peritatges, 8.080 traduccions i 24.549 interpretacions.  

 

                                                 
183 www.gencat.cat; Administració de Justícia. 
184 TOTAL ASSUMPTES RESOLTS: (17.921-14.644+174.307)= 177.584 

 

http://www.gencat.cat/
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V. CONCLUSIONS 

 
Analitzant tot el treball en el seu conjunt, he pogut observar que, l’aplicació d’aquest mètodes com a via 

alternativa a la justícia, generen efectes molt positius, tant per a les parts enfrontades com per a la societat 

en general. Es per això que, abans de que les parts prenguin la decisió d’acudir a la mediació, l’arbitratge 

o be, sol·licitin directament l’iniciï d’un procés judicial, els hi aconsellaria que tinguessin en compte una 

sèrie de criteris; 

 

1. Actualment, els Tribunals pateixen una acumulació d’assumptes, aquest fet provoca que, els Jutges, 

dediquin poc temps en l’estudi de cada cas. Per contra, esta demostrat que, tant el mediador com 

l’àrbitre tenen més disponibilitat per a estudiar i conèixer de l’assumpte, aportant, en ocasions, una 

decisió molt més fonamentada i de millor qualitat tècnica.  

 

2. En relació al període de temps que es requereix per a resoldre el conflicte, els àrbitres i els mediadors, 

solen aportar una solució al conflicte en un termini molt més breu, en comparació al període de temps 

que s’aplica en els processos judicials. A més, al tractar-se de processos ràpids i confidencials, 

permeten que, l’enfrontament present entre les parts es minimitzi, facilitant, de tal manera, el 

manteniment de presents i futures relacions entre elles. 

 

3. Tant en la mediació com en l’arbitratge, les parts, tenen amplies facultats per a dissenyar el tipus de 

procediment que millor s’adapta a les seves necessitats, en funció de les característiques del conflicte.  

 

4. Tot i perseguir un mateix objectiu. Oferir a les parts enfrontades la possibilitat de resoldre el conflicte 

que tenen en comú d’una forma ràpida, qualificada, confidencial i eficaç a través d’una via alternativa 

a la justícia, amb l’objectiu de reduir l’actual col·lapsa-me’n dels Tribunals, evitar els llargs i costosos 

procediments judicials o millorar la precària situació del nostre Sistema Judicial. La mediació i 

l’arbitratge son dos institucions que tenen formes i efectes molts diferents. 

 

5. Per poder acudir a la mediació o a l’arbitratge, serà necessari que, les parts, acordin voluntàriament 

sotmetre la resolució del seu conflicte a algun d’aquests dos mètodes de resolució alternatius a la 

justícia. Es a dir, ni el mediador ni l’àrbitre, podran intervenir en la resolució del conflicte si les no ho 

acorden prèviament.  

 

6. En ambdós casos, les parts estan sol·licitant l’ajuda d’un tercer per a solucionar el conflicte, no 

obstant, el mediador i l’àrbitre no actuen de la mateixa manera. L’àrbitre intervé amb l’única finalitat 

de resoldre el conflicte, imposant una solució d’obligat compliment per les parts, en l’arbitratge, les 

parts no intervindran en la resolució del conflicte. Per contra, la tasca del mediador es diferent, es 

limita en intentar aconseguir un apropament entre les parts, per a que, siguin elles mateixes, les que, 

trobin una solució al seu conflicte de forma dialogada i consensuada. 

 

7. Per poder realitzar les tasques de mediador, la llei exigeix que, la persona, estigui en possessió d’un 

títol universitari o de formació professional superior. A més, haurà d’haver cursat una formació 

especifica realitzant un o varis cursos. En el cas de l’àrbitre, serà necessari que tingui la condició de 

“jurista”, es adir, podran adquirir la condició d’àrbitre qualsevol persona que exerceixi una professió 

jurídica.  

 

8. En la mediació, les parts son les que tenen el poder sobre la decisió final, l’acord serà adoptat per les 

pròpies parts amb ajuda del mediador. Aquest fet provoca que, els resultats de la mediació no siguin 

vinculants per a les parts, el mediador tants sols té la funció de buscar punts en comú entre les parts, 

en cap moment podrà obligar a les parts a que resolguin el conflicte.  

En l’arbitratge, aquesta llibertat no existeix, les parts estan obligades a acceptar i acatar la decisió 

emesa per l’àrbitre, no tenen autonomia per a decidir si volen complir el laude.  
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9. En la mediació, l’acord adoptat per les parts no tindrà eficàcia executiva si les parts no decideixen 

elevar-lo a Escriptura Publica. En canvi, el laude, sempre tindrà efectes executius propis, com a 

qualsevol sentencia judicial, en aquest cas, no serà necessari que el laude s’elevi a públic per a que 

tingui eficàcia executiva, des de el primer moment, podrà desplegar els efectes que li siguin propis. 

 

10. Els laudes no podran ser objecte de recurs, contra ells tant sols es podrà interposar una acció   

d’anulació per motius formals i taxats. No obstant, , per tal de garantir l’eficàcia de “cosa jutjada” , si 

desprès de que la Audiència Provincial hagi dictat sentencia, si les parts segueixen sense estar d’acord, 

podran sol·licitar un judici de revisió. Front a l’acord de mediació tant sol cap l’acció de nul·litat per 

les causes que invaliden els contractes.  
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