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0. MARC LEGAL 
 
 

Llei  15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat. 

Aquesta Llei respon a la necessitat d’ampliar l’objecte de la mediació regulada per la Llei 
1/2001, de 15 de març, de mediació familiar de Catalunya, la qual es deroga. En aquest sentit 
estén la mediació a noves matèries en l’àmbit de les discrepàncies familiars i ciutadanes, a la 
millora de les relacions de convivència i a la desjudicialització de determinats conflictes, amb 
l’excepció dels supòsits de violència masclista. 

També respon a la necessària actualització de la normativa reguladora de la mediació, tenint 
en compte les novetats legislatives produïdes en els darrers anys, tant en l’àmbit espanyol 
com europeu. 

El capítol I, dedicat a les disposicions generals, defineix la mediació com un procediment no 
jurisdiccional de caràcter voluntari i confidencial adreçat a facilitar la comunicació; en 
determina l’abast i determina tant les persones mediadores com les legitimades per a 
participar en un procediment de mediació. 

El capítol II estableix els principis que han de regir la mediació: la voluntarietat, la 
imparcialitat i la neutralitat de la persona mediadora, la confidencialitat, el caràcter 
personalíssim i la bona fe. 

Els capítols III, IV, V i VI regulen, respectivament, el desenvolupament de la mediació, 
l’organització i els registres de mediació, el règim sancionador i el règim de recursos contra 
les actuacions dictades en els procediments que determina aquesta Llei. 

Decret 135/2012, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 15/2009, del 22 de 
juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat. 
Aquest Decret es dicta per desplegar la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit 
del dret privat.  

El Reglament consta de 45 articles distribuïts en nou capítols i té per objecte regular 
l’activitat del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, els col·legis professionals i les 
associacions professionals acreditades, les administracions locals i d’altres entitats públiques, 
i impulsar la mediació, promoure’n la difusió i vetllar per la seva bona pràctica i la seva 
consolidació a Catalunya. 
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1. EXPOSICIÓ DE MOTIUS I JUSTIFICACIÓ 
 

La idoneïtat d’establir uns criteris comuns sobre l’ús de la mediació comunitària, com una 
estratègia o un mètode per a la resolució de conflictes que tenen lloc fruit de convivència  a 
la ciutat, i coordinar els serveis i programes municipals que en fan ús amb aquesta finalitat, ve 
motivada per un conjunt de raons que s’exposen a continuació. 
  
El vigent article 31 de les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana (NRPC), 
aprovades el 22 de novembre de 2002 disposa : 

 
<Article 31. La mediació comunitària 
Amb la finalitat de promoure la mediació comunitària amb l’objectiu de crear 
espais d’intermediació per a la resolució de conflictes, s’elaborarà un reglament 
específic que regularà aquests extrems i crearà les instàncies i els serveis de 
mediació comunitària més apropiats. L’acceptació d’aquestes instàncies de 
mediació serà voluntària.> 
 

L’existència d’una legislació (esmentada en l’apartat anterior) que descriu profusament,  el 
que hom ha d’entendre com a mediació, els paràmetres tècnics i professionals que la 
regeixen (principis de la mediació, procés de mediació, professionals mediadors), les 
pràctiques que s’han de desenvolupar, les acreditacions, etc., aconsellen, més que elaborar i 
aprovar un reglament que forçosament seria reiteratiu perquè hauria de fer referència a la 
llei i al propi reglament que la desenvolupa, realitzar més aviat una proposta d’ordenació 
d’aquells recursos, serveis i programes que intervenen amb estratègies de mediació i 
establir els criteris comuns per a la seva aplicació. 
 
Per aquest motiu i en el marc de la reforma que s’està elaborant de la normativa municipal 
referent a la participació ciutadana, es proposarà una modificació de l’article 31 de les 
NRPC per tal d’ajustar-lo a la realitat i al contingut d’aquest document: 
 

Proposta de canvi  
Article 31. La mediació comunitària: 
Amb la finalitat de promoure la mediació comunitària, com a mitjà per a la 
prevenció i resolució de conflictes, s’han d’establir els criteris comuns que han de 
regir els processos i les instàncies de mediació que apliquin els diferents serveis 
municipals. 

 
Aquesta proposta d’ordenació i criteris comuns es basa en els eixos següents: 
 
§ El concepte de mediació entès com una estratègia per a la resolució de conflictes 

derivats de les diferències entre les persones i els grups que conviuen (conflictes 
veïnals, interpersonals i comunitaris): 
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1. La mediació com a estratègia d’intervenció posa en valor la capacitat 
de les persones per responsabilitzar-se i implicar-se en la resolució 
dels conflictes en que són part, gestionant una solució dialogada.  
Crea coresponsabilitat de les persones que participen de forma activa 
en la resolució dels seus problemes, un comportament que afavoreix 
la participació de la comunitat en els afers públics. 

 
2. La mediació se centra en el futur, en trobar un nou enfocament per a 

mantenir una comunicació i relació més positiva i satisfactòria per a les 
persones. En aquest sentit millora les relacions humanes i 
possibilita la cohesió social. 

 
3. La mediació és una estratègia basada en la comunicació i  l’escolta 

activa dels problemes i les inquietuds dels ciutadans en busca de la seva 
resolució i del restabliment de la convivència. A través de la mediació 
contribuïm a fer l’administració més propera, més eficaç i a 
enfortir la confiança de la ciutadania amb el govern 
municipal. 

 
4. La mediació és una estratègia que contribueix a promoure el valor 

de la pau com a base per a la convivència.  
 
 
§ L’Ajuntament de Barcelona ha optat per la mediació com a estratègia per a l’abordatge 

de diferents actuacions i serveis adreçats a la gestió de la convivència a la ciutat. La 
mediació és un tècnica utilitzada en diferents intervencions, recursos i serveis 
municipals (v. Annex 1), especialment quan es requereix restablir la comunicació, el 
diàleg i el respecte entre les parts en conflicte, de manera preventiva en situacions que 
poden derivar en un conflicte de convivència que és latent o bé intervenint quan aquest 
s’ha manifestat i s’està produint . 
 

 
Atès que són diferents serveis municipals que fan ús d’estratègies de mediació per a 
l’abordatge de situacions de la seva competència posant de manifest el seu valor per a la 
gestió conflictes, es considera adient establir uns criteris comuns i pautes de coordinació, 
entre els diferents serveis i programes municipals, per tal de garantir sempre que sigui 
possible un tractament dialogat de les situacions en conflicte. 
 
 
 
 
 

2. CONCEPTE I FINALITAT DE LA MEDIACIÓ COMUNITÀRIA 
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Entenem per mediació comunitària aquell procediment que, basat en la tècnica de la 
mediació i per mitjà de la gestió i execució de serveis o projectes de titularitat pública de 
caràcter municipal, ajuda a ciutadans i/o agents, amb la seva implicació, a trobar acords 
satisfactoris, equitatius i efectius per a un conflicte de dimensió individual i col·lectiva i amb 
una repercussió pública i social. 
 
La mediació esdevé un mètode útil per a la prevenció de la violència o l’agreujament d’un 
conflicte de convivència i, també,  pot evitar l’obertura d’un procés judicial, finalitzar un 
d’iniciat o reduir-ne l’abast. El conflicte s’entén de forma positiva perquè mitjançant la 
mediació atorguem als ciutadans un paper actiu en la seva resolució a través de la cultura 
del diàleg i del compromís en la recerca d’una solució construïda i acceptada per les parts 
enfrontades. 
 
Igualment, a l’Ajuntament de Barcelona, la mediació és una tècnica utilitzada en el 
desenvolupament de projectes comunitaris amb la participació de ciutadans de diferents 
orígens culturals. 

 
 
 

3. TIPOLOGIA DE SITUACIONS/CONFLICTES COMUNITARIS 
SUSCEPTIBLES DE MEDIACIÓ 

 
La mediació comunitària a l’Ajuntament de Barcelona ha resultat útil per atendre situacions 
on hi ha, o on podrien haver-hi si no s’intervé, dificultats de convivència i de comunicació 
entre grups d’individus (en l’àmbit veïnal, comunitari o social) que han de mantenir les 
relacions personals en un futur. Per aquest motiu, diferents serveis municipals utilitzen la 
mediació comunitària com a recurs per resoldre situacions del tipus : 
 

a) Mediació en conflictes veïnals: 
-Conflictes de convivència en les comunitats de veïns/ïnes a causa de: 
 .sorolls 
 .fums i olors 
 .degotejos d’aigua 

.ús i manteniment dels elements i espais comuns (terrats, sota-escales, 
ascensor, antenes, comptadors, neteja...)  
.dinàmica espai privat-espai comunitari (tancament de portes a l’entrar i 
sortir...) 

 .problemàtica animals domèstics 
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.impagament quotes comunitàries (obres i manteniment, subministraments, 
ascensor, neteja, ...)  
.gestió de la comunitat (dinàmica reunions, decisions sobre quotes, obres, 
subministraments...) 
.malentesos per manca o mala comunicació entre veïns/ïnes. 

  
-Conflictes entre propietaris i llogaters: 
 .dificultats de pagament de la renda de lloguer 
 .manca de cura de l’espai llogat  
 .situacions de possible assetjament immobiliari  
 
 

b) Mediació Intercultural 
-Prevenció i resolució de conflictes ocasionats per diferències d’interessos, valors, 
actituds i/o pautes de comunicació entre persones de diferents orígens culturals 
que comparteixen espais comuns. 
 
 

c) Mediació Inter religiosa: 
-Conflictes de relació entre comunitats religioses diferents o entre una comunitat i 
entitats ciutadanes o veïns per l’ús d’un espai públic (poliesportius, parcs, ...) amb 
finalitat de celebracions o manifestacions religioses. 
 
-Conflictes entre comunitats religioses i veïns o entitats derivats de l’ús dels llocs o 
espais de culte (sorolls, condicions de seguretat...) 
  
 

d) Mediació per a la no-discriminació: 
-Situacions en les que s’han vulnerat o restringit els drets de persones i/o grups per 
motius diferents (el gènere, l’orientació sexual, l’edat, la raça, la procedència, 
l’existència d’una discapacitat física o psíquica, el pensament,...) 
 
 

e) Mediació en conflictes d’ús de l’espai públic: 
-Usos d’un mateix espai públic per persones o grups amb diferents interessos o 
diferències culturals, generacionals, etc. 
-Ús inadequat dels espais i/o elements comunitaris.  
-Conductes irrespectuoses amb l’entorn i les persones.  
 
 

La mediació comunitària a l’Ajuntament de Barcelona no comprèn l’abordatge de conflictes 
en l’àmbit familiar ni empresarial ni les situacions tipificades com a delictes o faltes. (vg. 
pàg.10 i annex 3). 
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Altrament, dins  l’àmbit de l’administració municipal no es consideren susceptibles de 
mediació situacions en que serveis o recursos municipals es reconeixen com a part del 
conflicte i que serien objecte de la Sindicatura de Greuges de Barcelona. 
 
En qualsevol cas, les situacions a tractar no han de contravenir la normativa municipal, o en 
el seu cas la gestió de l’ incompliment no ha de condicionar el procés de mediació, ni una 
vulneració greu dels drets fonamentals de les persones.  
 
 
 

4. TÈCNICS/ES I PROFESSIONALS MEDIADORS 
 

Les persones mediadores o tècniques que formin parts dels equips que intervenen en les 
situacions descrites en el punt 3 d’aquest document, han de conèixer els paràmetres de la 
mediació i han d’actuar sota els preceptes de la responsabilitat professional  en l’àmbit del 
propi servei. 

En qualsevol cas les persones mediadores s’atendran al que preveu la Llei de referència 
15/2009 , de 22 de juliol de Mediació en l’Àmbit del Dret Privat.   
 
 
 

5. PRINCIPIS DE LA MEDIACIÓ COMUNITÀRIA 
 

De manera general els principis de la intervencions que es duran a terme des dels diferents 
serveis, recursos o programes es regiran pel que disposa la Llei  15/2009 , de 22 de juliol de 
Mediació en l’Àmbit del Dret Privat.   

Entenem per principis de la mediació aquelles regles de conducta que han de regir els 
processos de mediació comunitària.  
 
És deure del mediador o mediadora donar a conèixer aquestes regles, de forma explícita, a 
las parts implicades en el moment de començar el procés. Així mateix, també és 
responsabilitat del mediador o mediadora vetllar pel compliment de cadascun d’aquests 
principis al llarg de tot el procés de mediació. 
 
Tot i que algun dels serveis, recursos o programes inclosos en aquesta ordenació preveuen 
intervencions globals, en les que la mediació n’és una part, es mantenen com a principis 
comuns:   
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Voluntarietat 
 
Hi ha d’haver una manifesta disposició, lliure i voluntària a participar en el procés de 
mediació proposat, al diàleg i al canvi. 
 
Tant les parts enfrontades com el mediador o mediadora fan l’opció voluntària d’intentar 
gestionar el conflicte a través de la mediació i, alhora, són lliures de desistir en la recerca de 
solucions a través d’aquest procés. 

 
Imparcialitat i neutralitat de la persona mediadora 
 
La persona mediadora actuarà dins els paràmetres del servei al que pertany exercint la seva 
funció amb imparcialitat i neutralitat vetllant per l’equilibri de les parts. 
En virtut del principi d’imparcialitat no pot existir cap vincle de parentiu, ni vincle 
professional anterior, ni d’amistat o enemistat, amb els participants.  
 
Confidencialitat 
 
S’exigeix el deure de la confidencialitat a les persones que participin en la mediació 
(mediador/a, les parts i altres professionals que puguin intervenir) sobre tot tipus 
d’informació a la qual s’hagi tingut accés en el decurs del procés.   
 
Les dades del procés i dels participants restaran subjectes als paràmetres del recurs, servei o 
programa que empari la intervenció, preservant-les d’un ús fora de l’àmbit de la intervenció 
 
Representativitat 
 
Les parts enfrontades i la persona mediadora han d’assistir a les reunions sense que es 
puguin valer de representants o intermediaris.  

En el cas de la mediació comunitària en la que una o les dues parts poden ser grups de 
persones o entitats, aquestes podran designar portaveus que els representin. 

 
 
 

6. ACTIVACIÓ DELS RECURSOS, SERVEIS I PROGRAMES DE 
MEDIACIÓ COMUNITÀRIA 

 
Els diferents recursos serveis o programes de mediació s’activaran a iniciativa dels tècnics 
municipals o professionals d’acord amb els paràmetres i matèria que hagin de tractar.  

 



	  
Comissionat de Participació  Ciutadana i Associacionisme 

 

	  
	  
	  

	  
	  
9	  

Mesura	  de	  Govern	  Mediació	  
13.06.12	  

 

Cada recurs, servei o programa intervindrà d’acord amb la seva metodologia tant en les 
formes com en els temps i continguts.   

 

SERVEI QUI POT ACTIVAR 

Servei de Mediació Intercultural   Professional o equip municipal 

Oficina per la no Discriminació (OND) Tècnics municipals de l’OND 

Oficina d’Afers Religiosos (OAR) Tècnics municipals de l’Oficina 

Servei de Gestió de Conflictes d’Àmbit 
Social a l’Espai Urbà (SGC); 

Gerent districte o sector 

Recurs de Mediació de la Direcció de 
Serveis de Prevenció 

Tècnic de prevenció de cada 
districte 

Programa de suport a les comunitats 
de veïns Direcció de Serveis de 
Prevenció 

Tècnic de prevenció del districte 

Programa de mediació arrendatari / 
arrendador 

Advocats i directors de les oficines 
de l’Habitatge de Barcelona 

 

El recurs, servei o programa que en principi ha d’assumir la mediació serà aquell que li 
pertoqui per tema o tipologia, així, preferentment: 

 

  Servei de Mediació Intercultural  atendrà situacions en que la identitat cultural sigui 
element (causa o efecte) del conflicte.  
 

  Serveis de mediació i resolució alternativa de conflictes de l’Oficina per la no 
Discriminació (OND) i de l’Oficina d’Afers Religiosos (OAR), Drets Civils, Qualitat de 
Vida, Igualtat i Esports tractarà situacions de vulneració o discriminació per raons de 
gènere, opció religiosa, origen ... o altres drets particulars o col·lectius. 

 
  Servei de Gestió de Conflictes d’Àmbit Social a l’Espai Urbà (SGC); Qualitat de 

Vida, Igualtat i Esports intervindrà en situacions on el conflicte es derivi de l’ús de l’espai 
públic.  

 
  Recurs de Mediació de la Direcció de Serveis de Prevenció;  Prevenció, Seguretat i 

Mobilitat atendrà situacions de convivència veïnal.  
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  Programa de suport a les comunitats de veïns; Direcció de Serveis de Prevenció;  
Prevenció, Seguretat i Mobilitat atendrà situacions de conflicte a la comunitat de veïns a 
causa de manca o mala ordenació i/o gestió de la comunitat de veïns. 

 
  Programa de mediació arrendatari/arrendador de les Oficines de l’Habitatge del 

Consorci de l’Habitatge de Barcelona atendrà situacions de conflicte entre els propietaris 
i llogaters referents a les rendes de lloguer, l’ús de l’habitatge o bé, situacions en què els 
arrendataris se senten perjudicats greument en el seu dret d’ús pacífic del seu habitatge 
per actuacions o omissions realitzades per l’arrendador. 

 

Altrament, des dels diferents serveis, es pot informar de la possibilitat d’accedir al Centre de 
Mediació de Dret Privat de Catalunya. El Servei d’Orientació Jurídica i Mediadora (SOJM),  
integrat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de la Plaça  Sant Miquel, podrà atendre les 
persones que vulguin participar en un procés de mediació en l’àmbit del dret privat (v. 
Annex III).   

Tanmateix, quan una demanda o sol·licitud d’intervenció no es correspongui o no pugui ser 
atesa pel servei que la rep, podrà ser derivada a un altre servei més adient. 

La derivació d’una sol·licitud d’intervenció (v. Annex II) d’un a un altre servei, recurs o 
programa municipal es farà indicant i facilitant la següent informació: 

§ Servei i tècnic derivant  
§ Servei i tècnic derivat 
§ Identificació del cas a intervenir (exposició de motius, relació de 

documents...)  
§ Identificació de les parts en conflicte (localització, contacte...) 
§ Data de derivació i període d’intervenció 

 
 
 

7. PROCEDIMENT PER A LA MEDIACIÓ 
 

En tots els casos el procediment per a la mediació s’inicia a partir de la valoració d’un 
tècnic/a municipal d’una problemàtica que ha estat expressada per un ciutadà/ana, 
identificada pels professionals dels diferents serveis o que s’està donant en l’àmbit de l’espai 
públic.  
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Cada recurs, servei o programa intervindrà d’acord amb la seva metodologia, tant en les 
formes com en la planificació i continguts, si bé sempre es contemplaran les següents fases: 

1. Activació i preparació: a partir del moment de sol·licitud o encàrrec de la mediació, 
fins a la concreció de la primera trobada conjunta. Es treballa per fer una  identificació 
inicial del problema o problemes a abordar i mediar. S'estableix una primera presa de 
contacte amb cada una de les persones i/o grups implicats, de forma individual, amb la 
possibilitat de complementar la informació per altres vies.  
 
 

2. Inici del procediment de mediació amb les dues parts: presentació del 
procediment de mediació i acceptació explícita d'aquest per part de les persones o grups 
involucrats. Recollida d'informació sobre les percepcions del conflicte que tenen les parts 
(el desenvolupament, la situació actual i les causes), així com dels seus objectius i 
expectatives en quant a la resolució. 
 
 

3. Definició conjunta del problema: a partir de les explicacions sobre el conflicte de les 
persones i/o grups implicats, construcció d'un relat compartit, comú, acceptat, del 
problema. S’engloben les visions particulars i els elements que es consideren més 
rellevants, a partir de la classificació i ordenació conjunta dels temes plantejats.  
 
 

4. Recerca de noves opcions: reformulació de les posicions en interessos, passant de 
centrar-se en el què ha passat per aprofundir en el per què i el com. A partir dels 
interessos (necessitats, preocupacions, desigs i pors) comuns i particulars, es tracta 
d'aportar possibles opcions que permetin arribar a acords. 
 
 

5. Elaboració d'acords negociables: per mitjà de les idees aportades, es prova de 
trobar solucions eficaces, acceptables i satisfactòries per ambdues parts. Es resol què es 
farà, qui, quan, com i a on. 
 
 

6. Tancament de la mediació: part final de la mediació en la que es formalitza l’acord 
entre les parts sobre les solucions compartides i el seu compromís en el mateniment dels 
acords i decisions preses. Hi ha la possibilitat que el procediment de mediació finalitzi per 
manca de disposició al diàleg i a l’acord. 
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8. COORDINACIÓ I SEGUIMENT 
 

Es considera convenient comptar amb un espai de coordinació entre tots els serveis, 
programes o recursos que fan ús de la mediació comunitària. Caldrà convenir els objectius, 
el funcionament i la periodicitat de les reunions.  

Anualment cada servei, recurs o programa municipal facilitarà les dades de resultats dels 
indicadors d’avaluació propis, que s’inclouran en un informe conjunt sobre la utilització de la 
metodologia de la mediació per part de l’Ajuntament en la resolució de conflictes que tenen 
lloc fruit de la convivència  a la ciutat. En aquest informe conjunt es podrà conèixer el 
nombre total de situacions identificades i en les que finalment s’ha intervingut mitjançant la 
mediació comunitària. 
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9. ANNEXOS 

 

 

 

 

   
Annex 1 
Informe: La prevenció i/o gestió de conflictes i de la 
convivència a Barcelona. Actuacions i Experiències	  
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Annex 2 
Formulari de derivació d’un a un altre servei, 
recurs o programa municipal per sol·licitar una 
intervenció mitjançant mediació	  
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Annex 3 
Esquema de derivació de sol.licituds al Centre de 
Mediació de Dret Privat de Catalunya	  


