
 

 

 

 

 

 

1 

Valls demana als jutges que derivin a les 

cambres la resolució dels conflictes entre 

empreses 
    

 La mediació empresarial és una via alternativa a la judicial, amb el conseqüent estalvi 

de costos. 

 Les empreses resolen voluntàriament els seus conflictes amb l’ajuda d’un mediador. 

 

Barcelona, 14 de juny de 2013 

 
El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, ha demanat avui 

als jutges que derivin cap als serveis de mediació de les cambres de comerç els 

conflictes entre empreses. D’aquesta manera s’aconseguiria descarregar de feina a 

la Justícia i, per a les empreses, aconseguir un estalvi de costos i temps. 

 

Valls ha fet aquest reclamació durant una jornada sobre mediació organitzada per la 

Cambra de Barcelona, conjuntament amb l’Associació Europea de Jutges per la 

Mediació i que ha comptat amb la participació del conseller de Justícia de la 

Generalitat, Germà Gordó, i de destacats magistrats i juristes. 

 

La mediació empresarial és un sistema alternatiu de resolució de conflictes al judicial 

que les parts escullen voluntàriament per tal d’arribar a una solució pactada i 

satisfactòria per ambdues parts amb la intervenció d’un tercer neutral (o mediador). 

Hi poden accedir tant empreses com autònoms.  

 

En aquest sentit, “el paper dels jutges és fonamental perquè disposen d’una 

autoritat moral i un prestigi que els converteix en uns grans prescriptors de la 

mediació extrajudicial. D’aquesta manera s’aconseguirien agilitzar els processos per 

a les empreses, amb el conseqüent estalvi de costos”,  ha explicat.  

 

Valls ha considerat que, en tant que corporacions de dret públic representatives de 

totes les empreses i sectors d’activitat, “ les Cambres estan legitimades per prestar 

un servei orientat a que empresaris i autònoms puguin resoldre els seus conflictes 

de forma alternativa als plets judicials”.  

 

Les cambres de comerç de Catalunya disposen d’un servei de mediació, fruït del 

conveni subscrit entre el Consell General de Cambres i el Departament de Justícia  el 

setembre de 2011. La mediació extrajudicial es veurà reforçada amb la futura Llei de 

Cambres estatal, actualment en tràmit parlamentari, que reconeixerà expressament 

aquestes funcions a les cambres. 

 

  http://premsa.cambrabcn.org 


