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El Consell de l’Advocacia Catalana, amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya, i amb motiu de la modificació legal
introduïda per la Llei 9/2020 de 31 de juliol de
modificació del Llibre Segon del Codi Civil de
Catalunya, ha realitzat un projecte per la promoció de
la mediació en l’àmbit de l’advocacia catalana que s'ha
realitzat en el període de 3 mesos, del 14 de setembre
al 14 de desembre de 2.020.

QUI SOM

El projecte In-Mediació ha estat liderat per la
Presidenta del Consell de l'Advocacia Catalana, la
Presidenta de la Comissió de Mediació del CICAC i la
Coordinadora General del projecte per a tot Catalunya.
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EXPLICACIÓ DEL PROJECTE
Finalitat
La finalitat del projecte és la de fer difusió de la mediació, aconseguir el
convenciment i la implicació dels professionals per incrementar les ràtios
d’us d’aquesta institució, amb els beneficis que la mateixa comporta a molts
nivells, tan públics com privats.
L’objectiu de la campanya és contribuir a rebaixar la pressió dels òrgans
judicials especialment en un moment com l’actual, davant l’acumulació
d’assumptes derivats de la pandèmia. També donar a conèixer als
professionals la importància d’aquesta via de resolució de conflictes que
permet arribar a acords entre les parts per convenciment i diàleg, sense
necessitat d’arribar als Jutjats o fins i tot celebrar la vista.
Així mateix s'ha fet una radiografia de la situació actual de la resolució de
conflictes per a poder planificar les estratègies de futur.

Promoció de la mediació

Advocacia, Jujtats i Ciutadania

Destinataris
La campanya ha anat dirigida tant als lletrats i lletrades per potenciar l’ús de
la mediació com a fórmula de resolució de conflictes alternativa a la judicial,
així com a tots els operadors jurídics dels 49 Partits Judicials de Catalunya i a
la ciutadania en general.

Línies d'acció
Les línies d'acció han estat: l'explicació del projecte, quatre treballs de
camp (ciutadania, professionals, Partits Judicials i Centres de Mediació), la
formació i la comunicació.
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EXPLICACIÓ DEL PROJECTE
Resum Executiu
De les diferents accions que s'han dut a terme, podem extreure 5 grans
conclusions:
Desconeixement majoritari per part de tots els actors del conflicte (parts,
advocacia, Jutges/ses, LAJ's, etc...) de la mediació.
Necessitat d'informació i formació. El que hem pogut validar és que amb la
suficient informació els patrons de conducta poden canviar i escollir
altres vies de resolució de conflictes allunyades de la confrontació i
delegació del problema en un tercer.
Necessitat de canviar criteris econòmics, (en el cas de l'advocacia, els
criteris orientadors i/o les partides dels advocats de torn d'ofici, i en el
cas dels Jutges/ses els criteris de productivitat, en els que no s'hi recull la
mediació).
Necessitat d'establir protocols clars i senzills per a derivar a mediació per
part dels Jutjats i necessitat de tenir més visibilitat en la ciutadania per
tal que puguin escollir la mediació abans d'optar per anar a judici.
Importància de comptar amb el recolzament de l'advocacia, opinant
majoritàriament que és necessària la seva participació en el procés de
mediació.
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TREBALL
DE
CAMP
Estudi ciutadania
En les següents pàgines referides sobre el treball de camp, només es recullen
les principals conclusions obtingudes dels següents estudis:
"IN-MEDIACIÓ CIUTADANIA - ENQUESTA CIUTADANIA"
"IN-MEDIACIÓ PROFESSIONALS - ENQUESTA PROFESSIONALS"
"IN-MEDIACIÓ PARTITS JUDICIALS - INFORMES INDIVIDUALITZATS PELS
49 PARTITS JUDICIALS I EXCEL RECULL GLOBAL DE DADES "
"IN-MEDIACIÓ CENTRES - ESTADÍSTIQUES SOBRE LA MEDIACIÓ A
CATALUNYA 2010 -2019 i EXCEL RECULL GLOBAL DE DADES"
En cas de voler ampliar la informació, i veure el detall de les enquestes i els
focus grup realitzats, s'aconsella la consulta explícita dels citats informes.
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TREBALL DE CAMP
Estudi ciutadania
L'estudi realitzat a través de l'enquesta per Instagram a la ciutadania, conclou
que abans de tenir informació sobre mediació, un 56% aniria a un advocat per a
resoldre un conflicte front al 15% que aniria a un mediador, invertint-se els
percentatges un cop s'ha facilitat informació descriptiva sobre la mediació: un
54% aniria a un mediador/a front al 14% que acudiria a un advocat/da.

Conclusions estudi ciutadania

2.585.583 impactes / 195.223 persones / 64.045 participants

El mateix estudi destaca la preferència en escollir un advocat/da que també sigui
mediador/a amb un 24% abans de rebre informació sobre la mediació i un 30%
després de rebre-la.
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TREBALL DE CAMP
Estudi ciutadania
La ciutadania utilitzaria o demanaria molt més anar a mediació si conegués
de què es tracta.

54%

UTILITZARIA LA MEDIACIÓ SI TINGUÉS
INFORMACIÓ

Estudi ciutadania
D'una mostra de 64.045 persones que han respost a l'enquesta, només un 4%
han utilitzat alguna vegada un/a mediador/a.

4%

HA UTILITZAT LA MEDIACIÓ
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TREBALL DE CAMP
Estudi professionals
L'estudi realitzat a través de l'enquesta per Instagram i altres mitjans, amb una
participació de 2.464 persones, de les quals el 68% eren professionals i el 32%
eren estudiants relacionats amb la matèria, conclou en un 60% dels casos que la
mediació és un procediment eficient, i que fa falta més informació (39%) i més
visibilitat (20%).

Conclusions estudi professionals
2.464 participants

Les hores de dedicació per part de l'advocacia per a tancar un tema amb acord
són molt superiors a fer-ho per la via judicial. El 76% dels advocats reconeixen
invertir més hores en tancar un acord que en portar-lo per lo contenciós.

Via
judicial
17.7%
N/S
5.9
%

Tancar amb
acord
76.4%
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TREBALL DE CAMP
Estudi Partits Judicials de Catalunya
El treball s'ha realitzat mitjançant 57 focus grup que es van dur a terme en els 49
Partits Judicials que conformen tot el territori català . S'ha utilitzat la base d'un
mateix guió amb 33 paràmatres d'estudi per a obtenir conclusions
homogeneïtzades i comparables.
S'ha comptat amb la participació de 214 persones, entre elles 93 Jutges/ses, 62
Lletrats/des de l'Administració de Justícia, 57 responsables-representants dels
diferents Col·legis d'Advocats/des i 2 Fiscals.
Els 57 focus grup han comptat amb la direcció de 7 subcoordinadores
encarregades de diferents partits i amb el suport de la coordinadora general.

Conclusions estudi 49 Partits Judicials de Catalunya

218 participants / 95 jutges-ses / 63 LAJ's / 58 ICA's/ 2 fiscals

El 94% dels participants estan a favor de la mediació, però la gran majoria de
partits judicials no fan derivacions (39%) o en fan molt poques (53%). Les
principals dificultats en les que es troben son les següents:
No servei ni SOM
12%

Més càrrega de feina
17%

Dilatació
35%
Desconeixement
36%

IN-MEDIACIÓ

11/48

TREBALL DE CAMP
Estudi Partits Judicials de Catalunya
Problemes que dificulten la derivació
Mobilitat dels jutges
12.6%

Desplaçaments
12.6%

Manca recursos i personal
30.5%
Falta d'informació
44.2%

La solució recau en primer lloc (amb un 55% de les 207 respostes) amb la
dotació de més recursos, en segon terme amb la instauració d'un protocol i,
finalment, amb l'assignació d'un servei propi.
50

Els àmbits de
derivació son
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(25%) i civil (20%)
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TREBALL DE CAMP
Estudi Partits Judicials de Catalunya
El millor moment per a derivar a mediació és amb la recepció de la contestació a
la demanda (52%).
Auto d'incoació
5.1%

Admissió demanda
8.3%

Abans admissió demanda
16.2%

Inici vista
14.4%

Abans senyalament vista
4.2%

Amb contestació/personació
51.8%

El 61% dels Jutjats no fan seguiment de si les parts han anat a la sessió
informativa.
N/S
19%

Si
20%

No
61%
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TREBALL DE CAMP
Estudi Partits Judicials de Catalunya
El nivell de coneixement sobre la mediació dels participants en un procediment
judicial és molt baix.
N/S
21%

Si
1%

Les parts
En un 78% dels casos, les parts no saben de
què es tracta la mediació quan se'ls deriva.

Si
13%

No
78%

Els advocats
En el 50% dels casos, no estan informats de
la incidència processal que pot tenir la
mediació.

N/S
37%

No
50%
Si
29%

No
71%
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El personal del jutjat
En un 71% dels casos no saben que és la
mediació.
14/48

TREBALL DE CAMP
Estudi Partits Judicials de Catalunya
La implicació de l'advocacia en la mediació:
Sessió informativa
20.2%

Si
50.5%

Depèn
14.1%

Acompanyament en la
mediació
En un 50% dels casos, s'estima
convenient que els advocats
acompanyin als seus clients en
tot el procés de mediació.

No
15.2%

Pregunta
En el 59% dels casos, es desestima
l'eficiència de preguntar si els advocats els
han informat sobre la possibilitat d'anar a
mediació

Si
41%
No
59%

No
29%

Si
71%
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Imposició de costes
En un 71% es considerarà la imposició de
costes o altres repercussions davant la
incompareixença a la sessió prèvia
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TREBALL DE CAMP
Estudi Partits Judicials de Catalunya
El 73% dels participants dels focus grup no coneixen el Centre de Mediació de la
Generalitat de Catalunya.
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El 69% dels participants dels focus grup no coneixen el Centre de Mediació del
seu Col·legi d'Advocats.
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TREBALL DE CAMP
Estudi Partits Judicials de Catalunya
Les facilitats que es creu que haurien d'existir en
els Jutjats per a fer més fàcil l'accés a la mediació
son fonamentalment la informació i tenir a una
persona de referència,

33%

INFORMACIÓ

40

30

20

10

0

Personal/Espai en el Jutjat

IN-MEDIACIÓ

Persona de referència

Tríptics

Informació

17/48

TREBALL DE CAMP
Estudi Partits Judicials de Catalunya
Propostes que han fet els participants per a potenciar la mediació en general i
en seu Jutjat en particular.

26%

INFORMACIÓ

30

20

10

IN-MEDIACIÓ

ie
sp
ai
s)

Re
cu
rs
os
(p
er
so
ne
s

Co
or
di
na
ci
ó

H
on
or
ar
is/
Pr
od
uc
tiv
ita
t

Fo
rm
ac
ió

In
fo
rm
ac
ió

Re
un
io
ns
fo
cu
s

gr
up

0

18/48

TREBALL DE CAMP
Estudi centres de mediació
S'han analitzat les dades obtingudes de 7 Serveis diferents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya
Servei d'orientació a la Mediació (SOM)
CEMICAF (Figueres)
CEMICAT (Terrassa)
CEMICALL (Lleida)
ADR-ICAB (Barcelona)
ICAT - Comissió CICAC (Tarragona)

Objectius estudi sobre els centres de mediació
Entendre la situació de la mediació a Catalunya
Conèixer la realitat del sector
Tenir informació per a millorar el servei
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TREBALL DE CAMP
Correlació entre les sessions informatives i el nombre de sol·licituds de
mediació
S'observa un augment de les sol·licituds de mediació quan s'incrementen
les sessions informatives, la correlació és quasi igual a 1.
Per tant, podem concloure que amb la obligatorietat de la sessió prèvia
que introdueix la nova normativa, és previsible que augmentin les
sol·licituds de mediació.
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TREBALL DE CAMP
Número de sol·licituds de mediació que es finalitzen
S'observa una disminució de les sol·licituds de mediació que es finalitzen
amb o sense acord des de l'any 2011 i podem afirmar que la mitjana de
mediacions finalitzades amb èxit són del 29% els darrers 10 anys.

Percentatge de sol·licituds finalitzades respecte les sol·licituds iniciades
i percentatge de sol·licituds finalitzades amb acord del total de
sol·licituds finalitzades
S'observa un lleuger increment de les sol·licituds finalitzades amb acord
des del 2018, i en canvi s'intueix una lleugera tendència decreixent de les
sessions finalitzades respecte les iniciades.
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TREBALL DE CAMP
Com afecta l'origen de la sol·licitud de la mediació en la finalització
S'observa una disminució de les sol·licituds de mediació que es finalitzen
amb o sense acord des de l'any 2011 i podem afirmar que la mitjana de
mediacions finalitzades amb èxit són del 29% els darrers 10 anys.
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TREBALL DE CAMP
Número de mediadors i sol·licituds
S'observa una tendència decreixent des del 2015 de les sol·licituds de
mediació. Pel que fa al nombre de mediadors registrats, també s'observa
una davallada significativa però, en aquest cas, des del 2014.

Número de casos que porta cada mediador
S'observa una tendència creixent del nombre de casos que porta cada
mediador, arribant el passat 2019 a una mitjana de 5,9 casos per
mediador, front als 2,7 del 2010. Aquest fet s'explicaria per la disminució
del nombre de mediadors i no per l'increment de sol·licituds (les quals
disminueixen tal i com mostra la gràfica anterior)
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FORMACIÓ
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FORMACIÓ- WEBINARS
Durant aquests 3 mesos de projecte s'han realitzat 5 webinars en les següents
dates i amb aquestes temàtiques:
- 9 d'octubre de 2.020

- 30 d'octubre de 2.020
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FORMACIÓ - WEBINARS
- 11 de novembre de 2.020

- 20 de novembre de 2.020

- 15 de desembre de 2.020
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FORMACIÓ - ARTICLES
Articles disponibles a la web i que s'han generat en el Projecte:

IN-MEDIACIÓ
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FORMACIÓ - ARTICLES
Articles disponibles a la web ique s'han generat en el Projecte:
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FORMACIÓ - ARTICLES
Articles disponibles a la web i que s'han generat en el Projecte
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FORMACIÓ - TREBALL FINAL
DE CURS DE MEDIACIÓ 19-20
Treball final de curs de mediació.
S'han seleccionat els treballs de final de curs 2019-2020 de quatre estudiants del
Consell de l'Advocacia Catalana relacionats amb diferents àmbits de la resolució
de conflictes. Els podeu veure i us els podeu descarregar al web www.cicac.cat.
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COMUNICACIÓ

Estudi ciutadania
En les següents pàgines referides a comunicació, només es recullen les
principals conclusions obtingudes dels informes realitzats per l'agència de
comunicació Flan de Coco.
"Posicionament SEM - octubre 2020"
"Posicionament SEM - novembre 2020"
"Informe xxss - octubre 2020 "
"Informe xxss - novembre 2020"
En cas de voler ampliar la informació, i veure el detall, s'aconsella la consulta
explícita dels citats informes.
En el moment del tancar aquest informe, no es disposen de les dades del mes de
desembre 2020.
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COMUNICACIÓ - ONLINE WEB
Creació pàgina web: https://mediacio.cicac.cat
https://mediacio.cicac.cat
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COMUNICACIÓ - ONLINE WEB
Creació pàgina web
Principals indicadors SEM proporcionats per FLAN DE COCO pel mes d'octubre
2020 mostren un numero total de visites de 2.014, i un nombre de visites a la
home del projecte de 1044. El temps mig de lectura d'1:56 minuts i augmenta en
el blog fins als 3 minuts.
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COMUNICACIÓ - ONLINE WEB
Creació pàgina web
Principals indicadors SEM proporcionats per FLAN DE COCO pel mes de
novembre 2020 mostren una tendència a l'alça amb un numero total de visites
de 3.266, i un nombre de visites a la home del projecte de 1384. El temps mig
de lectura d'1:32 minuts i augmenta en els articles fins als 4-5 minuts.

En la data de tancament del present informe restem pendents de les dades del
mes de desembre.
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COMUNICACIÓ - ONLINE XXSS - FACEBOOK
Principals indicadors de la campanya en xarxes socials, concretament
facebook durant el mes d'octubre de 2020, duta a terme per Flan de Coco.
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COMUNICACIÓ - ONLINE XXSS - FACEBOOK
Els principals indicadors de la campanya en xarxes socials, concretament
facebook durant el mes de novembre de 2020, duta a terme per Flan de Coco,
presenta una tendència a la baixa pel que fa a impactes assolits i altres kpis.

En la data de tancament del present
informe restem pendents de les dades del
mes de desembre.
IN-MEDIACIÓ
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COMUNICACIÓ - ONLINE XXSS - LINKEDIN
Principals indicadors de la campanya en xarxes socials, concretament linkedin
durant el mes d'octubre de 2020, duta a terme per Flan de Coco.
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COMUNICACIÓ - ONLINE XXSS - LINKEDIN
Els principals indicadors de la campanya en xarxes socials, concretament
linkedin durant el mes de novembre de 2020, duta a terme per Flan de Coco,
presenta una tendència a l'alça pel que fa a impactes assolits i altres kpis.

En la data de tancament del present
informe restem pendents de les dades del
mes de desembre.
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COMUNICACIÓ - OFFLINE
Recull de notícies respecte
el projecte aparegudes a
premsa
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COMUNICACIÓ - OFFLINE
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COMUNICACIÓ - PROMOCIÓ
I MARXANDATGE
Promoció i marxandatge
S'ha realitzat el disseny, la producció i la distribució de 21.765 pins.
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ANNEXES
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INDICADORS DEL PROJECTE
Webinars:

Articles:
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INDICADORS DEL PROJECTE
Focus Grups als 49 Partits Judicials:
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INDICADORS DEL PROJECTE
Enquestes Influencers:

Treballs de Final de Curs de Mediació publicats:

Newletters enviades als ICA's:
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INDICADORS DEL PROJECTE
Offline - Premsa escrita

Online - web i xxss

Marxandatge In Mediació

Landing Web In Mediació
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2020 IN-MEDIACIÓ - INFORME

An annual report is a comprehensive report on a
company's activities throughout the preceding year.
Annual reports are intended to give shareholders and
other interested people information about the
company's activities and financial performance.

They may be considered as grey literature. Most
jurisdictions require companies to prepare and disclose
annual reports, and many require the annual report to
be filed at the company's registry. Companies listed on
a stock exchange are also required to report at more
frequent intervals (depending upon the rules of the
stock exchange involved).

The Directors are responsible for preparing the Annual
Report and the financial statements in accordance
with applicable Law of the Republic of Ireland,
including the accounting standards issued by the
Accounting Standards Board and published by The
Institute of Chartered Accountants. Irish company law
requires the directors to prepare financial statements
for each financial period which give a true and fair
view of the state of affairs of the company and of the
profit or loss of the company for that period.
In preparing these financial statements, the Directors
are required to work these reports.
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