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CURS DE MEDIACIÓ DE DRET PRIVAT EN L’ÀMBIT DE L’EMPRESA

Formació per a la professionalització
Octubre-desembre 2015

“Ara puc dirigir
mediacions empresarials

complexes amb
professionalitat 

i eficiència“

• Domino amb solvència les eines i les tècniques d’un procés de mediació, però sabria gestionar una mediació 
empresarial complexa?

• Amb els coneixements que tinc de mediació en dret privat, estic preparat/da per a afrontar qualsevol mediació real? 
• En les meves mediacions civils i mercantils, tinc clar com posar en pràctica tot el que he après durant la meva formació?
• Em sento segur/a per conduir professionalment un procés dificultós de mediació empresarial?

En la mediació dels conflictes empresarials s’ha de fer front a un ventall molt ampli de situacions i casos de diversa complexitat, i la 
professionalitat del mediador/a vindrà donada per la correcte diligència i naturalitat que adopti en les seves intervencions i en la seva 
gestió al llarg del procés. Gràcies a l’experiència i a l’aprenentatge adequat el mediador/a sabrà conduir el procés cap a la resolució.

La CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA ofereix aquest curs avançat dissenyat per DISPUTE MANAGEMENT, SL i impartit amb 
la Metodologia DIMA TRAINING®, que permet als participants afermar els coneixements de mediació assolits en formacions 
anteriors i ampliar-los en l’àmbit dels conflictes empresarials amb l’aprofundiment dels casos segons la seva complexitat. En 
aquest curs avançat, a més de la realització activa d’un joc de simulació en vídeo i posterior anàlisi amb la seva visualització 
assistida, s’estudiarà una sèrie de fragments d’altres gravacions per a identificar punts de millora.

OBJECTIUS
Els objectius del Curs són de tres tipus: conceptuals, d’habilitat i de valors, que permeten al participant
• Aprofundir en el coneixement actiu de les tècniques, intervencions i eines de mediació i de negociació, per a la gestió eficaç en 

tot el procés.
• Reconèixer els estàndards professionals i bones pràctiques de la mediació en l’àmbit de l’empresa
• Aprendre i comprendre el marc jurídic de la mediació civil i mercantil
• Actuar professionalment i amb diligència alhora de conduir i/o assessorar un procés complex de mediació empresarial

JOC
DE SIMULACIÓ

amb actors
professionals

DISPUTE MANAGEMENT
Cambra de Comerç
de Barcelona
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Mòdul 1. El procés de mediació en el conflicte 
 empresarial. Anàlisi en profunditat

Tema 1. Transició en les etapes del procés 
Tema 2. Caucus 
Tema 3. Ús del temps

Tema 4. Comediació

Mòdul 2. La persona mediadora com a persona 
 negociadora. Tècniques avançades de 
 mediació

Tema 1. Conceptes aprofundits de negociació 

Tema 2. Tècniques avançades de mediació 

Tema 3. Ús de la paraula i del silenci

Tema 4. Intervencions paradoxals 

Mòdul 3. Situacions complexes i bones pràctiques en la 
 mediació de dret privat en l’àmbit de l’empresa

Tema 1. Situacions complexes
Tema 2. Diferents antecedents culturals
Tema 3. Multiplicitat de parts 
Tema 4. Bones pràctiques en mediació

Mòdul 4. Dret de la mediació civil i mercantil

Tema 1. Normativa autonòmica: Llei 15/2009, de 22 de 
  juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat

Tema 2. Normativa estatal: Llei 5/2012 (1). Concepte, 
  àmbit d’aplicació i principis informadors

Tema 3. Normativa estatal: Llei 5/2012 (2). Estatut del  
 mediador

Tema 4. Normativa estatal: Llei 5/2012 (3). Procediment

Tema 5. Normativa estatal: Llei 5/2012 (4). Execució de 
 l’acord de mediació

Programa

DURADA I CALENDARI

Del 14 d’octubre al 18 de desembre de 2015 (60 hores).

El curs es desenvoluparà online. El joc de simulació es rea-
litzarà de forma presencial a Barcelona. Els participants 
han de preveure poder realitzar la gravació els dies 5 i 6 de 
novembre de 2015. La durada màxima dels jocs de simulació 
és de 90 minuts.

Els exàmens se celebraran presencialment el dia 4 de 
desembre de 2015, de 10.30 a 13.30 hores a la seu de la 
Cambra de Comerç on s’hagi inscrit el participant.

MATRÍCULA I INSCRIPCIONS

El preu de la matrícula és de  2.150 euros (exempt d’IVA).

Per inscriure’s en el programa de formació, els participants 
hauran d’emplenar el qüestionari que rebran prèviament i lliu-
rar-lo a la Cambra de Comerç de Barcelona. Un cop rebut, es 
confirmarà la plaça per correu electrònic. Places limitades.

Per a més informació i inscripcions: 
Telèfon 93 451 33 15  
cursos@disputemanagement.es

AJUTS A LA FORMACIÓ

Els participants poden optar a la bonificació de la matrícula 
del programa amb el sistema de formació continuada a 
l’empresa, a través dels butlletins mensuals de cotització a la 
Seguretat Social.

Si hi esteu interessats, des de la Cambra us podem facilitar 
aquest tràmit gratuïtament.

Per gaudir d’aquest servei, cal:
• Inscriure’s en el programa.
• Entrar a l’apartat de bonificació de la formació de la pàgina 

de la Cambra www.cambrabcn.org
• Donar i reenviar la informació sol·licitada 12 dies abans de 

la data d’inici al curs.
• Assistir a més del 75% de les hores de formació.

Aquest curs està homologat d’acord amb la Llei 15/2009 i l’Ordre 
JUS/428/2012 com a formació específica en matèria de mediació en 
l’àmbit del dret privat. La realització d’aquest curs ofereix plena forma-
ció contínua conforme a la legislació tant estatal com catalana.

Els participants que vulguin exercir com a mediadors hauran de tenir 
present a l’àmbit autonòmic, la Llei 15/2009, de 22 de juliol, així com a 
l’àmbit estatal, la Llei 5/2012, de 6 de juliol.

Amb la metodologia:

www.cambratgn.com www.cambrabcn.org

Cambra de Comerç
de Barcelona


