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Formació específica i avançada creada per a aquelles 
persones que desitgin complementar l’essencial 
formació en procés i tècniques continguda en el 
Curs d’Expert en Mediació de la Cambra de Comerç 
de Barcelona, amb la matèria específica de la 
innovadora figura de la mediació concursal.

Mòdul adreçat especialment als professionals que 
desenvolupen una activitat d’assessorament jurídic 
o econòmic tant a empreses com a particulars 
–siguin o no empresaris- amb objecte de conèixer 
les tècniques a fer servir al llarg del denominat acord 
extrajudicial de pagaments, així com per a aquelles 
persones que ostenten la condició d’Administradors/es 
Concursals i estan interessades en actuar igualment 
com a Mediadors/es Concursals.

A més d’analitzar amb detall la introducció 
de la figura de la mediació en el text de la Llei 
Concursal, al mòdul es plantejaran supòsits 
pràctics que permetran als alumnes aplicar les 
eines de la mediació en les diferents fases de 
l’acord extrajudicial de pagaments (proposta de 
pla de pagaments, reunió amb els creditors o 
supervisió de l’acord, entre d’altres).  

Presentació

DIRECCIÓ ACADÈMICA

Mercedes Tarrazón
Mediadora i àrbitre  (expedients CCI; llistes ICDR, OMPI, CPR, 
Risolvi online), FCIArb, FCIArb Mediation, IAM Distinguished 
Fellow. Sòcia de Dispute Management, SL.

 

PROFESSORAT

Tomás Villatoro
Advocat, administrador i mediador concursal. Soci de Miguel 
Pintos Abogados 

Marian Gili
Professora de Dret Civil a la UPF, coautora de diversos 
articles sobre mediació empresarial. Doctora en Dret. 
Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració.

DURADA I CALENDARI

Del 22 de juny al 6 de juliol de 2015 (10 hores).

El mòdul es desenvoluparà online.

MATRÍCULA I INSCRIPCIONS

El preu de la matrícula és de  300 euros (exempt d’IVA).

Descompte del 40 % per als alumnes del Curs d’Expert en 
Mediació de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Per inscriure’s en el programa de formació, els participants 
hauran d’emplenar el qüestionari que rebran prèviament 
i lliurar-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

Amb la metodologia:

-40% 

per als alumnes  

del Curs d’Expert 

en Mediació

www.cambratgn.com www.cambrabcn.org

Cambra de Comerç
de Barcelona


