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Conveni entre l'Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa, la 

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa i el Consolat 

de Mar, a través de la Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació 

de Barcelona per a l’impuls conjunt de la mediació i d’altres mètodes 

alternatius de gestió i resolució de conflictes dintre de l'àmbit 

competencial de les esmentades corporacions. 

 

A Tortosa, el 26 de novembre de l’any 2020. 

REUNITS 
 

D’una part, l’Excel·lentíssima senyora Marta Martínez i Gellida, amb DNI núm. 

40.928.508-P, degana de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa, 

amb domicili al Carrer del Bisbe Aznar, 8, 43500 Tortosa, Tarragona i amb NIF 

Q4363002-I, que actua en representació d’aquesta Corporació Pública en virtut del 

nomenament efectuat mitjançant Acord de la Junta de Govern de data 28 de febrer de 

2019 i atenent a les facultats que li atribueix l’article 23.1.a dels Estatuts vigents del 

Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa, publicats mitjançant Resolució 

JUS/611/2010, de 26 de febrer (DOGC núm. 5585, de 11.3.2010) i inscrits en el 

Registre de col·legis professionals amb el número d’inscripció AiA/TOR-1007 (d’ara 

endavant, el “Col·legi de Tortosa”). 

 

D’una altra, l’Il·lustríssim senyor Francesc Faiges Borràs, amb DNI núm. 40.923.523-

Z, president de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa, 

amb domicili al Carrer de Cervantes, 7, 43500 Tortosa, Tarragona i amb NIF Q437300-

E, que actua en representació d’aquesta corporació en virtut de la representació 

adquirida pel plenari de data 6 de juny de 2019, (d’ara endavant, la “Cambra de 

Comerç de Tortosa”), 

 

I d’una altra, l’Excel·lentíssim senyor Jordi Domingo i Garcia-Milà, Cònsol Major del 

Consolat de Mar, qui actua en nom d’aquesta institució, que presideix per delegació 

del president de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de 

Barcelona, corporació de dret públic amb NIF Q0873001B i domicili a la Casa Llotja de 

Mar, amb seu a 08003 Barcelona, Passeig d’Isabel II, 1 (d’ara endavant, el “Consolat 

de Mar”). 

 

Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per atorgar aquest document i  

MANIFESTEN 

 

1.- El Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa que:   

 

1.1. Té, entre altres atribucions legals, la relativa a la promoció i desenvolupament dels 

mitjans alternatius de resolució de conflictes.  
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1.2.- Atenent a aquestes atribucions legals, el Col·legi, per Assemblea General 

Extraordinària de data 16 de març de 2017 va crear i constituir el CENTRE DE 

MEDIACIÓ DE DRET PRIVAT DE LES TERRES DE L'EBRE, als efectes de dur a 

terme l'aplicació de la mediació, en cas de conflictes de caràcter privat, com a mètode 

de resolució de conflictes voluntari i confidencial adreçat a facilitar la comunicació 

entre les persones, que pretén evitar l’obertura de processos judicials de caràcter 

contenciós, posar fi als ja iniciats o reduir-ne l’abast, aplicant la Llei 15/2009, del 22 de 

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

 

1.3.- L’article 22 de la Llei 15/2009 atribueix als col·legis professionals de l’àmbit de la 

mediació un seguit de funcions públiques, que aquestes corporacions públiques han 

d’exercir mitjançant la relació o en col·laboració amb el Centre de Mediació de 

Catalunya de les TTEE. 

 

1.4.-El CENTRE DE MEDIACIÓ DE DRET PRIVAT DE LES TERRES DE L'EBRE és 

un organisme que està adscrit al Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa i, 

aleshores, inscrit al Centre de Mediació de Catalunya. Es coneix, tanmateix, com a 

CEMTE. 

 

2.- La Cambra de Tortosa, que: 

 

2.1.- D’acord a l’article 11.1 de la Llei 14/2002, de 27 de juny és funció de les Cambres 

catalanes dur a terme funcions d’arbitratge, mediacions i conciliacions mercantils en 

els àmbits nacionals i internacional i emprar qualsevol altre sistema alternatiu de 

solució de conflictes.  

 

Igualment, de conformitat  a l’article 5.3 de la Llei 4/2014, Bàsica de Cambres Oficials 

de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació, els correspon desenvolupar activitats de 

mediació i arbitratge mercantil, nacional i  internacional. 

 

2.2.- Les cambres de comerç han desenvolupat, al llarg de llur trajectòria de servei al 

món empresarial, una dilatada experiència i una bona pràctica en la resolució 

consensuada de conflictes com el millor camí per a les empreses per trobar sistemes 

alternatius més eficaços que el judicial. I han recollit el llegat històric del Consolat de 

Mar, com a centre que continua vigent enguany per a la resolució alternativa dels 

conflictes empresarials. 

    

3.- El Consolat de Mar, que: 

 

3.1.- És una institució secular que sorgeix a l’Edat Mitjana en època de Pere III, el 

Cerimoniós i que continua vigent enguany com a instrument al servei dels empresaris i 

comerciants per tal de propiciar la solució dels seus conflictes i divergències, d’abast 

nacional i/o internacional, tot evitant el recurs al procediment judicial, en exercici de les 

funcions camerals legalment establertes. 
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3.2.- Compta amb una rellevància històrica institucional com a estendard de la tradició 

pactista i mediadora de les divergències entre mercaders, comerciants i empresaris i 

amb un paper preponderant com a centre promotor i administrador de la mediació 

empresarial a Catalunya, tot validant – a través del seu Comitè Restringit – les 

propostes de persones mediadores que proposi el Consell General de Cambres de 

Catalunya, d’acord amb el “Reglament del Registre de persones mediadores del 

Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya” aprovat en sessió plenària el 

dia 26 de març de 2013. 

 

4.- Que les parts signants d’aquest Conveni reconeixen la necessitat d’impulsar a 

Catalunya el coneixement i el recurs a la mediació i a d’altres mètodes de gestió i 

resolució de conflictes.  

 

Per a la realització i consecució d’aquestes finalitats acorden col·laborar en els seus 

respectius àmbits de competència i, en conseqüència, acorden subscriure aquest 

Conveni, que es regeix pels següents  

 

PACTES 

 

Primer. Objecte del Conveni.    

L’objecte d’aquest Conveni és col·laborar, per part del Col·legi d'Advocats i Advocades 

de Tortosa, la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa i el Consolat de 

Mar, en l’ impuls, la difusió i la realització de la mediació i d’altres mètodes alternatius 

de gestió i resolució de conflictes (“ADR”) empresarials. 

 

Segon.- Del caràcter empresarial.  

Als efectes del present Conveni, s’entendrà que ens trobem davant una mediació i 

d’altres ADR’s empresarials, quan: 

 

a) Pel que fa a la matèria: aquesta sigui mercantil i/o el desacord, conflicte o 

controvèrsia es trobi en l’àmbit de les activitats o relacions empresarials, 

professionals o patrimonials (obligacions i contractes) de las parts en conflicte; i 

b) Pel que fa a les Parts en conflicte: a) al menys una de d’elles, sigui una 

persona física o jurídica que (i) desenvolupi una activitat econòmica o 

empresarial; o (ii) sigui titular de drets derivats de la seva condició de soci o 

partícip en una societat, empresa o entitat que desenvolupi una activitat 

econòmica o empresarial.  

c) Es tracti d’una mediació concursal als efectes legals en què es preveu la 

intervenció d’una cambra de comerç. 
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Pel que fa a les matèries no mediables, se n’exclou expressament de la mediació i 

altres ADR’s empresarials la mediació penal i laboral, així com aquelles controvèrsies 

que afectin a drets i obligacions no disponibles per a les parts d’acord amb la legislació 

que sigui d’aplicació. 

 

 

Tercer.- De la mediació no empresarial. 

Quan la Cambra de Tortosa o el Col·legi de Tortosa rebin una petició de mediació i 

aquesta no tingui la consideració d’empresarial, (1) el Col·legi oferirà a les parts en 

conflicte el servei de realització de la sessió informativa inicial, mitjançant el  Centre de 

Mediació de Catalunya de les Terres de l’Ebre; (2) Si llavors les parts en conflicte 

accedeixen a la mediació, aquesta serà duta a terme per part del propi Col·legi i el 

CEMTE.  

 

 

Quart.- De la Mediació Empresarial. Procés de Mediació i designació de persones 

mediadores.   

 

4.1. Procés de Mediació. 

 

Quan la Cambra de Tortosa o el Col·legi de Tortosa rebin una petició de mediació i 

aquesta rebi la qualificació d’empresarial, qualsevulla d’ambdues entitats haurà 

d’adreçar la part instant al Consolat de Mar per a que formalitzi la sol·licitud 

corresponent, tot informant degudament al seu representant en la comissió de 

seguiment del present conveni. 

 

Admesa l’esmentada sol·licitud, el Consolat de Mar procedirà mitjançant l’aplicació del 

Reglament de Mediació del Consolat de Mar (i d’altres disposicions escaients), ja sigui 

en matèria empresarial o pròpiament concursal. 

  

4.2. Designació de persones mediadores. 

 

El Consolat de Mar designarà la persona mediadora d’entre aquelles que figurin 

registrades amb plenes facultats d’actuació al Registre de persones mediadores del 

Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya, i reuneixi a més la condició de 

membre donat d’alta al CETME del Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa, llevat 

(i) l’oposició expressa d’alguna de les parts en conflicte; o (ii) l’absència d’idoneïtat de 

la persona mediadora per manca d’algun tipus de coneixement específic, segons els 

termes de la sol·licitud o de la petició d’alguna de les parts. 

  

Quan la persona mediadora hagi de ser nomenada d’ofici, la designació es coordinarà 

sempre amb el Col·legi de Tortosa.  
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Cinquè.- Incorporació de les persones mediadors/es del CETME al Registre de 

persones mediadores del Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya.  

 

Amb la finalitat de poder assegurar la disponibilitat del major nombre possible de 

persones mediadores de les Terres de l’Ebre al Registre de persones mediadores del 

Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya, les parts signants del present 

conveni es comprometen a informar a les persones mediadores acreditades i donades 

d’alta al CEMTE de la possibilitat d’inscriure’s també com a mediador/es al Registre de 

persones mediadores del Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya, de 

forma gratuïta1, un cop acreditats per les persones mediadores el compliment dels 

requisits legals. 

 

Als efectes de la inscripció al Registre de persones mediadores del Consell General de 

Cambres de Comerç de Catalunya, el Col·legi de Tortosa podrà acreditar, mitjançant 

certificació, l’experiència mínima d’activitat professional en l’àmbit de la mediació entre 

empreses, així com la formació continuada rebuda per les persones mediadores 

acreditades i donades d’alta al CEMTE.    

 

 

Sisè.- Pacte de mediació empresarial.  

Les parts signants del present conveni es comprometen a promoure entre llurs electors 

i persones col·legiades la utilització en els contractes de caràcter empresarial (d’acord 

amb la definició del Pacte Segon) en els que hi intervinguin o en siguin part de la 

següent clàusula: 

 

"En cas de conflicte entre les parts vers la interpretació de les clàusules 

o pactes d'aquest contracte o conveni, aquestes es comprometen a 

sotmetre la controvèrsia o conflicte a la mediació del Consolat de Mar. 

 

Per a la solució de qualsevol conflicte o qüestió litigiosa derivada 

d’aquest contracte o acte jurídic, inclosos els que d’aquests es derivin, 

no resolta mitjançant la mediació a la que fa referència el paràgraf 

precedent, les parts se sotmeten a l’arbitratge institucional del Consolat 

de Mar, a qui s’encomana la designació d’àrbitre o àrbitres i 

l’administració de l’arbitratge d’acord amb el seu Reglament vigent a 

l’inici de l’arbitratge.” 

 

 

 

 

 

 

 
1 Subjecte a l’aprovació del CGCC 
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Setè.- Comissió de seguiment.  

Es constituirà una Comissió de seguiment, vigilància i control del present conveni, que 

estarà integrada per un membre designat per cadascuna de les parts signants. 

 

La Comissió de seguiment té com a funció: 

 

1. El seguiment i el control de les accions que es derivin de l’aplicació d’aquest 

conveni, així com la seva interpretació i la proposta de possible modificació, si escau. 

 

2. Resoldre els problemes de compliment d’aquest conveni. 

 

 

Vuitè.- - Tractament de dades.  

Les parts signants del present Conveni es comprometen a donar compliment a la 

normativa vigent sobre protecció de dades personals.  

 

Així mateix, quan siguin responsables del tractament de dades personals es 

comprometen a no cedir a tercers les dades esmentades, o els arxius que les 

contenen, així com a guardar-les amb estricta confidencialitat i garantir-ne la seguretat 

i integritat, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (UE)2016/679, 

del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, i les previsions 

contemplades en la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal 

vigent. 

 

 

Novè. -Duració.-  

El present Conveni tindrà eficàcia des de la data de la seva signatura. 

 

La duració d'aquest conveni és anual, prorrogable tàcitament per igual període de 

temps en cas que no s’hagi manifestat el contrari per qualsevulla de les parts 

mitjançant notificació fefaent en el termini mínim d’un mes d’antelació a la seva fi.  

 

 

Desè .- Modificacions.  

Les modificacions del present conveni, incorporables com annex, tenen caràcter 

excepcional i requereixen de sol·licitud raonada, degudament motivada i aprovada per 

part dels representants de qualsevol de les dues parts signants del present conveni.  
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Onzè.-causes d’extinció. 

Són causes d’extinció d’aquest Conveni: 

 

a) El compliment de les actuacions que són objecte d’aquest Conveni. 

b) L’expiració del termini de vigència acordat en els termes del pacte novè. 

c) L’incompliment de les obligacions i compromisos contrets per qualsevol de les parts. 

d) El mutu acord, manifestat per escrit. 

e) La denúncia anticipada per qualsevol de les parts, que ha de ser comunicada amb 

un preavís d'un mes, perquè hi hagi causes que dificulten o impossibiliten el 

compliment del seu contingut. 

f) Altres causes d’extinció previstes en la normativa aplicable. 

 

En el cas d’extinció anticipada del conveni la Comissió de Seguiment fixarà la forma de 

finalitzar les actuacions i compromisos en curs i, en tot cas, s’establirà un termini 

improrrogable per a la seva consecució. 

 

 

 

I per a que consti signen aquest conveni per triplicat en el lloc i dia indicats a dalt.  

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________   _________________ 
El Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa     El Consolat de Mar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ____________________________________________________ 

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa 


