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A. PROGRAMA DE FORMACIÓ 

 
NOM DEL PROGRAMA 
 
Curs/os i Diploma de Postgrau de Mediació professional en l`àmbit de l’arquitectura i 
l’urbanisme. 
Programa realitzat per al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). 
 
1. OBJECTIUS I JUSTIFICACIÓ  
 
PRESENTACIÓ:  
 
El present programa de formació esta constituït per tres cursos que representen tres nivells 
d’aprenentatge en la capacitació d’un mediador professional en l’àmbit de l’arquitectura.  
 
En els tres cursos es mostren nivells de concreció diferent: l’anàlisi de conflictes lligats a la 
construcció i a la valoració d’immobles, impagaments de contractes i conflictes veïnals, la promoció 
de la mediació i els aspectes legals i psicosocials de la mediació així com l’experiència pràctica de 
la mediació. Els coneixements que es van incorporant en cada curs aprofundeixen en els continguts 
necessaris per professionalitzar la tasca mediadora.  
 
 Un primer curs de Postgrau: 

• De nivell introductori, capacita en el procés i les tècniques de mediació en aquest àmbit. 
Amb aquesta obtindrà una visió de la mediació i començarà a capacitar-se en el procés 
de mediació. 

• Curs de Postgrau de Mediació en l’àmbit de l’Arquitectura (10 ECTS).  
 
Un segon curs (nivell avançat): 

• Curs de Postgrau de Mediació Professional en l’àmbit de l’Arquitectura i 
l’Urbanisme (20 ECTS).  

• Curs que aprofundeix en les etapes del procés i les habilitats necessàries per portar-les a 
terme a través de l’entrenament pràctic del procés de mediació. 

• El participant que cursi les 100h presencials se formació s’exercitarà en la conducció del 
procés que el podrà habilitar com a mediador en el registre espanyol de mediadors de 
l’estat per la Ley de Mediació 5/2012. 
 

Diploma de Postgrau: 
• Diploma de Postgrau de Mediació Professional en l’àmbit de l’Arquitectura i 

l’Urbanisme (36 ECTS). 
• Curs que incorpora el treball del rol de mediador i les seves funcions en aquest àmbit, 

aspecte que incideix en la pràctica professionalitzadora de la mediació.  
• La superació del curs habilitarà el participant com a mediador en el registre del Centre de 

Mediació en Dret Privat de la Generalitat de Catalunya, que exigeix una formació 
mínima de 170 hores. 
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OBJECTIUS 
1) CURS DE POSTGRAU (I). 10 ECTS  

(50 hores computables a nivell de formació). 
 
Objectiu principal: 
Capacitar els participants en les tècniques i el procés de mediació per tal que adquireixin les 
habilitats mediadores per intervenir en conflictes dels diferents col·lectius lligats al camp de 
l’arquitectura. 

 
Objectius específics: 

• Diferenciar la mediació d’altres formes de resolució de conflictes. 
• Treballar la promoció, difusió i el marketing de la mediació en l’àmbit de 

l’arquitectura  
• Distingir les activitats i les formes de mediació. 
• Presentar les tècniques de la mediació. 
• Fer pràctiques aplicades dels coneixements obtinguts en la formació. 

 
2) CURS DE POSTGRAU (II). Total 20 ECTS (10 anteriors +10) 

Extensió amb 50 hores lectives addicionals (total 100 hores). 
 
Objectiu principal: 
Exercitar en la conducció del procés de mediació mitjançant les habilitats i tècniques 
mediadores necessàries pels conflictes comunitaris i mercantils lligats al camp de 
l’arquitectura. 

 
Objectius específics: 

• Descriure i analitzar la naturalesa dels conflictes relacionats amb l’arquitectura. 
• Entrenar en els processos i les metodologies de la mediació en l’arquitectura. 
• Conèixer els conceptes legals i psicosocials de la mediació en l’ àmbit de 

l’arquitectura. 
• Fer pràctiques aplicades dels coneixements obtinguts en la formació. 

 
 

3) DIPLOMA DE POSTGRAU. Total 36 ECTS (20 anteriors + 16) 
Extensió amb 80 hores addicionals (total 180 hores). 
 
Objectiu principal: 
Exposar, ajudar a assimilar, entrenar i practicar els coneixements necessaris per formar a 
un/a mediador/a professional en el camp de l’arquitectura.  
 
Objectius específics: 

• Exercitar els diferents models de mediació en el camp de l’arquitectura. 
• Conèixer diferents metodologies de mediació en el camp del conflicte arquitectònic 

(mediació, facilitació, cercles, mapa del conflicte, etc.) 
• Entrenar en rol de mediador neutral i imparcial en els conflictes en el camp de 

l’arquitectura  
• Conèixer els aspectes legals i psicosocials de la mediació en l’àmbit de l’arquitectura  
• Identificar oportunitats d'aplicar la mediació en l'àmbit de l'arquitectura i l'urbanisme 



 Mediació professional en l’àmbit de l’arquitectura  
 
 

 

 
 4

• Treball amb casos i situacions d'aplicació de la mediació en aquest àmbit 
• Fer pràctiques aplicades dels coneixements obtinguts en la formació. 

 
JUSTIFICACIÓ: 
 
La mediació és un sistema de resolució de conflictes que al nostre país des dels anys 90 ha anat 
incrementant la seva activitat en els àmbits en què la interacció personal i professional es necessària 
per a l’entesa entre parts. 
 
La Directiva 2008/52/CE del Parlament Europeu i del Consell Europeu sobre mediació en 
assumptes civils promulga afavorir la mediació como a procediment de gestió dels conflictes i insta 
als Estats membres a incorporar en la seva legislació interna la mediació per a gestionar els 
conflictes interns. 
 
Seguint aquesta directiva, a Espanya la mediació mercantil es regula amb abast estatal al “Real 
decreto Ley 5/2012”, del 6 de juliol, sobre conflictes entre professionals i clients o entre socis.  
 
Aquesta formació respon a una necessitat social que a Catalunya es té forma legal a partir de la llei 
de 15/2009 del 22 de Juliol de Mediació en l’Àmbit dels Drets privats per assumptes de família i 
comunitaris.  
 
La posada en marxa de la llei obliga al futur mediador de l’Estat a realitzar 100h de formació i al 
mediador que es vulgui inscriure al registre del Centre de Mediació en l’àmbit del dret privat (a 
Catalunya) a realitzar un mínim de 170h de formació. 
 
La present formació ofereix, a partir de tres cursos formatius, els continguts necessaris i les hores 
establertes pel reglament de la Llei espanyola i pel Centre de Mediació en l’Àmbit del Dret Privat 
de la Generalitat de Catalunya.  
 
La complexitat de les relacions que es troba un professional de l’àmbit de la construcció amb les 
persones del seu voltant fa que cada vegada la solució hagi de ser mes individualitzada i adaptada 
per les exigències del moment i el context. La mediació davant d’aquesta realitat té present que la 
solució mes adaptada ha de venir de les necessitats de les persones en conflicte i que el mediador ha 
de conèixer l’àmbit d’actuació on es produeix el conflicte. Actualment, com mostra el del Llibre 
Blanc de Mediació a Catalunya (2010), la ciutadania demana aquest nou professional i les 
organitzacions públiques i privades responen a aquesta demanda oferint serveis de mediació i creant 
d’aquest exercici una professió. 

 
Tant la necessitat social i professional com el panorama legal fan que actualment la mediació sigui 
una eina indispensable per resoldre conflictes en molts camps professionals com en el de 
l’arquitectura. Per aquest motiu, esmentem a continuació les relacions i la casuística que pot 
esdevenir una font per a l’exercici de la mediació en aquest àmbit. 
 

• Professional/client: Patologies constructives, vicis de construcció, reclamació d’honoraris, 
conflictes en la taxació d’immobles, restauració, ampliació, recuperació, manteniment, 
rehabilitació, etc.  

• Professional - Proveïdor/constructor: Incompliment de contracte o subcontracte d’obra; 
apropiació indeguda de clients o encàrrecs, conflictes interpersonals.  
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• Professional/veïns: Fissures estructurals que afecten edificis contigües, acopi de material en 
fàbrica o en obra.  

• Client veïns o entre veïns: Conflictes de mitjaneres, invasió de límits, filtracions que 
afecten a mitjaneres, conflictes d’acústica i luminotècnia de veïns, manteniment i ús d’espais 
verds, conflictes entre veïns en edificis de propietat horitzontal, conflictes entre veïns 
respecte les normes generals de convivència i conflictes entre propietaris i administradors 
per temes relatius al manteniment de l’edifici.  

• Professional - Administració i entitats asseguradores: Incompliment de licitacions d’obra 
pública, conflictes per cartells marquesines..etc en la via pública; en referència assegurances 
d’apilaments, en referència a assegurances de caució, en referència a assegurances de 
trasllats.  

 
2. CARACTERÍSTIQUES 1 
Crèdits ECTS de tot l’itinerari: 10+10+16=36 ECTS  
 
Tots tres cursos s’impartiran en modalitat presencial. No obstant això, el tercer curs (Diploma de 
Postgrau) contempla que part dels continguts legals i psicosocials s’imparteixin en modalitat online, 
ja que a l’aula virtual es podran realitzar treballs sobre casos, lectures i activitats relacionades amb 
l’activitat del contingut específic. 
 
Distribució de la càrrega lectiva: 
 

I)  Curs de Postgrau de Mediació en l’àmbit de l’Arquitectura (10 ECTS). 
 
 

Curs de 
Postgrau (I)  

50h 
ECTS 

Hores 
lectives 

Treball del 
participant 

Bloc 1: El conflicte 2 10h 
 

40h 

Bloc 2 : La Mediació 2 10h 40h 
Bloc 3. Els actors de 
la Mediació.  

2 10h 
 

40h 

Bloc 4: Les tècniques 
de la mediació 

2 10h 
 

40h 

Bloc 5: La pràctica de 
la Mediació 

2 10h 40h 

TOTAL 
 

10 
ECTS 

50h 200h 

 

                                                           
1 Un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball total del participant. Formen part d’aquestes hores les lliçons magistrals, 
pràctiques, seminaris, tutories, presentacions, role playing, exàmens, estudi de casos, lectures, participació en fòrums 
virtuals, visites guiades, consulta bibliogràfica, estudi i treball personal i en grup, etc. 
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II)  Curs de Postgrau de Mediació Professional en l’àmbit de l’Arquitectura i l’Urbanisme 
(20 ECTS). 

Extensió amb 50 hores  addicionals (total 100 hores). 
 

 

Curs de Postgrau 
(II)  

50 + 50 =100h 
ECTS 

Hores 
lectives 

Treball del 
participant     

Bloc 1: El conflicte 1 5h 
 

20h 

Bloc 2 : La Mediació 2 10h 40h 
Bloc 3. Els actors de la 
Mediació.  

1 5h 
 

20h 

Bloc 4: Les tècniques de 
la mediació 

4 20h 
 

80h 

Bloc 5: La pràctica de la 
Mediació 

2 10h 40h 

Total de l’extensió del 
Curs II 

10 ECTS 50h 200h 

TOTAL Curs de 
Postgrau 

 
20 ECTS 

 
100h 

 
400h 

 
 
 

III)  Diploma de Postgrau de Mediació Professional en l’àmbit de l’Arquitectura i 
l’Urbanisme (36 ECTS). 
Extensió amb 50 hores addicionals (total 100 hores). 

 
Diploma de 
Postgrau  

100 + 80= 180h 
 

ECTS 
Hores 

lectives 
Treball del 
participant     

Bloc 1: El conflicte 2 10h 
 

40h 

Bloc 2 : La Mediació 4 10h 
(+10h 
online) 

80h 
(40+40) 

Bloc 3. Els actors de la 
Mediació.  

2 10h 
 

40h 

Bloc 4: Les tècniques de 
la mediació 

3 15h 
 

60h 

Bloc 5: La pràctica de la 
Mediació 

5 25h 100h 

Total de l’extensió a 
Diploma de Postgrau 

16 ECTS 80h 300h 

TOTAL Diploma de 
Postgrau 

36 ECTS 180h  700h 
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3. EXIGÈNCIA DE TREBALL PER PART DEL PARTICIPANT 1 
 
A més d’assistir a classe i participar activament en l’elaboració de les activitats i exercicis que es 
demanen a cada mòdul formatiu, per superar el curs el participant haurà d’haver complert amb un 
mínim d’assistència activa i participativa del 80%. 
 
Més enllà de l’assistència i participació en modalitat presencial, els participants comptaran amb un 
espai online on, de la mà d’un tutor dinamitzador, tindran accés al material del curs i a la proposta 
de lectures i casos sobre la matèria que els ajudin a completar el seu procés d’aprenentatge. 
 
 
 
 
A nivell de activitats d’avaluació, les exigències i la dedicació per part del participant seran:  
 

• Primer Curs de Postgrau: Examen sobre mediació a partir de les lectures recomanades per la 
direcció acadèmica. 

• Segon Curs de Postgrau: Examen basat en un treball científic o divulgatiu centrat en un dels 
camps del conflicte de la mediació i l’arquitectura. 

• Tercer Curs de Postgrau: Examen basat en un treball d’anàlisi d’un cas de Mediació en 
l’àmbit de l’arquitectura. 

 
 
4. CONTINGUTS 
 
CURS 1. 
CURS DE POSTGRAU EN MEDIACIÓ EN L’ÀMBIT DE L’ARQUIT ECTURA (10 ECTS, 
50 hores) 
 
Els conflictes 

• La tipologia de conflictes urbanístics i de la construcció. 
• Los mètodes de resolució de conflictes. 
• El conflicte en la mediació 

El concepte de mediació  
• Els principis de la mediació de la mediació. 
• La difusió i el marketing de la mediació. 
• La normativa espanyola i catalana en mediació. 

Els actors de la mediació:  
• Els mediadors. 
• Les parts en conflicte. 

El procés i les tècniques de la mediació:  
• Les fases preliminars. 

                                                           
1 Les hores de treball del participant es poden identificar en tres grups: hores de treball presencial (professor i grup 
realitzen una activitat de forma conjunta), hores de treball dirigit (hores de treball “estimades com a necessàries” per a la 
realització de treballs encarregats), i les hores de treball autònom (hores que el participant dedica a fer activitats 
relacionades amb el programa per iniciativa pròpia). Haurem de definir les hores que corresponen a cada part. 
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• Les sessions de mediació. 
• L’acord en mediació.  
• Les tècniques per a la comunicació.  
• Les tècniques d’ajuda a la negociació. 
• Les tècniques de creativitat per a la resolució de conflictes.  

 
La pràctica de la mediació: 

• Anàlisi dels casos reals i treball sobre casos reals.  
• Dramatitzacions de casos. 
• Sessions de vídeo 

 
CURS 2. 
CURS DE POSTGRAU EN MEDIACIÓ PROFESSIONAL EN L’ÀMBI T DE 
L’ARQUITECTURA I L’URBANISME (20 ECTS, 50 + 50) 
 
Els conflictes 

• Anàlisi i causes de la conflictivitat  
• Els processos dels conflictes en el camp de l’arquitectura 

El concepte de mediació  
• Els conceptes jurídics en el camp de l’arquitectura i la mediació 
• Els conceptes psicosocials en el camp de l’arquitectura i la mediació  

Els actors de la mediació:  
• La relació entre parts i mediadors. 
• L’apoderament de les parts en el procés de mediació  

 
El procés i les tècniques de la mediació:  

• Les fases de la mediació: 
o Presentació de la mediació 
o Descoberta d’interessos 
o Creació de l’agenda de treball 
o Creació d’opcions 
o L’acord i el seguiment 

• Tècniques d’anàlisis del conflicte. 
• Tècniques de legitimació. 
• Tècniques d’apoderament.  

 
La pràctica de la mediació: 

• Anàlisi dels casos reals i treball sobre casos reals.  
• Dramatitzacions de casos. 
• Sessions de vídeo 

 
DIPLOMA.  
DE POSTGRAU EN MEDIACIÓ PROFESSIONAL EN MEDIACIÓ PR OFESSIONAL EN 
L’ÀMBIT DE L’ARQUITECTURA I L’URBANISME DE (36 ECTS , 100+80 hores)   
 
Els conflictes 

• Anàlisi del discurs per ajudar al diàleg entre les parts. 
• Els processos de comunicació en el conflicte i l’arquitectura. 
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El concepte de mediació  
• Els models de la mediació en el camp de la mediació i l’arquitectura (Part formació Online 1 

Credit ECTS) 
• Elements jurídics i psicosocials de la mediació i l’arquitectura.( Part formació Online, 1 credit 

ECTS)  
Els actors de la mediació:  

• La posició del mediador professional: El concepte d’imparcialitat i el de neutralitat del 
mediador. 

• La diferencia entre el conflicte relacional i el conflicte estructural entre les parts.  
El procés i les tècniques de la mediació:  

• Les metodologies de mediació per a casos concrets: 
o Els cercles de pau 
o L’Open space  
o La facilitació ambiental 

• Tècniques de reconeixement  
• Tècniques del discurs del mediador 
• Tècniques per crear la història alternativa  

 
La pràctica de la mediació: 
Entrenament els diferents models i processos de la mediació amb actors. 
 
En el Diploma de Postgrau, a més del treball a l’aula, els participants comptaran amb un espai 
online a l’Aula Global de l’IDEC que els ha de permetre, de la mà d’un tutor dinamitzador, realitzar 
un treball online específic centrat en els models de la mediació i els aspectes jurídics i psicosocials. 
 

 
5. METODOLOGIA  
La metodologia aplicada al curs és oberta, interactiva i amb aprenentatge significatiu.  
A l’aula, es combinaran les exposicions teòriques amb exercicis pràctics, jocs de rol i 
dramatitzacions. 
 
En la metodologia es treballarà en tres nivells d’aprenentatge: el “saber”, el “saber fer” i el “saber 
ser” mediador en l’àmbit de l’arquitectura i l’urbanisme.  
 
Per a la realització dels treballs i a partir de les 100h de formació, en el marc del Diploma de 
Postgrau, cada estudiant tindrà un tutor que l’ajudarà en la realització del treball de final de curs. 
 
 
6. SISTEMA D’AVALUACIÓ  
Per superar el curs, el participant haurà d’haver complert amb un mínim d’assistència del 80% i 
haver participat i superat les activitats proposades a cadascun dels mòduls formatius. 
 
A més a més, a final de curs el participant haurà de presentar diversos treballs en funció del curs: 
 
Primer Curs: Examen sobre mediació segons les directrius que marqui la direcció acadèmica. 
Segon Curs: Examen basat en un treball científic o divulgatiu centrat en un dels camps del conflicte 
de la mediació i arquitectura. 
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Diploma de Postgrau: Examen basat en un treball d’anàlisi a partir d’un cas de Mediació en l’àmbit 
de l’arquitectura i l’urbanisme. 
 
 
7. CAPACITATS I COMPETÈNCIES  
 
Generals (interpersonals, instrumentals i sistèmiques): 

• Consensuar la resolució de casos pràctics en treballs d’equip. Capacitat d’anàlisi i reflexió. 
• Presentar les conclusions d’un treball, tant a nivell oral com escrit. Capacitat de síntesi y 

claredat en la comunicació. 
• Lideratge i negociació. 
• Planificar el temps necessari per al desenvolupament de tasques i activitats. Organització 

eficient i eficaç del propi temps. 
• Aplicació dels coneixements a la pràctica. 
• Resolució de problemes de forma ordenada, aplicant la metodologia adequada. 
• Autoconeixement i saber treballar amb altres professionals. Autocontrol i capacitat 

negociadora. 
• Saber analitzar les situacions conflictives i conduir un procés de conflictes com a tercer 

imparcial. 
• Saber treballar amb la incertesa. Flexibilitat, sentit comú i creativitat. 
• Superació dels prejudicis, empatia i escolta activa. 

 
 
Competències específiques: 
 

• Conceptualitzar i entendre el conflicte en l’àmbit de l’arquitectura: definició, classificació 
per tipologies, reconeixement d'elements per a la seva anàlisi, descripció de fases i dinàmica, 
caracterització d'estils de afrontament, identificació de posicions, interessos i necessitats, 
distinció entre agressivitat i violència, tipus de violència.  

• Comprendre de forma detallada i fonamentada el concepte de mediació: comparació de 
definicions, ubicació de la mediació en l'àmbit de gestió de conflictes, contrast entre els 
procediments agrupats sota el paraigua de la RAC, identificació i anàlisi crítica de principis 
rectors i característiques de la mediació (autocomposició, voluntarietat, “neutralitat”, 
confidencialitat, lliure albir...), justificació dels límits de la mediació, debat i argumentació 
de qüestions polèmiques, derivació a altres professionals.  

• Entendre i dominar els aspectes legals, psicològics i socioeducatius que fan possible la 
interpretació de la legislació vigent en diferents contextos (normatives per àmbits, relació 
amb mitjans judicials, mediació extrajudicial i intrajudicial). Identificar els aspectes 
psicològics (emocionals, cognitius, relacionals, motivació, prejudicis, percepcions) i 
socioeducatius (empowerment, resiliència, aprenentatge, cultura del diàleg, promoció de 
valors humans, participació, corresponsabilitat).  

• Comprendre la metodologia de treball del mediador: conèixer la metodologia específica del 
procés de mediació i les seves normes i aplicar-les a l’àmbit de l’arquitectura. 

• Dominar el procés i les tècniques d’un procés de mediació en l’àmbit de l’arquitectura, 
avaluació de demandes, maneig de la dinàmica de la mediació i fases, documentació del 
procés, repercussió i validesa dels acords. 
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• Aplicar correctament el codi ètic: justificació de les normes del codi deontològic, definició 
d’estàndards de bona pràctica professional, respecte als drets i deures de la persona 
mediadora, assumpció de les responsabilitats legals.  
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B. PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ 
 
 
PRÀCTIQUES PROFESSIONALS (En el cas que n’hi hagi) 
No són obligatòries. 
No obstant, la direcció acadèmica es compromet a donar suport a les iniciatives dels participants per 
a realitzar pràctiques a: 
L’ Ajuntament de Sant Pere de Ribes  
L’ Ajuntament de Barberà del Vallès  
L’ Ajuntament de Castelldefels  
 
ESTUDI DE MERCAT  
 
Conflictivitat i mediació en l’àmbit de l’arquitect ura i l’urbanisme 
 
Els conflictes lligats a l’arquitectura estan presents en molts camps de la mediació, sobretot en el 
que respecta a conflictes veïnals, entre socis, i respecte conflictes en l’espai públic.  
Aquesta nova especialitat formativa neix de la necessitat d’aportar noves propostes professionals 
des del Col·legi d’Arquitectes als seus col·legiats i de la creixent conflictivitat que hi ha al sector, i 
que o bé no té resposta o bé implica un procediment judicial lent i car que en molts casos no satisfà 
a cap de les parts implicades. Davant d’aquesta realitat, la mediació es presenta com una resposta a 
la gestió dels conflictes en aquest camp professional. 
 
Dins d’aquest àmbit, el conflicte comunitari -que atén desavinences entre veïns, conflictes a l’espai 
públic, en les comunitats de propietaris, etc.- s’ha desenvolupat principalment des de 
l’administració local. La Diputació de Barcelona, amb el programa de mediació ciutadana, inverteix 
i dóna cobertura cada any als ajuntaments que tenen serveis de mediació.  
 
Però la mediació en el camp de l’arquitectura engloba molts més camps d’actuació que no tenen 
resposta dialogada i pacífica i que comporten, en molts casos, el trencament de les relacions i la 
conseqüent assistència als jutjats de les parts. 
Per aquest motiu, la mediació en aquest àmbit aporta una resposta des dels professionals de la 
construcció que coneixen molts aspectes per intervenir en conflictes cada cop més nombrosos i amb 
més camps d’actuació que en sí mateixos ja justifiquen una acció professional.  
 
A continuació, esmentem alguns d’aquests conflictes per tal de mostrar la necessitat que tenen 
actualment els arquitectes de gestionar correctament i pacíficament els conflictes que neixen de la 
seva pràctica professional: 
 
Conflictes relacionats amb la construcció: 
• Execució incorrecta d’obres i projectes amb conseqüència de patologies a l’edifici, 

responsabilitats de les diferents parts implicades: arquitecte, aparellador, promotor, 
constructor, usuari, asseguradores.... 

• Danys a obres colindants 
• Danys personals: seguretat i salut a les obres, accidents laborals 
• Desperfectes causats per llogaters 
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• Modificació d’elements comuns en edificis en propietat horitzontal 
• Compliment de la normativa urbanística, separacions, alçades.... 
• Existència de vicis ocults a la construcció 
 
Conflictes relacionats amb valoracions d’immobles: 
• Compravendes, permutes, lloguers 
• Repartiment d’herències, legítimes, donacions 
• Valoracions urbanístiques, contenciosos 
 
Conflictes relacionats amb dret civil: 
• Incompliment de contractes d’obra, discrepàncies entre pressupostos i obra executada, 
incompliment de terminis... 
• Valoració d’obres executades sense pressupost 
• Impagament de factures 
• Servituds i immissions, drets de pas, mitgeres, molèsties per pas d’instal•lacions, sorolls... 
• Invasió de llindars de propietat, interpretació d’escriptures mal redactades 
• Segregacions, divisions de la cosa comuna 
• Conflictes entre veïns per l’ús i manteniment d’espais comuns o per molèsties causades que 

afecten normes de convivència 
 

C. RECURSOS HUMANS 
 
1. ESTRUCTURA DOCENT DEL PROGRAMA  
Direcció acadèmica 
Maria Munné  
Codirectora del Màster en Mediació Professional de l’IDEC (Universitat Pompeu Fabra), 
Supervisora dels Mediadors Penals d’adults del Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya. Professora associada del Departament de Psicologia Social de la UB Universitat de 
Barcelona y Mediadora professional. Experta i supervisora en mediació Comunitària, Investigadora 
principal del capítol de Mediació comunitària del Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya. 
 
Javier Wilhelm  
Codirector del Màster en Mediació Professional de l’IDEC (Universitat Pompeu Fabra). Expert i 
Supervisor en Mediació Comunitària. Fundador i president de l’empresa de mediació “Mediació i 
Convivència”, Impulsor de centres públics de mediació a Catalunya i a València. Mediador judicial 
en temes de família i civils . Va ser el formador dels mediadors del Col·legi d’Arquitectes de 
Buenos Aires als anys 90, i és coordinador científic de l’Associació Equilibri d’Itàlia. 
 
Pere Notó 
Doctor en Psicologia. Cap de l'àrea i professor titular de Psicologia Social del Departament de 
Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra. Psicoanalista, és membre de la 
Societat Espanyola de Psicoanàlisis, International Psychoanalytical Association (SEP-IPA) i del 
Centre Pi i Molist Consultors Associats. 
 
2. PROFESSORAT 
Maria Munné  
Codirectora del Màster en Mediació Professional de l’IDEC (Universitat Pompeu Fabra), 
Supervisora dels Mediadors Penals d’adults del Departament de Justícia de la Generalitat de 
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Catalunya. Professora associada del Departament de Psicologia Social de la UB Universitat de 
Barcelona y Mediadora professional. Experta i supervisora en mediació Comunitària, Investigadora 
principal del capítol de Mediació comunitària del Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya. 
 
Javier Wilhelm  
Codirector del Màster en Mediació Professional de l’IDEC (Universitat Pompeu Fabra). Expert i 
Supervisor en Mediació Comunitària. Fundador i president de l’empresa de mediació “Mediació i 
Convivència”, Impulsor de centres públics de mediació a Catalunya i a València. Mediador judicial 
en temes de família i civils . Va ser el formador dels mediadors del Col•legi d’Arquitectes de 
Buenos Aires als anys 90, i és coordinador científic de l’Associació Equilibri d’Itàlia. 
 
Elena Fita 
Arquitecte, Màster en Mediació Professional de l’IDEC (universitat Pompeu Fabra). Arquitecte de 
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. 
 
Ricardo Zapata. 
Professor Titular UPF. 
 
Andrés Di Masso.  
Professor Titular UB. 
Equip de Mediació de l’iDEC (coordinació i tutoria) :  
Marc Ros. Mediador Professional 
Milena Prokopljevic Mediadora Professional  
Enrico Cirla:_ Mediador professional  
Gemma Sureda: Advocada i Mediadora 
Marta Mozo: Pedagoga i Mediadora  
Merce Toledano: Psicòloga i Mediadora  
Eva Ledesma: Psicòloga i Mediadora 

 
 


