CODI D’ÈTICA DEL CENTRE DE MEDIACIÓ DE
L'IL·LUSTRE COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE LLEIDA
Les normes ètiques contingudes en aquest codi tenen per objecte
establir regles de conducta per als mediadors, garantir a les parts un
procés amb estricta subjecció a l’ètica i promoure la mediació com un
sistema de confiança de resolució de disputes.
La mediació és un procés voluntari en que un tercer, neutral i imparcial,
ajuda les parts a resoldre les diferències. La tasca del mediador
consisteix a facilitar el diàleg entre les parts i a promoure l’entesa. El
procés ajuda les parts a identificar els seus interessos i a cercar de
manera creativa les diferents possibilitats i aconseguir un acord
satisfactori.
Les normes ètiques contingudes en aquest codi coincideixen amb
aquesta definició de la mediació i són obligatòries per a tots els
mediadors del Centre de Mediació de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia
de Lleida (CEMICALL), el personal administratiu i tota persona que
presenciï les mediacions.
Art. 1. Àmbit d’aplicació.
Aquest codi d’ètica estableix les normes i principis que són d’obligat
compliment en l'actuació dels mediadors adscrits al CEMICALL. Aquests
principis són:
•

Confidencialitat

•

Neutralitat i imparcialitat

•

Independència

•

Voluntarietat
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Art. 2. Principi de confidencialitat.
Els mediadors han de respectar aquest principi, que implica no divulgar
cap mena d’informació relacionada amb els casos assignats. Aquest
principi no admet cap excepció; en cap circumstància, doncs, els
mediadors poden fer ús de la informació a la qual hagin tingut accés,
tret que les parts, de comú acord, per escrit i expressament, renunciïn a
aquest dret, o per les causes establertes en la Llei, Reglament de
mediació i d’altres normes d’aplicació.
Art. 3. Principi d’imparcialitat i neutralitat.
Els mediadors han de mantenir en tot moment una posició neutral i
d’imparcialitat. En conseqüència, no poden adoptar actituds que
manifestin un interès personal en el cas assignat o qualsevol interès en
l’assumpte que és

matèria de conflicte. Abans

d’acceptar el

nomenament, els mediadors han de manifestar qualsevol causa que
pugui restar-los neutralitat i/o imparcialitat.
Tanmateix, si apareix una circumstància que afecti aquests principis una
vegada assumit l’encàrrec, el mediador ho ha de manifestar al
CEMICALL, el qual nomenarà un altre mediador/a, si s’escau.
El mediador/a ha d’evitar qualsevol conducta discriminatòria o de
preferència cap a una de les parts. Cap mediador/a no pot discriminar
les parts per cap motiu.
Art. 4. Principi d'independència.
El mediador/a és independent de les parts i de terceres persones alienes
al conflicte. Per tant no acceptarà cap influència externa orientada a la
resolució del conflicte.
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Art. 5. Voluntarietat de les parts.
El mediador/a reconeix i respecta la lliure disposició de les parts quant a
la resolució de les seves diferències. Això implica la facultat de les parts
d’arribar a un acord lliure i voluntari i d’abandonar la mediació abans
de l’acord, si ho estimen convenient.
El mediador/a, està facultat tanmateix per concloure el procés de
mediació.
Art. 6. Conducció del procés de mediació.
El mediador/a al inici i al llarg del procés, ha de determinar si la
mediació constitueix efectivament un sistema de resolució de conflictes
adequat a aquest cas en particular, atenent la naturalesa del conflicte i
la situació de les parts.
Si en qualsevol moment considera que la mediació no és el mètode
adequat, ha de comunicar al CEMICALL i a les parts i cloure el procés.
A l'inici de la mediació, el mediador/a ha d'informar les parts sobre el
procés, les característiques, les regles, el avantatges i els inconvenients
de la mediació. Cal explicar a les parts la funció del mediador/a, així
com el paper de les parts i dels respectius advocats.
El mediador/a ha d’estar disposat a aclarir qualsevol dubte de les parts i
s’ha d’assegurar que aquestes han comprés i han acceptat tota la
informació. El mediador/a s’ha d’abstenir de fer promeses o de donar
garanties sobre els resultats de la mediació.
El mediador/a s’ha d’expressar en un llenguatge adient, que convidi les
parts a l’entesa. En la co-mediació, els mediadors/res han d’intercanviar
informació sempre, però amb discreció i no manifestant discrepàncies
d’opinió davant les parts.
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El mediador/a ha de fixar el nombre de sessions adequades a la
resolució del conflicte. També ha de procurar que les sessions durin un
temps prudent i no acceptar actituds de demora causades per les parts
o els seus representants.
El mediador/a pot cridar a sessió privada els advocats de les parts que
participin en la mediació.
El mediador/a ha de vetllar perquè en el procés hi hagi representants
dels interessos de totes les persones relacionades amb el conflicte i que
per tant puguin resultar afectades pel resultat de la mediació.
Art.7. Assessorament Professional.
En cap cas i sense excepció el mediador/a no pot oferir a les parts
consell o assessoria jurídica, tècnica o d’altra naturalesa en relació amb
l’assumpte sotmès a mediació.
Si cal ha de procurar que les parts obtinguin aquest assessorament
d’altres professionals que les mateixes parts determinin amb l’objecte
d’ampliar informació per aconseguir un acord seriós i realista.
El mediador/a no pot recomanar cap expert perquè assessori les parts.
Art. 8. Justificació de les actuacions al CEMICALL.
El Mediador/a, un cop hagi estat designat per fer una mediació per part
del CEMICALL, haurà de comunicar dins el termini de cinc dies, si
accepta o no la mediació. Tanmateix remetrà al CEMICALL còpia de
l’acta inicial degudament signada, full de signatures de les parts a les
sessions de mediació, així com de l’acta final, hi hagi hagut acords o no.
Aquests documents hauran de ser presentats davant el CEMICALL en el
termini de cinc dies des de la finalització del procés de mediació.
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Art. 9. Disposicions generals.
Tota infracció de les normes ètiques contingudes en aquest codi serà
objecte d’obertura d’expedient per part de l’equip directiu del
CEMICALL i, si es comprova, es donarà trasllat a la Junta.
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