
INFORMACIÓ

A l’oficina SOM, situada a la planta 

baixa de l’Edifici dels Jutjats de 

Mataró:

Al Col·legi d’Advocats de Mataró:

 

 

   
 
 

Amb la mediació, 

tu decideixes 
 
 

 
 
 

Plaça Tomás y Valiente, s/n
08302 Mataró

c/Méndez Núñez, s/n
08302 Mataró

Telèfons
 93 741 54 44
 93 741 55 40
 93 741 55 39



 
 

                               MEDIACIÓ 
 

La mediació és un sistema alternatiu al 
judicial, destinat a gestionar i/o 
solucionar conflictes entre persones, 
amb l’ajut d’un mediador, professional 
imparcial i neutral, que facilita que 
aquelles trobin la millor solució a les 
seves diferències. 
 
El procediment de mediació és senzill, 
totalment voluntari i confidencial, en el 
ben entès que, en el cas de no assolir 
un acord satisfactori, la informació 
usada no podrà ser emprada en un 
procediment judicial posterior. 

 
 

                       DESTINATARIS 
 

Qualsevol persona resident al partit 
judicial de Mataró: 
 
Alella                           Teià        
Argentona                    Tiana 
Cabrera de Mar             Vilassar de Mar 
Cabrils                         Vilassar de Dalt 
Caldes d’Estrac 
Dosrius 
El Masnou 
Mataró 
Òrrius 
Premià de Dalt 
Premià de Mar 
Sant Andreu de Llavaneres 
Sant Vicenç de Montalt  

 

 
 

         OBJECTE DE LA MEDIACIÓ 
 

A títol merament enunciatiu: 

 

• Acords a assolir en procediments de 

separació, nul·litat i/o divorci. 

• Liquidació de béns. 

• Plans de parentalitat. 

• Conflictes derivats de l’exercici de la potestat 

parental. 

• Conflictes relatius a la comunicació i relació 

entre progenitors, descendents, avis, nets i 

altres persones de l’àmbit familiar. 

• Conflictes en matèria de filiació, adopció i 

tutela. 

• Conflictes en temes de familia transfronters, 

substraccio internacional de menors, règim de 

visites. 

• Qüestions derivades de la successió mortis 

causa. 

• Aliments entre parents. 

• Conflictes sorgits en el si de l’empresa 

familiar. 

• Reclamacions de qüantitat. 

• Conflictes sorgits en l’àmbit de les 

associacions i les fundacions. 

• Propietat horitzontal i urbanitzacions. 

• Convivència ciutadana. 

• Conflictes entre propietaris i llogaters. 

• Conflictes culturals. 

 
 
 

                              GRATUÏTAT 
 

L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 

Mataró gestiona, en col·laboració amb 

el Centre de Mediació de Dret Privat 

adscrit  al Departament de Justícia de 

la Generalitat de Catalunya, un servei 

d’orientació a la mediació 

totalment gratuït per a les persones 

que hi estiguin interessades. En el 

servei s’informa dels avantatges de la 

mediació, dels principis als que està 

sotmès el procediment i de com es 

realitza, des de la reunió inicial fins a 

l’acord final, si és el cas. 

El procediment de mediació també pot 

ser gratuït per les parts si es donen 

les condicions materials que 

estableixen les normes reguladores de 

l’assistència jurídica gratuïta. La 

sol·licitud de gratuïtat es recull al 

mateix Col·legi d’Advocats, que la 

tramitarà. 

 


