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Una aposta per                         
la mediació i la conciliació 
registral  

Jornades d’ADR en l’àmbit registral 

Barcelona, 15 de juny de 2022 

 

 

Presentació 

La conciliació registral i la mediació són eines que el legislador ha 
posat a l’abast de la ciutadania per a resoldre qualsevol 
controvèrsia en els sectors immobiliari, urbanístic i mercantil. Així 
com tots aquelles operacions inscribibles en els registres de la 
propietat mercantil i de béns mobles.  

El Departament de Justícia i el Deganat dels Registradors de 
Catalunya, conjuntament i col·laborativament, volen donar a 
conèixer als operadors jurídics experiències de com, quan i 
perquè, amb l’ús d’aquestes eines, es pot avançar en la resolució 
dels conflictes immobiliaris i registrals. 

Persones destinatàries 

 Registradors/es, notaris/es, advocats/des, procuradors/es, 
arquitectes, agents de la propietat immobiliària, administradors/es 
de finques, gestors/es administratius/ves i professionals del sector 
immobiliari i registral. 

 Mediadors/es i col·legis professionals de la mediació. 

 Magistrats/des, jutges/esses i lletrats/des de l’Administració de 
justícia.  

Programa 

9.40 - 10.00 h  

Acreditació 

 

10.00 - 10.20 h  

Inauguració 

Hble. Sra. Lourdes Ciuró Buldó 

Consellera de Justícia 

Il·lm. Sr. Vicente J. García-Hinojal López 

Degà dels Registradors de Catalunya 

Sra. Elisabeth Saltor Camero 

Directora del Centre de Mediació de Catalunya 

 

10.20 - 11.20 h  

La conciliació registral 

Presentació: Sra. Marta Gómez Llorens 

Directora de RSC i Relacions Institucionals dels Registradors de 
Catalunya 

Sr. José Ramón Martín Marco 

Director del Centre de Conciliació i Mediació Registral (CCMR) del 
Colegio de Registradores 

Jornades ADR 



11.20 – 11.45 h  

Pausa cafè  

 

11.45 – 13.00 h  

Taula Rodona  

Experiències: la pràctica de la mediació i la conciliació  

Moderació: Sra. Elisabeth Saltor Camero 

Directora del Centre de Mediació de Catalunya 

Sr. Pere González Nebreda   

Arquitecte i mediador  

Sr. Antoni Bosch Carrera 

Notari i mediador 

Sra. Sílvia Borràs Gras 

Administradora de finques i mediadora 

Sr. Juan Antonio Ruiz 

Advocat i mediador 

 

13.00 – 13.30 h  

Preguntes i debat 

 

13.30 – 13.45 h  

Cloenda 

Sra. María García-Valdecasas Alguacil 

Directora del Servei de Mediació i Conciliació dels Registradors de 
Catalunya 

Sr. Joan Ramon Casals Mata 

Director general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació 

 

14.00 h   

Aperitiu 
 

Gravació de la jornada i material didàctic 

La jornada es gravarà i es podrà visualitzar amb posterioritat al 
canal de YouTube del Departament de Justícia.  

Les persones assistents a través de la modalitat virtual que no 
desitgin aparèixer a la gravació, agraïm desactivin la seva càmera. 

El material didàctic de la jornada s’enviarà a totes les persones 
inscrites finalitzada la jornada.    

   

  Inscripció 

Les inscripcions es realitzen a través del portal del CEJFE fins el 
dia 9 de juny de 2022, inclòs. 

Les places presencials són limitades. Rebreu una resposta a la 

vostra sol·licitud per correu electrònic uns dies abans de l’activitat, 
confirmant-vos la disponibilitat de places presencials i la informació 
d’accés al Districte Administratiu. En cas d’exhaurir-se les places 
presencials quedareu automàticament inscrits a la modalitat virtual. 

Les persones inscrites a la modalitat virtual rebreu igualment una 
resposta per correu electrònic uns dies abans de l’activitat, 
confirmant la vostra admissió i facilitant-vos l’enllaç de connexió.  

Portal del CEJFE 

Si és la primera vegada que us inscriviu a una activitat del CEJFE, 
heu d’emplenar tot el registre amb les dades sol·licitades.  

Si teniu dificultats per realitzar la inscripció en línia, podeu 
contactar amb el CEJFE a través de la bústia de correu 
fadm@gencat.cat  

Certificació 

La participació a la jornada dona dret a un certificat d’assistència.  

Els certificat d’assistència per a les persones mediadores és vàlid 
per acreditar formació continuada.  

Codi d’activitat 

7/10/1/2022 Modalitat presencial 

7/11/1/2022 Modalitat virtual 

 

Dia i hora  

Dimecres 15 de juny de 2022, de 10.00 a 14.00 hores 
 

Lloc  

Modalitat presencial 
Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya 
Auditori (Edifici A) 
Carrer Foc, 57 – 08038 Barcelona 
Mapa 

 
Modalitat virtual 
Plataforma Zoom 

Segueix-nos a:  @cejfe  Cejfe 

http://www.youtube.com/user/departamentjusticia
http://www.youtube.com/user/departamentjusticia
https://formacio.cejfe.gencat.cat/cejfe/#/
mailto:fadm@gencat.cat
https://goo.gl/maps/iWydDLurTfaDJvmM8

