
 
 
 
 
 

 
 

CONVOCATÒRIA I COMUNICAT 

CONVOCATÒRIA 

Dia: 29 de juny, a les 18h 

Lloc: Consell General 

El nou centre de resolució de conflictes s’emplaça a la Cambra de Comerç 

Jornada de presentació del nou servei de 

Centre de Resolució de Conflictes 

Empresarials (CRCE) 
• La presentació constarà d’una taula de debat formada per Jaume 

Tor, secretari de la JIFME, Cristina Madrigal, advocada 

representant del CADA i Juan Antonio Ruiz Garcia mediador i 

advocat de Cuatrecasas  

• L’objectiu de la jornada és fer pedagogia de la mediació, la 

conciliació i el fact finding que són els procediments ADR que 

ofereix el Centre de Resolució de Conflictes 

 

Andorra la Vella, 22 de juny del 2022. La Cambra de Comerç Indústria i Serveis ha 

organitzat la presentació del nou servei de Centre de Resolució de Conflictes 

Empresarials (CRCE) que tindrà lloc el proper dimecres 29 de juny, a les 18h, al Consell 

General. L’acte se centrarà en una taula de debat per parlar dels ADR. Estarà integrada 

per experts en la matèria com Jaume Tor, secretari de la junta de l’Associació de Jutges 

i Fiscals per a la promoció de la mediació (JIFME), Cristina Madrigal, advocada 

representant del Col·legi d’Advocats d’Andorra (CADA) i Juan Antonio Ruiz García, 

advocat i mediador de Cuatrecasas. La síndica general, Roser Suñé, farà la inauguració 

de l’acte i, el cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot, farà la cloenda oficial.  L’objectiu 

de la jornada és fer pedagogia de la mediació, la conciliació, i el fact finding, els tres 

procediments ADR que ofereix el Centre de Resolució de Conflictes Empresarials (CRCE). 
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El CRCE ja és una realitat i es constitueix com un servei més de la Cambra que liderarà la 

directora, Pilar Escaler, amb el suport de la responsable del centre, Jordina Ticó.  

Les funcions del servei del Centre se centren en assessorar sobre quin mètode ADR és 

més adient en cada cas. A més, també s’admeten a tràmit les sol·licituds, es gestionen i 

es tramiten els procediments, es fa la designació de la persona imparcial entre els 

professionals inscrits a la Cambra de Comerç, es proposa un espai adequat per dur a 

terme l’ADR, es determina la llengua, es fan les notificacions i es gestiona la 

documentació requerida.  

Els ADR son els procediments alternatius de resolució de conflictes, en què un tercer, 

professional, imparcial i neutral, ajuda les parts a resoldre una situació. L’acord a què 

arriben les parts té la mateixa validesa i la mateixa eficàcia que un contracte privat; pot 

ser elevat a escriptura pública davant d’un notari i també pot ser homologat 

judicialment per un batlle. El nou Centre de Resolució de Conflictes de la Cambra ofereix 

la mediació, conciliació i el fact finding o peritatge extrajudicial, com a principals serveis 

ADR. 

Els reglaments per dur a terme aquests procediments de resolució de conflictes es van 

aprovar pel Govern a principis de maig. En els tres casos, dues o més parts intenten 

voluntàriament aconseguir un acord amb la intervenció d’un tercer imparcial, ja sigui un 

mediador, un conciliador o un pèrit. La diferència rau en què a la mediació el 

professional ajuda les parts a arribar a un acord però no pot fer propostes. En en el cas 

del conciliador, sí que en pot fer mentre que en el fact finding les parts acorden a 

sotmetre les seves diferències de caràcter tècnic a l’opinió qualificada d’un expert o 

pèrit, tot i que la seva decisió no ha de ser vinculant, excepte pacte exprés en contrari 

de les parts. 
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INFORMACIÓ ADICIONAL DELS PARTICPAPANTS DE LA TAULA DE DEBAT: 

Juan Antonio Ruiz García - Cuatrecasas 

Advocat col·legiat a Espanya. Treballa a Cuatrecasas des del 2003, on és soci de l’àrea 

de litigació i arbitratge des de 2011. Està especialitzat en litigació civil i mercantil, 

responsabilitat contractual i extracontractual, danys massius, dret farmacèutic, 

responsabilitat per producte defectuós, dret d’assegurances, arbitratge i mediació. 

També és co-director de l’equip de treball sobre mediació empresarial i laboral del Llibre 

Blanc de la Generalitat de Catalunya. Membre del comitè europeu del CPR. A més és 

professor a l’àrea de Dret civil a la Universitat Pompeu Fabra des de 1997. Ha realitzat 

diversos cursos nacionals i internacionals sobre mediació i resolució i prevenció de 

conflictes, com per exemple el que va cursar al Màster de la Universitat de Berkeley 

(Califòrnia), i es ponent habitual i formador de mediadors en l’àmbit de la mediació 

empresarial en cursos nacionals i internacionals. 

Cristina Madrigal - CADA 

Sòcia directora a Advocats i Consultors Associats amb més de 20 anys d’experiència i 

especialitzada en dret empresarial i en mediació (Postgrau en Mediació a la Universitat 

d’Andorra i a la UOC). Membre del Col·legi d’Advocats d’Andorra. 

Jaume Tor 

Secretari de la junta de l’Associació de Jutges i Fiscals per a la promoció de la mediació 

(JIFME). 

 

El debat estarà moderat per Pilar Escaler, directora de la Cambra.  

 

Per a més informació:  

CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVEIS D’ANDORRA 

Tel. 00376-809292  

www.ccis.ad 


