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UUNNIITTAA TT  DDEE  CCOONNEEIIXXEEMMEENNTT  

SSoolluucciióó  eexxttrraajjuuddiicciiaall  ddee  ccoonnfflliicctteess  
llaabboorraallss  

 "Quan dos elefants es barallen, és la gespa la que pateix." 

George Murrel 
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Què és? 

A la societat moderna, el treball és un dels factors de conflicte més característics, ja que 
determina una estructura de poder que reflecteix els interessos contraposats de 
l'empresariat i les persones assalariades. 

El que coneixem com a "sistema de relacions laborals" és un conjunt de normes, 
institucions i processos socials que fan possible la solució pacífica dels conflictes o de les 
desavinences que es generen en l'àmbit laboral.  

Un cop reconeguda la capacitat negociadora dels agents que hi intervenen, qualsevol 
conflicte laboral pot resoldre's d'una manera pacífica. 

Els conflictes laborals poden ser: 

ü D'interessos: es generen al voltant de la  creació d'una norma o de la modificació 
d'una de preexistent; són freqüents durant els processos de negociació 
col·lectiva. 
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ü Jurídics: es produeixen en relació amb l'aplicació o la interpretació d'una norma. 

Els conflictes laborals es poden resoldre per mitjà de la negociació o bé, si per aquesta via 
les parts no aconsegueixen assolir un acord, tenen l'opció de demanar la intervenció d'una 
tercera persona. 

Quan hi intervé una tercera persona, s'acostuma a distingir entre dos tipus de fórmules de 
solució del conflicte: 

ü Formes heterònomes (les parts perden la seva autonomia inicial): intervenció 
judicial i arbitratge. 

ü Formes autònomes (les parts conserven intacta la seva autonomia en la 
negociació): conciliació i mediació. 

El mitjà clàssic de resolució dels conflictes que es produeixen en l'àmbit laboral, és a dir, el 
recurs als tribunals, comporta costos econòmics i de temps, entre d'altres. És per aquest 
motiu que es fa necessari trobar-hi fórmules complementàries, o fins i tot alternatives. 

Seria desitjable evitar, en la mesura que es pugui, la judicialització dels conflictes 
col·lectius, tant en l'àmbit privat com en el públic. Només cal, per aconseguir-ho, una bona 
disposició de les parts. 

Eines 

Fem referència a les tres figures que tenen lloc al marge de la intervenció judicial: 
l'arbitratge, la conciliació i la mediació. 

Arbitratge 

La solució del conflicte prové d'una persona aliena a les parts, no integrada en un òrgan 
judicial. 

L'arbitratge pot ser: 

ü Voluntari: quan les parts acorden lliurement sotmetre-s'hi. 

ü Obligatori: quan les normes obliguen, en certes circumstàncies, a acudir a 
aquesta institució. 

ü De dret: la decisió es basarà en normes jurídiques. 

ü D'equitat: la decisió es basa en el propi criteri de justícia de l'àrbitre. 

Conciliació i mediació 

La tercera persona que intervé intenta acostar les posicions de cadascuna de les parts, 
amb la pretensió d'aconseguir que arribin a un acord. No obstant això, la solució final 
només es produeix per acord entre les parts. 
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A la pràctica, la conciliació i la mediació de vegades es confonen en una mateixa figura. La 
mediació al·ludeix, bàsicament, a la capacitat de la persona que hi intervé per formular 
propostes, que en principi es nega al conciliador. El mediador té una funció més dinàmica, 
que li permet suggerir acords i solucions que ell mateix ha elaborat i que les parts, 
lliurement, poden adoptar o no. 

Són moltes les legislacions que estableixen una mediació obligatòria com a pas previ per a 
l'adopció d'altres mesures. També són nombrosos els convenis laborals que inclouen una 
clàusula per mitjà de la qual les parts se sotmeten expressa i col·lectivament a aquests 
procediments (a Catalunya l'òrgan que hi intervé és el Tribunal Laboral de Conciliació, 
Mediació i Arbitratge). En les relacions entre l'Administració i el personal funcionari al seu 
servei hi ha, en canvi, un gran buit legal quant a aquest tema. 

Guia de Treball 

Etapes de la mediació 

1. Preparació 

Té per finalitat la recollida de dades, per part de la persona mediadora, sobre el context, 
l’objecte i els subjectes del conflicte. 

2. Inici 

Es produeix la primera aproximació del mediador a les parts: 
ü Presentació del mediador 
ü Fixació de les regles de joc (procediment) 

3. Negociació directa 

Primera intervenció de cadascuna de les parts, en la qual ofereixen la seva versió del 
conflicte plantejat. 

4. Esbrinant interessos i posicions 

Posicions: són les afirmacions, demandes i ofertes de cada part durant la negociació. 

Interessos: són les necessitats o els desitjos de les parts. 

5. Propostes d'acord 

Una vegada explorats els interessos i les prioritats, així com les possibles opcions per 
satisfer-los, en el decurs del procés de negociació s'han d'anar generant les propostes 
d'acord. El procés de comunicació que caracteritza la negociació ha d'afavorir que les parts 
vagin apropant les seves posicions, tot proposant diverses ofertes. 
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6. Acabament de la mediació 

6.1. Sense acord 

Quan el mediador ha desplegat tota la seva activitat i la cerca de solucions al conflicte ha 
estat improductiva o quan, malgrat que s’hagin trobat propostes de solució, aquestes no 
han estat acceptades, la mediació ha de finalitzar encara que sigui sense acord. 

6.2. Amb acord 

Perquè es pugui entendre que la negociació ha finalitzat amb èxit, l'acord ha de complir 
uns requisits bàsics: 

ü Fonamentat: ha de resoldre la majoria de temes satisfactòriament. 
ü Permanent: s'han d'evitar acords que en el futur probablement es trencaran. 
ü Equilibrat: ha de percebre's com una victòria per a totes dues parts. 
ü Clar: la redacció ha d'evitar que es generin problemes futurs d'interpretació. 

L'experiència 

CEMICAL 

El Consorci d'Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local (CEMICAL)1 es constituí 
l'any 1993 per la Diputació de Barcelona, la Federació de Municipis de Catalunya, 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Serveis Públics de la UGT i 
la Federació Sindical de l’Administració Pública de CCOO, amb la pretensió d'oferir als ens 
locals de la província de Barcelona un marc que afavorís la resolució de conflictes en l’àmbit 
tant funcionarial com laboral, sense haver d’acudir als tribunals.  

El CEMICAL, únic organisme d'aquestes característiques a tot l'Estat espanyol, esdevé així, 
d’una banda, un òrgan amb capacitat d’actuar per acord d’ambdues parts en conflicte i, de 
l’altra, un centre d’investigació i de formació en el camp de les relacions dels ens locals 
amb el personal al seu servei.  

Activitat del CEMICAL que s'adreça a la solució de conflictes laborals: 

ü Usuaris: els ens locals de la província de Barcelona i el personal al seu servei 
(funcionari i laboral), per mitjà de les seves representacions unitàries o sindicals 
d'un dels sindicats que integren el Consorci.  

ü Principis que informen la intervenció: celeritat, gratuïtat, immediació i 
imparcialitat. 

ü Procediments: conciliació i mediació 

                                        

1 Per a més informació: http://www.diba.es/cemical 
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ü Manifestació de voluntat de les parts: per tramitar els procediments es requereix 
la voluntat de submissió d’ambdues parts; és molt freqüent que el conveni 
col·lectiu o l'acord de condicions de treball aplicable inclogui una clàusula en la 
qual les parts negociadores, representants de l’entitat local i del personal, se 
sotmeten d’una manera expressa i col·lectiva, en cas de discrepància, als 
procediments de conciliació i mediació, en els quals intervenen persones de 
reconegut prestigi professional designades pel CEMICAL. 

A partir de l'any 2002 el CEMICAL ha ampliat i diversificat l'oferta de serveis, amb un 
sistema de treball en xarxa que facilita el coneixement de les necessitats dels diversos 
agents que hi participen, així com l'establiment d'un marc de relació estable per tal de 
compartir informació, experiències i recursos. 

Alguns dels nous serveis, als quals s'accedeix lliurement des de la pàgina web, són: 

ü El butlletí: s'edita cada dos mesos, amb comentaris d'actualitat respecte de 
novetats legislatives i sentències d'interès en l'àmbit de les relacions laborals. 

ü Convenis i acords de condicions de treball: recull del que s’ha publicat i és 
vigents, com a instrument de suport a la negociació col·lectiva i de millora de la 
informació mútua.  

ü Estudis monogràfics i treballs: sobre temes d’interès per als gestors de recursos 
humans i per als representants del personal 

ü L’actualitat: selecció de notícies que es tramet cada quinze dies per correu 
electrònic. 

ü Codi de legislació: conté la normativa essencial, constantment actualitzada, 
d'aplicació al personal tant funcionari com laboral al servei de l'Administració 
local a Catalunya. 
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BBiibblliiooggrraaffiiaa  rreeccoommaannaaddaa  

Acland, A.F. (1997). Cómo utilizar la mediación para resolver conflictos en las 
organizaciones. Barcelona: Paidós. 

Colosi, T.R. y Berkeley, A.E. (1989). Negociación colectiva: el arte de conciliar intereses. 
México D.F.: Limusa. 

Fisher, R. y Ertel, D. (1997). Obtenga el sí, en la práctica. Barcelona: Gestión 2000. 

Font Barrot, A. (1997). Negociaciones entre la cooperación y el conflicto. Barcelona: 
Grijalbo. 

Gómez-Pomar, J.(1991). Teoría y técnicas de negociación. Barcelona: Ariel.  

Lantaron Barquin, D. (2003). Ordenación de la solución extrajudicial de los conflictos 
laborales. Valladolid: Lex Nova. 



Unitat de Coneixement – Solució extrajudicial de conflictes laborals 

Octubre  2004 

 
 

factorhuma.org  6 / 6 
Fundació per a la motivació dels recursos humans 

Moore, C. (1995). El proceso de mediación. Buenos Aires: Granica.  

Six, J.F. (1997). Dinámica de la mediación. Barcelona: Paidós 

VV.AA. (1997). Nuevas direcciones en mediación. Comp. Folguer, J. y Jones, T. Buenos 
Aires: Paidós. 

 

RReeccuurrssooss  oonnlliinnee   

Serna, María del Mar i Admetlla, Jaume: Manual de Mediación. Servei de Dret del Treball i 
Relacions Laborals de la OIT, Ginebra, 1998. 

http://www.diba.es/cemical/fitxers/manual_mediacion_OIT.PDF  

Carulla, Pedro: "La mediación: una alternativa eficaz para resolver conflictos 
empresariales". Anuario Justicia Alternativa, Derecho Arbitral, Ed. Tribunal Arbitral - Ed. 
Bosch, febrer 2001. 

http://www.diba.es/cemical/fitxers/CARULLAlamediacion.PDF 

  

WWeebbss  

Tribunal Laboral de Catalunya 

http://www.tlc.es  

 

NNoottíícciieess  rreellaacciioonnaaddeess  

Padilla, Mar. “Cataluña inicia un proyecto de mediación de conflictos con 'alumnos árbitro'”. 
El País, 10/11/2003. 
http://www.elpais.es/articuloCompleto.html?xref=20031110elpepiedu_6&type=Tes&anchor
=elpporsoc&d_date=20031110 

Padilla, Mar. “Enseñanza formará a alumnos como mediadores para prevenir la violencia en 
los institutos”. El País, 22/05/2003. 
http://www.elpais.es/articuloCompleto.html?d_date=&xref=20030522elpcat_25&type=Tes
&anchor=elpepiautcat 

 


