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Servei de mediació per arquitectes mitjançant l’Agrupació d’Arquitectes 

Experts Pericials, Forenses i Mediadors del COAC 

 

A petició de l’Ajuntament de Sant Cugat l’Agrupació d’Arquitectes Experts Pericials 

Forenses i Mediadors del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya ha posat en marxa 

una plataforma per ajudar als propietaris i llogaters de locals i petits comerços per a 

arribar a acords mentre duri la pandèmia. Aquest servei es presta a través 

d’arquitectes mediadors amb l’objectiu de facilitar acords quan les parts per s i soles 

no han pogut arribar, facilitant la comunicació, assegurant-se que tenen tota la 

informació, per poder arribar al millor acord possible. El resultat de la mediació té la 

validesa d’un acord privat.  

 

Aquest servei s’ha obert a tot el públic en general, a través del web: 

http://www.arquitectesmediadors.cat/contacte per sol·licitar una mediació.  

 

La Junta de Govern ACORDA, per unanimitat avalar la iniciativa del servei de 

mediació portada a terme per l’Agrupació d’Arquitectes Experts Pericials, Forenses i 

Mediadors del COAC per ajudar als propietaris i llogaters de locals i petits comerços 

a arribar a acords mentre duri la pandèmia. És un servei obert a la ciutadania en 

general que ho sol·liciti, i es presta via telemàtica a través d’arquitectes experts en 

mediació, que ajuden a facilitar un acord privat entre ambdues parts i amb validesa 

legal. Per oferir el servei s'estan gestionant mitjançant acords amb diversos 

ajuntaments, com Sant Cugat i Gavà. 

 

A més, s’ofereix la plataforma de mediació, dintre dels serveis col·legials, amb 

condicions especials per als arquitectes amb despatxos en lloguer que es trobin 

amb problemes per fer front a les despeses del despatx. El preu hora del mediador 

és de 80 € i pels arquitectes col·legiats el COAC es farà càrrec del 50% del cost del 

servei de mediació. 
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