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 1 INTRODUCCIÓ

En el present treball intento explicar que és i perquè és útil la Justícia Restaurativa. Aquest tipus de Justícia, a

diferència del que estem acostumats, centra l'atenció en la víctima que ha patit  un dany per culpa d'una

infracció penal, permetent que aquesta participi d'una forma activa en el procés i sobretot, ajudant a la seva

total reparació. A més a més, també serveix per a donar protagonisme a l'altra part, la causant del dany, qui

també podrà participar en el procés i se li donarà l'oportunitat perquè pugui empatitzar amb la víctima i

reconèixer els fets, ajudant a fer que la reintegració sigui possible. 

Per poder dur a terme pràctiques de Justícia Restaurativa hi  ha diversos mètodes.  El més conegut  és la

mediació penal, que com veurem, busca a través del diàleg voluntari de les parts com es pot reparar el dany

causat.  A través  de  la  mediació  penal  faré  un  recorregut  de  com s'integra  aquest  procés  en  el  nostre

ordenament jurídic i si actualment és possible dur aquest tipus de mediació en el nostre país tant en adults

com en menors. 

L'objectiu principal d'aquest treball és ajudar a entendre que és la Justícia Restaurativa, quins són els seus

objectius i quins valors pot aportar a la nostra societat. Per tal d'aconseguir-ho, analitzaré la mediació penal,

per  ser  l'eina més  coneguda de la  Justícia Restaurativa.  Així  mateix,  veurem com la mediació penal  és

integrada dins del nostre ordenament jurídic i si ofereix o no unes garanties i uns drets mínims necessaris en

qualsevol procés. 

Per  desenvolupar  el  treball  he  llegit  diversos  autors  amb  opinions  força  diferents.  He  començat  per

VIRGINIA DOMINGO, amb qui vaig tenir el plaer de coincidir en unes Jornades de Criminologia sobre

Justícia Restaurativa el  novembre,  a Burgos.  Gràcies a ella,  vaig descobrir l'obra del  HOWARD ZHER,

considerat  el  pare  de  la  Justícia  Restaurativa.  Prèviament,  havia  recopilat  diverses  Directives,  Lleis,

Reglaments, etc. que eren essencials per poder analitzar el tema des d'una perspectiva legal.A través de les

normatives i dels diferents autors he intentat crear un treball on es reflecteixen les mancances que encara

existeixen sobre el tema. 
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 2 LA JUSTÍCIA RESTAURATIVA

 2.1 Introducció

El  concepte  de  “Justícia  Restaurativa1”  va  ser  promogut  pel  Congrés  Internacional  de  Criminologia  de

Budapest  de  1993  i,  posteriorment,  es  va  anar  desenvolupant  en  altres  convencions  internacionals.  No

obstant això, l'any 1977, ALBERT ENGLANT, ja havia posat de manifest que l'actual sistema de justícia

penal cometia un parell d'errors. El primer, era negar a la víctima una participació activa dins del procés. I

l'altre, era simplificar al màxim la participació de l'autor del fet delictiu2. 

Segons HOWARD ZEHR, considerat com el pare de la Justícia Restaurativa, es tracta d'un procés que ha

d'involucrar a tots els afectats per un fet delictiu per tal que, de forma col·lectiva, puguin identificar i afrontar

els danys, les necessitats i les obligacions que s'han originat amb la finalitat de reparar el dany3. 

El concepte, també el trobem definit per les Nacions Unides de forma ampla com “una respuesta evolutiva

al delito que respeta la dignidad y la igualdad de todas las personas, favorece el entendimiento y promueve

la armonía social mediante la recuperación de las víctimas, los delincuentes y las comunidades 4” No es

tracta per tant, d'una definició concreta, és més aviat un concepte filosòfic que s'ha d'anar perfeccionant en

cada cas concret segons el context, el dany causat i el procés restauratiu més eficaç que podem utilitzar. 

La Justícia Restaurativa per tant, busca donar solució als errors posats de manifest a través de la participació

activa, tant de la víctima que ha patit un dany com de l'infractor que l'ha causat, amb l'objectiu de reparar i

compensar a totes les persones que han estat afectades pel dany. 

2.2 Objectius

L'objectiu de la Justícia Reparadora és donar protagonisme a les víctimes, una posició activa dins del procés

que els permet participar en la manera en com s'ha de reparar el dany que se'ls ha ocasionat. De la mateixa

manera, en la Directiva 2012/29/UE es defineix que l'objectiu principal de la justícia reparadora és el de

resoldre les necessitats i els interessos de les víctimes, reparar el dany i evitar qualsevol perjudici addicional 5.

La forma de satisfer les necessitats i els interessos a les víctimes s'aconsegueix potenciant el seu paper dins

del procés. 

1 Durant el treball s'utilitzarà el concepte de Justícia Restaurativa i Justícia Reparadora com a sinònims. 
2 ENGLASH, A. (1997) Beyond restitution: Creative Restitution.
3 DOMINGO, V.(2015) Análisis de la mediación y la Justícia Restaurativa como derechos de las víctimas. 
4 Annex, tercer paràgraf de la Resolució 2002/12, de 24 de juliol del Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides, sobre 

principis bàsics per l'aplicació de programes de Justícia Restaurativa en matèria penal. (en endavant, Resolució 2002/12)
5 Punt (46) de les consideracions de la Directiva 2012/29/UE  del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, pel 

que s'estableixen normes mínimes sobre els drets, el suport i la protecció de les víctimes de delictes, i per la que se substitueix la 
Decisió Marco 2001/220/JAI del Consell (en endavant, Directiva 2012/29/UE). 
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Actualment, en el nostre sistema penal, el sistema retributiu6, ens trobem que les persones afectades pel dany

queden en un segon pla, els professionals són els encarregats d'encaminar el procés i els advocats els que han

d'obtenir  una millor  sentència pel seu client.  No es tenen en compte els sentiments i  preferències de la

persona ofesa,  qui  amb una simple  disculpa,  podria  sentir-se  més  reparada que amb una indemnització

econòmica. En els processos de Justícia Restaurativa, ens trobem que la víctima podrà expressar d'una forma

directa els seus interessos i decidir així el resultat del procés obtenint una solució més efectiva. 

Un altre objectiu és el de la resocialització de la víctima i la reintegració de l'infractor dins de la comunitat 7.

En el primer cas, la resocialització s'aconsegueix amb el paper actiu de la víctima dins el procés, que li

permet superar el trauma ocasionat pel dany així com decidir la forma més adequada de la reparació del

dany. En el segon cas, la reintegració de l'infractor, és dur a terme a través de mecanismes que ajuden a la

persona que ha comès el delicte a entendre i acceptar les conseqüències del seu comportament per tal que en

el futur sigui diferent. Per tant, en aquest segon cas, també ajudem a la no reincidència de l'infractor a través

del penediment. 

Segons BRAITHWAITE8, la Justícia Restaurativa pot ser un procés constructiu i preventiu en el qual s'obté

un compromís més autèntic, evitant així que es produeixi un altre delicte en el futur; això és gràcies al grau

d'intimitat que s'adopta en les converses que reuneix als afectats pel delicte. La Justícia Reparadora ha de

portar al remordiment. 

Existeixen altres objectius com: denunciar el comportament delictiu com a inacceptable i reafirmar els valors

de la comunitat, motivar la responsabilitat de totes les parts relacionades, identificar els resultats restauratius

i directes, etc9.

2.3 Eines de la Justícia Restaurativa

La Justícia Reparadora no és un procés específic, sinó que es tracta d'un conjunt de valors i principis rectors

que engloba diferents models de trobada específics10. Tots aquests mètodes reuneixen una sèrie de requisits

comuns que són: oferir una oportunitat per a la reunió de forma voluntària, voler reparar el dany, reintegrar a

la víctima i a l'infractor i per últim, incloure a la víctima i a l'infractor. Aquestes característiques coincideixen

amb uns pilars bàsics de tot procés restauratiu; la compensació del dany,  la reintegració, la trobada i la

participació11.

6 El sistema retributiu, a diferència de la Justícia Restaurativa, és l'Estat qui busca el càstig adequat per castigar a una persona que 
ha causat un dany infringint una norma jurídica que ell mateix a creat. És centra en la violació de la norma i el càstig, sense tenir 
en compte la víctima. 

7 Resolució 2002/12, de 24 de juliol, del Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides, sobre principis bàsics per l'aplicació de 
programes de Justícia Restaurativa en matèria penal, definició 3, Resultat Restauratiu. 

8 BRAITHWAITE, J. (1989). Crime, Shame and Reintegration. Cambridge: Cambridge University Press. 
9 Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte (2006). Manual sobre programas de Justícia restaurativa. 
10 Aquests tipus de trobada no sempre seran de forma física, sinó que es poden dur a terme a través d'escrits. 
11 MÁRQUEZ, A.E. (2010). Característica de la Justícia Restaurativa y su regulación en la legislación extranjera. També 

DOMINGO, V. (2013) Justicia restaurativa mucho más que mediación. 
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Aquesta justícia es posa en pràctica a través de diferents eines com: 

➢ La mediació penal: és l'eina més coneguda de la Justícia Restaurativa, fins i tot a vegades es pot

confondre els conceptes. És un procés on es reuneix víctima i agressor per aconseguir la reparació i

comprensió del dany, mitjançant la intervenció d'un tercer neutral anomenat mediador penal. 

➢ Les conferències de grups de família:  és com la mediació, però en aquest cas,  en comptes de

només  participar  la  víctima  i  l'infractor,  també  participaran  altres  persones  afectades  de  forma

indirecta com per exemple familiars, amics, veïns, etc. Aquestes conferències estaran dirigides per

un facilitador12. En aquesta ocasió també es buscarà la forma més adequada de reparar el dany, no

només tenint en compte les necessitats de les víctimes i de l'infractor, sinó també de la resta de

participants i fins i tot, de la comunitat. 

➢ Els cercles restauratius: Es tracta del mateix que les conferències amb la diferència que en aquest

cas, podrà participar qualsevol persona que estigui interessada, com per exemple policies, membres

de  la  fiscalia,  altres  membres  de  la  comunitat,  etc.  En  aquests  casos  es  busca  aconseguir  una

reparació del dany i també una estratègia per aconseguir prevenir futurs delictes. 

➢ Altres eines restauratives: Hi ha moltes tècniques que podrien ser considerades com a restauratives

i que no tenen un nom concret. Un exemple podria ser quan víctima i infractor no es volen posar sota

el mateix sostre, però la víctima si vol preguntar-li a l'infractor quin és el motiu pel qual li va tocar a

ella. En aquests casos, el facilitador podrà preguntar a l'infractor si està disposat a contestar i, en cas

afirmatiu, ell (facilitador) li transmetrà a la víctima. Una altra eina, per exemple, podrien ser les

entrevistes restauratives. Aquest tipus d'entrevista també es duen a terme quan una de les dues parts

no vol participar o per exemple l'infractor no ha estat identificat. En aquests casos, el facilitador

buscarà la forma de reparar el dolor de la víctima o fins i tot de l'infractor a través d'una entrevista

que tindrà amb aquestes persones i junts, trobaran la forma d'aconseguir la reparació. 

Com podem veure, hi ha diverses eines de Justícia Restaurativa. Tot i aquestes, encara se'n poden crear més

gràcies al fet que es tracta d'un concepte molt ampli que es pot dur a terme a través d'eines que s'adapten a

cada necessitat concreta. L'únic requisit pel qual ha de vetllar una eina de Justícia Restaurativa és la de la

reparació de la víctima i resocialització i reintegració tant de la víctima com de l'infractor. 

2.4 El concepte de la víctima

L'any 70, apareix per primer cop el concepte de Victimologia, entesa com la ciència que estudia a la víctima.

Els pares d'aquesta ciència, HANS VON HENTIG i BENJAMÍN MENDELSOHN, la defineixen com un

subjecte capaç d'influir significativament en el fet delictiu, la seva estructura, la seva dinàmica i la seva

prevenció. A partir d'aquí, comença a canviar la forma d'entendre el paper de la víctima i la seva rellevància

12 Com veurem, la posició del mediador neutral és complicada pel fet que en aquest cas hi ha una persona que hagut de reconèixer
que ha causat uns danys envers una altra a qui se li ha causat, amb qui el “mediador” li serà més fàcil empatitzar. És per això, que
és  més  adequat  parlar  de  facilitador  que  de  mediador  en  el  cas  de  les  eines  de  Justícia  Restaurativa  com fa  la  Directiva
2012/29/UE. 
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en tot el procés. Al llarg dels anys, aquest concepte ha anat calant en la comunitat internacional com podem

veure en la Directiva 2012/29/UE, que s'ha introduït dins del nostre ordenament a través de l'Estatut de la

Víctima (EV), que és la llei que defineix i determina el paper que té la víctima dins del nostre ordenament

jurídic.

En la Directiva 2012/29/UE es defineix el concepte de víctima com una persona física a qui se li ha causat un

dany,  en  especial  de  forma  física  o  mental,  així  com  danys  econòmics  o  emocionals  que  hagi  estat

directament causat per una infracció penal. També considera com a víctimes als familiars que hagin patit un

dany o perjudici per culpa de la mort de la víctima directa. 

L'Estatut de la víctima defineix el concepte de víctima de forma ampla igual que la Directiva, és a dir, fa

referència tant a les víctimes directes com indirectes (art. 2 EV). Les primeres són aquelles persones a qui se

li  ha  causat  un dany físic,  moral  o  econòmic  de forma directa  per  culpa d'un delicte.  Les  segones,  les

víctimes indirectes, són aquelles que es vinculen a la víctima per una relació d'afectivitat, és a dir, el cònjuge

sempre que no estiguin separats de fet o legalment, els fills, els progenitors, germans, la persona amb qui en

aquell moment tingués una relació i els fills d'aquesta, els parents en línia recta o col·lateral dins el tercer

grau que es trobaven sota la seva guarda i les persones sotmeses a tutela i curatela o que es trobessin sota

acolliment familiar.  S'ha de dir però, que l'article no deixa incloure dins del seu concepte a les víctimes

indirectes en casos de temptatives, només en casos de mort i desaparició de la víctima directa.

A més a més, tant en la Directiva 2012/29/UE com en l'Estatut de la Víctima, destaquen la importància per

protegir i garantir els drets de les víctimes considerades d'especial vulnerabilitat. Aquest concepte no es troba

definit en cap normativa, per tant, d'acord amb el que exposa SUSANA OROMÍ13, el concepte no ha estat

definit  per les diferències processals existents en els diferents Estats membres pel que fa al concepte de

vulnerabilitat, tant en l'àmbit d'aplicació com dels mitjans concrets que s'han d'aplicar per a protegir aquestes

víctimes.  Tot  i  no  donar  un  concepte,  la  Directiva  2012/29/UE dóna  una  llista  de  quins  casos  podrem

considerar a la víctima objecte d'aquesta consideració: en casos de terrorisme, de violència en les relacions

personals, de tracta de persones, de violència de gènere, de violència o explotació sexual i de delictes per

motius d'odi, així com en els casos de les víctimes amb discapacitat. A més a més, també es considera que els

menors requereixen una necessitat especial de protecció per raó de la seva vulnerabilitat14. 

En el model de Justícia Retributiva, la víctima ha de participar en el procés a través d'un representant legal

que busca obtenir la millor indemnització econòmica i el pitjor càstig per a l'infractor. En aquest tipus de

Justícia Retributiva, on el paper de la víctima és insignificant, ja que no té cap mena de participació, se

13 Trabajo incluido dentro: ARMENTA, T.  i OROMÍ, S. (2010). La víctima menor de edad, un estudo comparado Europa-América 
(1a ed.). Madrid: Colex. Manifestaciones del derecho a la protección de la seguridad e integridad de la víctima menor por 
OROMÍ, S. 

14 Art. 22.3 i 22.4 Directiva 2012/29/UE. 
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centra principalment en el càstig de l'infractor considerant que aquest ha produït un dany contra el conjunt de

la  societat,  deixant  de  banda  a  la  víctima.  A partir  de  l'Estatut,  en  canvi,  es  permet  a  les  víctimes  la

participació activa en el procés15 i per tant, són aquestes les que de forma directa podran decidir sobre com

s'ha de reparar el dany, en els casos que voluntàriament així ho decideixin. 

Per tant, com podem veure, l'actual concepte de víctima s'ha extret de la Directiva 2012/29/UE i s'ha adaptat

al nostre ordenament a través de l'Estatut de la Víctima. Aquest concepte inclou tant a persones afectades

directament com indirectament, així com les víctimes d'especial vulnerabilitat i als menors els quals també

han estat afectats pel delicte comès pel delinqüent i tenen una necessitat de reparació. Aquestes víctimes

podran tenir una participació activa dins del procés tal com estableix l'Estatut de la Víctima. 

2.5 Les qüestions sobre Justícia Restaurativa en l'Estatut de la Víctima

L'Estatut de la Víctima és una llei d'àmbit estatal que té com a objectiu donar una resposta jurídica però

també social a les víctimes, no només reparant el dany dins d'un procés penal de forma econòmica, sinó que

també  busca  minimitzar  els  danys  morals  i  traumàtics  que  poden  ser  ocasionats  a  les  víctimes,

independentment del moment processal en què es trobin16. Per tot això, l'Estatut, parteix del reconeixement

de la dignitat de les víctimes, buscant la defensa dels seus béns materials i morals com també els del conjunt

de la societat. 

Encara que els objectius definits al preàmbul siguin molt esperançadors, la realitat és que aquesta llei ha

rebut alguna crítica perquè avui en dia, dos anys després de la seva aprovació, hi ha molts aspectes que

encara generen dubtes i d'altres que no s'han desenvolupat17. 

El primer impuls a l'Estatut de la Víctima el trobem en la Decisió Marco 2001/220/JAI on s'estableixen els

drets mínims que poden exercir les víctimes dels fets delictius. Aquests drets són: participar, ser protegits, ser

indemnitzats i tenir accés a mediació penal i a qualsevol informació rellevant. Des del meu punt de vista, no

és correcte parlar de mediació penal, ja que com hem dit anteriorment, es tracta d'una eina de la Justícia

Restaurativa i, utilitzant aquest concepte, pot generar confusions. A més a més, fent referència a la mediació

es deixa de banda elements molt importants que si s'engloben en el concepte de Justícia Restaurativa com la

reintegració, reparació i la compensació. 

La Decisió Marco va ser modificada l'any 2012, per la Directiva  2012/29/UE. Aquesta última, també parla

de normes mínimes sobre drets, de suport i de protecció de les víctimes de delicte, però apareix, a diferència

15 Art. 3 i 11 de l'Estatut de la Víctima. 
16 Preàmbul I, primer paràgraf, EV. 
17 Aquestes crítiques han estat formulades per DOMINGO, V. (2015). Ánalisis de la mediación y la Justícia Restaurativa como 

derecho de las víctimas. Ponència. També MARCHAL, N.(2017) El Estatuto de la Víctima: ¿Solución o Problema? Notícies de 
confilegal.com i GARCÍA, M.J. (2016) El nuevo Estatuto de las Víctimas del delito en el proceso penal según la Directiva 
Europea 2012/29/UE, de 25 de octubre, y su transposición al ordenamiento jurídico español. Revista Electrònica de Ciència 
Penal i Criminologia. Article RECPC núm.18-24.
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de l'anterior, la primera referència sobre Justícia Restaurativa, en el seu article 4.1.j, on estableix que els

Estats membres hauran d'informar a les víctimes dels serveis de Justícia Restaurativa existents.  Aquesta

Directiva és l'antecedent immediat del nostre Estatut de la Víctima. 

L'Estatut de la Víctima atorga una sèrie de drets bàsics en tot el seu títol I com el dret a entendre i a ser entès,

el dret a la informació, el dret a la traducció i interpretació, el dret d'accés als serveis d'assistència i suport,

etc. Dins d'aquests drets bàsics, ja comencem a veure mancances, centrant-me només en dos aspectes. El

primer és el  dret d'informació que tenen les víctimes respecte a l'infractor sobre qualsevol  canvi que es

produeixi. Aquest dret però, s'ha de sol·licitar prèviament per part de la víctima i en aquest cas, serà notificat

a través de correu electrònic, no donant cap altre via. 

El segon fa referència als serveis d'assistència i  suport.  Dins d'aquests serveis es descriuen quatre fases:

acolliment, orientació i informació, mesures concretes de protecció i seguiment. Actualment, no tenim ni

regulada una fase d'acolliment per la qual cosa, les altres no es poden dur a terme tampoc. Tot això hauria

haver  estat  desenvolupat  per  reglament  però encara  no s'ha  regulat,  deixant  a  l'aire  moltes  expectatives

d'ajuda a la víctima. 

En aquest Estatut, per primera vegada en el nostre país es fa referència a actuacions extraprocessal a través

de la Justícia Restaurativa, en els casos en què sigui legalment possible18. Amb aquesta última referència, la

llei està pensant en casos de violència de gènere, on la mediació penal està prohibida, ja que no volen posar

en contacte víctima i agressor. Tot i així, ja he mencionat que existeixen altres pràctiques restauratives que si

podríem utilitzar, sense posar en contacte directe aquestes dues persones. Un exemple, podria ser utilitzar un

facilitador perquè entre ells s'intercanviïn cartes, sempre de forma voluntària, però en aquest cas, s'estaria

fent Justícia Restaurativa sense posar en perill a cap part. 

Tot i així, el que l'Estatut permet en tots els altres casos, és que les víctimes puguin accedir aquest tipus de

serveis restauratius en els termes que reglamentàriament es desenvolupin19 i quan es compleixin un seguit de

requisits. 

Actualment, tot el que s'ha regulat en forma de reglament és el Reial Decret 1109/2015, d'11 de desembre pel

qual es desenvolupa l'Estatut de la Víctima, i es regulen les Oficines d'Assistència a les Víctimes. En aquest,

s'atorga com a funció d'aquestes oficines, les de donar informació sobre les alternatives de resolució de

conflictes fent referència a la mediació i a altres mesures de Justícia Restaurativa. També poden proposar

davant l'òrgan judicial l'aplicació de la mediació penal (en aquest cas només aquesta) quan ho considerin

oportú i a més, podran donar suport als serveis de mediació extrajudicial. 

18 Art. 5.1.k EV. 
19 Art. 15 EV
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Per concloure, després de fer un breu anàlisi de l'Estatut de la Víctima, i deixant molts aspectes controvertits,

però que no són rellevants pel treball,  podem extreure que tot i en un principi semblar que aquesta llei

donaria a les víctimes la possibilitat  de participar activament del  procés,  actualment encara hi  ha molts

aspectes que no s'han regulat. 

A més a més, veiem que la llei fa un ús indiferent en molts casos entre Justícia Restaurativa i mediació penal,

atorgant aquesta última un protagonisme superior potser pel fet de ser més conegut com a concepte. Tot i

així, considero que aquesta confusió en la llei, porta a interpretacions errònies com per exemple en el cas

exposat de la violència de gènere, on si està prohibida la mediació penal, però en cap cas ho hauria d'estar

altres eines de Justícia Restaurativa. 

2.6 Els límits de la Justícia Restaurativa

D'acord amb el que exposa VIRGINIA DOMINGO, estic d'acord en el fet que la Justícia Restaurativa no

hauria de tenir límits, i en tot cas, si en tingués, en cap cas hauria de ser segons si el delicte és més o menys

greu, sinó en relació a les característiques de cada cas i segons les parts20. 

Una possible limitació és la legal, com en el cas de violència domèstica i de gènere. En aquests casos com

hem dit, està prohibit, però només hi ha prohibició per la mediació penal, en cap cas fa referència a altres

eines de Justícia Restaurativa existents. Per tant, no es podria considerar com a límit. 

Com ja he dit, per accedir algun procés de Justícia Restaurativa s'ha de fer de forma voluntària, per la qual

cosa, un dels possibles límits podria ser que una de les parts no volgués participar. Tot i així, sí que es poden

dur a terme, des del meu punt de vista, pràctiques restauratives inclús en aquests casos. Un possible exemple

el trobem en els casos en què la víctima es nega a parlar amb l'infractor i tampoc vol rebre cap carta d'ell. En

aquest cas, la feina del facilitador seria buscar una possible alternativa perquè l'infractor pogués demanar

perdó, com per exemple, un representant, un familiar, o fins i tot gent que forma part de la comunitat. 

Per últim, podem trobar el límit en els casos en què els delinqüents no estan identificats, però les víctimes si

han suportat un dany, com per exemple en el cas d'un accident de tràfic on el conductor s'ha fugat i no s'ha

pogut trobar. Des del meu punt de vista es tracta del mateix cas que l'anterior, s'ha d'assegurar a la víctima

una reparació i per a fer-ho s'ha de buscar alternatives restauratives. Un exemple per poder assegurar aquesta

reparació seria a través d'entrevistes restauratives, on el facilitador buscarà la forma d'aconseguir alleujar el

trauma. Els mètodes que pot utilitzar són diversos, a vegades poden posar en contacte a la víctima amb

associacions de víctimes, altres escoltant i ajudant-lo a expressar com se sent i de quina forma es pot sentir

millor, etc. 

20 DOMINGO, V. (2015). Límites de la Justicia Restaurativa. Articulos sobre la Justícia Restaurativa
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Per tant, des del meu punt de vista, la Justícia Restaurativa es pot utilitzar en tots els casos. Podem dir que

només trobem una limitació legal en els casos de violència de gènere on es prohibeix la mediació penal, un

dels mètodes de la Justícia Restaurativa, però en cap cas prohibeix que es duguin a terme altres pràctiques

restauratives. Per les altres limitacions que puguem trobar, el més important és tenir clars els objectius de la

Justícia Restaurativa per a poder resoldre d'una forma creativa tots els entrebancs que puguin existir. 

 3 LA MEDIACIÓ PENAL

3.1 Concepte

El concepte no ha estat definit de forma exacta tot i que en diverses ocasions s'ha intentat. Un dels intents el

trobem en el I Congrés Internacional sobre Justícia Restaurativa i mediació penal en el 2010. En aquest

Congrés es defineix la mediació penal com un procés on es du a terme un diàleg i una comunicació gratuïta

entre la víctima i l'infractor. La participació en aquest procés serà voluntària i estarà conduït per un mediador

imparcial amb l'objectiu d'aconseguir acords restauratius que han de ser acceptats per les parts. 

Aquest  concepte  engloba  els  elements  essencials  de  tota  la  mediació  com la  neutralitat,  imparcialitat,

voluntarietat i de forma gratuïta. Tot i així falta un dels elements essencials de la mediació que és el de

confidencialitat. 

Per tant, la mediació penal, tot i no tenir una definició exacta, la podríem definir com una eina de la Justícia

Restaurativa on un tercer, aliè al conflicte, neutral i imparcial, ajudarà als afectats per una infracció penal a

trobar una forma de reparació del dany a través del diàleg que en tot cas serà confidencial. Aquest procés

serà gratuït i haurà de respectar els principis anteriorment citats com el de voluntarietat, confidencialitat,

imparcialitat i neutralitat. 

3.2 Diferència amb altres figures

Per complementar el concepte de mediació penal considero necessari fer una distinció amb altres figures que

moltes vegades es confonen i que s'han d'entendre de forma diferent. 

3.2.1 Justícia Restaurativa i mediació penal

La mediació penal i la Justícia Restaurativa no es poden utilitzar com a sinònims. Tot i que els elements que

formen un i altre són semblants, no s'ha de confondre els conceptes. Com ja hem dit, la mediació és una eina

al servei de la Justícia Reparadora, centrant-se més en la resolució. En canvi, la Justícia Restaurativa se

centra més en la relació i  el  procés en si.  A més a més,  com va dir  HOWARD ZEHR 21,  en la Justícia

21 DOMINGO, V. (2013). Justicia Restaurativa, mucho más que mediación (1a ed.). Barcelona, Criminologia i Justícia, Selecció 
d'articles sobre Justícia Restaurativa i temes relacionats. 
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Restaurativa no s'ha de tractar a les parts iguals,  ja que en aquest tipus de justícia hi ha un element de

rendició de comptes que sovint està absent en la mediació. 

Per tant, és important diferenciar ambdues figures perquè una és l'eina de l'altre i utilitzant-la com a sinònims

només aconseguim desmerèixer uns valors i principis que busquen una forma real i directe de reparació del

dany a través de les persones interessades.

3.2.2 Mediació penal i altres mediacions

La mediació penal és un tipus de mediació que té unes característiques pròpies. Tot i que no deixa de ser

mediació,  és  a  dir,  una forma de resolució de conflictes  on dues  o més  persones,  a  través  d'un procés

voluntari, intentaran arribar a un acord amb l'ajuda del mediador22, la penal té unes notes diferencials per la

seva condició d'eina de la Justícia Restaurativa. 

La primera diferència que trobem és en els subjectes. En totes les mediacions que no són penals tots els

subjectes són tractats de forma igual i es qualifiquen de la mateixa manera, parts. En canvi, en la mediació

penal, tenim una persona que ha estat víctima d'un dany, i una altra, que l'ha causat, l'infractor. Com es veu,

hi ha un cert desequilibri entre les parts. 

L'altra  diferència,  la  trobem en l'objectiu  que  tenen.  Com ja  hem senyalat,  la  mediació  penal  busca  la

reparació de la víctima, així com que la persona que ha causat el dany es responsabilitzi dels fets 23. En canvi,

en les altres, l'objectiu és trobar una solució que sigui beneficiosa per les parts a través d'un acord.

En la majoria de les sessions de la mediació penal també s'acaben en acord, tot i que aquest és irrellevant. El

que realment importa és que la víctima i la persona que ha comès el dany es comuniquin de forma sincera

per  evocar  sentiments  i  emocions,  a  través  dels  quals  sortiran  les  necessitats  de  la  víctima.  Aquestes

necessitats expressades són essencials per a la seva reparació i també serà útil per l'infractor a qui li serà més

fàcil empatitzar amb la víctima i responsabilitzar-se així dels seus actes. 

3.2.3 Conformitat i mediació penal

La conformitat és el fruit d'una negociació prèvia al Judici Oral entre l'acusació i la defensa. Es pot arribar

aquest  acord en  tot  procés  penal,  sigui  d'adults  o  de  menors.  Aquesta  figura  pot  ser  definida  com una

22 Art. 1 Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils, defineix la mediació com: medio de solución de 
controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un
acuerdo con la intervención del mediador.

23 Entrevista a Virginia Domingo. <http://sermediador.com/entrevista-virginia-domingo-experta-en-justicia-restaurativa-y-
mediacion-penal-y-presidenta-de-amepax> 
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institució on l'encausat accepta la pena sol·licitada per la part acusadora, o la pena més greu en el cas que hi

hagi diverses acusacions obtenint un benefici a canvi24. En aquest cas, l'infractor ha de reconèixer els fets i

s'ha de comprometre a no recórrer la sentència25. 

Com veiem, la conformitat no és mediació penal. Aquesta última busca la reparació de la víctima a través de

la seva participació directa aconseguint un acord de reparació. En el cas de la conformitat, és la persona

imputada la que accepta la pena deixant de costat a la víctima. Aquesta figura tampoc afavoreix al fet que

l'infractor es responsabilitzi  dels seus actes, ja que només accepta els fets perquè obtindrà un benefici a

canvi. 

No obstant això, es podria utilitzar la sentència de conformitat com un complement d'un procés restauratiu

tal com explica VIRGINIA DOMINGO26. D'acord amb la seva opinió, en el cas que s'hagués dut a terme

prèviament un procés restauratiu, un complement adequat per aquest seria una sentència de conformitat, ja

que en aquest cas, sí que s'hauria dut a terme una reparació i una responsabilització del dany i no només

s'estaria buscant un benefici. 

3.3 Principis de la mediació penal

La mediació  penal  es  regeix  per  uns  principis  que  contribueixen  assegurar  els  drets  i  garanties  de  les

víctimes, integrant d'aquesta forma la mediació penal a la justícia penal, respectant principis constitucionals i

garanties processals.  Els  principis generals de la  mediació penal  que analitzarem són:  de voluntarietat  i

consentiment lliure de les parts, gratuïtat, confidencialitat, d'oficialitat i flexibilitat27. 

3.3.1 Voluntarietat i llibertat de les parts

Aquest principi permet que les parts participin en un procés de mediació per elles mateixes, sense l'obligació

de ningú i podent revocar la seva decisió en qualsevol moment. La idea d'aquest principi és buscar un diàleg

sincer entre les parts sense cap pressió per participar en aquest procés. Dins d'aquest, també, es reconeix la

24 Chozas, J.M.Diario la Ley, núm. 8129, Sección Tribuna, 18 jul. 2013, Año XXXIV, Ed. La Ley 4426/2013. 
25 La seva regulació es troba en els articles: 779.5º (en qualsevol moment del procés), 787(moments abans de la celebració del 

judici) i 801 (en judicis ràpids) de la Llei d'Enjudiciament Criminal (LECrim). 
26 Blog de Justícia Restaurativa, per VIRGINIA DOMINGO. Recuperat de: 

<http://blogdelajusticiarestaurativa.blogspot.com.es/2015/05/los-procesos-restaurativos-como-la.html> 
27 Els principis analitzats estan extrets de la Recomanació Nº R (99) 19, de 15 de setembre de 1999, del Comitè de Ministres del 

Consell d'Europa als Estats Membres, relativa a la Mediació en matèria penal, de la qual s'extreu els principis de voluntarietat i 
confidencialitat. També de la Directiva 2012/29/UE del Parlament Europeu i del Consell. Per últim, també he analitzat els 
principis definits en l'Esborrany del Codi Processal Penal del 2013 així com de l'Estatut de la Víctima del 2015. 
També de la Doctrina com: MANZANARES, J.L.(2008) La Mediación Penal. Diario La Ley, núm 6900. GONZÁLEZ, M.I. 
(2015). La mediación penal, hacia un modelo de ADR integrado en el sistema procesal penal (1a ed.). Valencia: Tirant lo Blanch.
DOMINGO, V. (2013). Justicia Restaurativa, mucho más que mediación (1a ed.). Barcelona, Criminología y Justícia, Selección 
de articulos sobre Justícia Restaurativa y temas relacionados. CANO, M.A. (2015). La Mediación Penal.(1ª ed.). Pamplona. Ed. 
Aranzadi. Thomson Reuters.BARONA, S. (2009). La mediación penal para adultos, una realidad en los ordenamientos jurídicos
(1a ed.). Valencia: Tirant lo Blanch. 
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llibertat de les parts per arribar un acord per elles mateixes.

No  obstant  això,  tal  com explica  Mª  ISABEL GONZÁLEZ,  perquè  les  parts  puguin  decidir  de  forma

voluntària  ha  de  tenir  al  seu  abast  tota  la  informació  necessària,  tant  de  les  conseqüències  de  la  seva

participació  com  dels  drets  que  els  assistixen28.  De  la  mateixa  manera,  l'autora  ressalta  que  aquesta

acceptació ha de ser compatible amb la presumpció d'innocència, és a dir, en cap cas pot perjudicar l'imputat

o acusat. No pel fet de participar en aquest procés s'està declarant culpable ni reconeixent els fets concrets. 

Des del meu punt de vista ha d'existir un reconeixement previ del dany, ja que sense aquest la mediació no té

gaire sentit. Tot i així, poden existir altres motius pels quals el presumpte infractor vulgui participar en aquest

procés. Aquests motius poden ser, per exemple, la necessitat de fer palès el seu mal estar davant la víctima de

què ell no ha comès el fet o que les coses no han anat tal com s'expliquen. 

3.3.2 Gratuïtat

A causa del seu caràcter de Dret Públic, la mediació penal haurà de ser gratuiïta per les parts en conflicte.

Les despeses, per tant, haurien de ser assumides per les Administracions de Justícia. Segons Mª ÁNGELES

CANO, si el procés de mediació costa uns diners per l'Administració, a part del benefici econòmic també

s'evitarà que el procés s'allargui de forma excessiva com passa amb els processos judicials. 

A més a més, segons l'autora, a través d'aquest principi s'aconsegueix preservar el principi constitucional de

la  igualtat,  així  com el  dret  a  la  tutela  judicial  efectiva,  l'accés  a  la  justícia  i  a  rebre  una  resposta  de

l'administració de Justícia29. 

3.3.3 Confidencialitat

El principi de confidencialitat és el deure que tenen els participants de no revelar res del que succeeixi durant

les sessions de mediació. A part de ser una característica del procés que han de respectar les parts, també és

un deure que regeix en l'actuació del mediador, ja que gràcies a aquest principi no podran ser cridats com a

testimonis en un judici, excepte que sigui per ratificar que realment s'ha arribat a un acord i la víctima ha

estat reparada. 

La confidencialitat es formalitza a través de l'acord de confidencialitat on les parts es comprometen a no

difondre ni utilitzar les dades o informació que s'han conegut en les sessions. Aquest document és firmat per

28 GONZÁLEZ, M.I. (2015). La mediación penal, hacia un modelo de ADR integrado en el sistema procesal penal (1a ed.). 
Valencia: Tirant lo Blanch. 

29 CANO, M.A. (2015). La Mediación Penal.(1ª ed.). Pamplona. Ed. Aranzadi. Thomson Reuters. Citando a DEL RIO 
FERNANDEZ. 
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les parts i també al mediador. 

3.3.4 Oficialitat

En virtut del principi d'oficialitat correspon al jutge, amb acord del Ministeri fiscal, la derivació dels casos al

Servei de la Mediació penal. Aquesta derivació podrà ser d'ofici o a instància de les parts implicades en el

procés. Des del meu punt de vista, d'aquesta forma, el procediment de mediació obté la legitimitat necessària

per a la seva actuació, veient-se afavorida pel suport públic de la justícia. 

3.3.5 Flexibilitat

El principi de flexibilitat ha de ser entès dins d'un context on hi ha un mínim regulat, és a dir, hi ha unes

pinzellades mínimes establertes per llei i que s'han de respectar. Però, dins d'aquest, hi ha una flexibilitat per

adoptar o dur a terme actuacions que respondran a les necessitats de cada cas. 

Per posar un exemple, en el cas que els terminis de la mediació estiguessin establerts en tres sessions però un

cas  estigués  a  punt  de  resoldre's  i  necessites  una  sessió  més,  no  estaríem vetllant  per  l'obtenció  de  la

reparació de la víctima sinó que estaríem condicionats pel temps. Per tant, el principi de flexibilitat permet

modificar certs aspectes no regulats en funció del cas i de les circumstàncies que l'envolten.

3.4 El ius puniedi de l'Estat i la mediació penal

En l'actual model de justícia del nostre país el monopoli del ius puniendi el té l'Estat. El ius puniendi és la

facultat que té l'Estat per a castigar, aquest és l'únic que pot conèixer i decidir que és un delicte i el que no, i

en el seu cas, decidir com s'ha d'aplicar la pena. 

En el  cas de la  mediació penal,  fent  referència a la  mediació com a sistema alternatiu  de resolució de

conflictes,  hi  ha autors que pensen que es podria arribar a una privatització del  delicte posant  en perill

l'exercici d'aquest ius puniendi per part de l'Estat30.

Des del meu punt de vista, la mediació no s'ha d'entendre de forma estricta com un model alternatiu i aliè al

procés penal, per la qual cosa, no ha de donar lloc a una privatització del procés penal. Tal com apunta Mª

ÁNGELES CANO31, s'ha de garantir el caràcter públic d'aquest instrument i per a fer-ho, els poders públics i

els òrgans estatals són els que hauran de definir i delimitar la mediació: els seus límits, objectius, estructura,

etc. respectant sempre les garanties processals.

30 SILVA, J.M. (1997) Política criminal y Nuevo Derecho Penal (Libro Homenaje a Claus Roxin). Barcelona. Editorial Bosch. 
MORILLAS, L. La Función de la pena en el estado social y democrático de derecho. Revista internacional de Doctrina y 
Jurisprudencia. MANZANARES, J.L.(2008) La Mediación Penal. Diario La Ley, núm 6900. 

31 CANO, M.A. (2015). La Mediación Penal.(1ª ed.). Pamplona. Ed. Aranzadi. Thomson Reuters, pág. 78. 
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És per això, que en la meva opinió, la mediació penal es troba dins del marc del  ius puniendi de l'Estat, ja

que en cap moment se substitueix a l'actual procés sinó que s'actua amb concordança i col·laboració amb

aquest.  La  mediació  penal,  per  tant,  es  troba  dins  del  procés  i  es  presenta  com  una  alternativa

complementària, sense voler, en cap cas, substituir el càstig que es regula en les lleis penals.

3.5 Mediació penal i el dret al degut procés

Com hem vist durant el llarg de tot el treball, hem presentat la mediació com una eina al servei de la Justícia

Restaurativa. No obstant això, hem d'enquadrar la mediació en la justícia penal. En aquest punt, hem de

parlar de la mediació penal com una via complementaria a la forma de finalització normal i contradictòria del

procés penal a través de l'acord de les parts.

Per això, es fa necessari fer una reflexió sobre com s'integra la mediació penal en el procés, tenint en compte

que la mediació s'ha d'ajustar als principis i garanties bàsics del procés penal, per la qual cosa, s'han establert

uns principis i regles mínimes per donar un cert formalisme al procés.

En la Resolució 2002/1232, s'expressa la necessitat que els programes de mediació i Justícia Restaurativa

garanteixin un conjunt de principis, garanties i drets que assisteixin al presumpte infractor i a la víctima 33. El

risc més gran que podem trobar és l'abandonament del degut procés per part del presumpte infractor, qui pot

veure  que amb la  mediació es  poden perdre  les  seves  garanties,  com per  exemple,  la  seva presumpció

d'innocència. En la Resolució, es té en compte, i per això, s'estableix una sèrie de principis informadors que

s'han de tenir en compte a l'hora d'interpretar la mediació dins dels diferents ordenaments jurídics penals.

 Aquests principis que s'han de tenir en compte són: 

➢ La igualtat  d'armes:  fa  referència  al  fet  que  les  parts  han  de  poder  dialogar  en  les  mateixes

condicions.  El  mediador  és  qui  vetllarà  per  aquest  principi,  tenint  en  compte  els  desequilibris

culturals i econòmics que poden existir. Per tot això, el mediador haurà de ser imparcial i respectar la

dignitat i la cultura tant de la víctima com de l'infractor. 

➢ La presumpció d'innocència: la participació de la persona investigada o imputada no ha de ser

causa suficient per entendre que està reconeixent la seva culpa en el procés penal. Per això, aquí

32 Resolució 2002/12, de 24 de juliol, del Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides, sobre principis bàsics per l'aplicació de 
programes de Justícia Restaurativa en matèria penal. 

33 En el mateix sentit el R(99) 19 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, fa referència a la necessitat de  salvaguardar en 
els sistemes de mediació els principis fonamentals del procés. 
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entra en joc el principi de confidencialitat, ja que si es revela alguna informació, aquesta no podrà ser

utilitzada  en la  seva  contra.  A més  a  més,  aquest  principi  de  confidencialitat  també  afectarà  el

facilitador, qui no podrà ser cridat davant el jutge per testificar sobre els fets; només podrà ser cridat

per verificar l'acord de mediació. 

En la meva opinió, com ja he dit anteriorment, perquè la mediació funcioni cal que l'infractor hagi

reconegut uns fets mínims previs per tal de poder dur a terme la mediació encara que pugui tenir

altres raons per voler participar en el procés. Però tot i reconèixer aquests fets previs, en cap cas

estarà reconeixent tots els fets, sinó només que ha causat un dany. Per posar un exemple, en el cas

que en un robatori hi hagi hagut un ferit amb arma blanca, l'infractor pot reconèixer que ha robat,

però pot negar-se a admetre que ha ferit a la víctima amb l'arma. 

➢ Dret a la defensa: aquest dret fa referència al fet que les parts podran fer ús i podran estar assistides

per a un advocat. A més a més, en cas que fos necessari es podria utilitzar un intèrpret o un traductor

durant les sessions de mediació. 

➢ Dret a un procés just: tal com assenyala CARMEN CUADRADO34, perquè un procés sigui just hi

ha d'haver unes regles mínimes. Per aquest motiu, la llei que reguli el procés de mediació haurà de

recollir uns drets i garanties per l'imputat, com per exemple, el de ser informat dels seus drets, de la

naturalesa del procés i també, de les seves conseqüències. 

Per tot això, veiem que es vol aconseguir integrar la mediació dins la justícia penal. Tot i tractar-se d'una

forma de resolució alternativa, aquest procés ha de preservar uns drets i garanties que en tot cas, hauran de

ser controlats pel mediador, el fiscal o el jutge. En la meva opinió les persones que han de controlar-ho d'una

forma més exhaustiva han de ser el jutge abans i després del procés de mediació, i el mediador, durant el

mateix procés de mediació. El fiscal, només hauria d'entrar a controlar el procés en els casos que afectin

menors i/o incapacitats. 

34 CUADRADO, C. (2015). La mediación: ¿una alternativa real al proceso penal? Revista electrónica de Ciencia Penal y 
Criminología, núm. 17-01, pp. 1-25.
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 4 LA MEDIACIÓ PENAL INTEGRADA  AL SISTEMA PROCESSAL PENAL

El concepte de mediació fa anys que es coneix en el nostre país. És per això que tenim lleis que regulen

aquest sistema, tot i que només en l'àmbit familiar, mercantil o civil35.  El sistema de mediació penal, en

canvi, només està regulat per a menors, i en adults, no està desenvolupat i té molt menys recorregut dins del

nostre país. 

Amb l'Esborrany del Codi Processal Penal del 2013, semblava que el legislador tenia intenció d'integrar la

mediació  penal  en  el  nostre  ordenament,  ja  que  les  exigències  internacionals  ho  feien  necessari36.  En

l'Esborrany es consagra la mediació penal com un sistema voluntari de resolució de conflictes on la víctima i

l'infractor buscaran satisfer les expectatives de la víctima perquè aquesta obtingui una explicació del fet, una

petició de perdó i una proposta de reparació. 

El més curiós de l'Esborrany, és que regula la mediació penal en quatre articles, del Llibre II, Títol VI 37. En

aquests articles s'estableix el contingut, la suspensió i els afectes de la mediació. Per a tota la resta, fa una

remissió expressa a la Llei 5/2012 de mediació en assumptes civils i mercantils. 

Aquest avantprojecte de llei, no va ser aprovat. Actualment, encara tenim en vigència la Llei d'Enjudiciament

Criminal de 1882, on tot i ser modificada en alguna ocasió, encara no es coneix el concepte de mediació

penal. No és fins a l'entrada en vigor de l'Estatut de la Víctima, com s'ha dit anteriorment, que es comença a

tenir en consideració la mediació penal i la Justícia Restaurativa en el nostre país. 

4.1 Mediació penal en menors d'edat

El  primer  projecte  que  s'inicia  a  Espanya  de  mediació  penal  és  a  través  del  Programa  de  Mediació  i

Reparació de Catalunya (1990) on es crea una nova forma de justícia juvenil. En aquell moment, només

existia la Llei del Tribunal Tutelars de Menors de 1948, la qual cosa va fer que per dur a terme el Programa

es  van  tenir  en  compte  normatives  internacionals  com les  Regles  mínimes  de  les  Nacions  Unides  per

l'Administració de justícia de menors i les Recomanacions del Consell d'Europa38.

35 Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils
36 En la Decisió Marco del Consell de la Unió Europea de 15 de març del 2001 (2001/220/JAI) on s'invita als Estats Membres a què

impulsin la mediació penal. La Decisió va ser substituïda per la Directiva 2012/29/UE del Parlament Europeu i del Consell de 25
d'octubre i que és la que ha influenciat a l'hora de redactar l'actual Estatut de la Víctima. En aquest, com en la Decisió, s'exigeix
que es projecti la mediació penal en adults. 

37 Art. 143 al 146 de l'Esborrany del Codi Processal Penal. 
38 NOGUERES, A Y GIMENO, R. De la “Mediación y la Reparación de la Víctima” a la “Prevención” (2012). Revista de 

Educación Social, núm 15.
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Dos anys  després  d'estar  utilitzant  aquest  Programa i  de  donar  resultats  positius,  es  va publicar  la  Llei

orgànica 4/1992, de 5 de juny, reguladora de la competència i el procediment dels Jutjats de Menors. Dins

d'aquesta llei, es va recollir la reparació de la víctima com a alternativa al procés judicial o com a mesura

judicial imposada. 

Uns anys més tard, s'aconsegueix la consolidació de la mediació penal en menors a través de la Llei Orgànica

5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal de menors. Aquesta llei encamina mecanismes

per evitar que els menors d'edat entrin en un procés judicial. Es busca la desjudicialització en els casos de

menors d'edat.

Actualment, seguim amb aquesta llei. Aquesta llei busca que els joves d'entre 14 i 18 anys es responsabilitzin

dels fets delictius. Se centra sobretot en la resocialització del menor i la seva reeducació a través del seu

penediment, demanant perdó a la víctima i buscant la reparació i la conciliació d'aquesta. El seu objectiu

principal és encaminar al menor perquè no torni a cometre un delicte, més que en prestar atenció a qui ha

sigut la víctima del dany39.

Per tant, aquesta llei no està promovent els valors reals de la Justícia Restaurativa i per tant, no està utilitzant

la mediació penal com eina d'aquesta. Com hem vist, la Justícia Restaurativa centra la seva atenció en la

reparació  de la  víctima,  tot  i  que  també busca la  resocialització de  l'infractor.  En el  cas  de la  Justícia

Reparadora,  el  seu  objectiu  principal  és  reparar,  en el  cas  de la  justícia  penal  de  menors,  l'objectiu  és

reeducar. 

En l'article 19 de la Llei 5/2000 es posa de manifest el principi d'oportunitat per tal que el menor, a través de

la reparació o conciliació amb la víctima, es pugui fer un sobreseïment del cas. Per dur a terme aquesta

reparació o conciliació el procés que s'utilitzarà serà la mediació. 

En el Reglament de desenvolupament de la llei40, en el seu article 5, assenyala com ha de dur-se a terme les

solucions extrajudicials en els supòsits de l'article 19 de la llei, anteriorment mencionat. En aquest article es

resumeix la forma en què es durà a terme la mediació penal del menor, posant en contacte a la víctima i

l'infractor menor sempre que la víctima accepti. Tot i això, sempre hi haurà d'haver un reconeixement mínim

39  Exposició de motius de la Ley 5/2000. 
40 Real Decreto 1774/2004 de 30 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 

reguladora de la responsabilidad penal de los menores. 
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dels fets per part del menor.  

En resum, podem extreure que en el cas de la justícia penal en menors es potencia l'ús de la mediació penal

amb la finalitat que el cas no arribi a judici. Per fer-ho el menor haurà de reparar o conciliar amb la víctima

mostrant el seu penediment. L'objectiu d'aquesta mediació serà que el menor entengui que no ha actuat de

forma correcta i així, d'aquesta forma, reeducar-lo perquè no torni a cometre un delicte.

4.2 Mediació penal en adults

No és fins al 2015, que per primera vegada la nostra legislació apareix regulat el concepte de mediació penal

en l'àmbit d'adults. Amb la reforma de la Llei orgànica 1/2015, de 30 de març, es modifica el Codi Penal. En

aquesta modificació afecta només, pel que al treball interessa, l'article 84 on s'estableix que el jutge podrà

condicionar la suspensió de l'execució de la pena en el cas que hi hagi un acord de mediació entre les parts.

Aquest  article  crea  confusió  perquè  no  especifica  de  quin  tipus  de  mediació  està  parlant.  S'entén,  en

consonància amb la Llei de Mediació Civil i Mercantil, que la mediació penal s'exclou de la seva regulació i

per tant, la llei hauria d'estar parlant d'una mediació penal que en aquests moments no està regulada en la

legislació. 

Per altra banda, el 27 d'abril de 2015, un mes després de la modificació, s'aprova l'Estatut de la Víctima on

en el seu preàmbul s'especifica que la seva finalitat és oferir als poders públics una resposta no únicament

jurídica sinó també social a les víctimes d'un delicte amb l'objectiu de buscar que la situació sigui menys

traumàtica amb independència del moment processal en el qual ens trobem. 

Com ja hem analitzat aquesta llei vol establir un catàleg de drets processals i extraprocessals per les víctimes,

entenent el concepte de víctima de forma ampla, incloent-hi per tant, no només les víctimes directes, sinó

també les indirectes. 

El més destacat d'aquesta llei és el reconeixement a les víctimes com a dret, l'accés als serveis de Justícia

Restaurativa en els casos que no estigui prohibit per la llei. En aquesta, també estableix que per accedir a

mediació s'ha de fer de forma voluntària i la víctima haurà de ser informada de forma exhaustiva i imparcial

sobre les seves possibilitats dintre i fora de la mediació41. L'únic requisit que exigeix per part de l'infractor, és

41 Art. 15 EV. 
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que hagi reconegut almenys els fets essencials i els que deriven de la seva responsabilitat42. 

Amb tot això, s'aprova el Reial Decret 1109/2015 que regula les Oficines d'Assistència a les Víctimes del

Delicte. En aquest reglament, s'estableix que les Oficines d'Assistència a les Víctimes seran les encarregades

d'informar  a  les  víctimes  de  les  diferents  mesures  de  Justícia  Restaurativa,  podran  proposar  al  jutge

l'aplicació de la mediació penal  si  ho veuen convenient i,  per últim, podran donar suport  als  serveis de

mediació extrajudicial. 

Aquestes oficines seran organitzades pel Govern, però en el cas que la Comunitat Autònoma hagi assumit el

traspàs de competències en  matèria de justícia serà aquesta l'encarregada d'organitzar aquestes oficines. En

tot cas, s'ha de respectar i vetllar pels drets que es desenvolupen en l'Estatut de la Víctima i en el Reial

Decret43. Aquest és el cas de Catalunya, que a l'haver assumit competències en matèria de justícia és aquesta

qui ha organitzat les Oficines d'Atenció a la Víctima del Delicte. 

Per tant, des de la posada en vigor de l'Estatut de la Víctima s'ha obert la possibilitat que es duguin a terme

programes de Justícia Restaurativa i com a eina d'aquesta, es permet que la mediació penal es pugui dur a

terme en adults. Tot i això, hem parlat de Catalunya i hem de tenir en compte que en aquest cas, sí que es

tenen competències  derivades  en  matèria  de justícia,  però es  fa  necessari  per  als  que no en tenen una

regulació estatal per poder desenvolupar aquests programes de mediació penal arreu.

4.2.1 Funcionament de la mediació penal d'adults a Catalunya

Catalunya,  en  ser  una  de  les  Comunitats  Autònomes  que  té  competències  en  matèria  de  justícia,  ha

desenvolupat  un programa intern a través  d'un protocol  desenvolupat  pel  Departament de Justícia de la

Generalitat de Catalunya on s'estableixen com han de funcionar els equips de Justícia Restaurativa, que són

els  encarregats  d'oferir  el  Servei  de  mediació  a  Catalunya,  organitzant-se  a  través  d'equips  distribuïts

territorialment. 

Com ja hem dit,  per a dur a terme les actuacions pertinents es té en compte el Protocol d'Actuació del

Programa de mediació i reparació penal en la Jurisdicció Ordinària. La Sra. Mª ISABEL CABOS 44 em va

donar accés al Protocol intern que utilitzen els especialistes en Justícia Restaurativa de Catalunya per dur a

terme les mediacions penals.  En aquest document, s'estableix què és la mediació penal i quina és la seva

42 Esta exigencia se desprende de la Directiva 2012/29/UE donde en su articulo 12.1.c, donde se exige como condición obligatoria 
que el infractor haya reconocido los “elementos fácticos básicos del hecho”. Además, en el artículo 15.1.a) del Estatuto de la 
Víctima también se reproduce dicha exigencia. 

43 Això es desprén dels articles 27.1 EV i art. 15 del Reial Decret 1109/2015. 
44 Coordinadora del Programa de Justícia Restaurativa del Departament de Justícia. És membre de la Fundació AGI (Assistència i 

Gestió Integral). 
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finalitat, així com la regulació que l'empara i la justificació dins del procediment judicial. Per dur a terme el

procés s'estableix 8 fases: 

1. Sol·licitud del programa de Mediació: La sol·licitud serà tramitada per l'òrgan judicial que ha

identificat  un cas  que pot  ser  susceptible  de mediació penal.  Aquesta  sol·licitud serà  dirigida a

l'Equip de Mediació i Reparació Penal en Adults i inclourà tots els documents necessaris perquè es

pugui dictaminar la seva viabilitat.

2. Recepció de l'ofici:  en aquesta  fase  s'assigna el  mediador  que portarà  el  cas.  Un cop fetes  les

actuacions  pertinents  per  tal  d'assegurar  la  viabilitat  de  la  mediació,  el  mediador  es  posarà  en

contacte amb les parts. 

3. Contacte amb les parts. Inici del programa: El mediador fa la primera citació amb les parts. Un

cop feta, es realitza l'entrevista individual amb cada part per tal d'informar com funciona el procés i

explicar tot l'inherent a ell (voluntarietat, confidencialitat, gratuïtat, etc.), explorar per primer cop el

conflicte i valorar adequadament si es donen o no els criteris de viabilitat. Un cop realitzat tot això,

si les parts accepten, es començarà amb la mediació. 

4. El procés de mediació. Un procés comunicatiu: Es fa la primera reunió conjunta on el mediador la

iniciarà amb la presentació del procés i el paper que ell tindrà, com s'han de respectar els torns de

paraula, etc. Un cop s'ha establert les regles és dur a terme el procés on s'intentarà la negociació. Cal

dir que tot aquest procés també es pot realitzar de forma indirecta, és a dir, les parts no es posaran en

contacte de forma directa i només es comunicaran a través del mediador. Un exemple podria ser que

el mediador donés a l'altra part una gravació de veu o una carta. 

5. Finalització del procés: és el moment en què les parts han arribat a un consens, sobre la totalitat o

una  part  dels  aspectes.  Aquests  acords  seran  recollits  en  un  document  signat  per  les  parts  i  el

mediador, i serà traslladat a l'òrgan que ha tramitat la sol·licitud. En aquest apartat, també s'estableix

que el programa de mediació es finalitzarà en un termini de 45 dies des del dia hàbil següent a la

recepció d'ofici per part de l'òrgan judicial. Aquest termini pot ser ampliat per un temps no superior a

45 dies més. 

6. Fase de compareixença: és la fase on es verifica l'acord per part de les parts davant de l'òrgan

judicial. El jutge serà l'encarregat de dur a terme un control per si s'han complert o no les garanties i

drets que envolten el procés. 

7. Fase de reparació o execució penal dels acords: La reparació serà sempre la pactada per les parts.

Aquesta reparació pot consistir en una petició de perdó, reconeixement dels fets, pagament d'una

indemnització, etc. 

8. Fase de seguiment: és la fase en què es fa un seguiment de si s'estan o no complint amb els acords. 
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En la meva opinió, tot i que considero que aquest protocol de treball és molt útil per començar a dur a terme

mediacions penals i pràctiques restauratives, té un inconvenient molt important, i és que no és un document

vinculant, sinó un conjunt de regles a seguir en cas que el jutge derivi d'ofici, a través d'una sol·licitud, a

l'Equip de Mediació i Reparació d'adults que valorin la viabilitat del cas per fer mediació o altres pràctiques

restauratives. Des del meu punt de vista, tot i que hi haurà jutges que coneixeran la mediació i les pràctiques

restauratives, n'hi haurà d'altres que no i que per desconfiança i desconeixement d'aquest tipus de procés no

derivaran els casos a aquest equip. 

Tot aquest procés pot acabar en un acord o sense, però en tot cas es redactarà un informe final que serà

traslladat al jutge que ha sol·licitat la mediació, sent aquest qui valorarà els acords. Per tant,  deixem la

decisió última al jutge, qui valorarà si s'han respectat o no els drets i garanties, però també deixant el seu

criteri si serà aplicable o no l'acord. El principal problema que hi veig és que no està regulat a cap llei, per

tant, no hi ha un criteri pel qual el jutge es pugui guiar a l'hora de prendre la decisió de si s'ha d'aplicar. A

més a més, amb la falta de legislació, ens trobem que l'acord no té cap valor jurídic específic, només el que

les parts i el jutge li vulguin donar. 

Per últim, una altra crítica que m'agradaria comentar és que s'estableix un temps màxim per a dur la mediació

de 45 dies, tot i que en el cas que el mediador ho consideri oportú es podrà ampliar el període per 45 dies

més com a màxim (estem parlant d'un màxim de 3 mesos aproximadament). Com ja he dit anteriorment, si

bé  és  cert  que  per  fer  un  procés  de  mediació  han  d'existir  unes  regles  mínimes,  i  en  aquest  protocol

s'estableixen, el període de temps crec que no s'hauria de limitar, i molt menys en dies. Considero que es

tracta d'una forma d'influir en els acords a través del pas del temps i no ho considero adequat. Per tant, en cas

que es vulgui regular un temps concret, crec que s'hauria de preveure un temps en sessions, establert de la

forma més ampla possible. Per posar un exemple, es podria establir que en comptes de 45 dies,  es donés un

màxim de 45 sessions, que en cap cas, segurament, s'arribaria, evitant d'aquesta forma que l'acord és veies

afectat pel temps. 
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 5 CONCLUSIONS

PRIMERA: És necessari tenir clara la diferència entre “Justícia Restaurativa” i “mediació penal”. Com hem

pogut veure, la mediació penal és una de les eines de la Justícia Restaurativa i que per tant, promou els

mateixos valors com són el de la reparació de la víctima, la reintegració de l'infractor, i tot això, a través de la

participació activa d'aquests dos actors. Però la Justícia Reparadora es pot desenvolupar a través d'altres

eines com per exemple els cercles restauratius o conferències de grups de família. Realitzant el treball, la

principal dificultat que he trobat ha estat que en molts dels documents que he consultat no diferenciaven els

conceptes, per al qual cosa, a vegades la comprensió de la informació era complicada. 

SEGONA: Pel que fa a la Justícia Restaurativa,  dins l'ordenament jurídic espanyol,  ha estat regulat  per

primer cop en l'Estatut de la Víctima. Aquest Estatut,  tot i obrir les portes per a dur a terme pràctiques

restauratives, deixa molt per regular a través de reglaments que encara no s'han desenvolupat. A més a més,

utilitza els conceptes de Justícia Restaurativa i mediació penal com a sinònims. No obstant això, a través del

Reial Decret 1109/2015 s'ha permès desenvolupar programes restauratius a través de les Oficines d'Atenció a

les Víctimes en aquelles Comunitats Autònomes que tenen competències en matèria de Justícia, com és el

cas de Catalunya. 

TERCERA: Fent referència a la mediació penal, es pot parlar d'aquesta mediació des de dos punts de vista

diferents. El primer fa referència a la mediació penal com a sistema alternatiu de resolució de conflictes, que

tot i parlar de sistema alternatiu busca integrar la mediació penal dins el nostre ordenament jurídic tenint en

compte els principis i drets que tot procés jurídic ha de tenir com per exemple, el dret al degut procés. El

segon punt de vista, ens permet entendre la mediació penal com a eina de la Justícia Restaurativa que busca

oferir una oportunitat per a poder repara el dany causat per un fet delictiu a través de la participació activa de

la víctima i l'infractor. 

QUARTA: Existeixen diferències entre la mediació penal en menors i en adults. En el cas de menors, la

regulació està completa i fa força anys que es van duent a terme casos de mediació penal. Aquest tipus de

mediació penal però, no l'entén com a eina de la Justícia Restaurativa, ja que l'objectiu que busca és la

reeducació del menor i no la reparació de la víctima. En els casos d'adults, en canvi, s'ha vist que la regulació

és incompleta. Trobem referències de la mediació penal en adults a l'Estatut de la Víctima, en el Reial Decret

1109/2015 i fins i tot al Codi Penal però tot i així, falta una llei on es reguli el procés. En aquest cas però, a

diferència dels menors, quan es parla de mediació penal es fa com a eina de la Justícia Restaurativa, cosa que

ha portat a utilitzar els conceptes com a sinònims com per exemple en l'Estatut de la Víctima. 
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CINQUENA: A Catalunya, pel fet de ser una de les Comunitats Autònomes que ha assumit competències en

matèria de Justícia, s'ha permès que es poguessin organitzar Oficines d'Assistència a les Víctimes. Aquestes

oficines treballen informant sobre els diferents serveis que poden oferir a les víctimes i als infractors els

equips de Justícia Restaurativa, entre ells la mediació penal. Per dur a terme pràctiques de mediació penal en

adults, els equips utilitzen un Protocol d'actuació del programa de mediació i reparació penal, que tot i ser

útil de forma interna, no té un caràcter jurídic vinculant i això, pot donar algun problema com per exemple la

valoració que pot fer el jutge sobre l'acord de les parts i la limitació de temps per arribar a un acord. 

SISENA: Per últim, m'agradaria posar de manifest que avui en dia, tot i haver avançat molt en el tema de la

Justícia Restaurativa, encara queda molt de camí. Amb això, vull remarcar que entenent de forma clara que la

mediació penal és una eina al servei de la Justícia Restaurativa, podem entendre que encara hi ha moltes

eines per desenvolupar, com per exemple, les entrevistes restauratives. De fet, crec que qualsevol podria ser

útil, només caldria que es tractés d'un procés on s'intentés la màxima comprensió de com ha afectat el dany i

com es pot reparar aquest dany en aquelles persones que, d'alguna forma, sigui perquè l'han causat o sigui

perquè han estat afectades, necessitin ser reparades. 
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