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1. INTRODUCCIÓ. 
 

En el nostre sistema judicial, el càstig al culpable s’ha convertit en el principal objectiu. Es 

considera el delicte com una violació d’una norma, i la conseqüència és la necessitat de castigar 

a l’infractor. Ens trobem que la víctima, la principal part afectada pel delicte, queda apartada 

d’aquest sistema; no es tenen en compte les seves necessitats i emocions, provocant que moltes 

vegades s’experimenti un sentiment de desil·lusió en relació al sistema de justícia penal. Tots 

aquests fets han generat que cada vegada tingui més veu un nou paradigma de justícia, 

l’anomenada Justícia Restaurativa, que aposta pel diàleg, contempla a la víctima com a 

protagonista i responsabilitza a l’infractor dels seus actes.  

 

L’objectiu del meu treball és entendre i explicar en primer lloc que és la Justícia Restaurativa i 

què pot aportar de nou en el nostre sistema judicial. Per a aquest fi, m’ha servit molt la lectura de 

Howard Zehr, considerat el pare de la Justícia Restaurativa.  

 

Per altra banda, he volgut enfocar la meva anàlisi en un dels mecanismes de resolució de conflictes 

més típic de la Justícia Restaurativa, la mediació. Com es podrà veure, he intentat analitzar en 

quin punt es troba actualment la mediació a Espanya i com es podria enquadrar en el nostre 

sistema penal actual per aprofitar-ne els beneficis sense posar en risc les garanties processals que 

disposem actualment.   

 

En primer lloc he començat definint el concepte segons diferents autors, fent una distinció amb 

altres models de resolució de conflictes com poden ser la conciliació, l’arbitratge i la negociació, 

atès que el concepte de la mediació a vegades pot generar confusions.  

He seguit amb la regulació, tant a nivell internacional, europeu i finalment a Espanya. Com 

podrem veure, des de Europa, amb la Decisió Marc del Consell d’Europa 220/2001/JAI, de 15 de 

març, sobre l’Estatut de la víctima en el procés penal, s’intenta impulsar als Estats l’aplicació de 

la mediació en les causes penals. També trobem un seguit de Recomanacions en aquesta línia, 

destacant la Recomanació (99) 19 del Consell d’Europa, sobre la mediació en l’àmbit penal, que 

fa referència als principis que han de tenir en compte els Estats per desenvolupar la mediació 

integrada en el procés penal.   

En el nostre país, en canvi, podrem apreciar una manca de regulació legal absoluta, si bé en 

l’àmbit penal de menors si que existeix una regulació amb la Llei 5/2000 de Responsabilitat Penal 

dels Menors. Veurem també que, tot i aquesta manca de regulació, des fa anys s’estan realitzant 

a Espanya experiències pilot, que funcionarien doncs, d’una manera “al·legal”.  
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Tot seguit trobarem una exposició dels principis que es considera que haurien de regir en tot 

procés de mediació penal per tal de dotar al procediment de seguretat jurídica i assegurar el 

respecte de les garanties i drets de les parts, que en qualsevol cas han de regir en l’àmbit processal 

penal.  

Faré també una anàlisi de l’esquema bàsic de funcionament de la mediació, les diferències en la 

seva aplicació segons el moment processal en el qual es desenvolupa, i finalment, les 

conseqüències que se’n deriven en relació a l’infractor de la seva pràctica a Espanya, concretant-

se en la rebaixa de la pena, la facilitació de la suspensió o substitució de la pena, o la concessió 

de beneficis penitenciaris. També he fet referencia a la figura del mediador com a personatge 

essencial en la resolució del conflicte, i com hauria de ser el seu Estatut.  

 

Si bé molts autors només fan referència als aspectes positius de la mediació en l’àmbit penal, 

s’han de tenir en compte també les crítiques de la doctrina, que alerten especialment de la manca 

de garanties, la vulneració de principis bàsics i la incompatibilitat en relació amb el principi de 

legalitat i l’exercici del ius puniendi per part de l’estat. Per aquest motiu, he realitzat una cerca i 

exposició de les crítiques i possibles aspectes més controvertits en relació a la mediació penal.   

 

Finalment, he considerat interessant, atès que a Catalunya disposem d’un programa de Reparació 

i Mediació penal, extreure’n les dades aportades per l’any 2016, per tal de veure l’aplicació 

d’aquest programa en el nostre territori, la viabilitat i altres característiques rellevants. Destacar 

que vaig intentar posar-me en contacte amb el departament de la Generalitat corresponent per 

poder parlar amb professionals que treballen en aquest Programa, i no va ser possible.  
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2. JUSTÍCIA RESTAURATIVA. 
 

2.1 Concepte: 
 

Podem definir la justícia restaurativa1 com un moviment de reforma i modernització del sistema 

de justícia penal, que té com a objectiu principal reparar el dany causat pel delicte a través de 

processos en els quals formen part les persones involucrades, arribant a un consens entre víctima, 

infractor i comunitat, com a sistema per resoldre conflictes.  

 

Les idees principals que s’incorporen amb els postulats de la justícia restaurativa són en relació 

la víctima i la concepció del fet delictiu. Es considera que la víctima ha de tenir un paper actiu en 

la resolució del conflicte, adquirint el paper de principal protagonista del sistema penal, així com 

que l’objectiu principal del procés penal ha de ser la reparació integral del dany causat. La 

principal eina de treball de la justícia restaurativa consisteix en la introducció de tècniques de 

negociació i acord entre les parts, principalment a través de la mediació, on s’intenta fomentar a 

les parts la capacitat de diàleg, consens i acord. L’acord que proposa la justícia restaurativa a 

través de la mediació canvia els protagonistes, s’estableix entre la víctima i l’agressor a través del 

diàleg, l’enteniment i la reparació, i en alguns casos fins i tot poden arribar a desactivar l’exercici 

de l’acció penal per part del Ministeri Públic. Per aquest motiu, la justícia restaurativa sorgeix 

com una revolució pels principis i esquemes clàssics del nostre sistema penal, basats en el principi 

de legalitat en l’exercici de l’acció penal, i d’indisponiblitat de les penes.  

 

La idea de justícia reparadora es va plasmar en el Congrés Internacional de Criminologia de 

Budapest de 1993 i ha guanyat impuls a través dels Simposis Internacionals de Victimologia de 

Adelaide (Austràlia) l’any 1994, Amsterdam l’any 1997 i Montreal l’any 2000.  

 

Podem sintetitzar la definició de justícia restaurativa en la idea formulada per Tony Marshall “la 

justícia restauradora és un procés en el qual totes les parts implicades en un delicte concret es 

reuneixen per resoldre col·lectivament com fer front a les repercussions del delicte i a les seves 

implicacions de cara al futur”. 

 

                                                
1 Flores Prada, I. (2015): Algunas reflexiones sobre la justicia restaurativa en el sistema español 
de justicia penal. Revista internacional de estudios de derecho procesal y arbitraje. Núm 2. 
www.riedpa.com  
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Per poder entendre millor el concepte de justícia restaurativa faré referència a una sèrie de 

principis i postulats2 que ens serviran per veure quins són els elements definitoris: 

 

a) En primer lloc, la justícia restauradora entén que el delicte és una ruptura de les relacions 

humanes dins la societat, de manera que s’atorga més importància a aquesta ruptura que 

no tant a la pròpia infracció de la llei. Per tant, no es té tant en compte la dimensió 

subjectiva de la infracció, sinó la lesió o perjudici en els béns de les persones afectades i 

a la pau social. Si la justícia restaurativa no valora tant la dimensió subjectiva del fet 

delictiu és perquè s’entén que les valoracions de la jurisprudència en relació als fets 

delictius són “la manifestació de moralisme antiquat o de decisionisme judicial”. 

 

b) La realització del fet delictiu crea una situació nova en la qual la justícia restauradora 

busca aprofitar-ne les oportunitats per modificar l’estat de coses que han pogut afavorir 

la comissió del delicte, així com reparar-ne les conseqüències. També s’intenta prevenir 

i evitar futurs delictes.  

 

c) La intervenció reparadora té com a prioritat atendre la víctima. En relació a l’infractor es 

busca millorar la seva interacció amb la comunitat. La finalitat és restablir les relacions 

humanes que s’han vist fracturades amb la comissió del delicte.  

 

d) S’intenta buscar una estructura de cooperació, diàleg, enteniment i empatia que serveixi 

per assumir responsabilitats. 

 

e) La participació de les parts ha de ser voluntària, doncs en el procés és de gran importància 

la sinceritat en el diàleg, i s’entén que si les parts no participen lliurement, es trenca 

l’essència de la justícia restaurativa.  

 

f) El procés requereix de la intervenció d’una figura professional, que tindrà la funció de 

guiar a les parts. Aquesta persona ha de ser aliena a les parts i té la funció de adoptar 

estratègies per facilitar la comunicació.  

 

g) El procés finalitzarà amb un acord, que ha de contenir premisses proporcionades, 

respectuoses i que es puguin assumir per les parts.  

 

                                                
2 Tamarit Sumalla, J.Mª. (2006). La justicia reparadora: ¿Una justicia para la victima?. En Alonso 
Rimo A. et al. Manual de Victimología. (pp. 443). Valencia: Tirant lo Blanch. 
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Una vegada vistos els postulats de la justícia reparadora, és interessant fer referència a tres 

conceptes claus3 per entendre millor els fins de la justícia reparadora:   

 

1. El dany: la justícia restauradora es centra en el dany. El delicte s’entén com un dany a les 

persones i a la comunitat, en contraposició al sistema judicial tradicional, que atorga un paper 

secundari a les víctimes centrant la seva atenció principalment en que els infractors rebin el que 

es mereixen. Per tant, es parteix d’una preocupació per les víctimes i les seves necessitats i es 

busca reparar el dany tant d’una manera concreta com simbòlica. La primera preocupació és el 

dany sofert per les víctimes, però també hi ha preocupació pel dany patit pels agressors i per la 

comunitat. S’intenta oferir una experiència curativa per a tots els implicats.  

 

2. Responsabilitat i reparació. En aquest punt ens referim a la responsabilitat de l’infractor i la 

obligació d’aquest de reparar. En el sistema retribucionista aquesta obligació de reparar es 

manifesta en el càstig a l’agressor amb la imposició d’una pena, mentre que en el model de justícia 

restaurativa el que es busca amb caràcter prioritari és que l’agressor entengui el dany que ha 

causat. Per aconseguir-ho, l’objectiu és que l’agressor entengui les conseqüències del seu 

comportament i d’aquesta manera s’entén que s’ha complert amb la obligació de reparar el dany.  

 

3. Compromís i participació: El principi de compromís sorgeix quan les parts primàries 

afectades pel delicte (víctima, agressors i membres de la comunitat) tenen un rol destacat en el 

procés de justícia. En contraposició al model de justícia tradicional, el principi de compromís 

suposa la implicació d’un cercle ampli d’actors on es tenen en compte les necessitats de cada un. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Zehr H. (2011). Justícia restauradora. Prinicipis i pràctiques. Barcelona. Icaria editorial.  
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2.2 Antecedents:  
 

Els orígens de la justícia restaurativa els trobem  a Canadà l’any 1974, on es va realitzar el primer 

programa de reconciliació entre víctima i delinqüent denominat VOM4 (Victim Ofender 

Mediation). Tot seguit es va llençar el primer programa a Estats Units, estenent-se per tot país i 

per Europa.  El concepte actual s’ha anat creant a traves dels anys, però en podem identificar 

antecedents5 claus:  

 

Durant al final dels anys cinquanta s’inicia un moviment crític de les institucions repressives  i 

del model de rehabilitació, impulsat per les lluites antiracials, feministes i moviments de drets 

civils en els Estats Units. Aquests moviments es caracteritzaven per qüestionar tota forma 

d’institució o organització totalitària, en concret el sistemes tancats, i el que consideraven 

imposició de poders i desigualtats en la societat. En aquest context va aparèixer la criminologia 

crítica, que proposava un canvi radical del sistema penal. De la justícia penal es criticava que 

seleccionava la població més dèbil per reafirmar-se, estigmatitzant a les persones i diferenciant 

entre delinqüents i no delinqüents sense trobar solucions efectives. A Estats Units, l’esquerra 

radical es va reforçar a través moviments confessionals que s’uniren per fer front comú a les 

pràctiques i resultats de les institucions repressives. A Europa, els treballs de Michel Foucault, 

Françoise Castel, Robert Castel i Anne Lovell, Nils Christie i Louk Hulsman serviran com a base 

teòrica per elaborar un model de justícia denominat alternativa, alhora que es van formar 

comissions per intentar formalitzar aquest moviment. A Canadà, s’argumentaven tres raons per 

justificar la despenalització: “el volum d’infraccions menors presentades davant els tribunals, els 

interessos de les víctimes i el funcionament no equitatiu de sistema penal”. 

 

El segon antecedent clau interessant de destacar van ser els moviments victimaris en el marc de 

l’època de finals de la Segona Guerra Mundial. La victimologia s’enfoca en la victimització i en 

buscar factors que poden ser determinants en un individu per arribar a convertir-se en víctima. En 

concret, es comença a destacar l’exclusió de les víctimes per part dels poders públics i en la 

victimització secundària6. Aquests moviments van aconseguir que es donés major participació a 

les víctimes, incloent-se declaracions de les víctimes en el procés penal i la seva presència en les 

                                                
4 Es tracta d’un experiment anomenat “Kitchender”, realitzat amb l’aprovació dels jutges, on es 
van fer trobades entre víctimes i dos joves condemnats per vandalisme, aconseguint que els dos 
joves reparessin els danys ocasionats de forma individualitzada a cada víctima com a condició de 
la llibertat condicional. 
5 Díaz Madrigal. I.N. Mediación y justicia restaurativa. En. I.N. Díaz Madrigal (ed.), La 
mediación en el sistema de justicia penal: justicia restaurativa en México y España. (p. 25-46). 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/3392-la-mediacion-en-el-sistema-de-justicia-
penal-justicia-restaurativa-en-mexico-y-espana-serie-juicios-orales-num-9. 
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audiències de llibertat condicional. També es van incloure indemnitzacions i mesures de reparació 

directa.   

 

Tot seguit, durant els anys setanta, trobem moviments de valorització de la comunitat, que es van 

caracteritzar per la defensa d’uns ideals que valoraven el retorn al model de vida comunitari i el 

posterior desenvolupament de les comunes,  on els conflictes eren més ben gestionats.  

 

Els moviments de descolonització també van tenir importància en el desenvolupament de la 

justícia restaurativa, al tractar-se de moviments de reivindicació dels drets aborígens 

desenvolupats en els anys 1960-1970 i que focalitzen les mirades en formes tradicionals de 

resolució de conflictes dels pobles autòctons i de la seva idea de justícia holística fundada sobre 

valors de justícia negociada, participativa, inclusiva i restaurativa.  

 

Especialment entre 1973 i 1979 es van produir transformacions estructurals de la societat com a 

conseqüència de les crisis econòmiques i la globalització, fets que van proporcionar un gran cop 

al model de l’estat del benestar originat a la postguerra. L’estat va començar a obrir les seves 

fronteres al neoliberalisme seguit de la descentralització de poders. Aquest fet origina una 

transformació profunda del paper de l’estat en les funcions de control i regulació social 

especialment entre 1973 i 1979. L’estat s’alliberava d’una part de la gestió d’activitats de 

promoció de la seguretat, reforçava l’acció penal contra delictes més greus i delegava la gestió 

dels delictes menors a instancies sociocomunitàries. En aquest context, la justícia restaurativa va 

trobar una oportunitat per demostrar el seu potencial.  

 

En els antecedents anteriors veiem que la justícia restaurativa troba els seus orígens en moviments 

de diverses ideologies moltes vegades en contraposició, fet que demostra en paraules de l’autor, 

“la seva flexibilitat davant les tendències d’esquerres (per exemple, despenalitzar o transformar 

allò penal), o de dretes (per exemple, responsabilitzar als ciutadans i a la col·lectivitat i reforçar 

la intervenció i la producció de la seguretat de la societat)”. 

 

A partir d’aquí, la justícia restaurativa va anar fent camí i va tenir diferents avançaments cap a la 

institucionalització aprovant-se l’any 1985 la New Zeland Criminal Justice Act, que establia, en 

complement d’altres possibles condemnes, la reparació com a possible contingut de la sentència.  
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2.3 Objectius:  
 

Quan parlem dels objectius dels programes de justícia restaurativa és important destacar que 

aquells qui practiquen la justícia restaurativa coincideixen en el fet que per veure quan estem 

davant d’una resposta “restaurativa” davant d’un delicte, no és tant rellevant la pràctica o 

procediment que es segueixi, sinó l’adherència a un conjunt d’objectius7. En aquest apartat farem 

referència a aquests objectius, que proporcionen una base en comú per donar resposta a la 

comissió d’un delicte.  

 

1. Introducció de la figura de la víctima en el procés de resolució. Se li  proporciona ajuda, 

se la recolza, se li dona veu i se la motiva a expressar les seves necessitats. S’intenta 

enfocar la justícia penal atenent més les necessitats de les víctimes. Durant les dues 

ultimes dècades, s’ha anat avançant en aquest sentit i es té més informació sobre com el 

sistema penal pot tenir en compte les seves necessitats, com per exemple, la necessitat 

d’informació, de participació, d’expressió, d’indemnització, etc. Tot i aquests avenços, 

sovint hi ha crítiques al sistema penal en relació a que la víctima és ignorada durant els 

processos. La justícia restaurativa permet que els interessos de la víctima tinguin valor, 

puguin participar del procés i tenir veu dins d’aquest, de manera que els seus interessos 

és tenen més en compte. 

 

2. Reparar les relacions malmeses pel fet delictiu. Així com el sistema penal actual incideix 

només sobre el fet delictiu, la justícia restaurativa posa el focus d’atenció no només a 

aquest, sinó també a les relacions afectades i malmeses com a conseqüència. No només 

es busca castigar al delinqüent en relació a la ofensa, sinó que es dona molta importància 

a la comunitat. Així, fer les paus, resoldre els conflictes, recrear les relacions són els 

principals mètodes per aconseguir justícia i recolzar a les parts implicades en el delicte: 

víctima, delinqüent i comunitat.  Per altra banda, s’intenta també veure quines són les 

causes de fons que han provocat la comissió del fet delictiu, i quines són les estratègies 

per prevenir-lo.  

 

3. Denúncia del comportament delictiu. Si bé la denúncia del fet delictiu no és quelcom nou, 

sí que ho és la manera com es denuncia. Es realitza una denúncia molt més flexible, tenint 

en compte les diferències i circumstàncies de cada cas, i en concret, les circumstàncies 

                                                
7 Dandurand, Y. (2006). Oficina de las Naciones Unidas contra La Droga y el Delito (UNODC). 
Manual sobre programas de justicia restaurativa: Serie de manuales sobre justicia penal. (Viena: 
Nacions Unides).  
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de la víctima i l’infractor. En paraules de l’autor, està dissenyada per ser una denúncia 

positiva dins d’un procés més llarg, en lloc de ser l’únic enfocament de la intervenció. 

 

4. Motivar la responsabilitat de l’infractor. Un dels grans objectius dels programes de 

justícia restaurativa consisteix en que la persona que ha comés un fet delictiu, reconegui 

la seva responsabilitat, l’accepti i sigui conscient de les conseqüències que ha causat. Les 

accions derivades de l’assumpció de responsabilitat, com poden ser les disculpes o 

restauració, es deixen obertes i es determinen a cada cas concret. Ajudant a l’infractor per 

tal  que sigui conscient dels seus actes, també s’intenta que millori la seva relació amb la 

comunitat. 

 

5. Buscar resultats directes i restauratius. Un procediment de justícia restaurativa no 

emfatitza tant en el càstig que s’ha d’imposar a l’infractor per les regles que ha trencat, 

sinó que s’enfoca en les persones afectades i en buscar resultats restauratius. S’intenta 

que aquests resultats ocasionin que el delinqüent repari el dany causat, de manera que 

totes les parts quedin satisfetes. Aquesta resposta restaurativa no significa necessàriament 

que es descartin les formes tradicionals de càstig, com poden ser multes, presó i altres, 

sinó que la prioritat no és tant el càstig, sinó aconseguir uns resultats que satisfacin a un 

ampli grup de persones.  

 

6. Reducció de la reincidència. Quan es busca que el delinqüent entengui el dany causat i la 

seva responsabilitat, s’intenta d’alguna manera incidir en el seu comportament futur i 

evitar la reincidència. En els acords que s’obtenen en els processos restauratius 

s’estableix un compromís del delinqüent en relació al seu comportament futur.  

 

7. Identificar factors de risc que incideixen en la comissió del delicte. En el procés de 

restauració es busca identificar factors que tenen relació amb el delicte, per així informar-

ho a les autoritats responsables i intentar implementar estratègies que evitin que es 

cometin delictes.  
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3.	LA MEDIACIÓ PENAL COM A MECANISME DE LA JUSTÍCIA 
RESTAURATIVA. 
 

3.1 Que és la mediació? 
 

En aquesta part del treball ens referirem concretament a la Mediació, com a instrument 

característic de la justícia restaurativa per resoldre conflictes.  

 

Per tal de definir el concepte de la mediació8, partirem de la definició comú que ens ofereix el 

Diccionari Espanyol Jurídic de la Real Acadèmia Espanyola i del Consell General del Poder 

Judicial, on s’estableix que la mediació és “un procediment extrajudicial de resolució de conflictes 

en el que intervé un mediador per intentar aproximar els punts de vista de les parts en conflicte 

de manera que els  permeti aconseguir un acord. A diferència de l’arbitratge, el mediador no resol 

el conflicte mitjançant una decisió obligatòria per les parts”. 

 

Més en l’àmbit doctrinal, trobem moltes definicions, destacant la referència aportada per Folberg 

i Taylor9, per als quals la mediació és “aquell procés mitjançant el qual els participants, juntament 

amb la assistència d’una persona o persones neutrals, aïllen sistemàticament els problemes en 

disputa amb la finalitat de trobar opcions, considerar alternatives, i arribar a un acord mutu que 

s’ajusti a les seves necessitats”.  

 
Ja a Espanya, Puy Muñoz defineix la mediació com “un procediment que resol el conflicte entre 

dos amb un acord just i legal, obtingut d’un diàleg mantingut de forma voluntària, i moderat per 

un mediador imparcial i neutral, proveït d’autoritat moral i privat de potestat coercitiva”. Orozco 

la defineix com “un procés de resolució de conflictes en el que intervé un tercer, el mediador, 

dotat d’àmplies facultats d’informació i proposta, la funció de qual consisteix en buscar un acord 

entre les parts”.  

 

Més específicament en relació a la mediació penal, trobem definicions com la formulada per 

Roldán com “la interacció entre víctimes i ofensors amb la assistència d’un tercer, el qual facilita 

la resolució del conflicte d’una manera no punitiva en funció dels desitjos i sentiments de les 

parts”. 

 

                                                
8 Mendo Estrella. A. (2017). Mediación penal de adultos intrajudicial: propuestas a la luz de la 
experiència legal portuguesa y de experiencias piloto españolas. Aranzadi num 47/2017. 
9 Autors citats per Mendo Estrella. A. (2017). Mediación penal de adultos intrajudicial: propuestas 
a la luz de la experiència legal portuguesa y de experiencias piloto españolas. Aranzadi num 
47/2017. 
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Pel que fa a les definicions legals, la Directiva 2008/52/CE del Parlament Europeu i del Consell 

de 21 de maig de 200810, sobre aspectes de la mediació en litigis transfronterers i sobre assumptes 

civils i mercantils defineix la mediació com “un procediment estructurat, sigui quin sigui el seu 

nom o denominació, en el que dos o més parts en un litigi intenten voluntàriament arribar per si 

mateixos a un acord sobre la resolució de seu litigi amb la ajuda d’un mediador. Aquest 

procediment pot ser iniciat per les parts, suggerit o ordenat per un òrgan jurisdiccional o prescrit 

pel dret d’un Estat Membre”.  

 

En l’àmbit que ens interessa, el penal, trobem la Recomanació R (99) 19 del Comitè de Ministres 

del Consell d’Europa de 15 de setembre, sobre mediació en assumptes penals, que defineix la 

mediació com “un procediment a través del qual víctima i infractor, voluntàriament, es reconeixen 

capacitat per participar activament en la resolució d’un conflicte penal, gràcies a la ajuda d’un 

tercer imparcial, el mediador”.  

  

Per tal de delimitar el concepte, és d’importància diferenciar-lo d’altres figures semblants com 

poden ser l’arbitratge, la negociació i la conciliació: 

 

En relació a la diferència entre la mediació i l’arbitratge, el més destacable és el fet que en 

l’arbitratge, la solució ve imposada des de l’exterior. Apareix un tercer, l’àrbitre, que té poder de 

decisió i la resolució que dicti tindrà caràcter vinculant amb força executiva davant dels tribunals. 

En la mediació, en canvi, qui decideix l’acord seran les parts, sense que el mediador disposi de 

poder de decisió.  

 

Pel que fa la diferència amb la negociació, parlem d’un sistema de resolució de conflictes en el 

qual només apareixen les parts implicades, i elles soles busquen la solució de la controvèrsia sense 

la participació d’un tercer. Per tant, aquesta és la diferència clau amb la mediació, en la qual sí 

que tenim la figura del tercer que guia  les parts. Per altra banda, també cal destacar que és possible 

i és habitual que les negociacions siguin realitzades per representants de les parts, mentre que en 

la mediació és requisit necessari la intervenció personal dels interessats.  

 

Les diferències amb la conciliació no són tant evidents. Es tracta d’un sistema autocompositiu de 

resolució de conflictes, en el qual apareix un tercer que efectua una recomanació no impositiva a 

les parts que requereix del seu compromís. Així com el procés de mediació es sempre de caràcter 

                                                
10 Article 3 de la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo 
de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. DOUEL núm. 
136 de 24 de maig de 2008 
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voluntari, la conciliació és preceptiva en els casos en els que està prevista, com per exemple la 

conciliació laboral. 

 

3.2 Marc legal de la mediació: 
 

3.2.1 Normativa Internacional:	
 

En l’àmbit internacional, trobem en primer lloc la declaració de les Nacions Unides sobre els 

principis fonamentals de la justícia per les víctimes de delictes i abús de poder, de 29 de novembre 

de 1985. Aquesta declaració fa referència a l’ús de mecanismes oficiosos per a la resolució de 

controvèrsies i menciona la mediació, l’arbitratge i altres pràctiques de justícia consuetudinària o 

autòctones susceptibles de facilitar la conciliació i reparació de les víctimes. El que es busca amb 

aquesta declaració en l’àmbit de les Nacions Unides és potenciar un paper més actiu de les 

víctimes dins el procés penal11.  

 

Posteriorment, trobem al Resolució 1998/23 de 28 de juliol de 1998 del Consell Econòmic i Social 

de les Nacions Unides. Aquesta resolució tracta sobre l’elaboració i aplicació de mesures de 

mediació i justícia restaurativa en matèria de justícia penal, i va dirigida als Estats, organitzacions 

internacionals i altres entitats amb la finalitat que es faci un intercanvi d’informació i experiències 

sobre la mediació i la justícia restaurativa.   

 

Tot seguit trobem la Resolució 2002/12 de 24 de juliol de 2002 sobre Principis Bàsics per la 

aplicació de programes de justícia retributiva en matèria penal. En aquesta resolució es recorda 

que en el món hi ha hagut un gran augment de les iniciatives de justícia restaurativa i es recalca 

que “la justícia restaurativa és una resposta evolutiva al delicte en tant que respecta la dignitat i 

igualtat de totes les persones, afavoreix i promou l’harmonia social mitjançant la recuperació de 

les víctimes , els delinqüents i les comunitats”. També destaca que aquest enfocament permet als 

afectats per un delicte compartir els seus sentiments, experiències i permet que s’atenguin les 

seves necessitats. D’aquesta manera, s’aconsegueix l’oportunitat d’obtenir reparació per part de 

les víctimes i que els delinqüents entenguin i siguin conscients de les causes i els efectes del seu 

comportament, contribuint aquest fet a que la comunitat comprengui la les causes de la 

delinqüència i serveixi per prevenir futurs delictes.  

 

                                                
11 Vidales Rodriguez C. i Planchadell Gargallo A. (2015). La mediación penal: análisis y 
perspectivas tras la reforma del Código Penal y la aprobación del Estatuto de la víctima del 
delito. num.39/2015. Aranzadi.  
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En relació a possibles crítiques es fa referència a que en cap cas en la justícia restaurativa es 

menyscaba el dret dels Estats a perseguir els assumptes delictius, sense afectar per tant l’exercici 

del ius punendi 12. Pel que fa a la utilització dels programes de justícia restaurativa, es destaca que 

aquests poden esser utilitzats “en qualsevol etapa del sistema de justícia penal, a reserva d’allò 

disposat en la legislació nacional”, i que han d’existir suficients proves per inculpar al delinqüent. 

Sempre serà necessari el consentiment de les parts, atorgat de manera lliure i voluntària, i per tant, 

mai es pot utilitzar coacció ni pressionar  la víctima o l’infractor. Finalment, en cas de que no fos 

possible aconseguir un acord, la participació del delinqüent no es pot utilitzar com a prova 

d’admissió de la seva culpabilitat en un posterior procediment judicial, protegint-se d’aquesta 

manera la presumpció d’innocència. En relació al funcionament dels programes, la Resolució 

disposa que els Estats Membres han de restablir legalment les normes de funcionament d’aquests 

programes i que s’han de respectar els principis: els acords hauran de ser supervisats judicialment 

o incorporats a decisions o sentencies judicials, les converses  mantingudes en processos 

restitutius seran de caràcter confidencial i s’han de respectar els drets de les parts.   

 

3.2.2 Unió Europea:  
 

En l’àmbit de la Unió Europea, trobem en primer lloc el Conveni Europeu per la Protecció de 

Drets Humans de 4 de novembre de 1950, que en el seu article 39 disposa que el Tribunal, en 

qualsevol fase del procediment que s’estigui portant a terme, pot posar fi a la demanda si les parts 

aconsegueixen un acord amistós. S’estableix que el Tribunal, en cas de que s’aconsegueixi 

l’acord, arxivarà l’assumpte mitjançant una decisió amb exposició dels fets i la solució adoptada. 

 

Tot seguit, també trobem diverses Recomanacions en el marc de la Unió Europea que es 

dirigeixen als Estats Membres, impulsen la mediació i fan referència a la indemnització de la 

víctima. En aquest sentit, tenim les següents recomanacions:  

- La Recomanació R (83), de 23 de juny de 1983 de Comitè de Ministres del Consell 

d’Europa sobre la participació de públic en la política penal, aquesta en concret fomenta 

la indemnització de les víctimes a càrrec de victimari, que pot arribar a operar com a 

mesura substitutiva de la pena privativa de llibertat.  

- La Recomanació R (85 II) de 28 de juny de 1985 del Comitè de Ministres del Consell 

d’Europa sobre la posició de la víctima en el marc del Dret penal i del procediment penal, 

es dirigeix als Estats Membres per tal de que facin una avaluació dels avantatges dels 

sistemes de mediació i  conciliació entre víctima i infractor.  

                                                
12 Vidales Rodriguez C. i Planchadell Gargallo A. (2015). La mediación penal: análisis y 
perspectivas tras la reforma del Código Penal y la aprobación del Estatuto de la víctima del 
delito. Pàgina 3. num.39/2015. Aranzadi 
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- Recomanació R (87) 21 de 17 de setembre de 1987, del Comitè de Ministres del Consell 

d’Europa sobre la assistència a les víctimes i la prevenció de la victimització. En el mateix 

sentit que l’anterior, aquesta Recomanació impulsa que es realitzin experiments sobre la 

mediació per tal de veure fins quin punt s’afavoreix més els interessos de la víctima.  

- Recomanació R (92) 16 de Comitè de Ministres del Consell d’Europa sobre les regles 

europees sobre les sancions i les mesures aplicades a la comunitat. Aquesta Recomanació 

exposa que les mesures aplicades a la comunitat serveixen per prevenir els delictes i 

eviten les possibles conseqüències negatives que suposa la presó.  

- Recomanació R (99) 19 del Comitè de Ministres del Consell d’Europa relativa a la 

mediació en matèria penal. 

- Amb posterioritat, trobem la Recomanació nº R (2006) de 14 de juny de 2006, del Comitè 

de Ministres del Consell d’Europa als Estats Membres sobre assistència a les víctimes de 

delictes, que impulsa la possibilitat d’oferir mediació entre víctima i infractor, fent 

referència als beneficis que això pot comportar.  

 

De gran importància és la Decisió Marc  2001/220/JAI del Consell de la Unió Europea, de 15 de 

març de 2001, en relació a l’estatut de la víctima en el procés penal. Aquesta Decisió és molt 

rellevant en tant que el seu article 10 disposa que “Els Estats Membres procuraran impulsar la 

mediació en les causes penals per les infraccions que al seu judici es prestin a aquest tipus de 

mesures” i que “els Estats Membres vetllaran perquè es pugui prendre en consideració tot acord 

entre víctima i infractor que s’hagi obtingut amb ocasió de la mediació en les causes penals”. En 

el seu article 1, dedicat a les definicions, també ens ofereix una definició de la mediació en causes 

penals “buscar, abans o durant el procés penal, una solució negociada entre la víctima i l’autor de 

la infracció, en la que una persona competent faci de mediador”. 

 

A través de la Directiva 2012/29/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 

2012, per la qual s’imposen normes mínimes sobre els drets, el recolzament i la protecció de 

víctimes dels delictes, es substitueix l’anterior Decisió Marc. En aquesta Directiva es posa de 

manifest la importància de tenir en compte  les víctimes dels delictes i els seus drets. Es defineix 

la víctima com “la persona física que ha patit un dany o perjudici, especialment lesions físiques 

o mentals, danys emocionals o un perjudici econòmic, directament causat per una infracció 

penal”. En alguns casos, també es consideren víctimes els familiars que han patit un dany o 

perjudici com a conseqüència de la mort d’una persona causada per un delicte. També ens defineix 

la justícia restauradora, com a concepte més ampli que la mediació, “qualsevol procés que permeti 

a la víctima i infractor participar activament, si donen el seu consentiment lliurement per fer-ho, 

en la solució dels problemes resultants de la infracció penal amb la ajuda d’un tercer imparcial”.  
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A part de la definició que ens ofereix l’article 2, l’article 12 de la Directiva conté una referència 

a les garanties i drets que s’han de tenir en compte en el context de la justícia restaurativa. En 

primer lloc, és un mandat als Estats Membres amb la finalitat de que garanteixin l’accés als serveis 

de justícia restaurativa i que aquests siguin segurs i competents. Estan obligats a evitar la 

victimització secundària o reiterada, la intimidació i les represàlies. S’estableix que ha de 

prevaldre l’interès de la víctima, que sempre s’haurà de disposar del consentiment lliure i informat 

de la víctima, i que es podrà retirar en qualsevol moment. Es disposa també que abans d’acceptar 

participar en el procés, s’ha d’informar sobre el mateix de manera lliure i imparcial i de l’execució 

de l’acord, que s’haurà d’aconseguir de forma voluntària i es podrà tenir en compte en qualsevol 

altre procés penal. En relació a l’infractor, és necessari que hagi reconegut els elements fàctics 

del cas. S’estableix per norma general la confidencialitat del procés.  

 
3.2.3 La mediació a Espanya:  
 

Tot i que des del marc de la Unió Europea, amb la citada Decisió Marc 2001/220/JAI del 

Consell13, s’ha efectuat un mandat als Estats Membres per tal que es doni compliment a la 

normativa que aposta per la introducció de la mediació en el sistema penal, Espanya ha incomplert 

el mandat i a part de la regulació consolidada de la mediació penal en l’àmbit de la justícia de 

menors14, que ofereix la possibilitat d’aconseguir la conclusió del procés penal per reparació o 

conciliació entre el menor infractor i la víctima del delicte15,  podem dir que a dia d’avui no 

disposem de cobertura legal per a les pràctiques que s’han vingut desenvolupant en la mediació 

penal per adults16.  

 

Actualment trobem de la Llei 4/2015 de 27 d’abril de l’Estatut de la Víctima del delicte, 

desenvolupada per Real Decret 1109/2015 de 11 de desembre, a l’article 15 es fa referència a la 

justícia restaurativa i el dret d’accés a aquest sistema a totes les víctimes.  Amb anterioritat a que 

aquesta possibilitat fos admesa per aquesta Llei, l’única referència que trobàvem en relació a la 

mediació era precisament, per excloure-la: En aquest sentit, la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de 

desembre i de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, en l’apartat quinzè de 

                                                
13 El seu article 17 disposa que els Estats Membres posaran en vigor les disposicions legals, 
reglamentaries i administratives necessàries per donar compliment a allò establert en el seu article 
10 (precepte que es refereix a la mediació).  
14 Llei Orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors.  
15 Navarro Massip, J i Company Marsà M. (2017). La necesaria regulación de la mediación penal 
en España. Revista Aranzadi, num 9/2917 parte Legislación. 
16 Vidales Rodríguez, C. i Planchadell Gargallo A. (2015). La mediación penal: análisis y 
perspectivas tras la reforma del Código Penal y la aprobación del Estatuto de la víctima del delito. 
Revista Aranzadi de Derecho y Proceso penal, num 39/2015, parte Legislación.  
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l’article 44 preveu que la mediació quedarà prohibida en aquells casos en que siguin competents 

els jutjats de violència sobre la dona.  

 

Per altra banda, amb la recent reforma del Codi Penal per Llei Orgànica 1/2015, es van introduir 

referències a la mediació entre les quals podem destacar les següents: es recull de manera expressa 

el terme “mediació”, es centra en la reparació del dany a la víctima atorgant-li majors efectes17, i 

introdueix el Principi d’Oportunitat en la fase d’instrucció i només per delictes lleus18.  

 

Destacar també que l’any 2013 es va presentar un Projecte de Codi Processal, que en el seu Llibre 

II es referia a disposicions generals sobre les actuacions processals i mediació penal, i es concebia 

la mediació com un mecanisme de resolució de conflictes, entre víctima i infractor, de caràcter 

voluntari19: “Amb la mediació penal es persegueix la utilització, sempre voluntària, d’un 

mecanisme de solució del conflicte entre infractor i víctima que satisfaci les expectatives de la 

víctima d’obtenir una explicació del fet, la petició de perdó i una reparació. Per a l’infractor la 

mediació només tindrà les conseqüències favorables processals o materials que de l’acord se’n 

derivin, en el seu cas”. Aquest projecte de Codi Processal Penal no ha arribat a veure la llum.  

 

En qualsevol cas no sembla coherent que es possibiliti l’accés a mecanismes restauratius sense 

haver incorporat en el procés penal la validesa d’aquests acords. La Llei d’Enjudiciament 

Criminal actual no fa referència a la mediació ni a la validesa dels acords obtinguts. Per aquest 

motiu, sembla necessari una reforma urgent a la normativa processal per poder complir amb les 

exigències derivades de l’Estatut de la Víctima. Ara bé, és precís assenyalar que aquesta absència 

de cobertura legal no significa que els acords adoptats en un procés de mediació no gaudeixin de 

transcendència jurídica, sinó que són diverses les vies que s’han utilitzat per dotar-los de certa 

eficàcia, com més endavant s’exposarà.  

 

 
 

 

 

 

                                                
17 Per exemple, es va introduir l’article 84.1, que estableix com a possible condició per suspendre 
l’execució de la pena, el compliment de l’acord obtingut durant la mediació. 
18 Gónzalez Várez I. (2017). Principio de oportunidad y mediación en el proceso penal. (Treball 
de fi de grau. Universitat de Salamanca, Castella i Lleó).  
19 Gónzalez Várez I. (2017). Principio de oportunidad y mediación en el proceso penal. (Treball 
de fi de grau. Universitat de Salamanca, Castella i Lleó). 
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3.3 Principis que haurien de regir en tot procés de mediació:  
 

En aquest apartat exposarem els principis que regeixen la mediació. Com exposa Mª Isabel 

González Cano20, “La mediació no es pot entendre com un instrument independent i encapsulat 

aliè a la justícia penal, sinó que precisa una íntima connexió amb el model penal d’investigació, 

persecució, enjudiciament i execució. Per aquest motiu és necessari arbitrar els principis bàsics 

de la mediació penal i regular els mecanismes per la seva inserció en el procés penal, amb especial 

atenció a les garanties per les parts i els efectes dels acords”.  Hem de tenir en compte que si es 

busca que la mediació penal sigui compatible amb l’Estat de Dret, s’han de respectar i complir 

amb els principis que la informen, per protegir la víctima i procurar que no es vulnerin les 

garanties constitucionals i el dret a la dignitat de l’infractor21. 

 

3.3.1 Principi de voluntarietat i llibertat de parts: 
 

És requisit essencial de la mediació que la participació de les parts, és a dir, víctima i infractor, 

sigui voluntària i lliure. En cap cas es pot imposar de manera obligatòria, ni amb pressions,  i 

únicament es portarà a terme si ambdues parts estan disposades a iniciar el procediment. La 

voluntarietat es configura com un pressupòsit de la mediació i com a requisit definitori de la 

mateixa, en tant que s’entén que no seria possible un diàleg sincer i eficient sense una participació 

lliure i voluntària.  De la mateixa manera com l’inici de la mediació és una decisió totalment   

voluntària, aquesta voluntarietat es manté durant totes les fases, i per tant, es podrà abandonar el 

procediment en qualsevol moment sense que aquest fet tingui cap conseqüència22.  

En relació a aquest principi, és necessari també que víctima i infractor hagin estat degudament 

informats en relació al procediment al qual es sotmeten, les seves fases, les seves conseqüències, 

i els seus drets. Per tant, no només es requereix el consentiment per iniciar la mediació, sinó que 

ha de ser un consentiment informat.  

 

3.3.2 Principi d’oficialitat: 
 

Aquest principi té com a objectiu que es respectin les garanties processals i personals de les parts 

implicades reconeguts en el Codi Penal i la Llei d’Enjudiciament Criminal.  

                                                
20 Gonzalez Cano, MªI. (2015). La mediación penal: Hacia un modelo de ADR integrado en el 
sistema procesal penal. Valencia: Tirant lo Blanch. Pàgina 101.  
21 Rodríguez, G. (2011). Principios básicos de la mediación y resolución alternativa de conflictos 
penales. Revista crítica Penal y Poder. Nº 1, pp. 151-157) OSPDH. Universidad de Barcelona 
22 Navarro Massip, J. i Company Marsà M. (2017) La necesaria regulación de la mediación penal 
en España. Num.9/2017. Aranzadi.  
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Significa que correspon a l òrgan jurisdiccional derivar  les parts al servei de mediació, i per tant, 

la mediació s’inicia quan l’òrgan judicial deriva el cas a mediació. El jutge pot fer la derivació 

d’ofici, previ acord de les parts, a iniciativa del Ministeri Fiscal, a iniciativa de l’advocat defensor 

o de la víctima23. Per tant, com exposa Mª Isabel Gonzalez Cano, si bé la iniciativa de les parts 

no queda vetada, semblaria que qualsevol manifestació reglada del principi d’oportunitat s’ha 

d’activar pel Ministeri Fiscal, com a possible alternativa a la persecució i enjudiciament, sempre 

que després les parts atorguin el consentiment.  

 

3.3.3 Principi de gratuïtat:  
 

Segons aquest principi i en relació al caràcter púbic que té el dret penal, el procediment ha de ser 

gratuït24. Per tant, les parts podran acudir i disposar d’aquet mecanisme sense haver d’assumir el 

cost i pagar al mediador pels seus serveis. D’aquesta manera, els costos derivats de la mediació 

seran assumits per l’Administració de justícia, respectant així el principi d’igualtat de l’article 

1425 de la Constitució Espanyola, ja que es fa possible que totes les persones implicades en un 

procés penal puguin optar per acudir a la mediació. El principi de gratuïtat, doncs, actua com a 

garantia de l’accessibilitat i disponibilitat per a tothom a la mediació.  

 

En relació a aquest principi, com bé apunta Mª Isabel González Cano26, la mediació provoca 

efectes importants en relació a l’aspecte econòmic: En primer lloc, s’eviten dilacions processals 

i s’estalvia en mitjans personals i materials de l’Administració de Justícia, que es podran utilitzar 

en resolució de plets i litigis de major entitat o complexitat. Per altra banda, també hem de tenir 

en compte que la mediació penal també genera costos i despeses, que semblaria però, que queden 

compensats amb els resultats i l’estalvi de mitjans materials i humans en l’àmbit de la justícia 

penal.   

 

3.3.4 Principi de confidencialitat: 
 

Aquest principi suposa garantir el caràcter reservat i confidencial de la mediació, en salvaguarda 

del principi de pressumpció d’innocència. Res d’allò tractat en un procés de mediació es pot 

                                                
23 Gonzalez Cano, MªI. (2015). La mediación penal: Hacia un modelo de ADR integrado en el 
sistema procesal penal. Valencia: Tirant lo Blanch. Pàgina 106 
24 Gonzalez Cano, MªI. (2015). La mediación penal: Hacia un modelo de ADR integrado en el 
sistema procesal penal. Valencia: Tirant lo Blanch. Pàgina 105.  
25 L’article 14 de la Constitució Espanyola disposa que: Los españoles son iguales ante la ley, sin 
que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
26 Gonzalez Cano, MªI. (2015). La mediación penal: Hacia un modelo de ADR integrado en el 
sistema procesal penal. Valencia: Tirant lo Blanch. Pàgina 101. 
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utilitzar fora del mateix procés, i en cap cas pot ser utilitzat en un posterior judici si la mediació 

no ha funcionat. Per tant, el jutge no tindrà coneixement del contingut d’allò tractat durant el 

procediment, sinó que únicament tindrà accés a allò pactat en el document final, conegut com 

l’acte d’acords.  En cas de que alguna de les parts decideixi desistir de la mediació realitzada, cap 

part pot utilitzar les dades utilitzades en el procediment, tant si estan recollides a l’acta final com 

si no. Així, tot allò documentat a l’acta nomes tindrà valor de prova si és ratificat per la víctima i 

l’acusat en presència judicial.  

Les manifestacions realitzades en la mediació o l’acte que en posa fi, només poden ser utilitzades 

com a prova en cas que hi hagi el consentiment de les dues parts, perquè si no,  una de les parts 

podria utilitzar en el seu favor la informació. Aquest fet tindria com a conseqüència una 

vulneració de la presumpció d’innocència de la part afectada, i també provocaria que les parts no 

volguessin acudir a la mediació per por de que en cas de desistir posteriorment, les manifestacions 

realitzades en la mateixa s’utilitzessin com a prova incriminatòria. Per tant, per poder donar 

coneixement d’allò manifestat en la mediació, no és suficient el consentiment unilateral sinó que 

necessitem el consentiment de les dues parts.  

En aquest sentit, per preservar la presumpció d’innocència també és destacable que el mediador 

mai podrà ser cridat en un possible procés  posterior, ni com a testimoni ni tampoc com a perit.  

 

3.3.5 Principi de dualitat de posicions, igualtat i contradicció: 
 

El procés de mediació requereix l’exigència del principi de dualitat de posicions, enquadrat en el 

marc de la igualtat i contradicció.  

Hem de tenir en compte que estem davant d’un procediment de mediació que s’introdueix en un 

procés penal. Així, existeixen parts processals (una víctima que es comunica amb el presumpte 

delinqüent en el marc d’una causa penal) i per tant, s’ha de procurar que es garanteixen les 

garanties i drets processals bàsics de tot procediment.  

 

La dualitat de parts en règim d’igualtat i contradicció, juntament amb l’actuació del mediador, 

poden venir acompanyades per la possible participació d’altres subjectes com l’advocat, assistent 

social,  o persones de l’entorn familiar o social, en qualitat de persones vinculades a la situació- 

conflicte. La tasca que ha de realitzar el mediador en aquest context és garantir la igualtat de 

comunicació en el procediment. És a dir, és molt important possibilitar que les parts puguin ser 

escoltades i tinguin les mateixes possibilitats d’intervenir, ja sigui en confrontació simultània o 

en entrevistes individuals. El mediador ha de utilitzar tècniques diferents tenint en compte les 

característiques dels subjectes, el delicte... i utilitzar per exemple una contradicció simultània en 
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el marc del diàleg presencial simultani o bé, en cas de que fos més convenient el diàleg personal 

i separat, creant així una contradicció successiva27.  

 

3.3.6 Principi de flexibilitat: 
 

Aquest principi significa que el procediment de mediació ha de ser flexible en relació als terminis 

específics per les entrevistes individuals, les trobades i per la conclusió del procediment.  

Aquest principi28, com apunta  González Cano,  no és una eliminació de formalitats ni tampoc de 

garanties, sinó una modulació adequada de la rigidesa processal que intenta modelar un 

procediment de mediació ajustat i personalitzat als fets i als subjectes, de manera que s’utilitzin 

per a cada cas les millors tècniques de comunicació i les maneres de dialogar més adequades, per 

intentar a potenciar la igualtat, contradicció i respecte als drets de les parts, que en definitiva, 

contribuirà al millor desenvolupament del procediment i a la seva major eficàcia.  

 

3.3.7 Principi de legalitat: 
 

Per poder utilitzar la mediació penal i que produeixi els seus efectes, és necessària una òptima 

regulació en relació al seu àmbit d’aplicació, els pressupòsits, els requisits i els efectes de l’acord. 

En aquest sentit, s’ha de regular quin pot ser l’abast de l’acord, com se  n’ha de garantir l’eficàcia 

i compliment, i les conseqüències del seu incompliment29.  

 

 

 

 

 

  

 

                                                
27 Gonzalez Cano, MªI. (2015). La mediación penal: Hacia un modelo de ADR integrado en el 
sistema procesal penal. Valencia: Tirant lo Blanch. Pàgina 109. 
28 Gonzalez Cano, MªI. (2015). La mediación penal: Hacia un modelo de ADR integrado en el 
sistema procesal penal. Valencia: Tirant lo Blanch. Pàgina 109. 
29 Flores Prada, I. (2015): Algunas reflexiones sobre la justicia restaurativa en el sistema 
español de justicia penal. Revista internacional de estudios de derecho procesal y arbitraje. Núm 
2. www.riedpa.com. 
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4. EL FUNCIONAMENT DE LA MEDIACIÓ INTEGRADA EN EL 
SISTEMA PROCESSAL PENAL.  
 

4.1 Esquema bàsic de funcionament: 
 

En aquest apartat faré referència a com hauria de ser l’estructura funcional30 d’un model ideal de 

mediació penal: 

 

4.1.1 Àmbit d’aplicació objectiva i pressupòsits:  
 

No tots els conflictes penals són susceptibles de ser resolts a través de la mediació penal, sinó 

només aquells conflictes en els quals el diàleg pugui funcionar com una eina de solució 

satisfactòria. Per tant, en una correcta regulació de la mediació penal es fa necessari establir un 

àmbit d’aplicació limitat, uns criteris que permetin, acudint a cada cas concret, veure quines 

causes penals són susceptibles de derivar-se a mediació i quines no.  

 

Actualment, es tendeix a utilitzar un doble criteri:  

 

El criteri material, que combina la gravetat i el tipus de delicte. D’aquesta manera s’exclouen 

delictes per raó de la pena (delictes amb penes greus o molt greus), per raó del bé jurídic protegit 

(per exemple, delictes contra la vida, la llibertat sexual o els delictes de terrorisme), per raó de la 

consumació (delictes de perill) o per raó de la individualitat o pluralitat de perjudicats, excloent 

aquells que afecten a molts perjudicats de manera col·lectiva.  

 

El segon criteri serveix de complement al criteri material, i és aquell que fa referència a l’element 

circumstancial. Així, una vegada s’ha acotat l’àmbit material a través de l’aplicació del primer 

criteri, es poden fer adicions o exclusions de tipus penals en funció de les circumstàncies concretes 

de la conducta delictiva.  

 

Per altra banda, és rellevant tenir en compte que qualsevol mètode alternatiu de resolució de 

conflictes ha de respectar les mateixes garanties i drets fonamentals reconeguts a la Constitució 

Espanyola. En el cas de la mediació, és molt important la protecció del dret de defensa i la 

presumpció d’innocència com a pressupòsit essencial abans de iniciar el procediment31.  

                                                
30 Flores Prada, I. (2015). Algunas reflexiones sobre la justicia restaurativa en el sistema español 
de justicia penal. Revista internacional de estudios de derecho procesal y arbitraje. Nº 2.  
31 Flores Prada, I. (2015). Algunas reflexiones sobre la justicia restaurativa en el sistema español 
de justicia penal. Revista internacional de estudios de derecho procesal y arbitraje. Nº 2. 
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En primer lloc i en el cas del dret de defensa, s’ha de posar de manifest que com a conseqüència 

del protagonisme directe que adquireixen les parts en la mediació (són víctima i victimari que han 

de concórrer per si mateixes a les entrevistes amb mediador i part contrària), podria veure’s afectat 

aquest dret tant important. L’objectiu és la satisfacció integral de la víctima, i el mètode per 

aconseguir-ho es basa en el diàleg i la obtenció d’un acord, de manera que és lògic que els qui 

intervenen en les trobades siguin les parts afectades, resultant improcedent servir-se de persones 

com advocats o procuradors. En tot cas, aquest fet ha de ser compatible amb una assistència 

lletrada que tindrà la funció principalment d’informar al client sobre el mecanisme de la mediació, 

les conseqüències i conveniència o no d’acceptar l’acord, l’intercanvi d’opinions després de cada 

entrevista i l’assessorament en relació l’acord i els seus efectes.  

 

En el cas de la presumpció d’innocència, podríem trobar-nos en una vulneració d’aquest dret en 

el cas  que la mediació no acabes bé. Hem de tenir en compte que podria semblar que només pel 

fet d’acceptar la mediació per part de l’imputat, ja es podria considerar un indici de culpabilitat. 

Per altra banda, durant el procés de mediació es poden haver reconegut fets, dades o conductes 

que en cas de filtrar-se podrien condicionar al tribunal sentenciador, posant en compromís la seva 

imparcialitat.  

 

Per tant, vistos els possibles problemes en relació a les garanties, és rellevant adoptar mesures. 

Per una banda, cal garantir que en cas de finalitzar la mediació sense haver aconseguit un acord, 

la voluntat inicial d’acudir a la mediació no es podrà considerar com un indici de cara a les 

resolucions que s’adoptaran en un posterior procediment penal. Per altra, cal assegurar el principi 

de confidencialitat respecte a totes les parts, inclosos també el jutge instructor, el sentenciador, el 

Ministeri Fiscal i els advocats de les parts contràries. Això impedirà que les informacions i dades 

reconegudes durant les entrevistes puguin transcendir al procés, i evidentment, que no puguin ser 

utilitzades com a informació vàlida del procés.  

 

4.1.2 Iniciativa: 
 

Una vegada vist quins són els delictes susceptibles de ser resolts a través d’un procediment penal, 

és necessari veure qui té competència per promoure l’aplicació de la mediació penal en cada cas 

concret. En aquest sentit, el més raonable és que la iniciativa sigui presa d’ofici per l’autoritat 

processal (jutge o fiscal), o d’instància de part (víctima o imputat). 
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4.1.3 Acord de remissió a la mediació: 
 

Si bé és possible en alguns casos intentar la mediació penal abans d’incoar formalment un procés 

penal, és preferible la fórmula de la derivació: una vegada s’ha incoat el procés penal, aquest es 

podrà remetre a la mediació si es compleixen els requisits objectius i si la derivació ha sigut 

sol·licitada per aquells qui estan legitimats per fer-ho.  

 

Per tant, es necessari introduir en el procés penal dos tràmits, un per sol·licitar la derivació d’una 

causa penal a la mediació i l’altre per resoldre aquesta sol·licitud.  

 

En aquest sentit, l’acord de remissió hauria de ser en forma escrita, delimitar l’objecte i les parts, 

estar motivat i ser susceptible de recurs en cas de denegació. També hauria de contenir la 

designació de mediador o bé la sol·licitud perquè se’n designi un en el procediment que 

correspongui, i la relació de documents que han de ser remesos al mediador. 

 

Pel que fa a la competència per adoptar l’acord de remissió, es podrà atorgar tant al Fiscal com al 

jutge depenent de les funcions que assumeixin cada un a la fase inicial del procés penal.  

 

4.1.4 Tramitació del procediment: 
 

En el procediment de mediació trobem una estructura bàsica que es recolza en quatre moments o 

fases:  

 

La primera fase consisteix en el primer contacte de les parts, per separat, amb el procediment de 

mediació. En aquest moment s’exposa quina és la mecànica de la mediació, el seu procediment, 

i els seus efectes. Aquesta fase també serveix per veure quina valoració fa cada part del conflicte 

i quina posició té en relació a l’altra part.  

 

En la segona fase es realitzen entrevistes separades de les parts amb el mediador, amb l’objectiu 

d’intercanviar informació. Per un costat, la part ha d’informar al mediador en relació a les 

circumstàncies objectives i personals que envolten el fet delictiu, així com traslladar informació 

sobre si mateixa. Per altra banda el mediador informa a la part sobre la utilitat dels acords i els 

possibles avantatges de la mediació.  

 

En la tercera fase les parts es troben juntament amb el mediador amb el propòsit d’arribar a un 

acord en relació a la millor manera de reparar el dany causat pel delicte. En aquesta fase és molt 

important el diàleg entre les parts, ajudat per la funció d’apropar-los que recau en el mediador 
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amb l’objectiu de aconseguir un acord.  Dependrà de cada cas concret el nombre d’entrevistes, el 

contingut de les mateixes i el procediment per apropar a les parts. 

 

Finalment, el quart tràmit consisteix en adoptar i formalitzar l’acord.  

 

4.2 L’acord:  
 

Els acords adoptats han de ser satisfactoris per a les parts, i han d’estar disposades a complir-los.  

L’acord s’ha de reflectir en un document redactat pel mediador, que serà firmat tant per les parts 

implicades com pel mediador. La redacció de l’acta és molt important perquè ha d’aparèixer certa 

informació sense que es vegi afectat el principi de confidencialitat ni el dret constitucional de la 

presumpció d’innocència. Ha d’existir una relació entre la infracció comesa i el tipus d’obligació 

imposada a l’autor, que ha de ser proporcional amb la gravetat del fet delictiu32.  

 

Aquest acord s’haurà de presentar davant del Jutge o Tribunal competent i haurà de ser ratificat 

per les parts en la seva presència. A partir d’aquí, s’haurà de començar a complir amb les 

obligacions adoptades.  

 

La legislació espanyola no regula quin ha de ser el contingut de la reparació33. Podem parlar de 

dos tipus d’acords als quals s’arriba després de la fase de negociació: Acords de caràcter material, 

o de caràcter simbòlic.   

 

Els primers consisteixen en assumir una quantitat econòmica o devolució de la cosa sostreta. La 

quantitat de la indemnització econòmica la marca el Ministeri Fiscal o l’acusació particular. En 

cas de trobar-nos en fase d’instrucció, la quantitat s’haurà de basar en el que marca el  perit. En 

aquests casos de reparació material, si la persona acusada no disposa d’ingressos suficients, les 

parts poden acordar que es satisfaci a terminis, determinant-se les quotes a pagar en el propi acord.  

 

Pel que fa la reparació simbòlica, consisteix en una obligació de fer o no fer, però no en l’entrega 

material de diners. Aquestes obligacions poden consistir en realització de treballs en benefici de 

la comunitat, sotmetre’s a tractament de desintoxicació, redactar una carta, etc. En aquests casos 

no s’està reparant el dany patrimonial ocasionat per la comissió del delicte, sinó conseqüències 

més en l’esfera psicològica, de les emocions i el comportament.  

                                                
32 Fresneda, L. (2017). La mediación en el proceso penal. (Traball de fi de grau. Universitat 
Jaume I, Castelló de la Plana). 
33 Més enllà dels articles 109 a 115 del Codi Penal en relació a la responsabilitat civil i la seva 
extinció.  
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En cada cas concret el mediador ha de valorar quin tipus de reparació és la més adequada, i inclús 

és possible combinar la reparació material i la simbòlica.  

 

Així doncs, veiem que  l’objectiu de l’acord és la reparació integral i satisfactòria de la víctima 

des d’un punt de vista econòmic i psicològic. En relació al seu contingut, podem parlar dels 

següents aspectes34:   

 

1) Extinció, aplaçament o minoració de la reparació en matèria de responsabilitat civil. 

2) Extinció, suspensió condicional o acord de conformitat en matèria de responsabilitat 

penal. 

3) Suspensió de la pena, substitució, reducció o millora de les condicions de compliment en 

matèria d’execució de la pena.  

 

4.3 L’equip mediador: composició i estatut: 
 

En aquest apartat es farà referencia al concepte, característiques, facultats i obligacions del 

mediador penal com a figura essencial per a la resolució del conflicte, la necessitat de regular 

l’estatut de mediador, i la composició de l’equip mediador entès com un equip multidisciplinari.  

 

En primer lloc, cal tenir en compte que actualment no existeix una normativa en el nostre país 

que reguli l’estatut del mediador, que defineixi quines són les seves competències, habilitats i 

estàndards a seguir en l’exercici de les seves funcions en l’àmbit penal35. Sí que disposem, en 

canvi, de la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils, que en el 

seu títol tercer fa referència a l’estatut del mediador.   

 

Tot i aquesta absència de regulació, són moltes les referències que trobem en relació a la necessitat 

que els serveis que ofereix la justícia restaurativa i en concret la mediació penal siguin de qualitat, 

i per això s’insisteix en la formació i experiència dels professionals que hi participen, així com en 

la necessitat de desenvolupar procediments de selecció, formació i avaluació dels mediadors, i 

definir els estàndards de competència.   

 

                                                
34 Flores Prada, I. (2015). Algunas reflexiones sobre la justicia restaurativa en el sistema español 
de justicia penal. Revista internacional de estudios de derecho procesal y arbitraje. Nº 2. 
35Ayora L, Casado C. (2017). La mediación penal en Cataluña en el ámbito de adultos y menores: 
El análisis de la situación y propuestas de mejora. Generalitat de Cataluña. Centre d’estudis 
jurídics i formació especialitzada.  
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En aquest sentit, trobem que la  Decisió Marc 2001/220JAI  disposa que la mediació penal s’ha 

de realitzar per “una persona competent”, però sense definir què es considera  persona competent. 

També trobem la Recomanació R (99) 19, que fa menció d’algunes característiques que han de 

concórrer en les persones que realitzin la tasca de mediador, com la independència i imparcialitat 

i el deure de confidencialitat. També es fa referència a la necessitat de desenvolupar normes de 

competència i regles ètiques de procediments de selecció, formació i avaluació dels mediadors36.  

 

Per tant, resultaria d’especial transcendència la regulació legal de l’estatut del mediador, per 

obtenir una major seguretat jurídica i assegurar el compliment de totes les garanties processals.  

De la lectura de diferents textos i amb la referència de l’estatut del mediador civil i mercantil, 

podem extreure el concepte del mediador penal, i quines són les pautes a les quals s’hauria 

d’ajustar el seu estatut37:   

 

En primer lloc, podem definir el mediador penal com un tercer neutral, sense poder coercitiu, que 

ajuda les parts a resoldre el conflicte que ha derivat en un delicte, o a impulsar el diàleg, ja que 

en ocasions no hi ha un conflicte entre les parts, però sí que hi ha una infracció penal que els 

uneix, amb la finalitat d’arribar a un acord de reparació38.  La seva funció és aconseguir que les 

parts estableixin un diàleg per arribar a un acord en relació als danys morals i econòmics de la 

víctima, i per aconseguir que l’infractor adquireixi consciència del dany que ha causat, 

n’assumeixi la seva responsabilitat i realitzi una reparació.  

 

Pel que fa als requisits per a l’exercici de la mediació trobaríem que cal: 

 

a) Estar en possessió d’un títol oficial universitari que doti de coneixements generals sobre 

l’assumpte sotmès a mediació: preferiblement hauran de ser persones advocades, 

psicòlogues, treballadores socials, educadores socials o pedagogues.  

b) Disposar de títol de grau o postgrau que justifiqui formació en el camp de la mediació, 

expedit per una Universitat pública o privada amb uns crèdits determinats.   

c) Disposar d’una assegurança o garantia equivalent que cobreixi la responsabilitat civil 

derivada de la seva actuació.  

                                                
36 Crespo López, E. (2016). Mediació Penal: la seva viabilitat o no en el procés penal. (Treball 
de fi de grau, Universitat de Girona, Catalunya) Recuperat de https://dugi-
doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/13805/Crespo_L%C3%B3pez.pdf.pdf?sequence=1 
37 González Cano, Mª Isabel. (2009). El equipo mediador: composición y estatuto. La mediación 

penal en España. Valencia. Tirant lo Blanch.  
38 Del Rio López, G. (2014). La figura del mediador: comparativa entre el sistema español y el 
estadounidense. Madrid.  
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d) Acreditar més d’un any d’experiència en l’àmbit de la mediació. 

e) Formar part d’una entitat amb o sense ànim de lucre en la condició de mediador, i en el 

seu defecte, d’un Servei nacional o autonòmic de mediació i conciliació. 

 

En relació a les facultats de la persona mediadora,  s’haurien d’ajustar a les següents atribucions: 

 

a) Actuar en base al principi de flexibilitat. 

b) Valorar cada cas concret i no iniciar la mediació quan consideri que no serà beneficiós 

per a les parts. 

c) Paralitzar el procediment quan entengui que se’n pot derivar un perjudici per a les parts. 

d) Tenir una còpia dels documents del procés necessaris per desenvolupar les seves funcions 

mediadores, prèvia entrega per part de la Fiscalia o del Jutjat.  

e) Realitzar les entrevistes necessàries amb les parts, prèvia conformitat de les parts de 

participar en la mediació.  

f) Contactar amb la persona acusada i víctima tantes vegades com entengui necessàries, a 

partir de la comunicació que el Fiscal o el Jutjat hagi realitzat a les parts o al seus 

advocats.  

g) Marcar la durada de les sessions.  

h) Portar a terme la seva tasca en un espai habilitat per l’Administració Pública, en 

dependències judicials, dotant d’aquesta manera d’oficialitat al procés.  

 

En tercer lloc, pel que fa a les seves obligacions d’acord amb les garanties d’aquest procediment39:  

 

a) Actuar d’acord al principi de confidencialitat en tots els assumptes.  

b) Vetllar pel compliment del principi de voluntarietat de les parts i no iniciar el procediment 

si no es disposa de la certesa  que han decidit participar en la mediació de manera lliure i 

voluntària.  

c) Actuar en base als principis de neutralitat, imparcialitat i objectivitat. 

d) Respectar els punts de vista de les parts i preservar la legalitat en la negociació.  

e) No rebre remuneració de cap de les parts.  

f) Promoure un acord voluntari i equitatiu. 

g) Portar a terme la seva tasca en la seu d’algun organisme oficial. 

h) No entrevistar-se amb menors o persones incapacitades sense els seus representants 

legals.  

                                                
39 Crespo López, E. (2016). Mediació Penal: la seva viabilitat o no en el procés penal. (Treball 
de fi de grau, Universitat de Girona, Catalunya) Recuperat de https://dugi-
doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/13805/Crespo_L%C3%B3pez.pdf.pdf?sequence=1 
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i) Ajudar a les parts a prendre les seves decisions. 

j) Assegurar-se que les parts disposen d’informació i assessorament suficient per 

aconseguir els acords de manera lliure, voluntària i sense coaccions.  

k) Finalitzar el procés dins dels terminis previstos.  

l) Comparèixer en cas de citació judicial per ratificar l’informe.  

m) Presentar al Fiscal o al Jutjat un informe del desenvolupament de la mediació una vegada 

finalitzat i l’acte de reparació.  

n) Respectar les normes deontològiques del col·legi professional al qual pertanyin.  

 

Finalment, també s’haurien d’incorporar un seguit de prohibicions: 

 

a) No exercir com a mediador quan la seva imparcialitat pugui quedar compromesa. Per 

exemple, quan tingui vincles amb alguna de les parts o hagi conegut del conflicte com a 

conseqüència de l’exercici de la seva professió d’origen o quan els interessos en joc siguin 

contraposats a altres en els que estigui intervenint. En aquests casos, seria procedent la 

seva abstenció o recusació.  

b) Una vegada acabada la mediació, el mediador no podrà atendre les parts en una actuació 

professional diferent a la de la mediació per tractar el mateix assumpte, excepte que les 

parts l’hagin autoritzat expressament.  

 

Per altra banda, es considera que la mediació s’ha de portar a terme a través d’un equip 

multidisciplinari, format per un jurista, un psicòleg i un treballador social, pedagog o educador 

social40.   

Segons Mª Isabel González Cano, s’opta per l’articulació d’aquest servei a través de personal 

funcionarial o laboral, apostant per un model organitzatiu que respongui a la figura de l’equip 

mediador, integrat per professionals especialitzats en les àrees implicades (advocats, treballadors 

socials i psicòlegs bàsicament, amb la seva corresponent titulació en matèria de mediació).  

Aquest sistema organitzatiu exigeix un mecanisme de control de l’activitat del mediador. 

Independentment del control per l’autoritat judicial o fiscal del procediment, de la procedència 

del mateix en cada cas concret, i de la regularitat de l’acord i de l’acta de mediació, així com els 

efectes de la mateixa sobre la continuació o no del procediment, és necessària una organització 

del servei per controlar orgànicament el mateix, es a dir, les matèries relatives a règim disciplinari, 

prohibicions, incompatibilitats... etc, a més de la previsió d’un “torn” de repartiment dels 

assumptes sotmesos a mediació. Es considera també que el finançament d’un sistema de mediació 

                                                
40 Cal destacar que el model de mediació, en quadrat en el procés penal, que defensa Mª Isabel 

González Cano, és un servei públic. 



 32 

penal concebut com un servei públic, i com a derivació processal establerta legalment com a part 

integrant del procés penal, ha de ser en tot cas pública41. 

 

4.4 La mediació penal segons el moment processal en el qual es desenvolupa:  
 

Com hem vist fins ara, actualment no existeix normativa legal que doni cobertura a la pràctica de 

la mediació penal en el nostre país, de manera que totes les experiències pilot que s’estan portant 

a terme durant els últims anys a Espanya s’estan fent funcionar de manera al·legal.  

 

En aquest punt es veurà quines són actualment les vies42 que permeten utilitzar la mediació en el 

sistema espanyol de justícia penal. Segons Flores Prada, l’ús d’aquest mecanisme passa per la 

utilització d’acords extraprocessals, previs o paral·lels a la tramitació de la causa penal, els efectes 

dels quals poden traduir-se en actes processals que extingeixin l’acció, que limitin l’exigència de 

responsabilitat, o que modifiquin o suprimeixin l’execució de la pena imposada.  

  

4.4.1 La mediació abans de la incoació del procés penal: 
 

Les parts poden acudir a la mediació abans de l’inici d’un procés penal. Aquest fet tindrà efectes 

en relació a l’acció civil i l’acció penal. 

 

En relació amb l’acció civil,  hem de tenir en compte que la reparació del dany moral i patrimonial 

causat per l’acció criminal es tracta d’una qüestió de dret disponible, i que per tant, les parts poden 

sotmetre’s a un procés de mediació amb la finalitat que la víctima renuncïi a l’acció civil o que 

s’arribi a un acord per satisfer-la43.  

 

Pel que fa l’acció penal, la mediació que es realitza abans d’iniciar un procés penal només podrà 

produir la renúncia a l’acció penal en els delictes semipúblics, on la seva persecució depèn només 

de la voluntat del perjudicat.  

 

 

                                                
41 González Cano, Mª Isabel. (2009). El equipo mediador: composición y estatuto. La mediación 
penal en España. Valencia. Tirant lo Blanch 
42 Flores Prada, I. (2015). Algunas reflexiones sobre la justicia restaurativa en el sistema español 
de justicia penal. Revista internacional de estudios de derecho procesal y arbitraje. Nº 2. 
43 Article 107 Llei Enjudiciament Criminal: La renúncia de l’acció civil o de la penal renunciable 
no perjudica ningú més que el renunciant, de manera que es pot continuar exercint la penal en 
l’estat en què es trobi la causa o exercir-la novament els altres a qui també correspongui. 
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4.4.2 La derivació a mediació d’una causa penal en fase d’instrucció:  
 

Existeix la possibilitat que la víctima pugui mantenir amb el presumpte autor una mediació 

paral·lela al procés penal en relació a l’acció civil, en tant que la disponibilitat dels drets de 

restitució, reparació i indemnització dels danys causats pel delicte persisteix durant tot el 

procediment. En aquest cas, la mediació podria tenir com a resultat la renúncia de l’acció en el 

procés o la minoració de les seves exigències. En paraules de l’autor i pel que fa als dos casos, 

“traslladat el procés a través d’un pronunciament exprés de la víctima, pot tenir com a 

conseqüència l’aixecament o la reducció de les mesures cautelars imposades per garantir la 

responsabilitat de tal naturalesa”44.   

 

En relació a l’acció penal, si durant la instrucció es produeix una mediació paral·lela, parlaríem 

de tres possibles efectes sobre el procés en tràmit: 

 

1) L’extinció de l’acció penal i del procés: aquest efecte es produeix en cas de delictes semipúblics 

en els que es reconeix al perdó a efectes extintius sobre l’acció penal, quan en un procediment de 

mediació s’aconsegueix el perdó de l’ofès.  

 

2) Conversió del procediment en diligències urgents del judici ràpid: Si es produeix un 

reconeixement dels fets en el curs de la instrucció del procediment abreviat i el delicte no té 

aparellada una pena major de tres anys de privació de llibertat, aquest reconeixement dels fets 

genera l’efecte de conversió del procediment abreviat en diligències urgents del judici ràpid, amb 

la possibilitat d’aconseguir la conformitat i obtenint el benefici de la reducció d’un terç de la pena 

imposada.   

 

3) Aixecament o suavització de les mesures cautelars: Es pot aconseguir aquest efecte quan s’obté 

un acord de mediació sobre la responsabilitat civil i inclús sobre la satisfacció moral en matèria 

penal, en delictes en els que el perdó no extingeix el procediment. Aquest efecte es produeix si 

s’estima que no existeix risc de fuga, perill d’obstrucció o perill de reiteració delictiva45. 

 
4.4.3 La derivació a mediació d’una causa penal en fase de judici: 
 

Si ens referim a l’acció penal en la fase de preparació i celebració del judici, és necessari distingir 

                                                
44 Article 612 Llei Enjudiciament Criminal: També s’ha de dictar una interlocutòria que ordeni 
reduir la fiança i l’embargament a una quantitat menor que la prefixada si hi ha prou motius per 
creure que la quantitat que s’ha ordenat fiançar és superior a les responsabilitats pecuniàries que 
en definitiva es puguin imposar al processat. 
45 Article 539 Llei Enjudiciament Criminal.  
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si es tracta de delictes que admeten els efectes extintius del perdó o no: 

 

Si es tracta de delictes semipúblics que permeten els efectes extintius del perdó de l’ofès, es 

produirà tal efecte si en el transcurs de la mediació la víctima manifesta aquest perdó.  

Si es tracta d’altres delictes, només produirà els efectes de la conformitat abans o a l’inici de les 

sessions del judici oral en els termes acordats inicialment i en la mediació la víctima i l’acusat, i 

en un segon moment, acusació i acusat46.  

 

En relació a la pena que ha d’imposar el tribunal i sense estendre’ns en aquest tema ja que es 

tractarà en el següent apartat, trobem tres possibilitats. En primer lloc, la reparació del dany causat 

pel delicte està regulada com a atenuant genèrica de l’article  21.5 CP. En segon lloc, la suspensió 

condicional de la pena previst a l’article 85.5 CP, i per últim, es pot acordar la substitució de la 

pena privativa de llibertat per penes d’arrest o multes conforme allò previst a l’article 88 CP. 

Aquest tema s’explicarà amb més extensió en el següent apartat.  

 

4.4.4 La mediació en la fase d’execució penal: 
 

També és possible la mediació en fase d’execució penal. L’acord extraprocessal amb la víctima 

aconseguit a través de la mediació pot generar l’obtenció de quatre beneficis dins la fase 

d’execució penal:  

1) L’acord amb la víctima pot afavorit la progressió en el grau penitenciari ( 72 LOGP). 

2) L’acord amb la víctima pot afavorir la concessió del tercer grau penitenciari47. 

3) L’acord amb la víctima pot afavorit la concessió de la llibertat provisional del condemnat 

(90 CP). 

4) L’acord amb la víctima pot afavorir la condició de l’indult.  

 

 
 

                                                
46 784.3 i 787 Llei Enjudiciament Criminal.  
47 La Instrucció 2/2205 que modifica la Instrucció 2/2004 per la adequació del procediment 
d’actuació de les Juntes de Tractament a les modificacions normatives introduïdes per la Llei 
Orgànica 7/2003, de 30 de juny, de Mesures de Reforma pel Compliment Íntegre i Efectiu de les 
Penes, exigeix com a requisit per poder classificar als interns en tercer grau o progressar cap a 
aquest, tenir satisfetes les responsabilitats civils derivades del delicte, i que es pugui verificar a 
traves del pagament efectiu, un compromís de voluntat, capacitat de pagament concretat en alguna 
de les següents maneres: conductes prèvies orientades al pagament, condicions econòmiques 
existents, garanties ofertes i beneficis obtinguts pel delicte juntament amb la entitat del perjudici 
i numero de perjudicats.  
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4.5 Conseqüències de la mediació a Espanya actualment:  
 

Quan víctima i infractor es sotmeten a un procés de mediació i aconsegueixen un acord, són tres 

les principals conseqüències48 que se’n deriven, depenent en gran mesura del moment processal 

en el qual s’aconsegueixi el pacte. Aquestes conseqüències són una rebaixa de la pena, la 

facilitació de la suspensió o substitució de la pena, o la concessió de beneficis penitenciaris. En 

aquest punt es farà referencia a cada una d’aquestes conseqüències per separat, per tal de poder-

ho analitzar de manera més clara. 

 

4.5.1 La mediació com a causa d’atenuació de la responsabilitat penal: 
 

La mediació com a causa d’atenuació de la responsabilitat penal és el principal efecte derivat 

d’haver obtingut un acord satisfactori abans del enjudiciament del fet delictiu en un procés de 

mediació. En aquests casos s’aplicaria l’atenuant previst a l’article 21.5 del Codi Penal49, sobre 

reparació del dany sempre que el rescabalament s’hagi efectuat abans de la celebració de l’acte 

del judici oral. En tot cas, encara que no s’hagués produït abans del judici oral, també es podria 

aplicar l’atenuant analògic que es preveu a l’apartat 750 del mateix article i que posa fi a les causes 

que produeixen una minoració de la resposta penal.  

 

En aquest sentit, el Tribunal Suprem51 disposa que la reparació “no només es refereix al 

rescabalament dels perjudicis materials sinó que la jurisprudència ha admès la reparació moral o 

simbòlica, sempre que l’acte reparatori es pugui considerar significatiu en relació amb l’índole 

del delicte comés”.  

 

Sense negar que l’interès de la víctima en aquestes circumstàncies resulta prioritari i que per tant, 

s’exigeix que la reparació sigui “significativa o de certa eficàcia”, el Tribunal Suprem ha 

reconegut que en relació al responsable del delicte, suposa un clar indici d’un parament de la seva 

activitat delictiva facilitant el pronòstic d’una efectiva reintegració social.  

 

                                                
48 Vidales Rodriguez C. i Planchadell Gargallo A. (2015). La mediación penal: análisis y 
perspectivas tras la reforma del Código Penal y la aprobación del Estatuto de la víctima del 
delito. Pàgina 3. num.39/2015. Aranzadi. 
49 L’article 21.5 de Codi Penal preveu com a circumstància atenuant  “Que el culpable hagi reparat 
el dany ocasionat a la víctima, o n’hagi disminuït els efectes, en qualsevol moment del 
procediment i amb anterioritat a l’acte del judici oral” 
50 Article 21.7ª Codi Penal: Qualsevol altra circumstància d’anàloga significació que les anteriors. 
51 Tribunal Suprem (Sala de lo penal, Secció 2ª). Sentencia núm. 50/2008 de 29 de gener de 2008. 
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En relació a la seva eficàcia, es considera com un atenuant ordinari, que sempre que no concorri 

agreujant, permetrà moure’ns en els límits inferiors previstos pel delicte que es tracti. També es 

pot estimar com a molt qualificada, i en aquest cas possibilitarà una rebaixa considerable de la 

pena. Segons el Tribunal Suprem52, la reparació completa i total del perjudici no comporta 

necessàriament l’apreciació de l’atenuant com a molt qualificada, sinó que fa falta més, un “plus” 

que reveli una especial intensitat en els elements que integren l’atenuant.  

 

És interessant destacar que segons l’autor, és precisament aquest tractament penològic que explica 

en bona mesura la confusió que es produeix entre mediació i reparació. Es tracta sens dubte de 

conceptes entre els quals existeix molta relació però no són en cap cas equiparables. Només cal 

veure que l’apreciació de l’atenuant citat pot ser independent de la consecució d’un acord 

reparador. En aquest sentit, també s’ha pronunciat el Tribunal Suprem destacant que la reparació 

tampoc ha de ser acceptada per la víctima o perjudicat. Per tant, es poden aconseguir els mateixos 

efectes d’atenuació de la responsabilitat penal sense que les parts hagin d’acudir a un procés de 

mediació, quedant però exemptes de les avantatges que ofereix tal procediment.  

 

4.5.2 La mediació com a fonament de la suspensió o substitució de la pena: 
 

En relació a la suspensió de la pena en primer lloc, s’ha senyalat que la conciliació entre víctima 

i infractor pot ser entesa com una forma de donar compliment a l’exigència d’haver satisfet la 

responsabilitat civil derivada del delicte, alhora que indica una probable disminució de la 

perillositat criminal. També pot servir per deixar en suspensió l’execució de la pena mentre es 

tramita la petició d’indult o inclús per informar positivament d’aquesta concessió.  

En relació a la substitució de la pena, la mediació que ha finalitzat amb un acord pot jugar un 

paper en aquest sentit. L’article 8853 de Codi Penal permet suplir determinades penes privatives 

                                                
52 Tribunal Suprem (Sala de lo penal, Secció 2ª). Sentència núm. 50/2008 de 29 de gener de 2008. 
En aquesta Sentència, s’aprecia com a molt qualificat l’atenuant per considerar el tribunal que 
l’acusat no es va limitar a entregar una quantitat de diners pel total de la indemnització, sinó que 
va arribar a un acord amb el lesionat en el qual va incorporar una petició de perdó. Aquest fet, 
segons el Tribunal, reflexa una actitud de reconeixement de l’ordre jurídic i suposa al mateix 
temps una reparació moral, indicativa de l’esforç per expressar el retorn a l’ordenament jurídic 
alterat pel delicte, de manera que supera la mera reparació econòmica, i s’acredita aquest “plus” 
que exigeix la jurisprudència. (FJ 3.2)  
53 L’article 88.1 del Codi Penal disposa:  Els jutges o tribunals poden substituir, amb l’audiència 
prèvia de les parts, a la mateixa sentència, o posteriorment en interlocutòria motivada, abans de 
donar inici a la seva execució, les penes de presó que no excedeixin l’any per multa o per treballs 
en benefici de la comunitat, i en els casos de penes de presó que no excedeixin els sis mesos, 
també per localització permanent, encara que la Llei no prevegi aquestes penes per al delicte de 
què es tracti, quan les circumstàncies personals del reu, la naturalesa del fet, la seva conducta i, 
en particular, l’esforç per reparar el dany causat ho aconsellin, sempre que no es tracti de reus 
habituals, i s’ha de substituir cada dia de presó per dues quotes de multa o per una jornada de 
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de llibertat per multa, treballs en benefici de la comunitat o en determinats casos per localització 

permanent. Per fer-ho, a part d’altres circumstàncies es té en compte l’esforç realitzat per reparar 

el dany.  

 

En els dos casos, substitució o suspensió de la pena, la principal crítica respecte a aquesta 

possibilitat és que es veu limitada en aquells supòsits que presenten escassa gravetat, és a dir, les 

penes castigades amb pena privativa de llibertat inferior a dos anys54, excepte en els casos de 

malats greus amb malalties incurables55 o toxicòmans que hagin delinquit a causa de la seva 

dependència als que es refereix l’article 87 del Codi Penal, quan es tracta de suspensió o que les 

penes de presó no excedeixin a un any (excepcionalment dos) quan procedeixi la substitució.  

 

4.5.3 La mediació en la fase d’execució de la pena, sempre que s’hagin denegat les 
suspensions de la pena privativa de llibertat previstes en el Codi Penal: 
 

No es pot descartar que la mediació produeixi efectes en aquesta etapa, doncs l’acord obtingut en 

el procés de mediació penal permet entendre satisfeta la responsabilitat civil i aquest fet és un 

requisit indispensable per poder accedir al tercer grau en el centre penitenciari i a la llibertat 

condicional56. En relació a aquest últim supòsit, l’article 9057 del Codi Penal fa referència a la 

                                                
treball o per un dia de localització permanent. En aquests casos el jutge o tribunal pot imposar al 
penat, a més, l’observança d’una o diverses obligacions o deures previstos a l’article 83 d’aquest 
Codi, si no s’han establert com a penes a la sentència, per un temps que no pot excedir la durada 
de la pena substituïda. Excepcionalment, els jutges o tribunals poden substituir per una multa o 
per multa i treballs en benefici de la comunitat les penes de presó que no passin de dos anys als 
reus no habituals, quan de les circumstàncies del fet i del culpable s’infereixi que el compliment 
d’aquelles penes frustraria les seves finalitats de prevenció i reinserció social. En aquests casos, 
la substitució s’ha de dur a terme amb els mateixos requisits i en els mateixos termes i mòduls de 
conversió que estableix el paràgraf anterior per a la pena de multa. En cas que el reu hagi estat 
condemnat per un delicte relacionat amb la violència de gènere, la pena de presó només pot ser 
substituïda per la de treballs en benefici de la comunitat o localització permanent en un lloc 
diferent i separat del domicili de la víctima. En aquests supòsits, el jutge o tribunal ha d’imposar 
addicionalment, a més de la subjecció a programes específics de reeducació i tractament 
psicològic, l’observança de les obligacions o deures previstos a les regles 1a i 2a de l’apartat 1 de 
l’article 83 d’aquest Codi. 
54 Segons l’article 80.1 del Codi Penal: Els jutges o tribunals poden deixar en suspens l’execució 
de les penes privatives de llibertat no superiors a dos anys mitjançant una resolució motivada. 
55 Segons l’article 80.4 del Codi Penal: Els jutges i els tribunals sentenciadors poden atorgar la 
suspensió de qualsevol pena imposada sense subjecció a cap requisit en el cas que el penat pateixi 
una malaltia molt greu amb sofriments incurables, llevat que en el moment de cometre el delicte 
ja tingués una altra pena suspesa pel mateix motiu 
56 A partir de la reforma operada per la Llei Orgànica 7/2003 de 30 de juny de mesures de reforma 
pel compliment integra i efectiu de les penes.  
57 L’article 90 del Codi Penal, quan parla de les circumstàncies que han de concórrer per establir 
la llibertat condicional, disposa que “no s’entén complerta la circumstància anterior si el penat no 
ha satisfet la responsabilitat civil derivada del delicte en els casos i d’acord amb els criteris que 
estableix l’article 72.5 i 6 de la Llei orgànica general penitenciària”. 
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participació efectiva i favorable del condemnat en programes de reparació a les víctimes amb la 

finalitat d’obtenir la llibertat condicional anticipada a la qual es refereix el precepte.  

Juntament amb aquestes conseqüències, també s’ha dit que pot servir per a la concessió de 

permisos penitenciaris i inclús per prescindir de la imposició del període de seguretat que 

contempla l’article 36.258 del Codi Penal.  

 

4.6 Possibles problemes i crítiques a la mediació penal:  
 

Una anàlisi dels objectius de la justícia restaurativa i en concret de la viabilitat de la mediació en 

el sistema legislatiu actual requereix també veure quines són les crítiques59 o inconvenients de la 

introducció d’aquest mecanisme com a sistema de resolució de conflictes en l’àmbit penal.  

 

4.6.1 Deslegalització i desjudicialització del conflicte penal. Incompatibilitat amb el 
ius puniendi: 
 

La doctrina al·lega una “impossibilitat en relació a aplicar mecanismes consensuats basats en el 

principi d’oportunitat penal, doncs això suposaria el trencament de principis constitucionals en 

els que es basa el nostre sistema processal penal”.  En el nostre estat de dret, la facultat 

sancionadora correspon de manera exclusiva a l’Estat a través dels òrgans del Poder Judicial, 

seguint el procés penal establert. D’aquesta manera, ens trobem davant d’un monopoli estatal, 

judicial i processal que té com a conseqüència la indisponiblitat del Dret Penal per part dels 

particulars. Però en contra d’aquesta indisponiblitat dels particulars del procés penal existeixen 

                                                
58 Article 36. 2 Codi Penal: Quan la durada de la pena de presó imposada sigui superior a cinc 
anys, el jutge o tribunal pot ordenar que la classificació del condemnat en el tercer grau de 
tractament penitenciari no s’efectuï fins al compliment de la meitat de la pena imposada. En 
qualsevol cas, quan la durada de la pena de presó imposada sigui superior a cinc anys i es tracti 
dels delictes enumerats a continuació, la classificació del condemnat en el tercer grau de 
tractament penitenciari no es pot efectuar fins al compliment de la meitat de la pena: 
a) Delictes referents a organitzacions i grups terroristes i delictes de terrorisme del capítol VII 
del títol XXII del llibre II d’aquest Codi. 
b) Delictes comesos en el si d’una organització o grup criminal. 
c) Delictes de l’article 183. 
d) Delictes del capítol v del títol VIII del llibre II d’aquest Codi, quan la víctima sigui menor de 
tretze anys. 
El jutge de vigilància, amb el pronòstic previ individualitzat i favorable de reinserció social i 
valorant, si s’escau, les circumstàncies personals del reu i l’evolució del tractament reeducador, 
pot acordar raonadament, escoltats el Ministeri Fiscal, les institucions penitenciàries i les altres 
parts, l’aplicació del règim general de compliment, excepte en els supòsits que conté el paràgraf 
anterior. 
59 Gonzalez Cano, MªI. (2015). La mediación penal: Hacia un modelo de ADR integrado en el 
sistema procesal penal. Valencia: Tirant lo Blanch. 
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excepcions, com apunta Barona Vilar60, tals com els delictes que es persegueixen només a 

instància de part, el perdó de l’ofès, o la conformitat, amb els inconvenients que comporta en 

relació a les garanties de les parts.  

Segons l’opinió de Mª Isabel Cano González, la solució de conflictes en l’àmbit de poder judicial 

no exclou mecanismes alternatius, com pot ser la mediació. Aquests mecanismes no serien 

contraris al monopoli del ius puniendi estatal perquè hi hauria un àmbit objectiu regalat pel 

procediment, essent els jutjats i tribunals que controlarien el seu desenvolupament, i hi hauria 

prevencions processals per garantir els drets de les parts, en concret que no es vulnerés la 

presumpció d’innocència i els drets processals de les víctimes.  

 

A més no considera que estiguem davant de formes d’autotutela diferents al monopoli estatal, 

judicial i processal, de manera que no s’estarien vulnerant les bases constitucionals del nostre 

procés penal, ni seria un atac a aquest monopoli, sinó que estaríem “davant d’una forma 

autocompositiva intraprocessal, voluntària per les parts, que acabarà en una resolució judicial 

motivada com la interlocutòria de sobreseïment per raons d’oportunitat, o per sentència en el seu 

cas”, i sempre tenint en compte totes les garanties processals de la llei. 

 

Ja més des d’un punt de vista de la finalitat de la justícia penal, el procés penal es configura com 

un mecanisme per satisfer els drets i interessos de les parts. En aquest sentit, la mediació penal 

posa l’accent en l’acusat però també en la víctima, de manera que es soluciona la victimització 

secundària que en molts casos suposa la confrontació de les parts.   

 

Una altra crítica en relació a la mediació és que substitueix l’anàlisi del conflicte basat en els fets 

i el dret, per l’anàlisi de relacions emocionals entre les parts. Si bé es considera que és cert aquest 

punt, en tant que la mediació implica valorar elements que no suposen l’aplicació de la llei en 

sentit estricte, aquest fet permet ajudar a la recuperació de la víctima i que l’infractor reconegui 

la seva responsabilitat i la seva voluntat de reparar. Segons Roxin61, aquest fet es configura com 

una tercera via que substitueix o complementa la pena en atenció a la finalitat de la mateixa i a 

les necessitats de la víctima. I això no implica que es deslegalitzi ni es desjudicialitzi el conflicte 

sempre que la mediació obeeixi a un sistema reglat i preestablert enquadrat en el procés penal.  

 

                                                
60 Barona Vilar, (1991), Solucion extrajurisdiccional de conflictos. Alternative dispute 
resolution“ADR y derecho procesal, Valencia. Pp. 293 y ss. Citat per Gonzalez Cano, MªI. 
(2015). La mediación penal: Hacia un modelo de ADR integrado en el sistema procesal penal. 
Valencia: Tirant lo Blanch. 
61 Roxin, La reparación…” en Fundamentos… op- cit., pp. 232 a 234. Citat per Gonzalez Cano, 
MªI. La mediación penal: Hacia un modelo de ADR integrado en el sistema procesal penal. 
Valencia: Tirant lo Blanch. 
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La meva opinió és que la mediació no ha de consistir ni s’ha de concebre en cap cas com una 

renúncia per part de l’estat a la titularitat de la facultat sancionadora, perquè això suposaria un 

perill en relació a les garanties de les parts que el nostre sistema penal ofereix, sinó que són els 

poders públics qui han de delimitar l’aplicació de la mediació i els seus límits, i ha de ser el jutge 

i fiscal d’acord al principi d’oficialitat, els qui tinguin la potestat d’acordar la derivació dels casos 

a la mediació amb el consentiment de les parts. Considero que d’aquesta manera la mediació pot 

ser entesa com una eina al servei de la decisió de l’estat, on després que es valori cada cas concret, 

els organismes oficials corresponents decideixin si és convenient renunciar a la imposició de la 

pena atenent a fins públics i a les necessitats de la víctima.  

 

4.6.2 Visió purament individualista del conflicte penal. De l’integrisme victimari a 
la instrumentalització de la víctima: 
 

En relació a aquest punt s’ha argumentat que la mediació fonamenta una visió individualista del 

conflicte, en contra dels fins socials que han de presidir la justícia penal i que això podria 

comportar una demanda d’enduriment de les penes i  una reducció de les funcions de garanties 

del propi procés penal.  

L’autora entén que la mediació penal no implica una perspectiva individualista del conflicte, sinó 

que es busca un tractament individualitzat del mateix basat en apoderar  la víctima i en aconseguir 

una condició d’igualtat entre les parts, víctima i victimari. 

 

En relació a la possible instrumentalització de la víctima, s’argumenta que aquesta es podria veure 

obligada a sotmetre’s a la mediació, i aquest fet comportaria una major victimització i una 

subtracció de la protecció de la víctima que atorga el sistema penal tradicional. Responent a 

aquestes crítiques, l’autora entén que no s’ha d’entendre la mediació penal i la justícia restaurativa 

com una alternativa al model tradicional, ni tampoc que aquests mecanismes siguin aplicables a 

tots els casos, doncs regeix el principi de voluntarietat i informació de les parts, de manera que és 

una elecció lliure i informada el fet de participar en un procés de mediació. Juntament amb la 

voluntarietat, el procediment mediador s’ha de desenvolupar en tot moment en condicions de 

igualtat i equilibri. Així doncs, s’ha de tenir en compte cada cas concret i veure si és la millor 

opció per a la víctima, de manera que el treball previ a la derivació d’un cas a la mediació penal 

és molt important. 

 

Estic d’acord amb l’opinió de l’autora. Penso que podríem parlar d’una instrumentalització de la 

víctima només en el cas que no es garantís el principi de voluntarietat, però com s’ha vist, és 

requisit imprescindible obtenir el consentiment de la víctima, degudament informada i obtingut 

de forma lliure, abans de començar el procés de mediació. També considero que és molt important 
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l’observança de tots els principis, en concret el de confidencialitat, per evitar que la víctima es 

pugui veure sotmesa a pressions, o que l’infractor vegi compromès el seu dret a presumpció 

d’innocència.  

Per altra banda, penso que el sentit de la mediació és integrar en un procés de diàleg a totes les 

parts afectades pel conflicte, de manera que d’un correcte desenvolupament del procés, en poden 

sorgir sentiments de empatia, respecte... que amb un objectiu reparador i transformador, queden 

lluny de ser individualistes.  

 

4.6.3 Possible privatització del delicte: 
 

S’ha criticat de la mediació penal el fet que privatitza el conflicte penal. Es parla d’aquesta 

possible privatització del delicte en tant que es fa dependre l’acord reparatori de la capacitat 

econòmica del victimari, i perquè es condiciona l’exercici de l’acció penal a un component 

indemnitzatori que només beneficia a infractors que tenen capacitat econòmica.  

En contra d’aquesta crítica, l’autora considera que la reparació a la víctima no implica privatitzar 

el conflicte, sinó que aquestes fórmules de reparació tenen com a finalitat que l’infractor aprengui 

valors relacionats amb l’empatia davant del patiment humà, i que d’aquesta manera es potenciï la 

pau social. No sempre es tracta d’acords reparatoris basats en compensacions econòmiques sinó 

que moltes vegades parlem de penediment, disculpes, reconeixement del dany o reparacions de 

caràcter comunitari.  

Per altra banda, alguns riscos que podrien sorgir en cas de que l’autor dels fets es negués a realitzar 

una reparació derivada d’un acord, o en cas que la víctima rebutgés l’acord, s’han de prevenir 

aconseguint una mediació reglada i introduint en aquesta regulació el principi de proporcionalitat. 

És a dir, sempre partint de la base de la voluntarietat del procediment, i del consens en el moment 

de determinar l’acord reparatori i en concret les quanties, una mediació reglada hauria de 

contemplar límits per evitar una utilització fraudulenta i desproporcionada de la mediació.  

Per tant, en cas d’incloure la mediació en el procés penal hauria de ser de manera complementària, 

no alternativa, quan després d’efectuar una valoració de cada cas concret es consideri que el 

procediment serà factible d’acord a les circumstàncies, i que hi ha una possible viabilitat en 

l’acord , en concret que sigui susceptible de ser complet per les parts o executable. No seria òptima 

una derivació indiscriminada, sense control i pràcticament automàtica, de casos al procediment 

de mediació penal, només pel fet de trobar-se el tipus delictiu en una llista de delictes mediables 

en tant que segons l’autora, el major indicador de viabilitat de la mediació és la voluntarietat i 

l’estatus d’igualtat entre les parts. Aquest automatisme també seria perillós pel fet que es podrien 

posar en risc les garanties processals del procés penal. 

 



 42 

Penso que l’objectiu de la mediació penal no és que la víctima obtingui una reparació en el sentit 

purament econòmic, sinó que pot anar molt més enllà, per exemple amb una reparació simbòlica. 

Per aquest motiu, considero que no es pot afirmar que la mediació impliqui privatitzar el delicte, 

ja que per participar en un procés de mediació en el marc penal sempre ha de concórrer el requisit 

de voluntarietat, i a més, és perfectament possible acabar el procediment sense haver obtingut un 

acord, sense que aquest fet perjudiqui a les parts. Per tant, acabi el procediment amb acord o no, 

la reparació pactada no substitueix a la penal, sinó que la complementa, a través de les 

conseqüències que s’han vist al llarg del treball.  També s’ha de tenir en compte que el mediador 

té la funció de vetllar per garantir la igualtat de parts i el principi de proporcionalitat en l’acord, 

de manera que no només es tenen en compte els interessos de la víctima.  

 

4.6.4 Altres crítiques62: 
 

1. Vulneració de la presumpció d’innocència. 

2. Falta de garanties mínimes en el procediment, que es posen de manifest en la poca 

transparència i publicitat de la mediació penal.  

3. Falta d’imparcialitat de l’organisme que realitza les tasques de mediació.  

4. La manera en que es configura la resolució dels conflictes, basat en l’aplicació de la 

simple lògica de les relacions de forces econòmiques i socials, i deixant de banda 

l’aplicació de regles jurídiques.  

5. La carència de poder coercitiu en els subjectes que resolen la mediació, fet que genera 

limitacions en l’eficàcia de les resolucions com per exemple no poder imposar mesures 

cautelars o iniciar procediments executius.  

6. Falta de legalitat en les experiències pilot de mediació penal que s’han fet en alguns jutjats 

d’Espanya, amb l’aprovació del jutge i fiscal, per entendre’s que per les circumstàncies i 

característiques del cas concret, es pot gestionar a través de la mediació.  

7. Falta de regulació de la mediació penal en adults a l’ordenament jurídic espanyol. De les 

poques referències que hi trobem son per prohibir-la, com a la Llei de Protecció Integral 

de la Violència de Gènere, a l’article 44.5, que prohibeix la mediació en aquests casos.  

8. Contrari a principis bàsics del procés penal actual, com el principi de necessitat, el 

principi acusatori, el paper del Ministeri Fiscal i altres. 

9. Impossibilitat de la mediació en el context i relació del principi de legalitat. Aquest 

principi atorga indisponiblitat de les normes i imperativitat en la seva observança, de 

                                                
62 Belloso Martin, N. (2010). Mediación penal: ¿Beneficios reales o potenciales? Una mirada 
hacia la justicia Restaurativa. Revista de Criminología y Justicia.  
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manera que el procés penal exclou qualsevol acte de disposició o acord per resoldre un 

conflicte, i per tant, en aquest sentit la mediació no seria possible.  

10. El principi d’oportunitat es configura com un element corrector o flexibilitzador del 

principi de legalitat, de manera que es podria tenir un cert marge de discrecionalitat sobre 

l’exercici de l’acció penal. Aquest principi no regeix en el nostre ordenament jurídic, així 

que tampoc seria viable la mediació.  
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5. PROGRAMA DE MEDIACIÓ I REPARACIÓ PENAL A 
CATALUNYA: 
 

A Catalunya disposem del Programa de Mediació i Reparació Penal, que és un servei que la 

Direcció General d’Execució Penal ofereix als ciutadans, en què a través d’un procediment de 

diàleg i comunicació dirigit per un mediador imparcial, participen de forma voluntària el 

denunciat, imputat o penat per un delicte i la víctima o persona perjudicada, amb l’objectiu 

d’aconseguir la reparació del dany patit pel delicte.  

 

Les característiques principals d’aquest programa són la voluntarietat de les parts, la 

confidencialitat del procés, la imparcialitat i neutralitat del mediador, i la implicació activa de les 

parts, donant compliment així als principis que han de regir en tot procediment de mediació 

analitzats anteriorment.  

 

En aquest apartat del treball es farà una anàlisi de les dades del programa referents a l’any 201663, 

durant el qual es van finalitzar 2.147 procediments, per tal de veure la viabilitat i resultats del 

programa.  

 

5.1 Procedència:  

 

Com s’ha vist anteriorment hi ha diferents vies d’entrada en el programa, bé per una derivació d’ 

ofici dels òrgans judicials o directament per oferiment en seu judicial, a iniciativa de les parts o a 

petició dels equips d’execució penal o d’altres serveis.  

 

Com podem veure en el gràfic adjunt, un elevat percentatge de casos acudeix al programa per 

derivació per part de l’òrgan judicial: Trobem que de 2.147 procediments, 1799 casos van ser 

derivats al programa a través dels òrgans judicials. D’aquests 1799 casos, un 66,7 % van ser 

derivats d’ofici, mentre que un 25,2% va ser un oferiment a les parts en seu judicial.  

 

La segona via de procedència, ja amb un nombre de casos molt inferior, és la iniciativa de les 

parts. En concret es tracta de 136 casos. Veiem que en un 3,7 % dels casos la iniciativa va ser de 

la part investigada/encausada, mentre que el percentatge descendeix bastant quan parlem 

                                                
63 Dades extretes de la Memòria del 2016 del Programa de Justícia Restaurativa de la 
Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, de la Generalitat 
de Catalunya (Departament de Justícia). 
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d’iniciativa de la víctima (0,9%). En alguns casos, la voluntat d’acudir a la mediació també és 

possible que sigui conjunta, i en concret, veiem que en un 1,7% dels casos va ser així.  

Podríem atribuir aquesta diferència  al fet que l’advocat de la part denunciada en ocasions pot 

aconsellar el seu client que participi en el Programa, atès que el pot beneficiar en el judici. 

 

 
 

 
 

5.2 Viabilitat del procediment de mediació:  

 

Com s’ha vist, no sempre la mediació pot resultar viable en tots els procediments. Per aquest 

motiu, s’ha de valorar cada cas concret per oferir les majors garanties a les parts implicades. En 

aquest programa, els criteris de viabilitat que s’avaluen per veure si la mediació pot resultar 

adequada o no són els següents:  

 

1) La voluntarietat de les parts a participar. 

2) El seu interès en formar-ne part. 

3) La capacitat cognitiva i volitiva de les parts d’entendre el procés.  

4) La voluntat de reparar i ser reparat. 
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Com es pot apreciar,  dels 2.147 programes finalitzats, en 974 casos s’ha dut a terme un procés 

de mediació, cosa que representa un 45,3 % del total, mentre que en 1.173 programes no s’han 

donat els criteris de viabilitat establerts en el Programa marc (un 54,6 % del total). 

 

 
 

 

Els motius pels quals no es va poder dur a terme la mediació (per inviabilitat o per no haver-se 

pogut iniciar la valoració) van ser els següents:  

 

 
 

 

Els motius principals de no viabilitat de programa es corresponen principalment amb una absència 

de voluntarietat per alguna de les parts, un punt imprescindible que ha de constar abans d’iniciar 

un procediment.  És important destacar que el percentatge més elevat de casos on la mediació no 

ha estat viable (39,8 %) correspon al motiu de que la víctima no hi ha volgut participar o 

directament no ha comparegut. En canvi, veiem que la part investigada només en un 17 % dels 

casos no hi ha volgut participar o no ha comparegut. Pel que fa a la voluntat conjunta de no 

participar-hi, només trobem un 10,3 % dels casos.  
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La no voluntat de la víctima és la principal causa de no viabilitat dels processos de justícia 

restaurativa. 

 

5.3 Acords en processos de mediació: 

 

Dels 974 casos on es va fer un procés de mediació, de 751 es va arribar a un acord, fet que 

representa un 77,1 % del total. 

 

Els tipus d’acords a que arriben les parts poden ser escrits o verbals, i trobem la següent distribució 

en funció del contingut de l’acord: 

 

• Acord econòmic: restitució amb diners. 

• Acord moral: disculpes, entendre el dany causat, posar-se al lloc de l’afectat, explicació 

de la intenció real i dels motius. 

• Acord amb una activitat: fer un treball o tasca concreta. 

• Acord material: indemnització de danys i perjudicis; prestació diferent al dany original, 

però satisfacció per a ambdues parts. 

• Acord relacional: restauració de les relacions socials o comunicatives entre les parts. 

 

 
 

Com podem veure a la taula, la major part dels acords assolits per les parts (46,1%) són acords 

relacionals. En segon lloc i amb un percentatge del 31,7% trobem acords morals. Veiem que en 

menor nombre s’assoleixen acords d’activitat (11,1%), econòmics (8,9%)  i materials (2,3%).  

 

5.4 Durada del Programa: 

 

En relació a la durada del programa, primer cal tenir en compte que la durada es comptabilitza 

des de la primera intervenció, això és, des del primer contacte amb alguna de les parts fins a la 

que finalitza el Programa.  
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Tal com apareix en el gràfic, el 47,4 % dels programes finalitzen en un mes; el 18,3 %, en dos 

mesos; el 17,4 %, en tres mesos, i només el 16,9 % sobrepassa aquest termini de temps. Com 

veiem, es tracta d’un procediment ràpid en contraposició a la lentitud del procés penal.  

 
 

5.5 Relació entre les parts: 

 

En aquest gràfic veiem quin tipus de relació tenien les parts participants en el Programa: 

 
 

Com es pot apreciar, el major nombre de casos es corresponen a aquells on hi havia una relació 

prèvia entre les parts, ja sigui en l’àmbit familiar, personal o social. Pel que fa a la resta, no hi 

havia cap tipus de vinculació.  Aquells on no es disposa de dades és perquè no es va poder iniciar 

el Programa.  

 

5.6 Tipologia delictiva: 

 

En aquest quadre veiem els tipus delictius més freqüents ens els programes de reparació i 

mediació penal des de l’any 2010 fins l’any 2016. És important destacar que s’aprecia un gran 

augment de casos que acudeixen a aquest programa i que cada any la tipologia de delictes que 

més es repeteix són els mateixos. Concretament l’any 2016 ens trobem amb aquests percentatges:  
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1. Contra la llibertat (41 %) 

2. Lesions (30,3 %) 

3. Contra el patrimoni (16,3 %) 

4. Contra l’honor (2,4 %) 

 

 
 

5.7 Moment processal de derivació al programa: 

 

Veiem que el gruix dels programes provenen de la fase d’instrucció, per delictes lleus o judicis 

immediats de delictes lleus, per diligències prèvies, urgents o indeterminades. I la resta, en menor 

proporció, en fase de sentència i en fase d’execució. Així, els procediments que arriben són els 

procediments abreujats, executòries, sumaris i rotlles. 

 
 

Les conclusions que es deriven de l’observació de les dades referents al 2016 de l’aplicació del 

Programa serien: 

 

1) Elevat percentatge d’obtenció d’acords en els procediments de mediació: Dels 2.147 

procediments finalitzats, en 974 s’ha seguit un procés de mediació i en un 77,1 % d’aquest 

s’ha assolit un acord.  
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2) L’elevat nombre de casos on una vegada iniciada la mediació, s’acaba obtenint un acord 

significa que des del moment en què les parts implicades decideixen participar-hi, la 

probabilitat de resoldre el conflicte és elevada.  

3) Un dels punts forts del Programa és l’agilitat i rapidesa del procediment, doncs en un 

50% dels casos s’executen en el termini d’un mes. Aquest fet juntament amb les 

característiques del procediment ajuden a una percepció de satisfacció i reparació a les 

parts implicades. 

4) S’observa un gran percentatge de casos on la víctima no vol participar en el procés de 

mediació (39,8%).  

5) En la majoria de casos veiem que les parts ja es coneixen abans de participar en el 

Programa.  

6) Gran importància de la voluntarietat i la confidencialitat de les parts. 

7) Si bé hi ha un nombre considerable de programes no viables, des del Programa es destaca 

que es va contactar amb un gran nombre de persones que formaven part dels procediments 

derivats i se’ls  va poder oferir un espai d’escolta activa i entrevistes reparatòries a les 

víctimes. Es considera que aquest contacte inicial és molt important i un dels objectius 

del Programa, ja que crea un espai d’escolta i diàleg molt diferent del que permet el procés 

penal. En aquest espai també s’informa del Programa i llavors són les parts qui, de manera 

lliure i voluntària, decideixen si hi volen participar. 

 

Finalment, destacar que des del Programa es posa de manifest que més enllà d’arribar a un 

possible acord, allò que més valoren les parts és l’espai d’escolta i diàleg que s’ofereix.  
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6. CONCLUSIONS: 
 
Primera. La justícia restaurativa implica transformació i reparació, no només material sinó moral.  

Parteix dels interessos de la víctima, els de l’infractor i els de la comunitat per restablir la pau 

social que s’ha trencat amb la comissió del delicte. La mediació penal és una eina de resolució de 

conflictes que es sustenta en aquestes bases ideològiques de la justícia restaurativa, però no és 

l’única eina, ni totes són el mateix. La llei no realitza una diferenciació clara de conceptes i en 

ocasions s’utilitzen com a sinònims procediments diferents, creant així confusió.  

 

Segona. La mediació és un mecanisme que pot millorar l’eficàcia de l’administració de justícia i 

que compleix amb les finalitats del dret penal. Apropar la víctima al procés penal és un fet positiu 

que contribueix a millorar la seva assistència. En relació a l’infractor, els acords adoptats 

comporten la creació d’un compromís i l’assumpció de responsabilitat, satisfent-se els objectius 

de reinserció social. Es fa possible obtenir una individualització de cada cas concret, evitant els 

efectes negatius de les penes curtes de privació de llibertat i també la victimització secundària. 

 

Tercera. La mediació penal s’ha d’entendre com un complement al sistema judicial actual, no 

com una alternativa al marge. En concret s’ha de valorar com una eina de resolució de conflictes 

que es podrà utilitzar sota el principi de legalitat en determinats supòsits, quan concorrin els 

requisits establerts, i sempre sota el control jurisdiccional i la voluntarietat de les parts.  

 

Quarta. És necessària una regulació per llei de la mediació penal per dotar de legalitat les 

pràctiques que s’estan portant a terme a Espanya i per oferir major seguretat jurídica. En aquest 

sentit és molt necessari acompanyar aquesta regulació d’un protocol d’actuació ampli, on quedi 

establert el funcionament de la mediació, es delimiti la seva aplicació objectiva, es defineixi el 

contingut de l’acord de mediació, la seva eficàcia processal i les conseqüències del seu 

incompliment. També han de quedar clares les funcions del Jutge i Ministeri Fiscal. La regulació 

de la mediació penal en aquests termes evitaria el risc  que es vulnerin les garanties processals de 

les parts.   

 

Cinquena. El mediador és una figura fonamental en el procediment. Els requisits per poder exercir 

aquesta tasca, les seves funcions i competències han de estar regulades per llei, en concret per 

l’Estatut del Mediador.  

 

Sisena. S’ha de garantir l’oficialitat del procediment, i per aquest motiu m’inclinaria a apostar per 

un model intraprocessal de mediació, on els òrgans oficials de persecució del delicte siguin els 

encarregats de derivar la mediació en aquells casos que s’adeqüin als pressupòsits d’aplicació. 
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Que la mediació es porti a terme durant aquesta fase és la millor via per assegurar el control 

jurisdiccional dels pressupòsits, funcionament i els seus efectes.  

 

Setena. No es pot negar que la mediació en l’àmbit penal pot comportar alguns riscos. És molt 

important que siguin els òrgans estatals qui defineixin i delimitin tot el procés de mediació, 

juntament amb la participació del jutge en la resolució i del Ministeri Fiscal en l’exercici de 

l’acció penal. Així, considero que s’assegura el caràcter públic de la mediació i s’eviten aquests 

perills. També és fonamental garantir l’observança de tots el principis que regeixen el 

procediment, especialment el de confidencialitat i de voluntarietat per no posar en risc els drets 

de les parts.  

 

Vuitena. Considero que encara falta camí per endavant abans d’incorporar la mediació en l’àmbit 

penal, i que hi ha molt de desconeixement al respecte. Penso que és positiu disposar a Catalunya 

del Programa de Reparació i Mediació Penal, juntament amb les experiències “pilot” que es 

porten a terme en el nostre país, per acabar de determinar la viabilitat de la mediació penal i els 

resultats positius en el nostre ordenament jurídic. Amb tot, penso que els beneficis de la mediació 

penal són reals, tant en relació a les parts com per a la pròpia Administració de Justícia: Per una 

banda les parts es beneficien d’obtenir un espai d’escolta i diàleg i d’un tracte més individualitzat, 

que permet centrar l’atenció en els seus interessos i necessitats. Per l’altra, la derivació de 

procediments a mediació pot tenir com a conseqüència la descongestió dels jutjats penals.  
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