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MEDIACIÓ EN L’ÀMBIT PENAL 

 

1- INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ 

 

El Dret Penal va sorgir per donar una solució pacífica als conflictes que abans es 

resolien de formes menys respectuoses amb els Drets Humans, com la llei del 

Talió o els tribunals de la Inquisició, però malgrat ha millorat la situació anterior, 

tal i com explica Losada Fernandez (2010), al Dret Penal encara li manquen 

solucions flexibles i respostes adaptades. El fet de sotmetre un conflicte a la 

jurisdicció penal comporta una sèrie de conseqüències que, en molts casos, 

produeixen situacions no desitjades per cap de les parts, ja que el Codi Penal, 

com a normativa d’ordenació, no atén a casos concrets, sentiments o emocions. 

En aquest context, la mediació penal es presenta com una nova modalitat de 

resolució de conflictes basada en la filosofia de la restauració del dany. 

 

En la nostra societat s’aprecia una tendència progressiva a la judicialització dels 

problemes quotidians cosa que satura jutjats i tribunals, molts d’aquests  

problemes que col·lapsen jutjats i tribunals es podrien resoldre amb el diàleg 

entre les parts afectades, però la tendència actual ens porta a buscar la solució 

fora de nosaltres mateixos, en instàncies legals rígides i homogeneïtzadores fruit 

de la normativa que no sempre proposa les millors solucions adaptades a cada 

cas particular. 

 

2- PLANTEJAMENT I FORMULACIÓ DEL PROBLEMA  

 

La finalitat d’aquest treball de recerca és analitzar l’estat de la mediació en 

l’àmbit Penal amb l’objectiu de descobrir deficiències i proposar millores mitjançant 

la recollida i l’anàlisi d’informació descriptiva relativa a la Mediació Penal d’experts 

en l’àmbit del Dret Penal i /o en matèria de Mediació. 
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Alguns dels aspectes que analitza aquesta investigació són: 

 

- Avantatges i inconvenients de la mediació en l’àmbit penal. 

- Tipus d’il·lícits penals i utilitat de la mediació segons cada tipus (ex: baralles de 

veïns, conflictes familiars, petits furts, conflictes tràfic, etc.) 

- Comparació de la utilitat i l’aplicació de la mediació en il·lícits de baixa intensitat 

entre adults i menors. 

 

3- DELIMITACIÓ DELS OBJECTIUS 

 

- Identificar aquells tipus d’il·lícits de baixa intensitat on la mediació pugui ser 

més útil i efectiva. 

- Valorar la utilitat de la mediació com a solució de conflictes i com a alternativa a 

la pena. 

 

4- HIPÓTESIS DE TREBALL I PREGUNTES D’INVESTIGACIÓ 

 

Les preguntes d’investigació que guien i orienten aquesta recerca proven de 

donar resposta a les següents qüestions recopilant informació i valoracions 

d’experts en Dret Penal i en Mediació atenent al seu coneixement i experiència 

pràctica en situacions i conflictes reals. 

 

- La mediació funcionarà millor en aquells conflictes on hi hagi una relació prèvia 

i continuada de les parts, que en els que les parts no tenen cap relació? 

- La mediació alleugerarà el volum de treball dels òrgans judicials i fomentarà 

una cultura de resolució de conflictes auto-compositiva que retorni la 

responsabilitat de la resolució del problema a les parts implicades en ell? 

- La mediació disminuirà la probabilitat de reincidència més que la pena? 
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MARC TEÒRIC 

 

5- MEDIACIÓ PENAL I JUSTICIA RESTAURATIVA  (Plantej ament general) 

 

La mediació moderna neix al anys 70 als Estats Units com una nova institució 

dirigida a la resolució alternativa de conflictes. A Europa va arribar després, però 

la seva implantació i regulació legal no han parat de créixer. Com afirmen Magro, 

Hernández i Cuellar (2011), segurament, aquesta expansió de la mediació pot 

relacionar-se amb les avantatges que presenta sobre el sistema judicial: major 

rapidesa, major duració dels acords, estalvi de costos, etc., per això existeix un 

interès tant dels professionals com de les Administracions i les institucions per 

trobar noves formes que permetin la resolució de conflictes. 

 

Aquest col·lapse del sistema judicial degut, entre d’altres coses,  a l’augment de 

les pretensions dels ciutadans per què els seus conflictes siguin resolts per 

jutges, i aquest fenomen creixent d’optar per la solució judicial dels conflictes és 

producte, segons Mejías Gómez (2009), de les següents causes: 

 

1- Manca de cultura de la transacció: Tots els conflictes pretenen resoldre’s per 

via hetero-compositiva, i no per via auto-compositiva: cedint cada una de les 

parts en alguna de les seves posicions per arribar a un acord beneficiós per 

ambdues. 

 

2- Tendència a que tots els problemes dels ciutadans siguin resolts pels poders 

públics: Existeix una tendència, creada i augmentada per l’Estat del 

Benestar, a que tots els problemes dels ciutadans siguin resolts per l’Estat 

doncs és aquests qui ha d’atendre totes les necessitats de l’individu. Això 

genera una inèrcia segons la qual quan sorgeix un problema entre dos 
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individus no és responsabilitat seva resoldre’l, sinó que és el poder públic 

l’encarregat de fer-ho. 

 

3- Complexitat cada vegada més gran de la vida social: Aquesta circumstància 

origina, inevitablement, un augment del nombre de conflictes. 

 

4- Increment del nivell d’exigència per part dels ciutadans en l’exercici dels seus 

drets i interessos legítims: Conseqüència d’una societat més democràtica, 

més lliure, més culta, i per això més exigent sobre el respecte als drets 

constitucionalment reconeguts. 

 

5- Creixent protagonisme social, polític, jurídic i econòmic del Poder Judicial: 

S’ha passat d’un sistema en el que els jutges eren persones anònimes de 

poc interès social, a una situació en la que les notícies judicials en els mitjans 

de comunicació ocupen un percentatge considerable. 

 

6- Excessiu protagonisme de l’Estat i absència de regulació jurídica que convidi 

als ciutadans a recórrer a vies alternatives de resolució de conflictes: La 

configuració de l’Estat com a Estat Social i democràtic de dret no pot 

pretendre que l’Estat sigui la solució a tots els problemes dels ciutadans. 

 

Per fer front a aquesta situació sorgeix la mediació penal com a justícia 

restaurativa, amb l’objectiu de que les dues parts en el conflicte arribin a un 

acord mitjançant el diàleg i amb l’ajut d’un mediador que faciliti el seu consens. 

Com descriu Losada Fernández (2010), la mediació prova de flexibilitzar el 

procés penal, de donar més protagonisme a la víctima per minvar així el seu 

possible sentiment d’indefensió, cosa que dificulten les instàncies legals degut a 

la seva rigidesa, i alhora, intenta generar en l’agressor empatia cap a la seva 

víctima per què comprengui i escolti activament quines han estats les 

conseqüències dels seus actes, i facilitar així un acord satisfactori per tots. La 

mediació i la justícia restaurativa atenen els efectes que la infracció a provocat. 
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Es pretén que el delinqüent  prengui consciencia del què ha fet i s’avergonyeixi 

amb una intenció reintegradora. Que desenvolupi un sentiment de culpabilitat, es 

posi en el lloc de la víctima i intenti compensar-la en la mesura que sigui 

possible. D’aquesta manera la mediació es presenta com a un bon projecte en 

assumptes de poca gravetat que tradicionalment es resolien en l’àmbit privat 

sense arribar al judicial. 

 

A través del diàleg amb la víctima el delinqüent assumeix la seva responsabilitat 

pel fet comès afavorint així una millor reinserció social i, alhora, la víctima pot 

veure reconeguts i satisfets els seus interessos lesionats mitjançant una 

reparació material i/o psicològica per part del seu agressor. Com defensa San 

Martín Larrinoa (1997), la utilització de la mediació en l’àmbit penal està donant 

lloc a la superació del binomi tradicional delinqüent - Estat, per deixar pas a 

d’altres paradigmes en els que la presència de l’Estat es va desdibuixant. 

 

A part de la condemna hi ha d’altres formes i estratègies per desenvolupar el 

control social. Belloso Martín (2010) descriu en el seu treball les continues 

tensions i esforços que s’observen, des de la filosofia del Dret Penal i la filosofia 

de la condemna, per conciliar la dolorosa necessitat de castigar i la preocupació 

de protegir mentre es castiga el valor de la dignitat humana, i raona a partir 

d’aquest posicionament que les mesures alternatives i els sistemes de mediació 

faciliten el procés de rehabilitació de les persones condemnades i permeten 

oferir algun tipus de satisfacció a les víctimes.  

 

La justícia restaurativa planteja un debat filosòfic al voltant del fenomen de la 

punició, en el que és preferible la reparació del dany que no la repressió. Es 

proposa contribuir a una justícia penal menys retributiva, que tingui més en 

compte a la víctima i a l’infractor i el que per ells representa el conflicte.  

 

Després de la segona meitat del S. XX s’obre un nou període en relació al drets 

dels presos. Aquest model orienta el poder disciplinari amb la finalitat de la 
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inclusió social i la resocialització del condemnat: És perillós qui té “menys”, qui té 

un dèficit: físic, psíquic, afectiu, cultural, social, etc. Si s’eliminen o redueixen 

aquests dèficits s’eliminarà o reduirà la perillositat social. La perillositat social 

dels criminals radica per tant en el seu estatus i no en la seva naturalesa. La 

solució no pot ser altra que actuar per reduir les diferències.  

 

Aquesta perspectiva entén el delicte com un problema d’ordre social que, per 

tant, ha de cercar vies de resolució menys burocratitzades i més properes a la 

participació i al canvi social. És en les societats de països subdesenvolupats o 

en economies emergents on l’absència d’un Estat Social ha provocat l’aparició 

d’un Estat predominantment Penal, ja que on hi ha una major desigualtat social 

també hi ha un major índex de criminalitat (Belloso Martín, 2010) 

 

Qui no conegui el què és la mediació penal potser pensi que és un nou sistema 

per “saltar-se” la imposició de la condemna, per tant, no és estrany que a 

vegades l’actitud inicial sigui de rebuig, però la mediació penal serveix com a 

transformació, no es tracta només d’evitar el càstig, sinó de dissenyar altres 

maneres d’exercir la punició que no siguin exclusivament les penes de presó. 

 

La justícia restaurativa i la mediació penal ofereixen un nou enfoc que situa a la 

víctima i a l’infractor en el centre de la recerca de justícia. Per la víctima, la 

mediació ofereix un ambient segur per fer preguntes i trobar respostes que 

només l’infractor pot donar, oferir una oportunitat per què la víctima expliqui a 

l’infractor les conseqüències dels danys causats pel delicte. Per una altra banda, 

fa que l’infractor hagi de donar explicacions a la persona més perjudicada pel 

delicte, proporciona un espai segur per oferir una disculpa i demostrar que el 

dany no es repetirà. 

 

La justícia penal actual es basa en que la forma de motivar a les persones 

perquè es comportin bé és amenaçar-les amb severes conseqüències si no ho 

fan però, com assenyala Belloso Martín, en aquest argument es poden trobar 
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varies fal·làcies: El poder dissuasori no funciona a menys que la persona es pari 

a pensar en les probabilitats de ser enganxat, calculi que el risc és alt i, sabent 

quin ha de ser el càstig, tingui por; en canvi, la justícia restaurativa comença 

quan una persona admet que ha comès una infracció, i en un sistema restauratiu 

és més probable que l’acusat admeti això perquè l’acceptació de la seva 

responsabilitat li ofereix l’oportunitat d’arreglar el dany i començar de nou, 

mentre que en el sistema punitiu acaba amb el càstig.  

 

Com argumenta Ruiz Vadillo (1999), és necessari reorientar el Dret Penal. En 

aquest sentit, la mediació penal, lliure i responsable, podria contribuir, a més de 

a la reparació de la víctima, a la disminució de la victimització secundària i 

terciària, i augmentar les probabilitats de reinserció de l’infractor, configurant-se 

com a vehicle de participació de la comunitat en el sistema de justícia penal i 

com a instrument de cohesió social. 

 

La característica essencial i diferencial de la Mediació respecte altres figures de 

resolució de conflictes penals és la transformació de la posició inicial davant del 

conflicte des de la perspectiva de la recerca de l’eficàcia i l’equitat (Hernández 

Ramos y Cuellar Otón). La mediació és flexible, no segueix un ordre 

procedimental rígid, i és voluntària perquè les persones en prenen part per 

pròpia decisió. La mediació és un mètode de resolució de conflictes a través del 

qual es promou la comunicació entre les parts procurant l’efectivitat d’un acord 

que aconsegueixi en la mesura del possible la reparació o compensació de les 

conseqüències que el fet delictiu ha ocasionat a la víctima. 

 

6- AVENTATGES DE LA MEDIACIÓ COM A RESPOSTA EN L’ÀM BIT PENAL 

 

La perspectiva del model de justícia restaurativa redueix l’efecte estigmatitzador 

del model retributiu tradicional. Tal i com descriuen Magro, Herández i Cuellar 

(2011), la justícia retributiva posa èmfasi sobre els fets que es consideren 

delictius i la seva punició, en canvi, la justícia rehabilitadora es concentra en la 
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recuperació, reintegració i reinserció social del delinqüent. Una tercera via que 

quedaria al mig de les anteriors és la justícia restaurativa o restitutiva, que 

s’interessa pel delicte però el defineix bàsicament com un problema d’ordre 

interrelacional. Aquest model de justícia restaurativa parteix de la necessitat 

d’ajudar al delinqüent a assumir la seva pròpia responsabilitat i les 

conseqüències negatives de les seves accions, així com els danys o perjudicis 

ocasionats a la víctima. 

 

Per la víctima, poder expressar les conseqüències i el perjudici que se li ha 

causat el duu a ser co-partícip en la comunicació relativa a la reparació i la 

restitució. Respecte al culpable, és una possibilitat per assumir la seva 

responsabilitat, participar en trobar solucions, signar i respectar acords i restablir 

la pau social que ha trencat. 

 

La justícia restaurativa o reparadora és una justícia menys obsessionada pel 

càstig, que pot renunciar a ell com a un absolut i que coneix la seva utilitat, i per 

tant s’absté d’aplicar-lo quan és inútil o contraproduent per les parts en conflicte 

o per la societat. 

 

Fins ara, el sistema penal ha basculat, essencialment, sobre tres eixos: 

- Una teoria del delicte. 

- Les conseqüències jurídiques d’aquest. 

- Una aproximació a l’infractor i la seva tipologia. 

 

Només recentment s’ha acostat a la víctima, i vers aquest model es proposa un 

altre centrat en la pacificació social, que consideri el delicte com el trencament 

del diàleg social i que, sense negar l’existència de les conseqüències, es centri 

sobretot en restablir aquesta pau social. Aquest model hauria de partir de la 

humanització del sistema de justícia. D’aquesta manera, ni la víctima seria una 

mera prova inculpatòria al servei d’una futura condemna, ni l’infractor seria reduït 

a objecte de càstig i destinatari de la higienització social. 
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Com ressalten Hernández i Cuellar (2010), l’essència de la mediació no és 

castigar sinó buscar una solució. La víctima té, a través de la mediació, més 

oportunitats d’expressar-se i d’exposar les seves necessitats. La satisfacció de la 

víctima implica no només la reparació material del dany, sinó especialment la 

reparació emocional: poder expressar el seu dolor, intervenir activament en la 

solució, rebre explicacions per part de l’infractor. I per altra banda, l’infractor 

també té més oportunitats de reinserció en prendre consciència del mal que ha 

causat, responsabilitzant-se d’ell i assumint la seva reparació. 

 

Hi ha molts casos on les parts es coneixen prèviament i no està molt clar qui és 

la víctima i qui és l’infractor, però el sistema penal tradicional etiqueta a un com a 

delinqüent, li posa antecedents penals i acaba amb la seva relació. Un procés 

restauratiu podria oferir l’oportunitat a tots dos de reflexionar sobre el conflicte 

que subjau al delicte, i la mediació podria ser un mitjà per resoldre’l sense haver 

d’acabar entrant al sistema de justícia penal. 

 

Com es llegeix en el treball de Belloso Martín (2010), els objectius de la 

mediació haurien de ser: 

 

Objectius en relació a la víctima: 

- La reparació o compensació del dany. 

- La recuperació del sentiment de seguretat com a forma de reparació 

simbòlica. 

- La resolució de problemes associats a la victimització secundària. 

 

Objectius en relació a l’acusat: 

- El desenvolupament de la responsabilitat davant la conducta infractora. 

- La facilitació del procés de reinserció social i el decrement de la 

probabilitat de reincidència. 
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Objectius socials: 

- La protecció de l’esfera civil amb una millor gestió a nivell comunitari amb 

la participació directa de les parts afectades. 

- La reconstrucció de la pau social trencada pel delicte i la minimització de 

les conseqüències negatives. 

- El retorn del protagonisme a la societat civil en l’àmbit de la justícia. 

 

I les expectatives posades en aquesta nova via de resolució de conflictes, 

segons Hernández i Cuellar (2010) són: 

- La simplificació procedimental i l’eliminació de tràmits superflus. 

- La facilitació de solucions autocompositives que eliminin el procés judicial 

i augmentin la responsabilitat social. 

- La reconceptualització del Principi d’Oportunitat, sortint de l’exclusiva 

esfera privada i ampliant-lo també a les esferes pública i semipública. 

 

La mediació, com es practica a França i en alguns altres països, és un vehicle 

de participació de la comunitat en el sistema de justícia penal que produeix un 

enriquiment de les relacions i es configura com a instrument de cohesió social. 

La llibertat i la responsabilitat constitueixen un binomi inseparable de la 

mediació, en el que l’exercici de la primera i l’assumpció de la segona, com a 

fruit del diàleg de les parts, es converteixen en vies a través de les quals apareix 

una reparació cap a la víctima de gran riquesa qualitativa que duu a una 

disminució de la victimització secundària i terciària i augmenta les probabilitats 

de reinserció social de l’acusat (San Martín Larrinoa, 1997). 

 

L’objectiu transformador de la mediació en la jurisdicció penal en adults és el 

d’intentar resoldre el conflicte de fons generat pel delicte, o generador d’aquest, 

afavorint el diàleg directe entre les víctimes i els autors dels fets. Acostuma a 

existir per part de l’infractor la necessitat de demanar perdó, i a vegades la 

confrontació i l’intercanvi d’impressions entre les parts amb aquest acte de perdó 
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resulta suficient, en sentir-se la víctima tranquil·la i satisfeta i al haver entès el 

delicte i les seves circumstàncies, o en aclarir o solucionar un conflicte previ. 

 

En d’altres casos, com expliquen Guimerà i Galiana (2005), a banda del perdó i 

la seva acceptació, es poden fixar determinats pactes d’actuació i conducta per 

millorar en el futur la relació problemàtica que va desencadenar el fet delictiu. 

Aquests són pactes de modes de comportament futur que no poden considerar-

se reparació del fets sinó que haurien d’enquadrar-se en la mediació 

transformativa. Aquestes activitats: anar a un centre de la Creu Roja a cuidar 

gent gran, sotmetre’s a un tractament de desintoxicació de drogues o acudir a un 

centre psiquiàtric, encara que no tinguin incidència directa sobre la víctima, 

poden reportar-li una reparació moral al saber que l’autor del delicte està 

realitzant esforços que expressen el seu penediment i la seva voluntat de no 

reincidir. A més, contenen una idea més amplia de reparació que transcendeix a 

la víctima particular i que consisteix en la reparació a la societat, ja que el 

subjecte té l’oportunitat de reparar el dany causat a la comunitat quan ha 

lesionat els bens jurídics d’un dels seus membres. 

 

7- INFRACCIONS PENALS DE PREFERENT APLICACIÓ 

 

Fora de l’àmbit de la Justícia de Menors, la legislació processal penal espanyola 

no recull de forma expressa la mediació, és més, deixa escàs marge al seu 

desenvolupament i la seva pràctica, degut als pocs efectes que la reparació 

aconsegueix sobre la responsabilitat penal de l’autor del delicte.  

 

En el nostre país, la mediació està vedada únicament en matèria de violència de 

gènere. Tot i que no existeixen, excepte en comptades ocasions, prohibicions 

legals expresses sobre les matèries i els casos que podrien ser objecte de la 

mediació, és habitualment considerat que no es pot mediar en tots els tipus 

penals. Com detallen Hernandez Ramos i Cuellar Otón (2010) en el seu treball, 
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s’entén que la mediació penal hauria de quedar reservada únicament per 

determinats delictes com: 

 

- Fets que afectin a bens jurídics de caràcter patrimonial. 

- Lesions lleus o menys greus. 

- Delictes per imprudència. 

 

Des del Dret Processal Penal existeixen dues línees de pensament: 

 

- La del respecte absolut al principi de legalitat, 

- I la que concep aquest principi de manera més flexible donant entrada al 

Principi d’Oportunitat. 

 

El Principi de Legalitat fa imperatives les normes i el seu seguiment, cosa que 

condueix directament a la necessitat del procediment penal i exclou la possibilitat 

de qualsevol acte d’acord per solucionar el conflicte originat pel delicte, és a dir, 

segons el Principi de Legalitat si s’ha comès un delicte és a través d’un 

procediment penal que s’ha de solucionar el conflicte i reparar les 

conseqüències derivades d’ell. 

 

Per altra banda, el Principi d’Oportunitat és un element corrector o flexibilitzador 

de la rigidesa d’aquest Principi de Legalitat per oferir un marge a l’exercici de 

l’acció penal. Aquest Principi d’Oportunitat ja regeix actualment en les 

legislacions d’altres països com Dinamarca, Bèlgica, Noruega, i França, però en 

l’Ordenament Jurídic Penal espanyol no està vigent de manera explícita. Malgrat 

això, alguns autors com Hernandez Ramos i Cuellar Otón (2010) pensen que hi 

ha manifestacions indirectes del mateix com: les conformitats, la suspensió o la 

substitució de la pena privativa de llibertat, i l’amnistia o l’indult.  
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Els articles del Codi Penal que fan referència al Principi d’Oportunitat són: 

 

Article 21.5 del Codi Penal: “Són circumstàncies atenuants: la d’haver procedit el 

culpable a reparar el dany ocasionat a la víctima, o a disminuir els seus efectes, 

en qualsevol moment del procediment i amb anterioritat a la celebració del judici 

oral” 

 

Article 21.4 del Codi Penal també senyala com a atenuant la d’ “haver procedit el 

culpable, abans de conèixer que el procediment judicial es dirigia contra ell, a 

confessar la infracció a les autoritats” 

 

7.1 Tipologia de delicte i moments processals d’apl icació de la Mediació  

 

En els moments previs o immediats al procés, la mediació pot desenvolupar un 

paper fonamental en aquells delictes o faltes denominats “privats” (injuries i 

calumnies a particulars) en els que no intervé el Ministeri Fiscal. En aquests 

casos, un acord obtingut amb la mediació podria suposar no haver de recórrer al 

procediment penal. 

 

D’altra banda, en aquells delictes denominats “semipúblics”, és a dir, aquells en 

els que és necessària una denuncia de la persona ofesa per posar en marxa el 

procés penal, podria ocórrer igualment que un acord previ obtingut en la 

mediació suposes el no recórrer al procediment penal. 

 

Aquests dos efectes, evitació de la iniciació del procés penal per acord previ de 

les parts obtingut a través de la mediació, i acabament del procés ja iniciat pel 

perdó de l’ofès manifestat a l’acord d’un procés de mediació, podrien produir-se 

segons Hernandez Ramos i Cuellar Otón en els següents tipus penals: 

 

- Faltes d’amenaces, coaccions, injuries o vexacions. (Art. 620 del CP) 

- Faltes per imprudència. (Art. 621 del CP) 
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- Delictes contra la llibertat i indemnitat sexual. (Art. 191 del CP) 

- Descobriment i revelació de secrets. (Art. 201 del CP) 

- Delictes de calumnies i injúries. (Art. 215 del CP) (recordant que s’exigeix 

com a requisit per la presentació d’una querella per injuries o calumnies a 

particulars el haver celebrat abans un acte de conciliació, o d’haver-ho 

intentat sense efecte). 

- L’abandonament de família i el impagament de pensions. (Art. 228 del 

CP) 

- Danys per imprudència greu. (Art. 267 del CP) 

- Delictes relatius a la propietat intel·lectual i industrial, i al mercat i als 

consumidors. (Art. 287 del CP) 

- Delictes societaris. (Art. 296 del CP)  

 

Però l’èxit d’un procediment de mediació penal i el possible acord reparador 

assolit entre les parts abans de l’inici del procés no pot produir en els delictes 

“públics” l’efecte d’evitar la iniciació del propi procés segons els principis del Dret 

Processal Penal espanyol. D’aquesta manera, l’èxit d’un procés de mediació una 

vegada ja ha començat el procés penal per aquests delictes anomenats 

“públics”, tampoc podrà justificar la finalització del procés amb una resolució de 

sobreseïment. Tot i això, l’existència d’un acord reparador assolit abans o 

després de l’inici del procés penal, però abans que s’hagi celebrat l’acte del 

judici oral, pot produir un efecte freqüentment usat pels jutjats i tribunals que 

serveix per fonamentar l’aplicació de circumstàncies atenuants previstes a 

l’article 21.5 del CP: “haver procedit el culpable a reparar el dany ocasionat a la 

víctima, o disminuir els seus efectes, en qualsevol moment del procediment i 

amb anterioritat a la celebració de l’acte del judici oral”.  

 

Després d’haver-se pronunciat la sentència condemnatòria també pot ser 

aplicable i valuosa la mediació penal. Els mecanismes de “suspensió” de 

l’execució de la pena privativa de llibertat inicialment imposada a la sentència, i 

de “substitució” de la pena per una multa o per treballs en benefici de la 
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comunitat, poden tenir en compte l’assoliment d’un acord de mediació entre la 

víctima i l’infractor.  

 

Com resumeix encertadament Larrinoa (1997), la mediació penal pot realitzar-se 

en la fase prejudicial, donant lloc a una via alternativa al procés penal. Quan la 

mediació es duu a terme en aquesta fase i si el resultat és favorable, el Ministeri 

Fiscal en l’ús del Principi d’oportunitat, podria arxivar les actuacions i parar el 

procés.  

 

Durant el transcurs del procés judicial també pot realitzar-se una mediació i 

aquesta podria influir en la suspensió de la sentència, l’atenuació de la pena, la 

substitució d’una pena per una altra menys dura, o l’aplicació d’una condemna 

condicional. 

 

I finalment en la fase de l’execució de la sentència la mediació pot ser útil com a 

tractament terapèutic del delinqüent orientant-lo cap a la seva resocialització. 

 

7.2 La relació prèvia víctima-infractor i la natura lesa del delicte 

  

En els àmbits en els que opera la mediació penal i els entorns de conflicte en els 

que és més habitual que finalitzi amb èxit o acord reparador, es poden trobar 

quatre grans tipologies de relació prèvia entre víctima i infractor: 

 

1) Ambdós són totalment desconeguts essent el fet delictiu el seu primer 

contacte. 

2) Són coneguts abans dels fets però només de l’entorn, no en relació de 

veïnat o familiar. 

3) Ambdós tenen una relació de veïnat. 

4) Ambdós tenen vincles familiars. 
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Aquesta relació prèvia, com descriu Gimerà i Galiana (2005), determina la forma 

de la resolució del procés de mediació i el seu tractament, ja que aquesta és la 

que defineix el conflicte de fons que hi ha darrera del delicte junt amb les 

necessitats de la víctima i les possibilitats de reparar els fets de l’infractor, cosa 

que serà essencial tant a l’hora de definir l’acord com per aconseguir la 

satisfacció de la víctima i assegurar que l’infractor no torni a reincidir, 

especialment quan hi ha una relació de proximitat que ha de durar. Resolent el 

conflicte de fons disminuiran les probabilitats de que torni a produir-se el delicte i 

es facilitarà la resocialització del delinqüent, en definitiva, es restablirà la pau 

social.  

 

En el treball de Gimerà i Galiana anteriorment mencionat, en els casos mediats 

exitosament amb acord reparador quan les parts es coneixien amb anterioritat 

als fets delictius, la reparació va ser possible en diferents formes de delicte; 

mentre que si les parts eren simples desconeguts la reparació és més probable 

només en els delictes de caràcter patrimonial. Aquests resultats porten a pensar 

que la reparació en delictes de contingut econòmic és possible sense cap límit 

de vincle entre les parts, mentre que la reparació de delictes sense contingut 

econòmic únicament té sentit quan entre l’autor i la víctima existeix una relació 

prèvia a l’acte lesiu. 

 

7.3 Principi d’innocència i subjectes reincidents 

 

Els processos restauratius haurien d’utilitzar-se únicament quan hi hagi 

suficients proves per inculpar al delinqüent, i amb el consentiment lliure i 

voluntari de la víctima i de l’infractor, com afirma Belloso Martín (2010), ja que el 

procés de mediació exigeix que la persona encausada reconegui la seva 

participació en els fets delictius però, d’acord al Principi d’innocència, això no 

hauria de significar una declaració d’autoinculpació.  
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El reconeixement dels fets únicament hauria d’afectar al procés de la mediació i 

no traslladar-se mai al procediment judicial (Gimerà i Galiana, 2005). 

 

Per altra banda i en relació a la mediació per a persones reincidents, la mediació 

no es pot excloure per delictes anteriors ja que els moments vitals en que s’han 

comès les infraccions són diferents i poden necessitar un tractament diferent 

(Belloso Martín, 2010). 
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DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE LA RECERCA 

 

8- Metodologia de recerca 

 

La metodologia emprada en aquest treball ha estat qualitativa, amb un disseny 

emergent que ha anat sorgint a mesura que avançava el procés de recerca.  

 

El tipus d’investigació, basada en l’anàlisi d’opinions i valoracions d’experts ha 

estat el principal motiu pel que s’ha utilitzat una estratègia metodològica 

qualitativa i descriptiva, igual que el disseny de la investigació i el 

desenvolupament dels instruments emprats en la recollida de les dades. 

 

8.1- Selecció i disseny de les tècniques de recolli da d’informació 

 

L’instrument principal emprat per la recollida de dades de la investigació ha estat 

un qüestionari creat ad-hoc per aquest treball. Aquest qüestionari s’ha elaborat 

basant-se en la informació i consells obtinguts a través de les múltiples 

converses i la valuosa col·laboració de la magistrada especialitzada en Dret 

Penal que ha donat suport a la recerca. 

 

El qüestionari té 15 preguntes i segueix un índex similar al del Marc Teòric 

d’aquest treball. Està distribuït en 12 preguntes mesurades amb una escala 

Likert del 1 al 5,  1 mesurada amb una escala Likert del 1 al 10, una altra que es 

mesura amb un percentatge del 0 al 100%, i la darrera que es mesura amb una 

valoració categòrica nominal: “Atenuación de la pena privativa de libertad, 

Suspensión de la pena por tiempo determinado, Sustitución por otra pena menos 

aflictiva y Sobreseimiento”. El qüestionari comença amb preguntes generals 

sobre les avantatges i la conveniència de la Mediació en l’àmbit penal, després 

demana opinió sobre la utilitat de la mediació penal en funció de la relació entre 
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víctima i infractor, seguidament proposa diferents il·lícits penals per obtenir 

mesures de la idoneïtat de la mediació en cadascun d’ells i concretar alternatives 

possibles a la condemna, i finalment demana informació sobre la conveniència 

d’introduir modificacions legals per donar un lloc a la Mediació dins dels 

conflictes que estan tipificats al Codi Penal. 

 

8.2-  Procediment 

 

Fases que s’han seguit en el procés de recerca: 

 

- Fase de disseny d’instruments (entrevista i qüestio nari): Es va 

elaborar un qüestionari d’opinió en col·laboració amb una magistrada 

experta en Dret Penal.  

- Fase de planificació de recollida de dades: Es va optar per crear un 

qüestionari on-line utilitzant el Google Docs perquè les noves tecnologies 

facilitaven el procés de recollida de dades, permetent l’accés a una 

mostra de subjectes molt més nombrosa i agilitzant el retorn i l’anàlisi dels 

qüestionaris. 

- Fase de selecció de la mostra:  La mostra va ser triada de manera 

intencional, escollint tots aquells subjectes als que es podia tenir accés a 

través de la persona col·laboradora i especialitzada en Dret Penal, i que 

complien el perfil d’expertesa professional adequat al marc de la 

investigació.  

- Fase de contacte inicial:  El contacte amb els subjectes de la mostra es 

va realitzat on-line, a través dels correus electrònics dels participants 

obtinguts gràcies a la inestimable col·laboració de la magistrada experta 

en Dret Penal que generosament es va avenir a guiar i donar suport a la 

recerca. 
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8.3- Delimitació de la mostra 

 
La selecció de la mostra ha estat intencional, en funció de l’accés als subjectes 

que s’ha tingut a través de la magistrada experta en Dret Penal col·laboradora 

en aquest treball, i els criteris que s’han seguit per triar els subjectes informants 

han estat professionals, basats en l’experiència que els participants tenien en 

Dret Penal i en Mediació. D’aquesta manera es va obtenir una mostra de 150 

subjectes experts en Dret Penal, Mediació i altres especialitats relacionades:  

 

- 39 Jutges i magistrats especialistes en Dret Penal 

- 15 Fiscals 

- 36 Advocats 

- 24 Professors de CC. Jurídiques 

- 29 Mediadors 

- 7 Professors universitaris d’altres especialitats 

 

 

RESULTATS 

 

El resultats que s’exposen a continuació són els GLOBALS obtinguts, només es 

comentaran i diferenciaran els resultats d’algun dels grups professionals que han 

format la mostra en el cas que la mitjana de les respostes d’aquests grups sigui 

significativament diferent de la mitjana de les respostes GLOBALS (>0,5), tot i que 

s’ha de tenir en compte que el nombre de subjectes en cada grup professional no és 

sempre equiparable. 

 

1. Les dades GLOBALS obtingudes en l’apartat de qüestions generals: 

“Mediació i valors socials” mostren que el promig de la primera pregunta: “La 

mediación es un recurso útil, eficaz y valioso en el ámbito Penal que podría 

servir para desjudicializar algunos de los conflictos cotidianos”, és de 4,18 

sobre 5, podent observar que la mitjana més baixa s’ha obtingut en el grup 
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de Professors de Ciències Jurídiques amb un 3,54 sobre 5, i que la mitjana 

més elevada l’ha presentat el grup de Mediadors amb un 4,72 sobre 5. 

2. El promig de la segona pregunta: “La Mediación Penal puede suponer, en 

determinados delitos, una simplificación procedimental y una eliminación de 

trámites superfluos” és també de 4,18 sobre 5. Essent la mitjana per grups 

més baixa l’obtinguda pels Professors de Ciències Jurídiques amb un 3,41 

sobre 5. 

3. El promig de la tercera pregunta: “La Mediación Penal facilita soluciones 

generadas por los propios protagonistas de los hechos, elimina el proceso 

judicial y aumenta la responsabilidad social”, és de 4,13 sobre 5, i les 

mitjanes inferior i superior segons grup professional són 3,29 sobre 5 en els 

Professors de Ciències Jurídiques i 4,79 sobre 5 en els Mediadors. 

4. El promig de la quarta pregunta: “La Mediación Penal es más equilibrada ya 

que da protagonismo a la víctima, intenta generar empatía en el agresor y 

busca una compensación del daño” és de 3,94 sobre 5, observant que en el 

grup de Professors de Ciències Jurídiques s’ha obtingut la mitjana més baixa, 

3,46 sobre 5, i en el de Mediadors la més alta, 4,45 sobre 5. 

5. En la cinquena pregunta, sobre la utilitat dels Pactes d’actuació i conducta, 

l’estimació GLOBAL feta en relació a la utilitat per la víctima ha donat com a 

resultat una mitjana de 3,66 sobre 5, per l’infractor la mitjana ha estat de 4,20 

sobre 5, per la família de la víctima de 3,30 sobre 5, per la família de 

l’infractor de 4,07 sobre 5, i la mitjana GLOBAL obtinguda en relació a la 

utilitat dels Pactes d’actuació i conducta per la societat ha estat de 4,22 sobre 

5. 

6. En la pregunta “La mediación Penal favorece la reinserción social del 

delincuente porque facilita que éste asuma su responsabilidad sobre los 

hechos y promueve su participación en la búsqueda de soluciones que 

reparen el daño”, la mitjana GLOBAL ha estat de 4,04 sobre 5, trobant-se les 

puntuacions més baixes en el grup dels Professors de Ciències Jurídiques 
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amb una mitjana de 3,46 sobre 5, i les més altes en el grup de Mediadors 

amb una mitjana de 4,48 sobre 5. 

7.  La següent pregunta: “La Mediación Penal es un sistema de “saltarse” la 

imposición de la condena que puede dar al infractor sensación de impunidad” 

ha obtingut una puntuació mitjana GLOBAL de 2,26 sobre 5, havent-se trobat 

les puntuacions més altes en el grup dels Fiscals amb un promig de 2,80 

sobre 5. 

8. En la vuitena pregunta, “En determinados ilícitos penales es preferible la 

reparación del daño que su represión mediante la punición”, la mitjana de les 

puntuacions GLOBALS ha estat de 4,33 sobre 5  

9. En la següent pregunta del segon apartat sobre “Il·lícits penals i moments del 

procés en els que és adequada la mediació” es van proposar un seguit 

d’il·lícits penals i es va demanar que es qualifiqués amb una puntuació del 1 

al 10 la idoneïtat de la mediació per cadascun d’ells. Seguidament s’exposen 

les mitjanes GLOBALS obtingudes per cadascun dels il·lícits penals 

proposats, i aquelles mitjanes segons grup professional que es diferenciïn de 

la mitjana GLOBAL de manera significativa (>1).  

El promig obtingut pels furts, l’apropiació indeguda i l’estafa  ha estat d’un 

7,47 sobre 10, havent-se trobat les qualificacions més baixes en el grup dels 

Fiscals amb una mitjana de 5,22 sobre 10. 

La mitjana GLOBAL extreta pels danys dolosos  ha estat de 7,02 sobre 10 

amb el promig més baix obtingut en el grup dels Advocats amb un 5,94 sobre 

10. 

En el robatori amb violència i intimidació de menor entit at la mitjana 

GLOBAL ha estat de 5,89 sobre 10, la mitjana per grups professionals més 

baixa ha estat de 4,80 sobre 10 en el grup de Fiscals, i la més alta de 7,55 

sobre 10 en el grup de Mediadors. 
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Pel robatori amb força sobre les coses  la mitjana GLOBAL obtinguda ha 

estat de 6,37 sobre 10. 

Per les lesions lleus o menys greus  el promig GLOBAL que s’ha obtingut 

sobre la idoneïtat de la mediació en aquests casos ha estat de 6,61 sobre 10. 

Les amenaces i coaccions  han obtingut un promig GLOBAL de 6,84 sobre 

10, havent estat el grup de Professors de Ciències Jurídiques els que han 

mostrat una mitjana més baixa amb un 5,58 sobre 10. 

En el cas de l’assetjament laboral  la mitjana GLOBAL obtinguda ha estat de 

6,40 sobre 10, i les mitjanes més baixes segons grup professional s’han 

trobat en els Professors de Ciències Jurídiques i els Fiscals amb uns 

promitjos de 5,04 sobre 10 i 5,22 sobre 10 respectivament. La mitjana per 

grup professional més alta obtinguda en aquesta pregunta ha estat la dels 

Mediadors amb un 7,97 sobre 10. 

Per les imprudències amb resultat de lesions  s’ha estimat una idoneïtat 

mitja GLOBAL de la mediació del 7,70 sobre 10, essent el grup dels 

Professors universitaris d’altres ciències i disciplines els que han mostrat una 

mitjana més baixa amb un 6,29 sobre 10. 

En les imprudències amb resultat de danys  la mitjana GLOBAL ha estat de 

7,95 sobre 10, i la mitjana més baixa segons grup professional ha estat la 

dels Professors de Ciències Jurídiques amb un 6,83 sobre 10. 

La mitjana GLOBAL d’idoneïtat de la Mediació obtinguda pel descobriment i 

revelació de secrets  ha estat de 6,00 sobre 10, sent els Fiscals i els 

Professors de Ciències Jurídiques els que han mostrat promitjos més baixos 

amb un 4, 53 i un 4,75 sobre 10 respectivament. El grup de Mediadors és el 

que ha mostrat puntuacions més altes en aquesta estimació amb una mitjana 

de 7,41 sobre 10. 

Per l’abandonament de família i l’impagament de pensions la mitjana 

GLOBAL ha estat de 7,09 sobre 10. Les mitjanes més baixes s’han trobat en 
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el grup de Professors de Ciències Jurídiques i el de Fiscals amb un 5,42 i un 

5,73 sobre 10 respectivament, i la mitjana més elevada l’han mostrat els 

Mediadors amb un 8,45 sobre 10. 

En els delictes societaris  el promig GLOBAL ha estat de 5,79 sobre 10, les 

mitjanes més baixes segons grup professional han estat la dels Fiscals amb 

un 4,06 sobre 10 i la dels Professors de Ciències Jurídiques amb un 4,46 

sobre 10. Les mitjanes més altes s’han trobat en el grup de Mediadors, amb 

un 7,17 sobre 10, i el grup d’Advocats, amb un 6,97 sobre 10. 

Pel que fa a il·lícits relatius a la propietat intel·lectual o i ndustrial, al 

mercat i als seus consumidors , el promig GLOBAL obtingut sobre la 

idoneïtat de la mediació en aquests casos ha estat del 6,21 sobre 10, la 

mitjana per professions més baixa ha estat la dels Fiscals, amb un 4,73 sobre 

10, i la més alta la dels Mediadors, amb un 7,76 sobre 10. 

El darrer dels il·lícits proposats, injuries i calumnies a particulars  ha 

obtingut una mitjana GLOBAL de 8,21 sobre 10, havent-se trobat la mitjana 

més baixa segons grup professional en el grup dels Professors universitaris 

d’altres ciències i disciplines amb un 6,71 sobre 10. 

10. La pregunta número 10, “En la Justicia de menores, un acuerdo de mediación 

y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de éste permiten el 

sobreseimiento del caso. Estaría de acuerdo en que este trato se aplicara 

también en la justicia de adultos”, ha obtingut una mitjana GLOBAL de 3,73 

sobre 5.  

11. La pregunta 11 demana quina seria l’alternativa més adequada per a 

cadascun dels il·lícits penals anteriorment mencionats si s’arribés a un acord 

a través d’un procés de mediació, proposant quatre possibles alternatives: 

“Atenuación de la pena privativa de libertad”, “Suspensión de la pena por 

tiempo determinado”, “Sustitución por otra pena menos aflictiva” i 

“Sobreseimiento”.  
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L’atenuació de la pena privativa de llibertat  ha estat escollida de manera 

majoritària en el GLOBAL de les dades pels següents il·lícits:  

• Robatori amb violència i intimidació de menor entitat 

• Robatori amb força sobre les coses 

• Lesions lleus o menys greus 

• Assetjament laboral 

• Descobriment i revelació de secrets 

• Delictes societaris 

 

La suspensió de la pena per temps determinat  ha estat triada com la alternativa 

més adient de manera GLOBAL pels il·lícits: 

• Furt, apropiació indeguda i estafa 

• Amenaces i coaccions 

 

La substitució de la pena per una altra menys aflictiv a ha estat la alternativa 

escollida de manera majoritària només en el cas dels Danys dolosos. 

Finalment, el sobreseïment ha estat la tria majoritària en el GLOBAL de respostes 

pels il·lícits: 

• Imprudència amb resultat de lesions 

• Imprudència amb resultat de danys 

• Abandonament de família i impagament de pensions 

• Relatius a la propietat intel·lectual, industrial, al mercat i als 
consumidors 

• Injuries i calumnies a particulars 

 

 



 

 28 

 

A continuació es mostra una taula resum amb les alternatives a la pena privativa de 

llibertat majoritàriament escollides de manera GLOBAL i segons grup professional 

per cadascun dels il·lícits proposats: 

IL·LÍCITS PENALS GLOBAL 
JUTGES I 

MAGISTRATS 
ADVOCATS FISCALS 

PROFES. CC 
JURÍDIQUES 

MEDIADORS 
PROFES. 
ALTRES 

DISCIPLINES 

Hurto, apropiación 
indebida y estafa Suspensión Suspensión Suspensión Suspensión 

Atenuación, 
Suspensión 

Sustitución Sustitución 

Daños dolosos 
Sustitución Suspensión Sustitución Sobreseimien 

Atenuación, 
Suspensión, 
Sustitución 

Atenuación, 
Sustitución 

Sustitución 

Robo con violencia 
de intimidación de 

menor entidad 
Atenuación Atenuación Sustitución Suspensión Atenuación Atenuación Sustitución 

Robo con fuerza en 
las cosas Atenuación Suspensión Sustitución Suspensión Sustitución Atenuación 

Atenuación, 
Sustitución 

Lesiones leves o 
menos graves Atenuación Atenuación 

Atenuación, 
Sustitución 

Suspensión 
Atenuación, 
Suspensión 

Sustitución Sustitución 

Amenazas y 
coacciones Suspensión Suspensión Sobreseimien Sobreseimien Suspensión Sustitución Sustitución 

Acoso laboral 
Atenuación Atenuación Sustitución Atenuación Atenuación 

Sustitución, 
Sobreseimien 

Suspensión, 
Sustitución, 

Sobreseimien 

Imprudencia con 
resultado de 

lesiones 
Sobreseimien Sobreseimien Sobreseimien Sobreseimien 

Atenuación, 
Suspensión 

Sustitución Sustitución 

Imprudencia con 
resultado de daños Sobreseimien Sobreseimien Sobreseimien Sobreseimien Sobreseimien Sobreseimien Sustitución 

Descubrimiento y 
revelación de 

secretos 
Atenuación Atenuación 

Suspensión, 
Sobreseimien 

Atenuación, 
Suspensión 

Atenuación Sustitución 
Atenuación, 
Suspensión, 
Sustitución 

Abandono de 
familia e impago de 

pensiones 
Sobreseimien Sobreseimien Sobreseimien Sustitución Atenuación Sobreseimien Sustitución 

Delitos societarios 
Atenuación Atenuación Sobreseimien Atenuación Atenuación Atenuación Sustitución 

Relativos 
propiedad 

intelectual/industri
al,  al mercado y 

consumidores 

Sobreseimien Suspensión Sobreseimien Suspensión Atenuación Sobreseimien 
Suspensión, 
Sustitución, 

Sobreseimien 

Injurias y calumnias 
a particulares Sobreseimien Sobreseimien Sobreseimien Sobreseimien Sobreseimien Sobreseimien Sustitución 
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12. El promig GLOBAL de la pregunta 12, “Que el encausado deba reconocer su 

participación en los hechos delictivos para acceder a la mediación no respeta 

el PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, ¿considera que el 

reconocimiento de los hechos debería tener efecto sólo sobre el proceso de 

mediación y no trasladarse al proceso judicial?”, ha estat de 3,81 sobre 5, 

essent el grup de Jutges i magistrats el que ha mostrat unes puntuacions 

més baixes amb una mitjana de 3,23 sobre 5, i el grup dels advocats el que 

ha mostrat les puntuacions més altes amb una mitjana de 4,31 sobre 5. 

13. La pregunta 13 del qüestionari demanava una estimació del percentatge  

d’utilitat de la mediació (0-100%) segons les diferents tipologies de relació 

entre víctima i infractor. A continuació s’exposen les mitjanes GLOBALS 

obtingudes i les mitjanes segons grup professional que discrepin de la 

GLOBAL en més d’un 10%. 

Pel supòsit en que ambdós són totalment desconeguts  essent el fet delictiu 

el seu primer contacte, la mitjana GLOBAL ha estat del 63% d’utilitat 

estimada de la mediació. El grup professional que ha obtingut una mitjana 

estimada més baixa ha estat el dels Professors de Ciències Jurídiques amb 

un 53%, i els Mediadors són el grup professional on s’ha trobat la mitjana 

més alta amb un 76%. 

En el supòsit en que víctima i infractor són coneguts abans dels fets però 

només de l’entorn, no en relació familiar o de veïn at, la mitjana GLOBAL 

obtinguda ha estat del 68%, essent el grup de Professors de Ciències 

Jurídiques el que han mostrat puntuacions més baixes amb una mitjana del 

56%, i el grup de Mediadors el que ha mostrat la mitjana més elevada amb 

un 79%. 

Pel supòsit en que víctima i infractor tenen una relació de veïnat  la mitjana 

GLOBAL obtinguda ha estat del 74%. El grup professional que ha obtingut la 

mitjana més baixa ha estat el dels Professors de Ciències Jurídiques amb un 
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62%, i el que ha obtingut el promig més alt ha estat el dels Mediadors, amb 

un 85% d’utilitat estimada. 

En el cas en que víctima i infractor tenen vincles familiars , la utilitat 

GLOBAL estimada ha estat del 79%, havent trobat el promig més baix 

segons grup professional en el grup de Professors de Ciències Jurídiques 

amb un percentatge mig del 60%, i el més alt en el grup de Mediadors amb 

un promig del 89%. 

Pel supòsit en que víctima i infractor tenen relacions laborals , la mitjana 

GLOBAL obtinguda ha estat del 74% d’utilitat de la mediació, trobant-se la 

mitjana segons grup professional més baixa en el grup de Professors de 

Ciències Jurídiques amb un percentatge del 51% d’utilitat, i la més alta en el 

grup de Mediadors que mostren una mitjana del 85% d’utilitat. 

Pel darrer supòsit relacional entre víctima i infractor: tots dos tenen vincles 

d’amistat o qualsevol altra relació que impliqui co ntinuïtat de tracte , el 

promig GLOBAL obtingut ha estat del 78%, i el grup de Professors de 

Ciències Jurídiques ha estat el que ha estimat una utilitat més baixa per la 

mediació en aquesta tipologia de relació, amb un percentatge mig del 65%. 

14. La pregunta número 14, “La mediación es útil también en sujetos 

reincidentes, ya que los momentos vitales en los que se ha cometido la 

infracción son distintos y pueden necesitar un tratamiento diferente”, ha 

obtingut una mitjana GLOBAL de 3,40 sobre 5. Els resultats més baixos 

s’han trobat en els grups de Fiscals i Professors de Ciències Jurídiques amb 

unes mitjanes de 2,60 i 2,83 sobre 5 respectivament. La mitjana més alta 

segons grup professional per aquesta pregunta s’ha trobat en el grup dels 

Professors universitaris d’altres ciències i disciplines amb un promig del 4,14 

sobre 5. 

15. En la darrera pregunta del qüestionari, “Estaría de acuerdo en que una 

modificación legislativa estableciera la posibilidad de que una mediación con 

acuerdo permitiera el sobreseimiento del proceso”, el promig GLOBAL 
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obtingut ha estat de 3,65 sobre 5, havent-se trobat la mitjana més baixa en el 

grup dels Professors de Ciències Jurídiques amb un 3,13 sobre 5. 

A continuació es mostra un quadre resum amb les dades extretes del 

qüestionari. A la segona columna s’exposen les mitjanes GLOBALS de cada 

pregunta, i les següents columnes mostren les mitjanes per grup professional. 

PREGUNTES GLOBAL 
JUTGES I 
MAGISTR 

ADVOCAT FISCALS 
PROFES. 

CC 
JURÍDIQ. 

MEDIAD. 
PROFES. 
ALTRES 

CIÈNCIES 

1. La mediación es un recurso 
útil, eficaz y valioso en el 
ámbito Penal que podría servir 
para desjudicializar algunos de 
los conflictos cotidianos (delitos 
de poca gravedad) 

4,18 4,18 4,19 4,33 3,54 4,72 3,71 

2. La Mediación Penal puede 
suponer, en determinados 
delitos, una simplificación 
procedimental y una 
eliminación de trámites 
superfluos 

4,18 4,21 4,33 4,40 3,41 4,59 3,71 

3. La Mediación Penal facilita 
soluciones generadas por los 
propios protagonistas de los 
hechos, elimina el proceso 
judicial y aumenta la 
responsabilidad social 

4,13 4,21 4,14 4,13 3,29 4,79 3,86 

4. La Mediación Penal es más 
equilibrada ya que da 
protagonismo a la víctima, 
intenta generar empatía en el 
agresor y busca una 
compensación del daño 

3,94 3,87 3,94 3,93 3,46 4,45 3,86 

5. Estime la utilidad y la eficacia de los Pactos de actuación y conducta en relación a: 

La víctima 
3,66 3,74 3,61 3,60 3,38 3,93 3,43 

El infractor 
4,20 4,38 4,08 4,06 3,79 4,55 4,00 

La familia y allegados de la 
víctima 

3,30 3,31 3,42 3,20 3,04 3,45 3,00 

La familia y allegados del 
infractor 

4,07 4,38 4,11 3,80 3,54 4,24 3,86 
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PREGUNTES GLOBAL 
JUTGES I 
MAGISTR 

ADVOCAT FISCALS 
PROFES. 

CC 
JURÍDIQ. 

MEDIAD. 
PROFES. 
ALTRES 

CIÈNCIES 

La sociedad 
4,22 4,33 4,14 4,07 3,71 4,55 4,71 

6. La mediación Penal favorece 
la reinserción social del 
delincuente porque facilita que 
éste asuma su responsabilidad 
sobre los hechos y promueve su 
participación en la búsqueda de 
soluciones que reparen el daño 

4,04 4,08 3,92 4,13 3,46 4,48 4,43 

7. La mediación Penal es un 
sistema de “saltarse” la 
imposición de la condena que 
puede dar al infractor sensación 
de impunidad 

2,26 1,79 2,33 2,80 2,75 2,17 2,00 

8. En determinados ilícitos 
penales es preferible (más 
efectiva, más equitativa, más 
lógica) la reparación del daño 
que su represión mediante la 
punición 

4,33 4,31 4,42 4,27 4,00 4,48 4,57 

9. Mediación Penal debe quedar reservada únicamente para determinados ilícitos penales: califique del 1 al 
10 la idoneidad de la mediación en los siguientes ilícitos penales: 

Hurto, apropiación indebida y 
estafa 7,47 7,62 8,03 5,22 6,66 8,38 7,71 

Daños dolosos 7,02 7,74 5,94 7,00 6,54 7,93 6,43 

Robo con violencia de 
intimidación de menor entidad 5,89 5,49 6,08 4,80 5,13 7,55 5,29 

 

Robo con fuerza en las cosas 
6,37 6,36 6,53 5,46 5,58 7,28 6,57 

Lesiones leves o menos graves 6,61 6,66 6,61 6,26 5,88 7,41 6,29 

Amenazas y coacciones 6,84 6,82 7,11 6,80 5,58 7,69 6,43 

Acoso laboral 6,40 6,31 6,56 5,22 5,04 7,97 6,86 

Imprudencia con resultado de 
lesiones 7,70 7,87 7,86 7,40 6,88 8,45 6,29 

Imprudencia con resultado de 
daños 7,95 7,77 8,67 7,87 6,83 8,38 7,43 
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PREGUNTES GLOBAL 
JUTGES I 
MAGIST 

ADVOCAT FISCALS 
PROFES. 

CC 
JURÍDIQ. 

MEDIAD. 
PROFES. 
ALTRES 

CIÈNCIES 

Descubrimiento y revelación de 
secretos 6,00 5,74 6,47 4,53 4,75 7,41 6,57 

Abandono de familia e impago 
de pensiones 7,09 7,31 7,53 5,73 5,42 8,45 6,57 

Delitos societarios 5,79 5,05 6,97 4,06 4,46 7,17 6,43 

Relativos propiedad 
intelectual/industrial,  al 
mercado y consumidores 

6,21 5,62 6,86 4,73 5,25 7,76 6,29 

Injurias y calumnias a 
particulares 8,21 8,10 8,22 8,00 8,00 9,00 6,71 

10. En la Justicia de menores, 
un acuerdo de mediación y el 
cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de éste 
permiten el sobreseimiento del 
caso. Estaría de acuerdo en que 
este trato se aplicara también 
en la justicia de adultos 

3,73 3,59 3,89 3,47 3,33 4,14 4,00 

12. Que el encausado deba 
reconocer su participación en 
los hechos delictivos para 
acceder a la mediación no 
respeta el PRINCIPIO DE 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, 
¿considera que el 
reconocimiento de los hechos 
debería tener efecto sólo sobre 
el proceso de mediación y no 
trasladarse al proceso judicial? 

 

3,81 3,23 4,31 3,27 4,00 4,14 3,71 

 
13. Estime del 0 al 100 el porcentaje de utilidad de la mediación en las siguientes tipologías de relación entre 
víctima y autor:                         

Ambos son totalmente 
desconocidos siendo el hecho 
delictivo su primer contacto 

63% 57% 69% 57% 53% 76% 63% 

Son conocidos antes de los 
hechos pero sólo del entorno, 
no en relación de vecindad o 
familiar 

68% 66% 71% 64% 56% 79% 73% 
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PREGUNTES GLOBAL 
JUTGES I 
MAGIST 

ADVOCAT FISCALS 
PROFES. 

CC 
JURÍDIQ. 

MEDIAD. 
PROFES. 
ALTRES 

CIÈNCIES 

Ambos tienen una relación de 
vecindad 

74% 71% 74% 73% 62% 85% 77% 

Ambos tienen vínculos 
familiares 

79% 78% 80% 83% 60% 89% 84% 

Ambos tienen relaciones 
laborales 

74% 73% 77% 76% 51% 85% 80% 

Ambos tienen vínculos de 
amistad o cualquier otra 
relación que implique 
continuidad de trato 

78% 74% 81% 82% 65% 87% 86% 

14. La mediación es útil 
también en sujetos 
reincidentes, ya que los 
momentos vitales en los que se 
ha cometido la infracción son 
distintos y pueden necesitar un 
tratamiento diferente 

3,40 3,38 3,56 2,60 2,83 3,93 4,14 

15. Estaría de acuerdo en que 
una modificación legislativa 
estableciera la posibilidad de 
que una mediación con acuerdo 
permitiera el sobreseimiento 
del proceso 

3,65 3,54 3,88 3,40 3,13 4,00 4,00 
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DISCUSSIÓ i CONCLUSIONS 

 

A la vista dels resultats d’aquest treball s’observa que de manera global tots els 

professionals enquestats opinen que la Mediació seria una solució útil i eficaç que 

alleugeriria de feina els òrgans judicials, retornaria la responsabilitat i la capacitat de 

resolució del conflicte als seus protagonistes, i afavoriria la reinserció social del 

delinqüent, tal i com sostenen Losada Fernández (2010) i San Martín Larrinoa 

(1997). 

 

Malgrat això és curiós observar que la professió dels enquestat introdueix un biaix 

important en les seves respostes que sembla venir donat per un perfil de creences 

molt determinat i estable. Els Professors de Ciències Jurídiques i els Professors 

d’altres ciències i disciplines universitàries, aquells professionals més teòrics,  són 

els grups menys favorables a la Mediació, semblen tenir un discurs més rígid, no 

modulat per la pràctica professional i producte de no haver estat en contacte amb la 

casuística de les situacions concretes i reals. 

 

Algunes de les qüestions plantejades, les més genèriques, han obtingut una alta 

uniformitat de resposta. Exemples com la homogeneïtat de les dades recollides en 

la vuitena pregunta: “en determinats il·lícits és preferible la reparació del dany que la 

repressió mitjançant la punició”, mostren que de manera general els professionals 

enquestats estan a favor de la mediació, considerant aquesta i la conseqüent 

reparació dels fets una millor solució que el càstig (Belloso Martín, 2010, i 

Hernández i Cuellar 2010); en canvi, d’altres qüestions més tècniques, com la 

pregunta 11, que demana triar entre quatre alternatives possibles a la pena privativa 

de llibertat en cas d’haver-se assolit un acord entre les parts arribat a través d’una 

mediació, mostren una major heterogeneïtat de resposta probablement relacionada 

també amb l’àmbit professional de l’enquestat i els diferents coneixements que 

domina.  
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És curiós observar els resultats obtinguts a la pregunta 5 en relació a la utilitat que 

s’estima dels pactes d’actuació per a la societat. Era esperable que s’estimés una 

major utilitat dels pactes d’actuació per l’infractor i per la família de l’infractor que no 

pas per la víctima i la seva família, però el que ha resultat sorprenent és que de 

manera global, els enquestats han respòs que per a qui serien més útils aquests 

pactes és per a la societat. Aquestes dades refermen les afirmacions de San Martín 

Larrinoa quan sosté que la Mediació és un vehicle de participació de la comunitat en 

el sistema de justícia penal que produeix un enriquiment de les relacions i es 

configura com a instrument de cohesió social, i amb el que expliquen Guimerà i 

Galiana (2005), que aquests pactes de modes de comportament futur contenen una 

idea més amplia de reparació que transcendeix a la víctima particular i que 

consisteix en la reparació a la societat, ja que el subjecte té l’oportunitat de reparar 

el dany causat a la comunitat quan ha lesionat els bens jurídics d’un dels seus 

membres. 

 

També caldria posar de rellevància que els professionals que més s’inclinen a 

pensar que la Mediació pot ser una manera de saltar-se la imposició de la 

condemna i que pot donar a l’infractor sensació d’impunitat són els Fiscals, 

precisament aquells que tenen un rol professional que consisteix en acusar. 

 

Pel que fa a la idoneïtat de la Mediació en funció de l’il·lícit penal, és destacable 

mencionar que aquells il·lícits amb component de violència i agressivitat, com el 

robatori amb violència i intimidació, han estat pels que s’ha trobat menys idònia la 

mediació, en canvi, aquells il·lícits per imprudència (amb resultat de lesions i amb 

resultat de danys) o en els que el bé jurídic afectat és de caràcter patrimonial (furt, 

apropiació indeguda, estafa) han obtingut puntuacions més altes d’idoneïtat per a la 

mediació. Això pot ser degut a diverses raons, per una banda, la diferencia del bé 

jurídic protegit, i per l’altre, les circumstàncies del fet. En els il·lícits primerament 

anomenats es lesiona la integritat física i la llibertat de la víctima a més del 

patrimoni, cosa que demana, per la seva perillositat, una resposta més severa.   
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Pel que fa a les circumstàncies del fet, la víctima es troba més desprotegida en els 

il·lícits pels que s’ha cregut menys convenient la mediació que en aquells en els que 

l’autor actua amb falta de cura, aprofitant la manca d’atenció de la víctima o 

enganyant-la. Aquests resultats confirmen el que Hernandez Ramos i Cuellar Otón 

(2010) sostenen en el seu treball, on s’entén que la mediació penal hauria de 

quedar reservada únicament per fets que afectin a bens jurídics de caràcter 

patrimonial i per il·lícits per imprudència. 

 

També és important mencionar els resultats obtinguts en la pregunta que fa 

referència a la confidencialitat de la Mediació. De manera global els enquestats 

opinen que la informació donada durant la Mediació hauria de ser confidencial però 

és curiós observar que són els advocats els que més a favor estan de respectar 

aquesta confidencialitat, probablement a causa de l’experiència en la seva pràctica 

professional i de la proximitat que poden arribar a tenir amb els seus client, en 

canvi, els jutges i magistrats són els menys favorables a respectar aquesta 

confidencialitat, això podria ser també pel seu rol dins la pràctica professional, que 

obligats a prendre decisions, considerin que per prendre les més encertades i 

millors s’ha de disposar de tota la informació possible. 

 

Són destacables els resultats obtinguts a la pregunta 13, sobre la idoneïtat de la 

Mediació en funció de la relació entre víctima i infractor. Amb una marcada 

diferència i de manera generalitzada, s’ha trobat que la Mediació és molt més 

adequada en aquells conflictes on hi ha una relació prèvia i continuada de les parts 

que no pas en els que les parts no tenen relació. La continuïtat de tracte fa 

especialment necessari resoldre el conflicte de fons ja que d’aquesta manera 

disminueixen les probabilitats de que torni a produir-se el delicte i es facilita la 

resocialització del delinqüent (Gimerà i Galiana, 2005), a la vegada que s’aporta 

tranquil·litat a la víctima. 
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Pel que fa a la utilitat i aplicació de la Mediació en Justícia d’adults posant-la en 

relació amb l’experiència acumulada amb la Mediació en Justícia de menors, 

sorprèn veure que a la pregunta 10, “en la Justícia de menors, un acord de mediació 

i el compliment de les obligacions derivades d’aquest permeten el sobreseïment del 

cas. Estaria d’acord en que aquest tracte s’apliqués també en la Justícia d’adults” , 

els enquestat s’han inclinat poc a aprofitar l’experiència i el coneixement assolit en 

un àmbit per adaptar-lo a l’altre. Aquestes dades concorden amb les obtingudes a la 

pregunta 15 que interroga sobre la conveniència d’una modificació legislativa que 

establís la possibilitat de que una mediació amb acord de les parts permetés el 

sobreseïment del procés, en la que les dades obtingudes tampoc han estat molt a 

favor de la modificació legislativa. És lògic doncs que la situació actual sigui la que 

descriu Gimerà i Galiana (2005) quan diu que fora de l’àmbit de la Justícia de 

Menors, la legislació processal penal espanyola no recull de forma expressa la 

mediació, és més, deixa escàs marge al seu desenvolupament i la seva pràctica, 

degut als pocs efectes que la reparació aconsegueix sobre la responsabilitat penal 

de l’autor del delicte. 

 

A mode de conclusió, els resultats globals d’aquest treball mostren que la major part 

dels professionals enquestats, experts en Dret Penal i en Mediació, estan a favor de 

la Mediació Penal i pensen que és un bona solució per assumptes de poca gravetat 

perquè afavoreix la reinserció social del delinqüent facilitant que reconegui la pròpia 

culpa i que participi en la reparació del dany, disminuint així la probabilitat de 

reincidència molt més que una pena privativa de llibertat. 

 

Paradoxalment, malgrat tot això comportaria la necessitat d’una modificació 

legislativa que ampliés la institució de la mediació com a solució dels conflictes 

socials constitutius d’il·lícits penals de grau menor, les conclusions del treball posen 

de manifest una certa reticència dels professionals que s’hauria de superar de cara 

assolir una pau i un major enteniment social. 
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