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A) NORMATIVA ACTUAL

 NORMATIVA CATALANA

 Llei 9/2020, de 31 de juliol, de modificació del llibre segon del 
Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, i de 
la Llei 15/2009, de mediació en l’àmbit del dret privat. DOGC 
núm. 8193 de 4,8,2020

Decret 135/2012, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en 
l’àmbit del dret privat. DOGC núm, 6240, de 25 d’octubre
Directiva 2008/52/CE del Parlament Europeu i del Consell de 
21 de maig, sobre certs aspectes de la mediació en 
assumptes civils i mercantils
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 La mediació és un procediment voluntari i flexible, regulat 
per llei, en el que les parts intenten arribar a un acord 
satisfactori sobre la controvèrsia plantejada,  amb 
l'assistència d’un professional neutral, la persona 
mediadora, que és qui  dirigeix i organitza el procediment 
de mediació.

 Aquest mètode promou la recerca de solucions 
adaptades als interessos, les necessitats i les possibilitats 
de totes les parts implicades.

 La mediació pot realitzar-se:
 En qualsevol moment fora del procediment judicial
 En el marc del procediment judicial: intrajudicial
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La voluntarietat: La mediació comença amb el  
consentiment de les parts, en el cas de que una de les parts 
retiri el seu consentiment, la mediació finalitza. 

La confidencialitat: No queda constància escrita o gravada 
del contingut de les sessions de mediació. La persona 
mediadora no pot declara com a testimoni o perit.

La neutralitat i imparcialitat de la persona mediadora: La 
persona mediadora no es pronuncia sobre el fons de 
l’assumpte, no aporta la solució, ni com a proposta ni com 
a imposició, ha de vetllar per la perspectiva de gènere i 
garantir la protecció de les persones i els col·lectius 
vulnerables.
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La mediació és obligatòria en els següents supòsits (Art. 
233-6 LEC): 

PRÈVIA A LA INTERPOSICIÓ D’ACCIONS JUDICIALS, si així 
s’ha pactat expressament.

AMBIT DE FAMILIA, L’art. 233-2 Codi Civil Català, estableix 
que el conveni regulador pot incloure pactes de submissió 
a mediació.

PER DERIVACIÓ JUDICIAL, les parts i els advocats estan 
obligats a l’assistència a la sessió informativa prèvia de 
mediació quan així ho ordeni l’autoritat judicial. La 
informació respecte de quines parts han assistit a la sessió 
informativa no és confidencial.
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 Assessora jurídicament al 

seu client.

 Aconsella sobre quin és el 
procediment més adient 
per a resoldre el conflicte 
plantejat.

 Fa seguiment del 
procediment de 
mediació, poden assistir 
a les sessions de 
mediació si el mediador 
o considera convenient.

 Escull el centre de 
mediació més adient per 
tramitar el procediment de 
mediació.

 Formalitza els documents 
de sol·licitud d’inici del 
procediment de mediació.

 Supervisa la signatura de 
l’acta final amb els acords, 
gestiona la seva 
protocol·lització notarial o 
judicial; i, vetlla pel seu 
compliment.

 Actua en cas 
d'incompliment dels acords



A. Tràmits previs.

B. La sessió informativa.

C. La persona mediadora

D. El procediment de mediació:
D.1 Inici
D.2 Desenvolupament
D.3 Finalització .
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D) les sessions del procediment de mediació:

D.1 Sessió constitutiva

D.2 Sessions de mediació

D.3 Sessió final.
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 Reforç dels principis de la mediació.

 Signatura ACTA INICIAL.

 Determinar els HONORARIS de la persona mediadora i la 
forma de pagament.

 Redacció del llistat o AGENDA de TEMES a tractar.

 Proposta de CALENDARI de sessions de mediació.
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La persona mediadora treballarà amb les parts seguint 
l’agenda de temes a tractar.

Es realitzarà un treball d’anàlisis que permeti identificar les 
necessitats a les que cal donar resposta per afavorir la 
resolució del conflicte.

Identificades les necessitats, s’exploraran  les diferents 
possibilitats que hi ha per a donar resposta cercant una 
solució satisfactòria per a totes les parts.

Aquest treball permetrà concloure una proposta 
consensuada que donarà lloc a un d’acord, que es 
recomana sigui validat pels advocats i advocades de les 
parts.

GUIA DE
MEDIACIÓ

17



- La proposta d’acord consensuada per les parts, i en el 
seu cas validada pels advocats i advocades, si finalment 
és acceptada s’incorpora a l’ACTA FINAL i es procedeix 
a la seva signatura.

- En el cas de que no s’arribi a cap acord, es procedirà a 
la signatura de l’Acta Final sense acords.
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 Els honoraris de la persona mediadora, s’acorden amb 
les parts al començament del procediment de 
mediació i han de constar acceptats.

 Quan la mediació s’organitza per sessions, els honoraris 
de la persona mediadora són abonats per  meitat per 
les parts al finalitzar cada sessió.

 Segons l’objecte i matèria de que es tracti en el 
procediment de mediació, també es pot pactar un 
preu tancat que inclourà totes les reunions que es 
preveu siguin necessàries.
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