Guia de lectura
sobre
mediació
El 21 de gener es celebra el Dia Europeu de la Mediació,
que commemora el primer text legislatiu sobre mediació
familiar a Europa, la Recomanació núm. 98 (I), que va ser
aprovada pel Comitè de Ministres del Consell d'Europa
el 21 de gener de 1998.
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La mediació
L’article 3 de la Directiva 2008/52 del Parlament Europeu defineix
la mediació com un procediment estructurat en el qual dues o més
parts en un litigi intenten, voluntàriament, aconseguir per si mateixes un acord sobre la resolució del seu litigi amb l'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.
En aquest sentit la Llei espanyola 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils, qualifica la mediació com a instrument eficaç per a la resolució de controvèrsies quan el conflicte
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un hàbil coadjuvant per a la reducció de la càrrega de treball d'aquells, reduint la seva intervenció a aquells casos en què les parts
enfrontades no hagin estat capaces de posar fi, des de l'acord, a la
situació de controvèrsia.

Munné Catarina, Frederic ; Vidal Teixidó,
Antoni
La mediación: resolución pacífica de
conflictos: régimen jurídico y eficacia
procesal
Las Rozas: La Ley, 2013

Lauroba Lacasa, Mª Elena; Ortuño Muñoz, Pascual (dirs.)
Mediación es justicia : el impacto de la
Ley 5/2012, de mediación civil y mercantil : [actas del III simposio "Tribunales y
mediación". Madrid, septiembre 2013]
Barcelona: GEMME : Huygens, 2014

Casanovas, Pompeu; Magre, Jaume;
Lauroba, Mª Elena (dirs.)
Llibre Blanc de la mediació a Catalunya

McIlwrath, Michael; Savage, John
International arbitration and mediation:
a practical guide

Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia, 2010

The Hague : Kluwer Law International, 2010
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Corsón Pereira, Francisco; Gutiérrez Hernanz, Eva
Mediación y teoría

Bonet Navarro, José
Justicia de paz y alternativa
Madrid: Dykinson, 2014

Madrid: Dykinson, 2014

Ramos Méndez, Francisco
Arbitraje y litigios transfronterizos
en un foro global

Botana, Vanesa; Fernández, Beatriz; Pereira, M. del Carmen
La mediación paso a paso: de la teoría a
la práctica

Barcelona : Atelier, 2005
Madrid: Dykinson, 2013

Bercovitch, Jacob; Jackson, Richard
Conflict resolution in the twenty-first century : principles, methods, and
approaches

Pardo Iranzo, Virginia
La ejecución del acuerdo de mediación
Cizur Menor: Civitas Thomson Reuters, 2014

University of Michigan Press, 2009
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El mediador
La Directiva 2008/52 qualifica com a mediador a tot tercer a qui es demani
que dugui a terme una mediació de forma eficaç, imparcial i competent, independentment de la seva denominació o professió i de la manera en què
hagi estat designat o se li hagi sol·licitat que dugui a terme la mediació.
La persona mediadora ha de fer la seva tasca propiciant el màxim equilibri
possible entre les parts, sense decantar-se per cap d’elles, sinó afavorint i
potenciant la participació de les dues parts de manera igual.

Fernández Millán, Juan Manuel; Ortíz
Gómez, M. del Mar
Los conflictos: cómo desarrollar
habilidades como mediador

Tébar Belmonte, Lorenzo
El perfil del profesor mediador :
pedagogía de la mediación
Madrid : Santillana, 2003

Saéz Rodríguez, Concepción (Coord.)
La mediación familiar, la mediación
penal y penitenciaria, el estatuto del
mediador: un programa para su
regulación

Madrid : Pirámide, 2006
Cizur Menor : Thomson Aranzadi, 2008

Moreno, Eloy; Serrano, Roberto; Vernengo, Nancy Carina
Asesoramiento y habilidades profesionales del abogado : especial consideración
a la mediación, arbitraje y conciliación

Frenkel, Douglas N.; Stark, James H.
The practice of mediation
New York : Wolters Kluwer Law & Business,
2008

Barcelona : Bosch, 2014
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Mediació familiar
La Llei catalana 15/2009 de 22 de juliol de mediació en l’àmbit del dret privat entén per mediació el procediment no jurisdiccional de caràcter voluntari i confidencial que s'adreça a facilitar la comunicació entre les persones,
per tal que gestionin per elles mateixes una solució dels conflictes que els
afecten, amb l'assistència d'una persona mediadora que actua d'una manera imparcial i neutral.
A l’article 2 es fixen matèries que poden ser objecte de mediació, és una
llista oberta i, entre d’altres, cita les matèries regulades pel Codi civil de
Catalunya que, en situacions de nul·litat matrimonial, separació o divorci,
hagin d'ésser acordades en el corresponent conveni regulador; els acords a
assolir per les parelles estables en trencar-se la convivència; la liquidació
dels règims econòmics matrimonials; els elements de naturalesa dispositiva
en matèria de filiació, adopció i acolliment, i també les situacions que sorgeixin entre la persona adoptada i la seva família biològica o entre els pares
biològics i els adoptants, com a conseqüència d'haver exercit el dret a
conèixer les dades biològiques; els conflictes derivats de l'exercici de la potestat parental i del règim i la forma d'exercici de la custòdia dels fills, etc.

Soria, Miguel Ángel; Villagrasa, Carlos;
Armadans, Immaculada
Mediación familiar: conflictos: técnicas,
métodos y recursos

Duplá Marín, Maria Teresa (coord.)
El régimen jurídico de la mediación
familiar en España : análisis de la
normativa autonómica
Santiago de Compostela : Andavira, 2012

Ripol-Millet, Aleix
Estrategias de mediación en asuntos familiares
Madrid : Reus, 2011

Souto Galván, Esther (dir.)
Mediación familiar
Madrid : Dykinson, 2012

Barcelona : Bosch, 2008
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Mediació penal
Segons la Recomanació R(99) 19, del Comitè de Ministres del
Consell d'Europa, de setembre de 1999, la mediació penal és tot
procés que permet a la víctima i al delinqüent participar activament, si ho consenten lliurement, en la solució de les dificultats
resultants del delicte, amb l'ajuda d'un tercer independent, el
mediador.
És un procediment de diàleg i comunicació voluntari que té per
objecte la reparació i compensació de les conseqüències del fet
delictiu mitjançant una prestació voluntària de l'autor a favor de
l'ofès o la víctima i quan no sigui possible realitzar-ho davant l'ofès, es farà per a la comunitat.
La mediació penal és considerada com la forma més innovadora
d'abordar els problemes lligats a cert tipus de criminalitat: la reparació, la restitució i la reconciliació s'erigeixen en valors complementaris de l'acció penal.

Sáez Valcárcel, Ramón; Ortuño Muñoz,
Pascual (dirs.)
Alternativas a la judicialización de los
conflictos: la mediación
Madrid : Consejo General del Poder Judicial.
Centro de Documentación Judicial, 2007

Ríos, Julián Carlos; Pascual, Esther; Bibiano, Alfonso
La mediación penal y penitenciaria:
experiencias de diálogo en el sistema
penal para la reducción de la violencia y
el sufrimiento humano
Madrid : COLEX, 2006

Gordillo Santana, Luis F.
La justicia restaurativa y la mediación
penal
Madrid : Iustel, 2007

Fernández Nieto, Josefa; Solé Ramón,
Anna María
El impacto de la mediación en los casos
de violencia de género: un enfoque
actual práctico
Valladolid : Lex Nova, 2011
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Mediació de consum
L’article 2 del Decret 98/2014 de la Generalitat de Catalunya de 8
de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de
consum, estableix que aquesta és un procediment voluntari de
resolució extrajudicial de conflictes mitjançant el qual les persones consumidores i els empresaris o empresàries promouen l’obtenció d’una solució consensuada a un conflicte, amb la intervenció d’una persona mediadora formada en mediació que actua
de manera imparcial, experta i neutral.
Disposa, així mateix, que el procediment de mediació de consum
s’inicia a petició de la persona consumidora amb la presentació
d’un full oficial de queixa, reclamació i denúncia on es manifesti
la voluntat d’iniciar el procediment de mediació; o bé amb una
sol·licitud de mediació tramesa per qualsevol altre mitjà, inclosa
la presentació per mitjans telemàtics, en virtut de la qual pugui
quedar constància de la voluntat de la persona consumidora.

Barral Viñals, Immaculada
La mediación y el arbitraje de consumo:
explorando sistemas de ODR
IDP. Revista de Internet, Derecho y Política,
núm.11, 2010

González Pillado, Esther (coord.)
Resolución de conflictos en materia de
consumo: proceso y arbitraje
Madrid : Tecnos, 2010

Vilalta Nicuesa, Aura Esther
González Pillado, Esther (coord.)
Arbitraje y mediación en materia de
consumo
Madrid : Tecnos, 2012

Las reclamaciones de consumo en Cataluña y
el sistema de mediación institucional.Análisis
del Decreto 98/2014, de 8 de julio, sobre el
procedimiento de mediación en las relaciones
de consumo, a la luz de la normativa comunitaria y estatal.
Indret: Revista para el Análisis del Derecho,
núm. 4, 2014
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Mediació laboral
La mediació laboral presenta diversitat de mitjans o instàncies de mediació articulades pel legislador i per la pròpia autonomia col·lectiva. Cal
distingir entre els mecanismes de conciliació, mediació i/o arbitratge
creats i regulats pel legislador i els mecanismes de solució extrajudicial
de conflictes creats i regulats per la negociació col·lectiva (origen autònom).
En la categoria de mecanismes de mediació d’origen heterònom trobem:
el procediment administratiu de solució de conflictes davant l’autoritat
laboral en els casos de declaració de vaga; la conciliació obligatòria prèvia a la tramitació de qualsevol procediment laboral en conflictes individuals i col·lectius; i el procediment de conciliació, mediació i/o arbitratge
realitzat per la Inspecció de Treball i Seguretat Social en conflictes laborals i vagues. En la categoria de mecanismes de mediació d’origen autònom, s’inclouen aquells procediments de mediació realitzats pel Tribunal
Laboral de Catalunya; les comissions paritàries del Conveni Col·lectiu; els
òrgans de resolució extrajudicial de conflictes per als treballadors autònoms econòmicament dependents.

Viana López, César J.
Mediación laboral
Madrid : Dykinson, 2013

Valdés Dal-Ré, Fernando (dir.)
Conciliación, mediación y arbitraje
laboral en los países de la Unión
Europea
Madrid : Subdirección General de Publicaciones. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
2003

Santor Salcedo, Helena
La mediación en los conflictos
de trabajo: naturaleza y régimen
jurídico
Madrid : La Ley, 2006

Murphy, Jim
Cómo manejar los conflictos en el trabajo: cómo proceder ante los conflictos a
diario
Madrid : Fundación Confemetal, 2002
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Mediació ambiental
La mediació ambiental es presenta com una oportunitat en la
gestió d’alguns conflictes on la problemàtica que es tracta està
relacionada amb la qualitat de vida de les persones, les condicions ambientals i aspectes rellevants vinculats al territori.

Mondéjar Pedreño, Remedios
Mediación ambiental : recursos y
experiencias
Madrid : Dykinson, 2014

Alguns dels conflictes ambientals pertanyen a l’àmbit privat però
la gran majoria provenen del desplegament de polítiques públiques sectorials o territorials i impliquen accions col·lectives, interessos supraindividuals i, en ocasions, difosos.
L’especificitat d’alguns camps del medi ambient, la multitud de
conflictes que es generen d’abast territorial, lligats a la gestió del
territori, dels recursos naturals i la seva protecció, fan que la mediació ambiental aparegui com un recurs més participatiu, ràpid i
efectiu que els procediments administratius regulars i l’accés al
tribunals.

Ebner, Noam; Getz, Colleen
“ODR: The next green giant”
Conflict Resolution Quarterly, vol. 29,

Testa, Graciela; Gerpe, Marcela
“Medio Ambiente y mediación:
puntos de encuentro”
Revista de derecho urbanístico
y medio ambiente, núm. 290,
2014, pàgs. 95-120

Peñalver i Cabré, Alexandre
Les pretensions davant la inactivitat
administrativa en matèria sancionadora
ambiental

núm. 3, spring 2012, p. 283–307
València : Tirant lo Blanch ; Barcelona : Institut
d'Estudis Autonòmics, 2004
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El fons sobre mediació del CRAI de la Universitat de
Barcelona complementa la selecció que s’ofereix a
aquesta guia de lectura.
Podeu consultar-lo a http://crai.ub.edu.
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