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I 

ANTECEDENTS 
 
 
Únic. Mitjançant un escrit de 28 de desembre de 2020, la consellera 

de Justícia, Interior i Administració Pública va remetre a aquest Consell 
Jurídic Consultiu el Projecte de decret relatiu al Projecte de decret pel qual 
s'aprova el Reglament de Mediació de la Comunitat Valenciana.  

 
En la sol·licitud s'insta l'emissió del nostre dictamen conforme al que 

disposa l'article 10.4 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de la Generalitat, 
de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (LCJC). 

 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 
Primera. Sobre el caràcter de l'emissió del dictamen 
 

 La consulta s’efectua a l’empara de l’article 10.4 LCJC. Aquest precepte 
disposa que el Consell Jurídic Consultiu haurà d’informar preceptivament 
«els projectes de reglaments o disposicions de caràcter general que es dicten en 
execució de les lleis i de les seues modificacions».  

 
En el cas que ens ocupa, el Decret que s'informa es dicta en virtut de 

l'autorització continguda en la disposició final primera de la Llei 24/2018, de 
5 de desembre, de la Generalitat, de mediació de la Comunitat Valenciana, la 
qual «faculta el Consell per a dictar les disposicions que requerisquen el 
desenvolupament i l’execució de la (…) llei en un termini màxim d’un any». 

 
 
Segona. El marc general normatiu. 
 
1) Mètodes alternatius de resolució de conflictes. La Mediació. 
 

El propi de la funció jurisdiccional és tutelar el Dret objectiu. Els jutges 
i magistrats exerceixen la funció d’aplicar el Dret al cas concret. Ara bé, 
l’anterior no significa que no puga haver-hi altres mitjans de resolució de 
controvèrsies.  

 
Els denominats Mètodes Alternatius de Solució de Conflictes - MASC 

(ADR -Alternative Dispute Resolution- en el seu acrònim en anglés), 
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l'arbitratge, la conciliació, la mediació i la negociació, ocupen un lloc cada 
vegada més rellevant en tot procés de reforma i modernització de 
l'Administració de la Justícia. Els MASC són vies de participació ciutadana a 
través dels quals les persones poden gestionar els seus conflictes i 
discrepàncies. Afavoreixen el foment d'una cultura de la pau i del diàleg i així 
mateix, l'accés a aquesta forma alternativa de gestió de controvèrsies 
contribueix a la desjudicialització dels conflictes, la qual cosa repercuteix 
positivament en l'actuació de l'Administració de justícia. 

 
La mediació és un «equivalent jurisdiccional». Amb ella es resol un 

conflicte de caràcter jurídic amb efectes equivalents als que produeix una 
sentència, la qual cosa permetrà el seu compliment forçós. El seu fonament 
està en la intervenció d'un tercer que facilita una transacció de l'article 1809 
del Codi Civil. Com afirma el Tribunal Suprem (TS), «en la mediació les parts 
en conflicte arriben a un acord fent concessions recíproques, amb la diferència 
respecte de la transacció que intervé un tercer, el mediador, la funció del qual 
és restablir la comunicació entre les parts i preservar el respecte als principis 
que presideixen la mediació» (FJ 3 STS 2015/2018, d'11 d'abril). En un altre 
ordre de coses, la mediació suposa un mitjà per a fer efectiva la tutela judicial 
efectiva.  

 
Així ho ha posat de manifest el Consell General del Poder Judicial 

(CGPJ) en definir-la, en la seua Guia Pràctica de la Mediació intrajudicial de 
2016, com un mètode de resolució de conflictes «basat en el diàleg dels propis 
interessats canalitzat i dirigit per un professional per a trobar la solució 
adequada per a cadascun en el cas concret, és un mètode molt eficaç per a 
aconseguir atorgar la millor tutela judicial possible».  

 
Per això entén el CGPJ que «quan el Jutge deriva a mediació està 

donant compliment eficaç al dret reconegut en l'art. 24 de la Constitució 
Espanyola». A l'anterior afig que «la Carta Magna dels Jutges Europeus, 
aprovada pel Consell Consultiu del Consell d'Europa, en el seu article 15 diu: 
El jutge ha d'actuar per a assegurar la consecució d'una solució ràpida, eficaç 
i a un cost raonable dels litigis; ha de contribuir a la promoció de mètodes 
alternatius de resolució de conflictes». 

 
2) La Mediació en l'Estat Espanyol. 
 
La Llei 5/2012 de 6 de juliol de mediació en assumptes civils i 

mercantils en el seu preàmbul exposa que «La mediació, com a fórmula 
d'autocomposició, és un instrument eficaç per a la resolució de controvèrsies 
quan el conflicte jurídic afecta a drets subjectius de caràcter disponible. (…)Així 
mateix, aquesta Llei incorpora al Dret espanyol la Directiva 2008/52/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2008, sobre uns certs 
aspectes de la mediació en assumptes civils i mercantils. No obstant això, la 
seua regulació va més enllà del contingut d'aquesta norma de la Unió Europea, 



 4

en línia amb la previsió de la disposició final tercera de la Llei 15/2005, de 8 
de juliol, per la qual es modifica el Codi Civil i la Llei d'Enjudiciament Civil en 
matèria de separació i divorci, en la qual s'encomanava al Govern la remissió a 
les Corts Generals d'un projecte de llei sobre mediació. 

 
(…) La figura del mediador és, d'acord amb la seua conformació natural, 

la peça essencial del model, ja que és qui ajuda a trobar una solució dialogada 
i voluntàriament volguda per les parts. L'activitat de mediació es desplega en 
múltiples àmbits professionals i socials, requerint habilitats que en molts casos 
depenen de la pròpia naturalesa del conflicte. El mediador ha de tindre, doncs, 
una formació general que li permeta exercir aqueixa tasca i sobretot oferir 
garantia inequívoca a les parts per la responsabilitat civil en què poguera 
incórrer. 

 
(…) La present Llei se circumscriu estrictament a l'àmbit de 

competències de l'Estat en matèria de legislació mercantil, processal i civil, que 
permeten articular un marc per a l'exercici de la mediació, sense perjudici de 
les disposicions que dicten les comunitats autònomes en l'exercici de les seues 
competències.  

 

Reconeixent-se que «El mediador ha de tindre, doncs, una formació 
general que li permeta exercir aqueixa tasca» pel que «El títol III conté l'estatut 
mínim del mediador, amb la determinació dels requisits que han de complir i 
dels principis de la seua actuació». 

 
I en la seua disposició final cinquena s'indica: Títol competencial 
«Aquesta Llei es dicta a l'empara de la competència exclusiva de l'Estat 

en matèria de legislació mercantil, processal i civil, establida en l'article 
149.1.6a i 8a de la Constitució. No obstant l'anterior, la modificació de la Llei 
34/2006 s'efectua a l'empara de l'article 149.1.1a, 6a i 30a de la Constitució». 

 
I en la seua disposició final huitena. Desenvolupament reglamentari 

del control del compliment dels requisits de la mediació exigits en la Llei, 
s'indica: 

 
«1. El Govern, a iniciativa del Ministre de Justícia, podrà preveure 

reglamentàriament els instruments que es consideren necessaris per a la 
verificació del compliment dels requisits exigits en aquesta Llei als mediadors i 
a les institucions de mediació, així com de la seua publicitat. Aquests 
instruments podran incloure la creació d'un Registre de Mediadors i 
d'Institucions de Mediació, dependent del Ministeri de Justícia i coordinat amb 
els registres de Mediació de les comunitats autònomes, i en el qual en atenció 
a l'incompliment dels requisits previstos en aquesta Llei es podrà donar de 
baixa a un mediador. 

 



 5

2. El Govern, a iniciativa del Ministeri de Justícia, podrà determinar la 
duració i contingut mínim del curs o cursos que amb caràcter previ hauran de 
realitzar els mediadors per a adquirir la formació necessària per a 
l'acompliment de la mediació, així com la formació contínua que han de rebre. 

 
Reglamentàriament es podrà desenvolupar l'abast de l'obligació 

d'assegurament de la responsabilitat civil dels mediadors.» 
 
Amb posterioritat es va dictar el Reial decret 980/2013, de 13 de 

desembre, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de la citada Llei. 
 
En el seu preàmbul s'expressa: 
 
«La formació del mediador constitueix un requisit fonamental d'aquest, 

lligat a l'eficàcia amb la qual ha d'exercir la seua labor i que, a més de la Llei, 
empara la Directiva 2008/52/CE, sobre certs aspectes de la mediació en 
assumptes civils i mercantils. Aquesta norma europea estableix l'obligació dels 
Estats membres de fomentar “la formació inicial i contínua de mediadors per a 
garantir que la mediació es duga a terme de manera eficaç, imparcial i 
competent”. 

Aquest reial decret parteix d'una concepció oberta de la formació, 
concorde als principis de lliure prestació de serveis i lliure competència que 
regeixen l'actuació dels mediadors. Per això no s'estableixen requisits estrictes 
o tancats respecte a la configuració d'aqueixa formació, els quals amb caràcter 
general han d'estar relacionats amb la titulació del mediador, la seua 
experiència professional i l'àmbit en què preste els seus serveis. D'aquestes 
dependrà la formació que haja de rebre un mediador per a comptar amb la 
preparació necessària. 

No obstant això, dins d'aqueixa concepció oberta de la formació sí que 
sembla necessari establir algunes regles bàsiques que preserven l'objectiu 
d'aquella de dotar els professionals de la qualificació idònia per a practicar la 
mediació. Una primera previsió seria la dels seus continguts generals. La 
segona es refereix a la distribució d'aqueixa formació de caràcter teòric o 
pràctic, volent-se destacar la importància de les pràctiques com a part 
necessària de la formació del mediador, que requerirà no sols de la possessió 
d'un conjunt de coneixements, sinó també de l'aprenentatge sobre la manera 
de conjugar-los. La tercera és la duració mínima de la formació. I el quart 
condicionament consisteix en l'exigència de formació contínua que el mediador 
també ha de procurar-se. 

En qualsevol cas, en virtut dels termes de l'habilitació per a la seua 
aprovació continguda en la Llei 5/2012, de 6 de juliol, aquest reial decret es 
limita a regular els requisits mínims d'aqueixa formació, però sense establir de 
manera tancada la que haja de realitzar cada mediador.» 

 
La formació dels mediadors es regula en l'article 11 de la Llei 5/2012 

i en els articles 3 a 7 del Reial decret 980/2013, de 13 de desembre. Aquests 
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últims aborden la necessitat de formació dels mediadors en l'àmbit civil i 
mercantil, el contingut i duració de la seua formació específica (inicial) en 
aquests àmbits, i les característiques de la formació i els centres de formació 

 
La publicitat dels mediadors s'articula en els articles 8 al 23, a través 

de la creació del Registre de Mediadors i Institucions de Mediació, dependent 
del Ministeri de Justícia que amb l'excepció dels mediadors concursals, la 
inscripció en el registre no es configura amb caràcter obligatori sinó 
voluntària, regulant-se l'obligació d'assegurament que la llei imposa als 
mediadors en el seu article 14, i que s'articula a través d'un contracte 
d'assegurança de responsabilitat civil o garantia equivalent a fi de cobrir els 
danys i perjudicis derivats de la seua actuació, en els articles 26 al 29 L'últim 
capítol d'aquesta norma, articles 30 al 38, té per objecte la determinació de 
les línies bàsiques del procediment simplificat de mediació per mitjans 
electrònics, desenvolupant l'article 24 de la Llei. 

 
3) La mediació en la Comunitat Valenciana. Competències 

legislatives. 
 

Segons manifestem en el nostre dictamen 23/2018 sobre 
l'avantprojecte de la Llei 24/2018, «les principals fites normatives sobre la 
incorporació de la mediació en el nostre ordenament jurídic [valencià van ser] 
(…) la Llei 7/2001, de 26 de novembre, [de la Generalitat,] de mediació familiar, 
(…) la Directiva 2008/52/CE del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig 
de 2008, sobre uns certs aspectes de la mediació en assumptes civils i 
mercantils, (…), i (…)per a la seua adaptació a l'ordenament jurídic espanyol, 
(…) la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils», 
que va ser desenvolupada pel Reial decret 980/2013, de 13 de desembre. 

 
La Llei 24/2018, de la Generalitat, posa a la disposició dels ciutadans 

el recurs de la mediació, tant dins del procés judicial (mediació intrajudicial), 
com fora d’aquest (mediació extrajudicial), com a via alternativa a la 
jurisdicció i en l'exposició de motius conté la referència a l'Informe de 
l'Observatori sobre Assistència Jurídica Gratuïta en la Comunitat Valenciana 
(2017), que va proposar la promoció de la utilització de mètodes alternatius 
de resolució de conflictes. 

 
El reglament objecte de dictamen la desenvolupa i, com s'indica en el 

seu preàmbul, «destacant per la seua importància la regulació de la mediació 
gratuïta com a mecanisme necessari per a finançar la prestació de les 
actuacions que duu a terme la persona mediadora en el procés de mediació, 
així com perquè aquest es convertisca en un mitjà accessible per a la ciutadania 
afavorint la seua efectiva implantació». 

 
A pesar que l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana 

(EACV) no recull explícitament la competència en matèria de mediació, 
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segons vam dir en el nostre Dictamen 23/2018, «la disposició addicional 2a 
Llei 5/2012 [de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils] 
permet situar l'habilitació competencial en matèria de mediació, en les 
competències assumides en matèria de mitjans personals i materials al servei 
de l'Administració de Justícia, donada la naturalesa alternativa de la 
mediació com a mecanisme alternatiu de resolució de conflictes i de reducció 
de la litigiositat» (consideració 5.2). De manera anàloga a l'arbitratge, és un 
«equivalent jurisdiccional» (cf. FJ 9 b) 10 STC 15/1989, de 26 de gener). 

 
D'acord amb la disposició addicional segona de la Llei 5/2012, «les 

administracions públiques competents per a la provisió de mitjans materials al 
servei de l'Administració de Justícia proveiran la posada a la disposició dels 
òrgans jurisdiccionals i del públic d'informació sobre la mediació com a 
alternativa al procés judicial» (apartat 1). També «procuraran incloure la 
mediació dins de l'assessorament i orientació gratuïts previs al procés (…) en 
la mesura que permeta reduir tant la litigiositat com els seus costos» (apartat 
2). 

 
Paral·lelament, la Generalitat està facultada per a dictar normes que 

regulen la mediació a partir dels apartats 3 i 36 de l'article 49.1r EACV. 
Aquests faculten la Generalitat per a dictar «normes (…) de procediment (…) 
derivades de les (…) especialitats de l'organització de la Generalitat» i assumir 
competència en matèria d’«administració de justícia, sense perjudici del que 
disposa la legislació de desenvolupament de l'article 149.1.5a de la 
Constitució». Així mateix, «la Generalitat vetlarà per una Administració de 
Justícia sense demores indegudes i pròxima al ciutadà» (article 9.3 EACV). 

 
Així mateix, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana 

estableix en l'article 9.3 que «La Generalitat vetlarà per una Administració de 
Justícia sense demores indegudes i pròxima al ciutadà.» 

 
De tots aquests preceptes resulta que la Generalitat té competència per 

a aprovar normes procedimentals derivades de les particularitats de 
l’organització de la Generalitat -com ve assenyalant reiteradament el Tribunal 
Constitucional (TC) des de la STC 56/1990, de 29 de maig- en relació amb els 
mitjans personals i materials de l’Administració de justícia. Per al Tribunal 
Constitucional, l’article 149.1.5 de la Constitució no arriba a aquesta matèria, 
denominada gràficament «administració de l’Administració de Justícia». «Al 
costat d’aquest nucli irreductible que constitueix la competència de l’article 
149.1.5, existeix un concepte més ampli d’Administració de Justícia en el qual 
s’inclou tot el relacionat amb els mitjans personals i materials que serveixen 
d’ajuda o auxili per a l’exercici de la funció jurisdiccional, però que no forma 
part d’aquest nucli irreductible» (FJ 6 STC 56/1990). 

 
La Llei 24/2018, de 5 de desembre, de la Generalitat, de mediació de 

la Comunitat Valenciana regula la mediació en la Comunitat Valenciana, en 
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l'àmbit de les seues competències i de conformitat amb la normativa de 
l'Estat.  

 
La constitucionalitat de la norma va ser estudiada per l'Advocacia 

General de l'Estat i determinats preceptes de la mateixa van ser objecte 
d'acord d'una Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de 
l'Estat-Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 
(DOGV) el 25 de setembre de 2019. Aquest acord va donar lloc a la modificació 
dels articles 1, 8.2, 8.3, 23 i 31 de la Llei 24/2018, de la Generalitat, per 
l'article 69 de la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures 
fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat, 
comprometent-se la Comunitat Autònoma al fet que el desenvolupament 
reglamentari previst en els articles 19.2 a) i 19.5 de la Llei fora conforme amb 
la legislació estatal i la seua normativa de desenvolupament, i en particular, 
al fet que el desenvolupament reglamentari de l'apartat 2 de l'article 19, 
resultara ajustat al que disposen els articles 4, 5 i 6 del Reial decret 
980/2013, de 13 de desembre, o normativa que, si escau, la substituïsca. 

 
Posteriorment, de nou va ser modificada la Llei 24/2018 per l'article 

82 de la Llei 30/2020, de 30 de desembre, de la Generalitat, de mesures 
fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat, 
modificant-se l'apartat 1 de l'article 37, l'apartat 2 de l'article 10, l'apartat 5 
de l'article 19 i l'apartat 4 de l'article 41 de la Llei 24/2018. 

 
En l'informe de competitivitat sobre el Projecte de decret del Consell 

del director general de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia s'indica: 
 
“La Llei 24/2018, de 5 de desembre, de mediació en la Comunitat 

Valenciana, no afecta la competència de mercat perquè la subjecció a la norma 
és voluntària. 

 
Així mateix, resulta important esmentar que la inscripció en el Registre 

de Persones i Entitats Mediadores de la Comunitat … és completament 
voluntària per a les persones mediadores…La voluntarietat d'inscripció en el 
registre respecta les normes sobre competència d'unitat de mercat recollides en 
Llei 20/2013, de 9 de desembre…amb la finalitat d'ajustar millor les seues 
previsions al que es disposa en l'article 11 de la Llei estatal 5/2012, de 6 de 
juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils, al no exigir a la persona 
mediadora estar inscrita per a exercir aquesta activitat, i a l'article 11 del Reial 
decret 980/2013, de 13 de desembre, pel qual es desenvolupen determinats 
aspectes de la citada Llei estatal 5/2012, en el qual també s'estableix la 
voluntarietat de la inscripció 

 
D'altra banda, la Llei 24/2018 preveu, en els seus articles 19.2.a) i 26, 

una sèrie de requisits de formació per a les persones mediadores que, d'acord 
amb el que es preveu en la Llei estatal 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en 
els assumptes civils i mercantils, han sigut introduïts amb la intenció de 
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garantir a les persones que decidisquen fer ús de la mediació d'uns serveis 
professionals i de qualitat en els quals, en tot cas, es respecten els principis 
essencials de la mediació. (…) D'altra banda, l'apartat 1 de la disposició 
addicional primera -també modificat per la citada Llei 9/2019- contempla que 
podran inscriure's en el Registre de Persones i Entitats Mediadores de la 
Comunitat Valenciana, les persones i entitats mediadores ja inscrites en altres 
registres, amb subjecció a les exigències de la normativa estatal sobre lliure 
accés de les activitats de servei i el seu exercici, i de garantia d'unitat de 
mercat». 

 

La Secretaria General Tècnica del Ministeri de Justícia en el seu 
informe sobre l'examen de constitucionalitat del projecte de Decret pel qual 
s'aprova el Reglament de Mediació de la Comunitat Valenciana, des del punt 
de vista de la seua adequació a l'ordre constitucional de distribució de 
competències, indica: 

 
«El capítol V assenyala els requisits de titulació i formació específica i 

contínua que ha de reunir la persona mediadora per a exercir la mediació en 
l'àmbit de la Llei 24/2018, així com, els centres de formació i l'homologació pel 
Centre de Mediació de la Comunitat Valenciana de les activitats formatives en 
matèria de mediació. La Comunitat Autònoma es va comprometre al fet que el 
desenvolupament reglamentari previst en els articles 19.2 a) i 19.5 de la Llei 
24/2018 fora conforme amb la legislació estatal i la seua normativa de 
desenvolupament. En particular, al fet que el desenvolupament reglamentari de 
l'apartat 2 de l'article 19, resultara ajustat al que es disposa en els articles 4, 
5 i 6 del Reial decret 980/2013, de 13 de desembre, o normativa que en el seu 
cas la substituïsca. 

 
En aquest sentit, l'article 29.1 fa una remissió al Reial decret 980/2013, 

de 13 de desembre referent a la titulació i formació específica de les persones 
mediadores. No obstant això, en l'article 29.4 s'observa una divergència quant 
a la duració mínima de la formació específica de la persona mediadora en el 
supòsit del sistema de torns de mediació. S'aconsella respectar les previsions 
del Reial decret, tal com es va convindre en l'Acord de la comissió de Cooperació. 

 
Quant a la formació contínua, l'article 30 remet al Reial decret 

980/2013, de 13 de desembre, excepte en la formació del sistema de torns de 
mediació, on també es conté una previsió específica. 

 
S'aconsella la coordinació de la regulació reglamentària amb l'article 

11.2 de la Llei 5/2012, de 6 de juliol, quan preveu que els cursos específics 
impartits per institucions degudament acreditades tindran validesa per a 
l'exercici de l'activitat mediadora en qualsevol part del territori nacional». 

 
I conclou: «Per tot l'exposat, cal concloure que a resguard d'algunes 

previsions en matèria de formació de mediadors que podrien generar dubtes 
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sobre la seua compatibilitat amb el que s'estableix en la legislació estatal, la 
norma examinada seria correcta des del punt de vista de la seua adequació a 
l'ordre constitucional de distribució de competències». 

 
Per part de la Conselleria de Justícia es desestima aquesta observació 

«perquè com succeeix en el dret comparat autonòmic (Decret 65/2017 de la 
Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Junta d'Andalusia) es 
considera convenient exigir una formació més àmplia per a aquells supòsits de 
persones mediadores que sol·liciten la seua inscripció en Registre de Persones 
i Entitats Mediadores de la Comunitat Valenciana, no sols a efectes declaratius, 
sinó per a inscriure's també en el sistema de torns, i això perquè en considerar 
el mateix com un servei públic s'estima pertinent elevar les condicions que 
garantisquen una formació específica, adequada i professional d'aquelles 
persones que desitgen prestar aquest servei que comprén la prestació de la 
mediació gratuïta regulada en el capítol VIII d'aquest projecte. 

 
Segons l'exposat la regulació projectada no és contrària al que es 

disposa en els articles 4, 5 i 6 del Reial decret 980/2013, de 13 de desembre, 
pel qual es desenvolupen determinats aspectes de la Llei 5/2012, de 6 de juliol, 
de mediació en assumptes civils i mercantils, referits al contingut, duració i 
formació contínua de les persones mediadores que desitgen voluntàriament 
inscriure's a l'efecte de publicitat, en el Registre de Mediadors i Institucions de 
Mediació. Per això no es contravé l'Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació 
Administració General de l'Estat- Generalitat, en relació amb la Llei 24/2018, 
(BOE núm. 231 i DOGV núm. 8642), en el qual, entre altres punts, s'inclou que 
la Comunitat Autònoma es compromet al fet que el desenvolupament 
reglamentari de l'apartat 2 de l'article 19 resulte ajustat al que disposen els 
articles 4,5 i 6 del Reial decret 980/2013, de 13 de desembre, o normativa que 
en el seu cas la substituïsca.» 

 
Aquesta institució considera que el projecte de Reglament sobre el qual 

es dictamina respecta la referida competència estatal sobre l'estatut del 
mediador, així com l'acord bilateral aconseguit, i únicament introdueix 
determinades exigències específiques de formació en l'article 29.4 b) i en 
l'article 30.2 projectats en relació amb aquelles persones mediadores que 
desitgen formar part dels torns de mediació, dependents de l'administració 
autonòmica, previstos en l'article 31 de la Llei 24/2018 del Reglament 
projectat, destinats a proporcionar la mediació a aquelles persones que 
tinguen dret a la mediació gratuïta contemplada en aquesta llei o per derivació 
d'un procés judicial o arbitral, quan les parts no aconseguisquen un acord 
sobre la persona o entitat mediadora en el supòsit previst en l'article 30.4 
d'aquesta, estant la mediació gratuïta regulada en el capítol VIII d'aquest 
projecte, entenent que no es vulnera l'esperit de l'acord de la Comissió 
Bilateral, ni la normativa Estatal pels següents motius: 
 

A) El dret comparat autonòmic: 
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La Conselleria cita el Decret 65/2017, de 23 de maig, pel qual es 

modifica el Decret 37/2012, de 21 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament 
de desenvolupament de la Llei 1/2009, de 27 de febrer, reguladora de la 
Mediació Familiar en la Comunitat Autònoma d'Andalusia, en el preàmbul de 
la qual s'indica: «S'ha considerat, d'altra banda, la conveniència d'exigir una 
formació més àmplia per a aquells supòsits de persones mediadores que 
sol·liciten la seua inscripció en el registre de mediació familiar no sols als 
efectes declaratius sinó per a adscriure's també al sistema de torns, i això 
perquè en considerar aquest com un servei públic s'estima pertinent elevar les 
condicions que garantisquen una formació específica, adequada i professional 
d'aquelles persones que desitgen prestar aquest servei.»  

 
I en el seu article 5 que es modifica en aquest decret s'indica: «a) En el 

supòsit d'aquelles persones que s'inscriguen a l'efecte de publicitat i informació, 
la formació específica haurà de consistir a haver superat un curs amb una 
duració no inferior a 100 hores lectives o el seu equivalent en el Sistema 
Europeu de Transferència i Acumulació de Crèdits (ECTS), de les quals almenys 
35 hores tindran caràcter pràctic. b) En el supòsit d'aquelles persones que en el 
seu cas desitgen formar part del sistema de torns hauran de comptar amb una 
formació específica amb una duració no inferior a 300 hores lectives, o el seu 
equivalent en el Sistema Europeu de Transferència i Acumulació de Crèdits 
(ECTS), dels quals almenys 60 hores tindran un contingut de caràcter pràctic.» 

 
Per tant, per a l'accés als torns s'exigeix major formació que la que fixa 

la llei estatal per a ser mediador.  
 
A Cantàbria la Llei 4/2017, de 19 d'abril, per la qual es modifica la 

Llei 1/2011, de 28 de març, de mediació de Cantàbria en el seu preàmbul 
s'indica: «… fins a la citada Llei 5/2012, de 6 de juliol, sent posterior a la Llei 
de mediació de Cantàbria de 2011, la qual cosa implica ara la necessitat 
d'adaptar la Llei de Cantàbria 1/2011, de 28 de març, a les exigències 
establides en la Llei 5/2012, de 6 de juliol. Entre altres qüestions, s'ha de 
revisar l'àmbit d'aplicació de la Llei autonòmica, delimitant en quins supòsits 
aquesta serà aplicable. També s'han d'equiparar les condicions per a exercir 
com a mediador professional, sense perjudici d'exigir-se requisits addicionals 
per a determinades matèries de mediació i per al cas de la mediació gratuïta». 

 
Si bé no ha sigut encara desenvolupada reglamentàriament, 

s'estableix l'exigència de requisits addicionals en el cas de la mediació 
gratuïta. 

 
Al País Basc, la Llei 1/2008, de 8 de febrer, de mediació familiar, 

modificada per la Llei 7/2012, de 23 d'abril, en el seu article 9.2., estableix: 
«La preparació citada en l'apartat anterior (acreditar titulació universitària o títol 
de grau en Dret, Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia, Treball Social o 



 12

Educació Social, o la titulació que en el desenvolupament reglamentari pel 
Govern Basc s'equipare a elles), que també haurà de ser desenvolupada 
reglamentàriament pel Govern Basc, haurà d'incloure en tot cas un curs 
teoricopràctic en mediació d'una duració mínima de 200 hores». 

 
La reforma s'efectua dos mesos abans d'entrar en vigor la Llei estatal 

i es fa per a adaptar-se a la directiva 2006/123/CE de 12 de desembre, 
relativa als serveis en el mercat interior, que suposa tant la llibertat 
d'establiment de les persones físiques i jurídiques nacionals d'un estat 
membre en el territori d'un altre estat membre com la llibertat de prestació de 
serveis sense necessitat d'establir-se en l'estat membre on aquests es presten, 
mantenint-se la redacció de l'article 92, que quant a formació exigeix més 
hores que l'article 5 del Reial decret 988/2013. 

 
Catalunya, en el Decret 135/2012, de 23 d'octubre (posterior a la llei estatal), 

pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l'àmbit 
del dret privat s'indica en el seu preàmbul que entre altres coses «Desenvolupa 
els criteris per a la necessària formació específica de la persona mediadora», 
establint en el seu article 21.1 Formació contínua de les persones mediadores 
que «Les persones mediadores inscrites en els registres del Centre de Mediació 
de Dret Privat de Catalunya han d'actualitzar la seua formació específica en 
mediació acreditant una participació activa mínima de 40 hores biennals en 
seminaris, jornades i altres activitats de formació, docència, supervisió, 
investigació o publicacions sobre mediació». S'estableix, per tant, una major 
formació específica en hores per a les persones inscrites en el Registre que la 
fixada en l'article 6 del Reial decret 980/2013.  

 
B) El Torn de mediació és un servei públic que se sufraga per 

subvenció  
 
El projecte normatiu implica transferir a les persones beneficiàries de 

la subvenció fons públics de la Generalitat, aprovats anualment a través de 
la seua llei de pressupostos. La Llei 28/2018 recull la línia S8409000, 
denominada «Subvenció a persones físiques i jurídiques mediadores de la 
Comunitat Valenciana. La Generalitat finança aquest tipus d'ajudes de 
concessió directa, de conformitat amb el que disposa l'article 168.1.b) de la 
Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector 
públic instrumental i de subvencions. Es tracta d'una subvenció conceptuada 
com de caràcter legal, de les previstes en la lletra B) de l'article 168.1 de la 
Llei 1/2015, això és, es tracta d'una subvenció imposada per una norma amb 
rang legal com ho és, en aquest cas, la Llei 24/2018, per tant la seua inclusió 
en els pressupostos de la Generalitat és necessària. 

 
La competència de la Generalitat per a regular els torns en els quals 

s'integren les persones mediadores que prestaran el servei de mediació 
gratuïta es troba plasmada en l'article 36.5a de l'Estatut d'Autonomia de la 
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Comunitat Valenciana, conforme al qual la Generalitat ostenta «La 
competència per a ordenar els serveis de justícia gratuïta que podran prestar-
se directament o en col·laboració amb els col·legis d'advocats i les associacions 
professionals». 

 
El servei de mediació gratuïta a favor de les persones amb dret a la 

gratuïtat, serà subvencionat per l'administració autonòmica, que pot establir 
els requisits que han de complir els qui s'acullen a les subvencions que 
concedeix aquesta administració 

 
C) Remissió a la Llei d'Assistència Jurídica Gratuïta 1/1996 
 
En l'esborrany de l'Avantprojecte de llei estatal, d'impuls a la mediació 

any 2019, únicament es preveu modificar l'article 6 de la Llei d'assistència 
jurídica gratuïta ampliant-se a la mediació «quan aquesta siga pressupòsit 
processal per a l'admissió de la demanda o resulte de la derivació judicial» i 
es recull en un nou apartat l'11 de l'article 6 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, 
d'assistència jurídica gratuïta.  

 
La disposició addicional segona. De la Llei 5/2012 Impuls a la 

mediació estableix: «Les administracions públiques competents procuraran 
incloure la mediació dins de l'assessorament i orientació gratuïts previs al 
procés, previstos en l'article 6 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència 
jurídica gratuïta, en la mesura que permeta reduir tant la litigiositat com els 
seus costos.» 

 
Es remet per tant a la Llei 1/1996 d'AJG, que indica en el seu actual 

article 6 que «El dret a l'assistència jurídica gratuïta comprén les següents 
prestacions: 1 Assessorament i orientació gratuïts previs al procés als qui 
pretenguen reclamar la tutela judicial dels seus drets i interessos, així com 
informació sobre la possibilitat de recórrer a la mediació o altres mitjans 
extrajudicials de solució de conflictes, en els casos no prohibits expressament 
per la llei, quan tinguen per objecte evitar el conflicte processal o analitzar la 
viabilitat de la pretensió». 

 
I en el seu article 25 la Llei 1/1996, Formació i especialització, 

estableix: 
 
«El Ministeri de Justícia, de manera coordinada amb les comunitats 

autònomes competents, previ informe dels Consells Generals de l'Advocacia i 
dels Procuradors dels Tribunals d'Espanya, establirà els requisits generals 
mínims de formació i especialització necessaris per a prestar els serveis 

obligatoris d'assistència jurídica gratuïta, a fi d'assegurar un nivell de qualitat 
i de competència professional que garantisca el dret constitucional a la defensa. 
Aquests requisits seran d'obligat compliment per a tots els Col·legis 
Professionals». 
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En l'Ordre Ministerial de 3 de juny de 1997 del M. de Justícia 

s'estableixen els requisits mínims de formació i especialització necessaris per 
al torn d'ofici i en la seua disposició primera s'indica:  

 
«1. S'estableixen com a requisits generals mínims exigibles als advocats 

per a prestar els serveis d'assistència jurídica gratuïta els següents (…) b) 
Acreditar més de tres anys en l'exercici efectiu de la professió. c) Estar en 
possessió del diploma del curs d'Escola de Pràctica Jurídica o de cursos 
equivalents homologats pels Col·legis d'Advocats, o haver superat els cursos o 
proves d'accés als serveis de torn d'ofici…2. Excepcionalment, la Junta de 
Govern de cada col·legi podrà dispensar motivadament el compliment del 
requisit establit en la lletra c) del punt anterior, si concorregueren en el 
sol·licitant mèrits i circumstàncies que acreditaren la seua capacitat per a la 
prestació del servei. Segon. Requisits generals mínims exigibles als 
Procuradors…». 

 
En el Decret 17/2017, Reglament d'Assistència Jurídica Gratuïta de 

la Comunitat Valenciana, l'article 38 estableix: «Sense perjudici dels requisits 
generals mínims de formació, especialització i prèvia experiència professional, 
que establisca el Ministeri de Justícia, per a la prestació de serveis 
d'assistència jurídica gratuïta, la conselleria de la Generalitat que tinga 
atribuïdes les competències en matèria de justícia podrà establir, mitjançant 
Ordre, els requisits complementaris d'obligat compliment per als col·legis 
professionals de la Comunitat Valenciana, oït el Consell Valencià de Col·legis 
d'Advocats. 2. A l'efecte de l'apartat anterior, perquè puguen prestar la seua 
actuació professional en els diferents torns especialitzats per ordres 
jurisdiccionals o branques jurídiques a què es refereix l'article 37 d'aquest 
reglament, els col·legis d'advocats exigiran a les advocades i advocats, per a 
l'accés o, si escau, continuïtat en cadascuna d'elles, l'acreditació d'experiència 
en les mateixes o la superació dels cursos formatius específics que 
s'establisquen a aquest efecte». 

 
La Llei de Mediació Estatal es remet a la Llei d'Assistència Jurídica 

Gratuïta, igual que el projectat reglament de mediació valencià, i encara que 
la LAJG està dirigida a advocats i procuradors, per a aquests si s'exigeix un 
plus per a estar en el Torn que per a l'exercici lliure de la professió, és evident 
que això també s'ha d'entendre exigible per a la resta de possibles mediadors 
provinents d'altres llicenciatures o graus, ja que la remissió de la noves 
normatives en mediació, ho és simplement a la LAJG. 

 
En resum, que en totes aquestes disposicions es parla de «requisits 

mínims» i en relació amb el torn d'ofici tant l'Ordre Estatal com el Decret 
autonòmic exigeixen més formació que per a l'exercici lliure de la professió 
d'advocat i procurador. 

 



 15

L'Estat està reconeixent que si es tracta d'un servei públic com és el 
torn d'ofici, és possible exigir una preparació i formació superior que per a 
l'exercici lliure de la professió. 

 
El projecte de reglament de mediació compleix amb totes aquestes 

pautes, perquè no impedeix a ningú que siga mediador que puga exercir i 
inscriure's si ho desitja en el Registre, però si vol pertànyer al torn de 
mediació, se li exigeix una major preparació. 

 
D) La formació de les persones mediadores, requereix una 

formació específica per a exercir la mediació i una altra formació 
continuada diferent a la formació per a l'especialització dels torns. 

 
En la Llei estatal el seu article 12. Qualitat i autoregulació de la 

mediació: «El Ministeri de Justícia i les Administracions públiques competents, 
en col·laboració amb les institucions de mediació, fomentaran i requeriran 
l'adequada formació inicial i contínua dels mediadors, l'elaboració de codis de 
conducta voluntaris, així com l'adhesió d'aquells i de les institucions de 
mediació a tals codis». 

 
Després, la formació inicial i contínua és necessària i s'ha de requerir 

(article 24 de la Llei valenciana 24/2018, en concordança amb l'Estatal). 
 
A més, segons ja ha manifestat el CGPJ en el seu informe al projectat 

article 29, indicant la proposta de modificar la redacció amb vista a precisar, 
amb la deguda claredat, la formació necessària per a inscriure's en cada 
especialitat, «sense que puga entendre's com a equivalent la formació 
específica, per a exercir la mediació, amb la necessària per a la inscripció en 
els diferents torns». 

 
Cal tindre en compte que la Llei Estatal no estableix torns per 

especialitats i sols es refereix a matèria civil i mercantil, sense més concreció, 
excloent altres matèries i així en el seu article 2 s'indica: 

 
«1. Aquesta Llei és aplicable a les mediacions en assumptes civils o 

mercantils, inclosos els conflictes transfronterers, sempre que no afecten drets 
i obligacions que no estiguen a la disposició de les parts en virtut de la legislació 
aplicable (…) 

 
2. Queden exclosos, en tot cas, de l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei: a) 

La mediació penal. b) La mediació amb les administracions públiques. c) La 
mediació laboral. d) La mediació en matèria de consum». 

 
En el projectat reglament, en la disposició transitòria primera es fixen 

8 torns que abasten els ordres civil, mercantil, penal, administratiu, laboral i 
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mediació en general. La determinació posterior i definitiva s'efectuarà per una 
ordre (article 24.2).  

 
Es podria entendre que existeix una llacuna legislativa, ja que només 

es troben regulats l'ordre mercantil i el civil, i les altres matèries que si 
s'inclouen en el torn d'ofici no podrien vulnerar la Llei de Mediació Estatal, en 
estar expressament excloses.  

 
No obstant això entenem que ha de donar-se un tractament unitari. 
 
E) No es contravé l'Acord de la Comissió Bilateral:  
 
A conseqüència de l'acord de la Comissió bilateral i per Llei 9/2019, 

de 23 de desembre, de la Generalitat, es van modificar els articles 1 (àmbit 
competencial de la CV), 8 (confidencialitat remissió a la legislació estatal) 20 
(codi de conducta voluntari), 23 i 31 (triar lliurement persona o entitat 
mediadora estiga o no inscrita en Registres), 41 (reconéixer el dret al 
mesurament gratuït a les persones amb discapacitat i víctimes de delicte, de 
conformitat a normatives estatals). 

 
El Reial decret 980/2013, de 13 de desembre, quant a formació en el 

seu article 4 disposa el contingut mínim per a la formació específica inicial de 
la persona mediadora; en el 5, la duració mínima d'hores lectives en la 
formació inicial, i en el 6, la duració total mínimes en hores, en la formació 
contínua. 

 
Ni la llei 5/2012 ni el Reial decret 980/2013 es refereixen o citen la 

mediació gratuïta, o els torns en mediació. 
 
La Llei Valenciana 24/2018 estableix en el seu article 19.2: «Podran 

ser objecte d'inscripció en aquest registre les persones físiques que es troben en 
ple exercici dels seus drets civils, que desenvolupen totalment o parcialment la 
seua activitat mediadora en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, que 
voluntàriament el sol·liciten i complisquen els següents requisits: a) Estar en 
possessió de títol universitari oficial o de formació professional superior i 
comptar amb formació específica per a exercir la mediació que 
reglamentàriament es determine. b) Subscriure una assegurança o garantia 
equivalent que cobrisca la responsabilitat civil derivada de la seua actuació 
professional». Tot això de conformitat amb la norma estatal. 

 
El projectat article 29.4 estableix: «La duració mínima de la formació 

específica exigida a la persona mediadora serà diferent, segons la sol·licitud 
d'inscripció en la secció primera del Registre de Persones i Entitats Mediadores 
de la Comunitat Valenciana es realitze a l'efecte de publicitat i informació 
exclusivament o, també a l'efecte de formar part del sistema de torns de 
mediació establits en l'article 24 d'aquest decret: 
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a) En el supòsit d'aquelles persones que s'inscriguen a l'efecte de 

publicitat i informació, la duració mínima de la formació específica serà de 100 
hores lectives o el seu equivalent en el Sistema Europeu de Transferència i 
Acumulació de Crèdits (ECTS) de docència efectiva. Així mateix, per a la 
inscripció en el citat Registre, en aquest supòsit, es considerarà com a vàlida la 
certificació oficial de la inscripció en el Registre de Mediadors i institucions de 
Mediació del Ministeri de Justícia. D'igual forma i als mateixos efectes establits, 
serà vàlida la certificació oficial d'un registre de mediació o òrgan equivalent de 
qualsevol altra comunitat autònoma o Estat membre de la Unió Europea. 

 
b) En el supòsit d'aquelles persones que en el seu cas desitgen formar 

part del sistema de torns de mediació, hauran d'haver realitzat un o diversos 
cursos de formació específica que els permeten l'accés a diferents especialitats 
la duració de les quals, en conjunt, no siga inferior a 300 hores lectives, o en el 
seu equivalent en el Sistema Europeu de Transferència i Acumulació de Crèdits 
(ECTS) dels quals almenys 60 hores tindran un contingut de caràcter pràctic.». 

 
El supòsit contemplat en l'apartat a) transcriu les exigències de la 

norma Estatal i el b) aplicable sols al torn de mediació és on s'exigeix una 
formació específica superior, la qual cosa entenem justificat i possible 
legislativament, per les consideracions que s'han exposat. 

 
I perquè no quede dubte del respecte al lliure mercat, igualtat 

d'oportunitats o el reconeixement de la formació rebuda en altres institucions, 
l'article 29.5 estableix: «Serà vàlida la formació rebuda davant institucions 
estrangeres sempre que aquestes estigueren degudament acreditades en els 
seus respectius països i, si escau, es tindrà en compte per a completar la 
duració mínima exigida». 

 
Quant al projectat article 30 s'estableix en relació amb la formació 

contínua de les persones mediadores: 
 
«1. Les persones mediadores inscrites en la secció primera del Registre 

de Persones i Entitats Mediadores de la Comunitat Valenciana hauran de 
realitzar una o diverses activitats de formació contínua en matèria de mediació, 
de caràcter eminentment pràctic, almenys cada cinc anys, les quals tindran 
una duració total mínima de 20 hores, d'acord amb el que preveu el Reial decret 
980/2013, de 13 de desembre, o normativa que el substituïsca. 

 
2. En el supòsit d'aquelles persones mediadores que si escau desitgen 

formar part del sistema de torns de mediació, hauran de realitzar una o 
diverses activitats de formació contínua en matèria de mediació, almenys cada 
cinc anys, les quals tindran una duració total mínima de 50 hores. 
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3. La realització de cursos d'especialització en una matèria o especialitat 
de la mediació». 

 
La Llei Estatal 5/2012, article 11. Condicions per a exercir de 

mediador, estableix: 
 
«2. El mediador haurà d'estar en possessió de títol oficial universitari o 

de formació professional superior i comptar amb formació específica per a 
exercir la mediació, que s'adquirirà mitjançant la realització d'un o diversos 
cursos específics impartits per institucions degudament acreditades, que 
tindran validesa per a l'exercici de l'activitat mediadora en qualsevol part del 
territori nacional.» 

 
Per tant, aquest article conté un principi general, que el projectat 

article 30 respecta, ja que es refereix a la formació contínua i no impedeix a 
cap persona o entitat que puga inscriure's si compleix amb els requisits dels 
articles 4, 5 i 6 del Reial decret 980/2013, als quals expressament es remet. 
La formació en més solament és per al supòsit que el mediador vulga estar en 
els torns de mediació gratuïts, que subvenciona la Generalitat, i als quals pot 
pertànyer qualsevol persona mediadora amb la formació requerida. 

 
F) Directiva 2008/52/CE del Parlament Europeu i del Consell de 

21 de maig de 2008 sobre diversos aspectes de la mediació en assumptes 
civils i mercantils, i Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del 
Consell de 12 de desembre de 2006 relativa als serveis en el mercat 
interior. 

 
La DIRECTIVA 2008/52/CE estableix en el seu article 1.1: «L'objectiu 

de la present Directiva és facilitar l'accés a modalitats alternatives de solució 
de conflictes i fomentar la resolució amistosa de litigis promovent l'ús de la 
mediació i assegurant una relació equilibrada entre la mediació i el procés 
judicial». 

 
I en el seu article 4: «Qualitat de la mediació 1. Els Estats membres 

fomentaran, de la forma que consideren convenient, l'elaboració de codis de 
conducta voluntaris i l'adhesió dels mediadors i les organitzacions que presten 
serveis de mediació a aquests codis, així com altres mecanismes efectius de 
control de qualitat referents a la prestació de serveis de mediació. 2. Els Estats 
membres fomentaran la formació inicial i contínua de mediadors per a garantir 
que la mediació es duga a terme de manera eficaç, imparcial i competent en 
relació amb les parts». 

 
El projectat Reglament compleix amb aquests principis, sent innegable 

que, a través del torn de mediació gratuïta regulat en el projectat capítol VIII, 
es facilitarà l'accés a aquesta modalitat alternativa de solució del litigi, a més 
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d'exigir-se i garantir-se amb el segell de qualitat mediadora contemplat en el 
projectat article 53 la qualitat de la mediació.  

 
La Directiva 2006/123/CE estableix les disposicions generals 

necessàries per a facilitar l'exercici de la llibertat d'establiment dels 
prestadors de serveis i la lliure circulació dels serveis, mantenint, al mateix 
temps, un nivell elevat de qualitat en els serveis sense supeditar l'accés a una 
activitat de serveis o el seu exercici al compliment de requisits discriminatoris 
i així en el seu article 16 estableix «1. Els Estats membres respectaran el dret 
dels prestadors a prestar serveis en un Estat membre diferent d'aquell en el 
qual estiguen establits. L'Estat membre en què es preste el servei assegurarà 
la llibertat d'accés i el lliure exercici de l'activitat de serveis dins del seu 
territori». I en el seu article 22 regula la informació sobre els prestadors i els 
seus serveis; en l'article 23 les assegurances i garanties de responsabilitat 
professional, havent de subscriure una assegurança de responsabilitat 
professional adequat en relació amb la naturalesa i l'abast del risc, i en el seu 
article 26 estableix una política de qualitat dels serveis indicant: 

 
«1. Els Estats membres, en col·laboració amb la Comissió, prendran 

mesures complementàries per a fomentar que els prestadors asseguren de 
manera voluntària la qualitat dels serveis, en particular a través d'un dels 
mètodes següents: a) la certificació o avaluació de les seues activitats per part 
d'organismes independents o acreditats; b) l'elaboració de la seua pròpia carta 
de qualitat o la participació en cartes o etiquetes de qualitat elaborades per 
organismes professionals a nivell comunitari. 

 
3. Els Estats membres, en col·laboració amb la Comissió, prendran 

mesures complementàries per a animar els col·legis professionals, així com les 
cambres de comerç i d'oficis i les organitzacions de consumidors, que estiguen 
en el seu territori, a cooperar entre si a nivell comunitari amb la finalitat de 
fomentar la qualitat dels serveis, especialment facilitant l'avaluació de les 
competències dels prestadors». 

 
El Registre de Persones i Entitats Mediadores de la Comunitat 

Valenciana (projectat capítol IV), Formació (projectat capítol V), l'exigència 
d'assegurament (projectat capítol VI) i el foment i vigilància de la qualitat de 
la medicació, amb la creació del segell de qualitat (projectat capítol IX). 

 
En resum, la voluntarietat de la inscripció, així com la inscripció de 

tota persona mediadora que ho sol·licite i complisca amb els requisits 
«mínims» que estableixen els articles 4, 5 i 6 del RD 980/2013, garanteix la 
unitat de mercat, que recull l'experiència recaptada durant el procés de 
transposició de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior 
i lliure accés de les activitats de servei al seu exercici, i establiment, els 
projectats articles 29 i 30 no estableixen possibles restriccions d'accés a nous 
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operadors o suposen límits a la llibertat d'aquests per a competir o que 
restringisquen els seus incentius per a fer-ho. I quant al torn de mediació 
gratuïta amb unes normes de designació equitatives i transparents, que 
s'indemnitza mitjançant subvenció individual, al qual pot tindre accés 
qualsevol persona mediadora que complisca amb els requisits que s'exigeixen, 
està en línia de la Directiva 2008/52/CE, de facilitar l'accés a modalitats 
alternatives de solució de conflictes, vetlant per la qualitat del servei i la 
formació de les persones mediadores. 

 
 
Tercera. Procediment d'elaboració. 
 
En la tramitació del procediment s'han seguit tots els tràmits 

essencials exigits per la normativa d'aplicació a l'elaboració de disposicions 
generals. Aquestes disposicions són, fonamentalment: l'article 43 de la Llei 
5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell; els articles 129 a 
133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques; el Decret 24/2009, de 13 de febrer, del 
Consell, que regula, entre altres extrems, el procediment d'elaboració dels 
projectes normatius de la Generalitat, i l'article 25 del Decret 105/2017, de 
28 de juliol, del Consell, de desenvolupament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, 
de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.  

 
L'expedient s'inicia amb la resolució de la consellera de Justícia, 

Interior i Administració Pública, de 16 de gener de 2020. Aquesta acorda la 
incoació del procediment d'elaboració del projecte de decret del Reglament de 
mediació de la Comunitat Valenciana, d'ara en avant el Projecte de decret. 
Addicionalment encomana la seua elaboració al director de Reformes 
Democràtiques i Accés a la Justícia, en endavant el director general. La 
resolució es dicta a l'empara de l'article 39.1 del Decret 24/2009, del Consell. 

 
De conformitat amb el que preveu l'article 133.1 de la Llei 39/2015, el 

Projecte de decret es va sotmetre al tràmit de consulta pública prèvia, entre 
els dies 16 i 31 de gener de 2020. Així ho exposa el director general en el seu 
informe de 5 d'abril de 2020. En ell constata la difusió del Projecte de decret 
en la pàgina web de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració 
Pública, d'ara en avant la Conselleria, i la realització de 18 aportacions. Van 
al·legar al Projecte de decret els col·legis d'advocats de València i Alacant; el 
de procuradors de València, i el d'Educadors i Educadores de la Comunitat 
Valenciana; les Federacions Valencianes de Municipis i Províncies (FVMP) i 
per a la Mediació en la Comunitat Valenciana (FEPAMED CV), la Universitat 
Jaume I de Castelló, la Unió de Consumidors de València, els Cossos de 
Policia Local de València i Torrent, la lletrada de l'Administració de Justícia 
del Jutjat de Primera Instància número 1 d'Elx i una advocada-mediadora. 
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S'ha incorporat a l'expedient l'informe de necessitat i oportunitat, així 
com una memòria econòmica. Tots dos estan subscrits pel director general 
els dies 27 d'abril i 22 d'octubre de 2020, respectivament. Aquests documents 
són preceptius per així disposar-ho l'article 43.1 a) de la Llei del Consell.  

 
Del text del Projecte de decret, tal com preveu l'article 43.1 b) de la Llei 

del Consell, es va donar trasllat a Presidència de la Generalitat i a les 
conselleries d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i 
Transició Ecològica; Educació, Cultura i Esport; Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball; Hisenda i Model Econòmic; Igualtat i 
Polítiques Inclusives; Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital; 
Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica; Política 
Territorial, Obres Públiques i Mobilitat; Sanitat Universal i Salut Pública, i 
Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.  

 
Únicament van formular al·legacions les directores generals de 

Pressupostos i de la Infància i l'Adolescència, els dies 12 de juny i 17 de juny 
de 2020, respectivament, i el delegat de Protecció de Dades, el 16 de juny de 
2020. 

 
El compliment del tràmit d'audiència pública, previst en l'article 43.1 

c) de la Llei de Consell, es va dur a terme amb la publicació, en el DOGV, el 
26 de maig de 2020, de la resolució del director general, de 21 de maig de 
2020. En ella, es concedien 15 dies per a formular al·legacions, a comptar des 
de l'1 de juny de 2020, dia en què es va alçar la suspensió de terminis 
administratius per la declaració de l'estat d'alarma de 14 de març de 2020. 
També es va facilitar una direcció per a consultar l'expedient administratiu 
en línia. Addicionalment, seguint el que disposa l'article 25 del Decret 
105/2017, del Consell, es va difondre el text del Projecte de decret en la pàgina 
web de la Conselleria. De manera complementària es va remetre el Projecte 
de decret al Consell General del Poder Judicial. 

 
Com recull l'informe, de 22 d'octubre de 2020, del director general, 

van formular al·legacions: el Ministeri de Justícia; el Consell General del Poder 
Judicial (CGPJ); el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana 
(TSJ CV); els secretaris coordinadors d'Alacant, Castelló i València; el Grup 
Europeu de Magistrats per a la Mediació, Espanya (GEMME); la Universitat 
Catòlica de València Sant Vicent Màrtir (UCV); el Tribunal Eclesiàstic de 
l'Arquebisbat de València; l'Associació Professional d'Assessors Fiscals de la 
Comunitat Valenciana; les associacions In València Mediació (IVMED) i per a 
la Mediació i Resolució de Conflictes (AMAINA); les Federacions Valencianes 
de Municipis i Províncies (FVMP) i per a la Mediació a la Comunitat Valenciana 
(FEPAMED-CV); el Consell Valencià de Col·legis d'Advocats i els col·legis 
d'advocats d'Alacant i València; de Procuradors de València; de Graduats 
Socials de València; d'Educadors i Educadores Socials de la Comunitat 
Valenciana; d'Aparelladors; Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de 
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València; la Plataforma Alacantina de Persones Mediadores, i la Sra. I. L. R. 
Les seues propostes van ser assumides o rebutjades segons els casos. 

 
Així mateix, s'han evacuat els informes que es deriven de l'article 43.1 

d) de la Llei del Consell. Ens estem referint als informes transversals d'impacte 
per raó de gènere, en la família, la infància i l'adolescència, i en els objectius 
estratègics de competitivitat de la Comunitat Valenciana, així com el 
d'intervenció de grups d'interés i d'afectació en les aplicacions o sistemes 
d'informació. Els sis primers estan signats pel director general, el 27 d'abril 
de 2020, i l'últim pel director general de Tecnologies de la Informació i les 
Comunicacions, el 7 de maig de 2020. 

 
Aquests informes s'ancoren en els següents preceptes: article 19 de la 

Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva d'homes i dones; 
article 22 quinquies de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció 
jurídica del menor; la disposició addicional desena de la Llei 40/2003, de 18 
de novembre, de protecció a les famílies nombroses; l'article 130.2 de la Llei 
39/2015; l'article 18 de la Llei 25/2018, de la Generalitat, reguladora de 
l'activitat dels grups d'interés de la Comunitat Valenciana, i l'article 94.1 del 
Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el 
Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana. 

 
En relació amb els referits informes i, en particular, el d'impacte de 

gènere, hem de recordar el que ja hem reiterat en nombrosos dictàmens sobre 
la necessitat que siguen emesos pels òrgans de l'Administració especialitzats 
i competents en la matèria i no ser una mera recopilació de normativa 
aplicable, sense aportar dades de la situació real de dones i homes en l'àmbit 
on la norma desplegarà els seus efectes. Les dades que s'aporten són del llibre 
blanc de la mediació de Catalunya i dades de la xarxa oficines d'assistència a 
víctimes del delicte ateses per gènere l'any 2019 en les tres províncies de la 
Comunitat Valenciana, sense explicar la connexió que tenen aquestes dades 
amb la norma sobre la qual es realitza l'informe d'impacte de gènere, la qual 
cosa impedeix tindre un coneixement real de la situació d'homes i dones, 
impossibilitant que la norma projectada poguera adoptar mesures correctores 
que resultaren pertinents per a aconseguir la igualtat, a partir dels resultats 
que llançara aquesta anàlisi. Tanmateix, i malgrat això, en la valoració de 
l'impacte de gènere de la norma s'assenyala com a positiu, fonamentalment, 
amb base en què s'aplica un llenguatge no sexista i s'estableix la paritat en 
els òrgans col·legiats, assenyalant que aquestes mesures són accions 
positives. Mesures totes dues que en cap cas poden qualificar-se com a 
accions positives, sinó com a mesures d'igualtat de tracte establides en les 
lleis d'igualtat i d'obligat compliment. També s'observa al llarg de l'informe 
una confusió entre sexe i gènere, utilitzant tots dos termes indistintament. La 
categoria jurídica d'anàlisi per a la igualtat de dones i homes és el sexe (art.14 
CE) i no el gènere, com així es concreta en el desenvolupament de les lleis 
d'igualtat (LO 3/2007 i 9/2003 de 2 d'abril, la Generalitat, per a la igualtat 
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de dones i homes), en les quals la referència és a dones, homes o diferència 
per raó de sexe. 

 
Addicionalment, la directora general de Pressupostos va emetre, el 13 

de novembre de 2020, l'informe previst en el 26.1 de la Llei 1/2015, de 6 de 
febrer, de la Generalitat, d'hisenda, del sector públic instrumental i de 
subvencions. 

 
L'Advocacia de la Generalitat va evacuar, el 15 de desembre de 2020, 

l'informe jurídic a què es refereix l'article 5.2 h) de la Llei 10/2005, de 9 de 
desembre, de la Generalitat, de l'assistència jurídica de la Generalitat. 

 
 
Quarta. Estructura del projecte. 
 
La disposició general proposada revist la forma de decret del Consell. 

El seu contingut es divideix en una part expositiva, amb índex i preàmbul, i 
una altra dispositiva. Aquesta última composta per un article, sis disposicions 
addicionals, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria, dues 
disposicions finals i tres annexos. Els annexos contenen el Reglament de 
mediació de la Comunitat Valenciana i els mòduls i imports de la mediació 
gratuïta intrajudicial, judicial i extrajudicial. El contingut del Projecte de 
decret és el següent: 

 
Preàmbul 

 
Article únic. Objecte 

 
Disposicions addicionals 
 
Primera. Inscripcions en el Registre de les Entitats i de les Persones 

Mediadores Familiars de la Generalitat. 
Segona. Models normalitzats de sol·licituds, acreditacions i actes. 
Tercera. Protecció de dades de caràcter personal. 
Quarta. Personal de la unitat administrativa de suport al Centre de 

Mediació de la Comunitat Valenciana. 
Cinquena. Constitució del Consell Assessor de Mediació de la 

Comunitat Valenciana. 
Sisena. Mitjans electrònics, informàtics i telemàtics de la Generalitat. 

 
Disposicions transitòries 
 
Primera. Especialitats del sistema de torns de mediació. 
Segona. Subvenció de les actuacions de mediació gratuïta. 

 
Disposició derogatòria única. Derogació normativa. 
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Disposicions finals 
 
Primera. Desenvolupament normatiu. 
Segona. Entrada en vigor. 

 
Annex I Reglament de mediació de la Comunitat Valenciana. 
 
Capítol I. Disposicions generals. 
Article 1. Objecte. 
Article 2. Àmbit d'aplicació. 
 
Capítol II. Col·laboració i coordinació en l'àmbit de la mediació. 
Article 3. Col·laboració i coordinació amb l'Administració Local. 
Article 4. Relacions amb el Ministeri de Justícia i altres comunitats 

autònomes. 
Article 5. Col·laboració amb el Consell de General del Poder Judicial. 
Article 6. Col·laboració amb les entitats mediadores. 
Article 7. Dades a efectes estadístics. 
 
Capítol III. Organització administrativa en l'àmbit de la mediació. 
Secció 1a Del Centre de Mediació de la Comunitat Valenciana. 
Article 8. Definició i àmbit territorial. 
Article 9. Funcions. 
Secció 2a Del Consell Assessor de Mediació de la Comunitat 

Valenciana. 
Article 10. Definició. 
Article 11. Composició. 
Article 12. Nomenament i cessament de les vocalies. 
Article 13. Funcions de la Presidència, Vicepresidència i Secretaria. 
Article 14. Funcions del Consell Assessor de Mediació de la Comunitat 

Valenciana. 
Article 15. Funcionament i règim econòmic. 
 
Capítol IV. Registre de Persones i Entitats Mediadores de la Comunitat 

Valenciana. 
Secció 1a Organització. 
Article 16. Objecte. 
Article 17. Organització, estructura i seients registrals. 
Secció 2a Procediments. 
Article 18. Inscripció de les persones i entitats mediadores. 
Article 19. Efectes de la inscripció. 
Article 20. Informació a proporcionar. 
Article 21. Alta en el Registre i comprovació de dades. 
Article 22. Actualització i rectificació de dades. 
Article 23. Suspensió i baixa en el Registre. 
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Secció 3a Torns de mediació. 
Article 24. Torns de mediació. 
Article 25. Inscripció en el sistema de torns. 
Article 26. Designació de la persona mediadora. 
Secció 4a Coordinació amb altres registres. 
Article 27. Principi de coordinació. 
Article 28. Convenis de col·laboració. 
 
Capítol V. Formació 
Article 29. Titulació i formació específica de les persones mediadores. 
Article 30. Formació contínua de les persones mediadores. 
Article 31. Centres de formació. 
Article 32. Homologació de la formació. 
 
Capítol VI. L'assegurament de l'activitat de mediació. 
Article 33. Obligació d'assegurament de la responsabilitat civil 

professional de la persona mediadora. 
Article 34. Cobertura i suma assegurada. 
Article 35. Obligació d'assegurament de la responsabilitat de les 

entitats mediadores. 
 
Capítol VII. Procediment de mediació. 
Article 36. Caràcter presencial i representació. 
Article 37. Procediment. 
Article 38. Procediment per mitjans electrònics, informàtics i 

telemàtics. 
 
Capítol VIII. Mediació gratuïta. 
Secció 1a Gratuïtat de la mediació. 
Article 39. Criteris Generals. 
Article 40. Contingut del dret. 
Article 41. Procediment per al reconeixement del dret a la mediació 

gratuïta. 
Article 42. Sol·licitud. 
Article 43. Instrucció del procediment. 
Article 44. Resolució i notificació. 
Article 45. Subvenció de les actuacions de mediació gratuïta. 
Article 46. Import de la subvenció de les actuacions de mediació 

gratuïta. 
Article 47. Règim jurídic. 
Secció 2a Programes de foment de la mediació. 
Article 48. Programes de foment de la mediació. 
 
Capítol IX. Qualitat de la mediació. 
Secció 1a Qualitat. 
Article 49. Codi de conducta. 
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Article 50. Queixes i reclamacions. 
Article 51. Suggeriments i agraïments. 
Article 52. Enquestes de qualitat. 
Secció 2a Segell de qualitat mediadora. 
Article 53. Definició i objectius. 
Article 54. Requisits. 
Article 55. Atorgament, modificació i renovació del segell de qualitat 

mediadora. 
Article 56. Retirada del segell de qualitat mediadora. 
Article 57. Exempció de responsabilitat. 
 
Capítol X. Del procediment sancionador. 
Article 58. Consideracions generals. 
Article 59. Inici, instrucció i resolució del procediment sancionador. 

 
Annex II. Mòduls i imports de la mediació gratuïta intrajudicial. 
 
Annex III. Mòduls i imports de la mediació gratuïta extrajudicial. 
 
 
Cinquena. Observacions al contingut del projecte normatiu 
 
L'objecte del Decret és desenvolupar els aspectes fonamentals de la 

Llei 24/2018, de la Generalitat, com: la formació del mediador; 
l'assegurament de la seua responsabilitat; la publicitat dels mediadors a 
través del Registre de Persones i Entitats Mediadores de la Comunitat 
Valenciana; el Centre de Mediació de la Comunitat Valenciana com a entitat 
gestora de la mediació en la Generalitat, el Consell Assessor de la Comunitat 
Valenciana com a òrgan consultor; la mediació gratuïta; les especialitats 
organitzatives del procediment de mediació en la Generalitat, la col·laboració 
administrativa en matèria de mediació; la qualitat de la mediació, i el règim 
sancionador. Sobre aquestes matèries incorporades en l'annex primer com el 
Reglament de Mediació, es realitzen les següents observacions: 

 
I. De caràcter general 
 
Tant la Llei 5/2012, com el Reial decret 980/2013, de 13 de desembre, 

que la desenvolupa, regulen la mediació en els assumptes civils i mercantils. 
En canvi la Llei 24/2018, de la Generalitat -i el Projecte de reglament de 
mediació que s'informa- estenen el seu àmbit d'aplicació, no sols als 
assumptes civils i mercantils, sinó també als àmbits administratiu, laboral i 
penal.  

 
Així es desprén de la disposició transitòria primera del Projecte de 

decret. En ella es contempla, amb caràcter transitori, un sistema de torns en 
atenció a les especialitats més comunes en matèria de mediació, a saber: 
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mediació civil; mediació familiar; mediació mercantil; mediació penal; 
mediació administrativa i contenciosa administrativa; mediació laboral; 
mediació en matèria de trànsit, i mediació general. 

 
La major amplitud de l'àmbit d'aplicació de la normativa autonòmica, 

respecte de l'estatal, també resulta de l'article 3 b) de la Llei 24/2018, de la 
Generalitat. Aquest distingeix els conflictes que versen «sobre matèries de 
lliure disposició»- de «els relatius a matèries sobre les quals les persones 
acollides a mediació puguen aconseguir acords en virtut de la legislació que 
siga aplicable, quan la normativa estatal ho permeta». Ha d'entendre's aquest 
segon grup de matèries -v.gr. les associades a una actuació subjecta a Dret 
administratiu- que remeten a àrees del Dret no disponibles, en general, però 
en les quals pot tindre lloc la mediació en supòsits concrets(i.e .article 112.2 
de la Llei 39/2015, que permet -mitjançant llei- substituir el recurs d'alçada 
«per altres procediments d'impugnació, reclamació, conciliació, mediació 
arbitratge, davant òrgans col·legiats o comissions específiques no sotmeses a 
instruccions jeràrquiques»). 

 
L'anterior implica que les remissions que el Projecte de reglament de 

mediació efectua a la Llei 5/2012 i el Reial decret 980/2013, hagen 
d'entendre's, en principi, únicament a les mediacions subjectes a la Llei 
24/2018 en els àmbits civil i mercantil. Això implica que els preceptes 
d'aquestes disposicions -els articles de reexpedició- només podran aplicar-se 
als assumptes administratiu, penal i laboral, per via de l'analogia, en absència 
de previsió ad hoc per la legislació estatal.  

 
II. De caràcter singular al Projecte de decret 
 
A la fórmula aprovatòria 
 
Segons l'article 13.2 del Decret 24/2009, del Consell, «la fórmula 

aprovatòria farà referència als informes preceptius, a l'audiència concedida als 
òrgans consultius i a la norma o normes que habiliten l'òrgan per a dictar la 
disposició, llevat que pel seu número siga aconsellable la seua inclusió en la 
part expositiva. En tot cas, haurà de fer referència als informes o consultes 
d'aquells òrgans la regulació dels quals així ho exigeix».  

 
Per aquesta raó, és necessari indicar en la fórmula aprovatòria -o en el 

preàmbul- els tràmits de participació i consulta seguits en l'elaboració del 
Projecte de decret (consulta prèvia, audiència i informació pública), els informes 
o dictàmens sol·licitats (entre ells el de l'Advocacia General de la Generalitat), 
així com el precepte que habilita la Generalitat, en general, i el Consell en 
concret, per a aprovar el Projecte de decret (els apartats 3 i 36 de l'article 49.1 
EACV i l'apartat f) de la Llei del Consell).  
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Segons el parer d'aquest Consell, no és suficient indicar en 
l'antepenúltim paràgraf del preàmbul que “durant el procediment d'elaboració i 
tramitació de la present norma s'ha fomentat la participació (…) [i] han sigut 
consultades les entitats que estan (…) afectades per les determinacions 
d'aquest decret”.  

 
L'article 2.5 LCJC, estableix que les disposicions i resolucions de 

l'administració sobre assumptes dictaminats pel Consell Jurídic Consultiu, 
expressaran si s'adopten conforme amb el seu dictamen, o s'aparten d'ell. En 
el primer cas, s'usarà la fórmula "Conforme el Consell Jurídic Consultiu", en el 
segon, la d’"oït el Consell Jurídic Consultiu"».  

 
En la mesura en què el Consell Jurídic Consultiu encara no ha 

informat el Projecte de decret, la fórmula aprovatòria hauria de consignar 
totes dues fórmules («oït» i «conforme el Consell Jurídic Consultiu»), ja que 
abans de l'evacuació del nostre informe encara no és possible conéixer si les 
observacions essencials contingudes en ell seran ateses. 

 
A la disposició addicional sisena. 
 
En l'apartat 2, seria convenient que s'incloguera, com s'ha fet en altres 

comunitats autònomes, als col·legis professionals que poden tindre el seu 
propi registre de persones mediadores, la col·laboració de les quals pot ser 
rellevant per a tindre actualitzada la informació a la qual es refereix aquesta 
disposició 
 

A la disposició transitòria segona 
 
Aquesta disposició es remet a l'article 24 però no indica, ja que no que 

no estaran inscrits en el registre, entre qui o atenent quines circumstàncies 
es designaran els possibles mediadors, quedant totalment indeterminat, igual 
que no contempla que possibles interessats puguen postular-se per a ser 
designats. 

 
L'actual Registre únicament és de persones i entitats mediadores 

familiars i en la disposició transitòria primera ja s'organitzen 8 torns de 
mediació de diferents àrees. 

 
Seria aconsellable recopilar aquesta informació sobre les possibles 

persones mediadores dels col·legis i associacions professionals, 
organitzacions i entitats socials que intervinguen en matèria de mediació i 
compten amb registres propis de persones mediadores. 

 
Per seguretat jurídica i pel principi de transparència, i atés que es 

tracta del cobrament d'una subvenció, ha de concretar-se la manera i les 
condicions que determinaran la designació d'aquestes persones mediadores 
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fins a l'efectiva posada en funcionament del Registre de Persones i Entitats 
mediadores. 

 
III. Observacions a l'annex I 
 
A l'article 2.3 del Projecte de reglament de mediació 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 23 c) i 31.1 a) de la 

Llei 24/2018, en la seua redacció donada per l'article 69 de la Llei 9/2019, 
de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió 
administrativa i financera i d'organització de la Generalitat, s'estableix la 
possibilitat de triar o designar, una persona o entitat mediadora estiga o no 
inscrita en el Registre de Persones i Entitats Mediadores de la Comunitat 
Valenciana o qualsevol altre registre autonòmic o estatal, i en aquest cas i si 
s'acull al procediment de mediació de la Llei 24/2018, ha d'entendre's que se 
sotmet a aquest Reglament 

 
A l'article 6 del Projecte de reglament de mediació 
 
Es regula amb caràcter molt genèric la col·laboració amb entitats 

mediadores públiques i privades. 
 
Es troba a faltar, igual que sí que ho tenen altres normes 

autonòmiques, un article en el qual es determine la funció dels col·legis 
professionals, associacions professionals i entitats socials que fan mediacions 
en l'àmbit de les seues competències, els quals generalment compten amb els 
seus propis registres, per la qual cosa entre altres funcions podrien traslladar 
les modificacions hagudes en aquest, i recíprocament les del Registre de la 
Comunitat Valenciana a aquests, trasllats de les queixes al que es refereix el 
projectat article 50, foment i difusió de la mediació i molts altres camps de 
col·laboració amb l'Administració Autonòmica, a fi de desenvolupar una 
mediació de qualitat i actuar coordinadament 
 

A l'article 9 del Projecte de reglament de mediació 
 
Les funcions del Centre de Mediació de la Comunitat Valenciana, d'ara 

en avant el Centre, són les que s'enumeren en l'article 9.1 del Projecte de 
reglament de mediació. Aquest apartat desenvolupa l'article 18.3 de la Llei 
24/2018, de la Generalitat. Les lletres b), d), e) i n) reprodueixen o 
desenvolupen les lletres de la a) a la e) de l'article 18.3 de la Llei de mediació 
de la Comunitat Valenciana. La resta de lletres atribueixen noves funcions al 
Centre. 

 
Es proposa dedicar el primer apartat de l'article 9.1 del Projecte de 

reglament de mediació a les funcions del Centre ja reconegudes pel 18.3 de la 
Llei 24/2018, de la Generalitat. Aquestes funcions són les enumerades en les 
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lletres b), d) e) i n) de l'article 9.1 del Projecte de reglament de mediació. 
D'aquesta manera l'article 9.1 del Projecte de reglament de mediació 
s'ajustaria als apartats 5 i 6 de l'article 3 del Decret 24/2009, del Consell. 
Addicionalment, en un segon apartat l'article 9.1 del Reglament, podrien 
enumerar-se les funcions que li atribueix el Projecte de reglament de mediació 
ex novo. 

 
A l'article 11 del Projecte de reglament de mediació 
 
En l'apartat 1 c) d'aquest precepte del Projecte de Reglament de 

mediació es disposa que la persona titular de la secretaria serà «una persona 
funcionària que pertanga al grup de titulació A1 o A2 i ocupe un lloc adscrit a 
la Direcció General en matèria de mediació, amb veu i sense vot». 

 
No s'indica a qui correspon realitzar el nomenament de la persona 

titular de la Secretaria ni la del seu suplent, omissió que haurà d'esmenar-se 
en el text definitiu que s'aprove. 

 
En l'apartat 4.c) s'indica «c) La persona titular de la Conselleria 

competent en matèria de mediació, seleccionarà les persones proposades 
atenent els principis de diversitat i representativitat sectorial i territorial». 

 
Per tal com al llarg de l'article es fa freqüent referència a l’«experiència 

acreditada», seria convenient incloure com a criteri de selecció, a més del de 
diversitat i representativitat, el de «competència professional». 
 

A l'article 14 del Projecte de Reglament de Mediació 
 
L'article 21 de la Llei 24/2018 disposa que «s'estableix el segell de 

qualitat mediadora, que certificarà el Consell Assessor de Mediació de la 
Comunitat Valenciana», per la qual cosa hauria d'incloure's com a nou apartat 
entre les funcions d'aquest Consell Assessor, ja que en la lletra i) de l'apartat 
1 d'aquest precepte s'estableix únicament que el Consell Assessor té la funció 
de formular la «proposta de resolució dels procediments de concessió del segell 
de qualitat mediadora». 

 
En la mateixa línia, el text de l'article 53.1 del Projecte de reglament, 

on es defineix el segell de qualitat mediadora i es disposa que és una 
certificació concedida per la persona titular de la Presidència del Consell 
Assessor de Mediació a proposta d'aquest, igualment haurà de cohonestar-se 
amb el tenor de l'article 21 de la Llei. 

 
A l'article 16 del Projecte de reglament de mediació  
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Segons l'article 3.1 del Decret 24/2009, del Consell, en els textos de 
les disposicions generals «el text ha de ser clar i de fàcil compressió tant per la 
terminologia com per la redacció emprades».  

 
Se suggereix millorar la redacció de l'apartat 2. En particular es podria 

aclarir la connexió entre el primer paràgraf i les lletres a), b) i c). Per a això 
seria bastant diferenciar tres aspectes: 

 
 La voluntarietat de la inscripció dels mediadors en el Registre de 

Persones i Entitats Mediadores de la Comunitat Valenciana, d'ara en avant el 
Registre; 

 El requisit d'inscripció dels mediadors per a quedar subjectes a 
la Llei 24/2018, de la Generalitat (i en última instància poder ser designat 
mediador pel Centre de Mediació de la Comunitat Valenciana; 

 La competència del Centre de Mediació de la Comunitat 
Valenciana per a designar el que corresponga a la Generalitat, això és, d'acord 
amb l'article de la Llei 24/2018, en els supòsits de mediació gratuïta i de 
derivació d'un procés judicial o arbitral per falta d'acord entre les parts per a 
designar el mediador. 

 
A l'article 19.1 del Projecte de reglament de mediació. 
 
De conformitat amb l'article 3.1 del Decret 24/20, «no es redactaran 

apartats l'extensió o la complexitat dels quals dificulten la interpretació del seu 
contingut». 

 
Es recomana emprar dos o més frases en l'apartat 1. 
 
Formen part de la mateixa frase el paràgraf inicial i els subapartats 

1.1 i 1.2. Així es podria afirmar de manera separada i clara: 
 
 Que la inscripció en el Registre de Persones i Entitats Mediadores 

es realitzarà emprant el formulari d'ús obligatori facilitat per la Generalitat. 
 Que el formulari contindrà la informació prevista en els apartats 

1.1 i 1.2 de l'article 11.1 de Projecte de reglament de mediació segons es tracte 
de persones físiques o entitats de mediació. 

 Que el formulari contindrà un apartat en el qual el mediador o 
entitat mediadora declare sota la seua responsabilitat la veracitat de la 
informació facilitada. 

 Que el formulari haurà d'emplenar-se en línia emprant certificat 
reconegut de signatura electrònica. 

 
A l'article 20.1.1 m) del Projecte de reglament de mediació. 
 
Tal com s'expressa, podria deduir-se que a la persona mediadora se li 

exigeix el domini dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, quan 
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del projectat article 26.1 (designació de la persona mediadora) queda clar que 
n'hi ha prou que en domine un. 

 
Caldria, per això, cohonestar-se la redacció d'aquest apartat de 

l'article 20 amb la de l'article 26.1 del Projecte de reglament. 
 

A l'article 23.2 d) del Projecte de reglament de mediació. 
 
En relació amb la falta d'acreditació de la formació contínua, que pot 

suposar la baixa en el registre, hauria de concretar-se la manera d'acreditar-
ho, ja que posat en relació amb el projectat article 30, on es regula la formació 
contínua, tampoc s'especifica la manera d'acreditació, si una vegada 
realitzada per la persona mediadora aquesta ha de presentar-la en el Registre, 
en els terminis previstos, o si ha de tindre-la a la disposició de l'Administració 
per si és requerida per a la seua justificació. 

 
Per seguretat jurídica i com que la falta de justificació porta aparellada 

una sanció punitiva com és la baixa en el Registre, haurà d'establir-se el 
procediment d'acreditació de la formació contínua. 

 
En el projectat article 32 s'indica que «el procés d'homologació 

d'aquesta formació serà desenvolupat mitjançant ordre de la conselleria 
competent en matèria de mediació». Podria en el seu cas incloure's el procés 
d'acreditació de la formació adquirida enfront de l'Administració i la seua 
constància i inscripció en el Registre. 

 
També es proposa utilitzar dos o més frases en l'apartat primer de 

l'article 23.1. No existeix un punt i seguit entre el paràgraf inicial i les lletres 
a), b) i c). Per a això: 

 
 Es podria dedicar una frase en la qual s'expresse que la suspensió 

temporal de la inscripció en el Registre de Persones i Entitats Mediadores 
tindrà lloc a conseqüència de la fermesa d'una sanció de les de l'article 45 de 
la Llei 24/2018, de la Generalitat. 

 Es podria recollir en una altra frase el lapse de temps de 
suspensió -fins a dos mesos, de dos mesos i un dia fins a un any i d'un any i 
un dia fins a tres anys- segons es tracte de sancions lleus, greus i molt greus.  

 Caldria, en l'article 23.2 del Projecte de reglament de mediació, 
com a causa de baixa del Registre de Persones o Entitats Mediadores, la 
fermesa de les sancions molt greus. L'article 23.1 regula la suspensió 
temporal i l'article 23.2 la baixa definitiva. 

 
Als articles 26.2 i 37.2 del Projecte de reglament de mediació 
 
En l'apartat 2, de l'article 26 s'estableixen els casos en què no s'arribe 

a realitzar la sessió informativa «… quan es verifique la concurrència de causa 
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d'abstenció o de recusació, d'acord amb el que es preveu en la citada Llei 
40/2015». 

 
Hauria d'eliminar-se la paraula «citada», ja que és la primera vegada 

que s'esmenta la Llei 40/2015. 
 
D'altra banda, l'esment a aquesta llei es fa reproduint l'article 32 de la 

Llei 24/2018 (garantia d'imparcialitat), quan estableix: «Per a això estan 
obligades a comunicar a les parts en conflicte qualsevol circumstància personal 
que puga afectar la imparcialitat de les seues actuacions, inclosa, en tot cas, la 
concurrència d'alguna de les causes d'abstenció contemplades en la Llei 
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.» 

 
Per a major claredat haurien de citar-se l'article 23 i l'article 24 de la 

Llei 40/2015, on es recullen els motius d'abstenció per a intervindre en un 
procediment. 

 
El projectat article 37.2 a), al temps de regular el procediment de 

mediació, imposa al mediador designat pel Centre de Mediació de la 
Comunitat Valenciana una sèrie d'obligacions. En particular, aquesta lletra 
a) l'obliga a «contactar amb les parts en el termini dels deu dies (…) llevat que 
considere que concorren (…) alguna de les causes d'abstenció contemplades en 
la citada Llei 40/2015», d'1 d'octubre, de règim jurídic de sector públic. 

 
En la mesura en què els mediadors no són autoritats ni personal al 

servei de les administracions públiques, un mediador no és una persona 
sotmesa a una relació de subjecció especial amb la Generalitat o una altra 
Administració Pública, per la qual cosa la remissió a les causes d'abstenció 
de l'article 23.2 de la Llei 40/2015, com ho efectua l’anteriorment citat article 
26, només pot entendre's de manera analògica. 

 
En tot cas, cal tindre en compte l'article 13.5 de la Llei Estatal 5/2012 

segons el qual: 
 
«5. Abans d'iniciar o de continuar la seua tasca, el mediador haurà de 

revelar qualsevol circumstància que puga afectar la seua imparcialitat o bé 
generar un conflicte d'interessos. Tals circumstàncies inclouran, en tot cas: 

a) Tot tipus de relació personal, contractual o empresarial amb una de 
les parts. 

b) Qualsevol interés directe o indirecte en el resultat de la mediació. 
c) Que el mediador o un membre de la seua empresa o organització 

hagen actuat anteriorment a favor d'una o diverses de les parts en qualsevol 
circumstància, amb excepció de la mediació. 

En tals casos el mediador només podrà acceptar o continuar la mediació 
quan assegure poder mediar amb total imparcialitat i sempre que les parts ho 
consenten i ho facen constar expressament. 
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El deure de revelar aquesta informació roman al llarg de tot el 
procediment de mediació». 

 
Segons aquesta norma l'existència d'una causa que puga ser motiu 

d'abstenció no opera de manera automàtica perquè no haja d'actuar la 
persona mediadora, perquè depén d'aquesta que considere que pot mediar 
amb total imparcialitat i, coneguda la circumstància per les parts, aquestes 
ho accepten. 

 
L'article 23 de la Llei 40/2015, no dona aquesta opció perquè s'indica: 
 
«Les autoritats i el personal al servei de les administracions en els qui 

es donen algunes de les circumstàncies assenyalades en l'apartat següent 
s'abstindran d'intervindre en el procediment i ho comunicaran al seu superior 
immediat, qui resoldrà el procedent». 

 
És a dir, la decisió final d'abstindre's depén del superior immediat de 

la persona afectada, en contraposició amb l'article 13.5 de la Llei 5/2012, que 
depén en primer lloc de la decisió de la persona mediadora i en últim lloc de 
les parts en mediació. 

 
Per això, hauria sigut recomanable haver-se redactat un article 

específic en el qual s'especificaren les causes d'abstenció amb el matís 
introduït per l'article 13.5 de la Llei Estatal. 

 
Als articles 41.2 i 45.7 del Projecte de reglament de mediació. 
 
En l'article 41.2 es disposa: «La revocació del dret a l'assistència 

jurídica gratuïta comporta automàticament la revocació del dret a la mediació 
gratuïta. La revocació del dret a la mediació gratuïta és causa de reintegrament 
de la subvenció regulada en els articles 45 i següents del reglament». 

 
I en l'article 45.7 s'estableix: «Procedirà el reintegrament de l'import de 

la subvenció: 
 
a) En els supòsits que es determinen en l'article 37 de la Llei estatal 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, o normativa que la 
substituïsca. 

b) En els casos d'obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades 
per part d'altres administracions o ens públics o privats, la suma de les quals 
supere el cost de la mediació fixat per la persona mediadora en la sessió 
informativa i en l'acta de la sessió inicial constitutiva. 

c) En aquells procediments de mediació gratuïta en els quals la suma 
de les quanties percebudes per la realització de les actuacions dutes a terme 
per la persona mediadora, supere el cost de la mediació fixat per aquesta en la 
sessió informativa i en l'acta de la sessió inicial constitutiva». 
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Els supòsits de reintegrament contemplats en tots dos articles són 

diferents, ja que en el 41.2 la causa del reintegrament és pel fet que a les parts 
se'ls revoque el dret a l'assistència gratuïta, i en el 45.7 les causes del 
reintegrament són alienes a les parts. 

 
El reglament d'assistència jurídica gratuïta estableix en el seu article 

28.3 que «qui veja desestimat el seu dret a l'assistència jurídica gratuïta haurà 
d'abonar els lliures honoraris i drets econòmics reportats pels serveis 
efectivament prestats per les persones designades d'ofici»; i en el seu article 30 
que «la revocació de l'assistència Jurídica gratuïta es regirà pel que es disposa 
en la legislació estatal».  

 

La Llei 1/1996, d'assistència jurídica gratuïta, en l'article 19.1, quant 
a la revocació del dret, estableix: «La revocació contemplada en el paràgraf 
anterior portarà amb si l'obligació del pagament de tots els honoraris o drets 
reportats pels professionals intervinents des de la concessió del dret, així com 
de la quantitat equivalent al cost de les altres prestacions obtingudes en raó 
d'aquesta concessió, sense perjudici de les responsabilitats d'un altre ordre 
que, si escau, corresponguen». 

 
La regulació de l'article 41.2 és incompleta, ja que només estableix que 

la revocació del dret a l'assistència jurídica gratuïta és causa de reintegrament 
de la subvenció sense determinar la persona obligada a això o les 
conseqüències d'aquesta revocació i no pot completar-se amb el que disposa 
l'article 45.7, per ser supòsits diferents. 

 
Tenint en compte les normes que regulen l'assistència jurídica gratuïta 

a les quals s'ha fet referència, en el supòsit de revocació d'aquest dret 
l'obligació de reintegrar la subvenció, si ja s'haguera abonat, hauria de 
correspondre a la part i, de no haver-se satisfet, haurà d'abonar a la persona 
mediadora els seus honoraris. 

 
Per tant, es recomana completar l'apartat 2 de l'article 41, remetent-

se al fet que el reintegrament s'efectuarà en els supòsits i manera que es 
determinen en el Decret 17/2017, de 10 de febrer, del Consell, pel qual 
s'aprova el Reglament d'assistència jurídica gratuïta o normativa que el 
substituïsca. 

 
De caràcter formal 
 
1) Any d'aprovació del Projecte de decret 
 
En el títol del Projecte de decret, al temps de numerar-lo, haurà de 

substituir-se l'any 2020 per 2021. 
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En la fórmula d'aprovació haurà de substituir-se, en la data 
d'aprovació, 2020 per 2021. 

 
2) Competència per a aprovar el Decret 
 
Per error s'ha citat, en la fórmula aprovatòria, l'article 28 c) de la Llei 

del Consell, en comptes de l'article 18 f) d'aquesta. A més, en la fórmula 
aprovatòria no s'ha esmentat l'apartat 36a de l'article 49.1r EACV, que atribueix 
competències a la Generalitat en matèria d'administració de l'Administració de 
justícia. 

 
3) Decrets del Consell 
 
El tercer paràgraf de l'article 50.1 del Projecte de reglament de 

mediació esmenta el Decret 41/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual 
s'estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i 
l'avaluació dels plans i programes en l'Administració de la Generalitat i el seu 
sector públic instrumental. 

 
Per raons anàlogues a les descrites en el cardinal primer, es recomana 

referir-se a aquest decret, com a Decret 41/2016, del Consell, en la segona o 
ulteriors cites: tant en el mateix paràgraf quart de l'article 50.1 del Projecte 
de reglament de mediació, com en l'article 51.3 d'aquest.  

 
4) Òrgans amb competència en matèria de justícia 
 
L'article 4 del Projecte de reglament de mediació regula les 

relacions de la Generalitat amb el Ministeri de Justícia i les comunitats 
autònomes. El seu paràgraf segon esmenta el Ministeri de Justícia. D'altra 
banda, l'article 44.4 del Projecte de reglament de mediació, a l'hora de 
referir-se al recurs devolutiu contra la denegació de la mediació gratuïta, cita 
la Secretaria Autonòmica competent en matèria de mediació de la Conselleria 
de Justícia Interior i Administració Pública. 

 
Per part seua, a l'article 3.8 del Decret 24/2009, del Consell, que 

estableix que «les cites dels òrgans superiors i directius es realitzaran de 
manera genèrica amb referència a les funcions que tinguen atribuïdes». 

 
Per a atendre el que disposa el Decret 24/2009, del Consell, en principi 

caldria substituir en tots dos preceptes -articles 4 i 44.4 del Projecte de 
reglament de mediació- els esments al «Ministeri de Justícia» i la «Conselleria 
de Justícia, Interior i administració Pública» pel «Ministeri o Conselleria amb 
competències en matèria de justícia».  

 
Així, es podria expressar, en l'article 4, que la Generalitat col·laborarà 

amb els òrgans competents en matèria de mediació de l'Administració General 
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de l'Estat i la resta de comunitats autònomes, i en l'article 44.4, que el recurs 
d'alçada es resoldrà per la secretària autonòmica competent en matèria de 
justícia (sense necessitat d'especificar que està adscrita a la conselleria amb 
competències en matèria de justícia per a no ser redundants). 

 
L'escrit en els dos paràgrafs anteriors pot prendre's en consideració en 

el paràgraf número 14 del preàmbul i l'article 4 de l'índex, del Projecte 
de decret, així com en els 27,28.2, i 29.4 a) del Projecte de reglament de 
mediació. 

 
5) Administració General de l'Estat 
 
L'article 28.1 del Projecte de reglament de mediació contempla la 

possibilitat de la Generalitat de celebrar convenis de col·laboració amb altres 
comunitats autònomes, així com amb el Ministeri de Justícia, per a 
l'intercanvi d'informació i coordinació d'actuacions. 

 
Es recomana referir-se als convenis subscrits, per la Generalitat amb 

l'Administració General de l'Estat en comptes del ministeri amb competències 
en matèria justícia. És preferible referir-se a la persona jurídica en comptes 
de l'òrgan competent per a signar el conveni. A més, així es desprén de l'article 
48.2 de la Llei 40/2015, el qual assenyala que «en l'àmbit de l'Administració 
General de l'Estat (…), podran celebrar convenis els titulars dels Departaments 
Ministerials (…)». Això és així perquè, de conformitat amb l'article 3 de la Llei 
40/2015, «cadascuna de les Administracions Públiques (…) actua per al 
compliment dels seus fins amb personalitat jurídica única» (article 3.4 de la Llei 
40/2015). 

 
Per raons anàlogues també pot esmentar-se a l'Administració General 

de l'Estat, en comptes del Ministeri de Justícia, en primer paràgraf de 
l'article 4 del Projecte de reglament de mediació. 

 
6) Cita abreujada de normes 
 
«La primera vegada que aparega citada una norma s'identificarà amb 

el seu títol complet. Les posteriors cites podran realitzar-se expressant el seu 
títol complet o una fórmula abreujada d'aquest que identifique a la norma» 
(article 3.7 del Decret 24/2009, del Consell. Per a seguir aquest criteri: 

 
La Llei 39/2015, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, ha d'esmentar-se de 
manera completa en el paràgraf número 24 del preàmbul, l'apartat a) de la 
disposició addicional 3.6, totes dues del Projecte de decret i l'article 42.7 
del Projecte de reglament de mediació. En canvi hauria de citar-se de 
manera abreujada en els articles 44.3, 44.5 i 58.2 del Projecte de 
reglament de mediació. 



 38

 
La Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, 

del sector públic instrumental i de subvencions pot nomenar de manera 
completa en l'article 45.7 c) i abreujada en l'article 47, tots dos del Projecte 
de reglament de mediació. 

 
7) Cita de lleis 

 
Diversos preceptes fan referència a la Llei de mediació de la Comunitat 

Valenciana. Es recomana, en citar la Llei 24/2018, especificar que aquesta 
disposició general és una «llei de la Generalitat». Amb la finalitat de diferenciar 
les lleis aprovades per les Corts, de les de les Corts Generals, l'article 5.1 del 
Decret 24/2009, del Consell, prescriu que les disposicions generals de les 
Corts s'individualitzen com a lleis de la Generalitat. 

  
L'anterior ha de posar-se en relació amb els paràgrafs cinqué, sisé, 

seté, huité, nové, onzé, dihuité, vinté, vint-i-dosé i vint-i-tresé del 
preàmbul del Projecte de decret. També respecte dels articles 1, 2.1, 2.3, 
2.4, 3.1, 3.2, 8.1, 9.1 a), 9.1 e), 9.2, 14.1 a), 16.2, 19.1, 19.3, 23.1, 24.1, 
24.2, 26.1, 33.1, 36.1, 36.2, 37.1, 39.1, 39.2, 39.3, 39.4 in fine, 39.6, 40 
b), 42.3 f), 42.4 e), 43 b), 46.3, 46.4, 49, 50.1, 53.1, 54.2 d), 56.2 b), 58.1 
i 58.2 del Projecte de reglament de mediació. 

  
L'escrit en els paràgrafs anteriors és també d'aplicació a l'article 45.7 

in fine del Projecte de reglament de mediació respecte de la Llei 1/2015, 
de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic 
instrumental i de subvencions. 
 

8) Cita d'articles de normes 
 
L'article 3 del Projecte de reglament de mediació desenvolupa la 

col·laboració i coordinació de la Generalitat amb l'Administració local en 
matèria de mediació.  

 
Se suggereix indicar en l'apartat segon, si es considera oportú, que 

aquest està desenvolupant la coordinació de la Generalitat amb les entitats 
locals en matèria de mediació prevista en l'article 15.2 de la Llei 24/2018, de 
la Generalitat. La redacció remesa únicament remet a l'article, sense precisar 
l'apartat d'aquest. 

 
9) Errates 
 
L'article 12.5 de l'annex I del Projecte de reglament de mediació es 

remet, per a referir-se al cessament de determinats vocals del Consell 
Assessor de Mediació de la Comunitat Valenciana, als «ordinals 6,7 i 8 de la 
lletra d) de l'apartat 1 [de l'article 12]». 
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L'article 12.1 del Projecte de reglament de mediació no conté lletres ni 

ordinals en el seu primer apartat. Ha de corregir-se l'errata. Entenem que es 
refereix als apartats 4,5 i 6 de la lletra d) de l'apartat 1 de l'article 11. 

 
 
III 

CONCLUSIÓ 
 
 
Pel que queda exposat, el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana és del parer: 
 
Que el Projecte de decret de la Conselleria de Justícia, Interior i 

Administració Pública, pel qual s'aprova el Reglament de mediació de la 
Comunitat Valenciana és conforme amb l'ordenament jurídic. 
 
 V. H., no obstant això, resoldrà el que considere més encertat. 
 
 València, 10 de març de 2021 
 
 
       EL SECRETARI GENERAL 
 
 
LA PRESIDENTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HONORABLE SRA. CONSELLERA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I 
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. 
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VOT CONCURRENT QUE FORMULA LA CONSELLERA ASUNCIÓN 

VENTURA FRANCH A L’EXPEDIENT 712/2020. 
 
 
 
En l'exercici de la facultat que confereix l'article 64.3 del Reglament del 

Consell Jurídic Consultiu i estant d'acord amb el dictamen del Ple del Consell, 
es proposa el vot concurrent per discrepar de la fonamentació jurídica que 
realitza el Dictamen en la consideració segona apartat tercer sobre les 
competències legislatives en matèria de mediació de la Comunitat Valenciana 

 
 
La Comunitat Valenciana l'any 2001 aprova una llei sobre mediació 

familiar i en 2018 la Llei 24/2018, de 5 de desembre, de mediació de la 
Comunitat Valenciana, amb l'objectiu principal d'implantar, desenvolupar i 
impulsar un marc jurídic en el qual incardinar els procediments de mediació, 
presents i els que es puguen establir en un futur, intrajudicials i 
extrajudicials, que es desenvolupen en l'àmbit territorial de la Comunitat 
Valenciana (Preàmbul IV). La Llei 24/2018 es desenvolupa en el projecte de 
Decret sobre el qual s'emet el Dictamen. 

 
Entenem que la mediació està vinculada a la tutela judicial efectiva com 

ho afirma una gran part de la doctrina acadèmica i també la UE que en les 
directives sobre la matèria obliga els Estats a garantir la possibilitat d'aquests 
procediments, però no l'obligatorietat d’aquesta, per això el seu caràcter 
voluntari. La Directiva 2008/52/CE del Parlament i el Consell, de 21 de maig 
de 2008 sobre diversos aspectes de la mediació en assumptes civils i 
mercantils. El TJUE el 18 de març de 2010 dicta una sentència en matèria de 
consum, sobre el cas d'Itàlia que en les seues normes internes obligava, amb 
caràcter previ a l'accés a la justícia, a acudir a la mediació. El TJUE assenyala 
que l'obligatorietat de la mediació introdueix una etapa no jurisdiccional 
prèvia a l'accés als tribunals el que implica una limitació a la tutela judicial 
efectiva. Sobre la base d'aquesta problemàtica s'aprova la Directiva 
2013/11/UE relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum 
en la qual es permet l'obligatorietat sempre que no impedisca l'accés al 
sistema judicial. 

 
L'Estat espanyol transposa la Directiva en la Llei 5/2012, de 6 de juliol, 

de mediació d'assumptes civils i mercantils com un règim general aplicable a 
tota mediació que tinga lloc a Espanya i pretenga tindre un efecte jurídic 
vinculant (preàmbul II paràgraf 4). En la disposició addicional segona regula 
l'impuls a la mediació, amb la finalitat que les administracions públiques 
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competents proveïsquen de mitjans materials al servei de l'Administració de 
justícia, i la posada a la disposició dels òrgans jurisdiccionals i del públic, 
d'informació sobre la mediació com a alternativa al procés judicial. A més de 
procurar incloure la mediació dins de l'Assessorament i orientació gratuïts 
previs al procés, previstos en l'article 6 de la llei 10/1996, de 10 de gener. 
L'esmentada llei és desenvolupada pel RD 980/2013 de 13 de desembre. 

 
També el Tribunal Suprem es pronuncia en el mateix sentit que el TJUE 

sobre la mediació com un «equivalent jurisdiccional». Amb ella es resol un 
conflicte de caràcter jurídic amb efectes equivalents als que produeix una 
sentència, la qual cosa permetrà el seu compliment forçós. El seu fonament 
està en la intervenció d'un tercer que facilita una transacció, «en la mediació 
les parts en conflicte arriben a un acord fent concessions recíproques, amb la 
diferència respecte de la transacció que intervé un tercer, el mediador, la funció 
del qual és restablir la comunicació entre les parts i preservar el respecte als 
principis que presideixen la mediació» (FJ 3 STS 2015/2018, d'11 d'abril). 

 
Les comunitats autònomes, a pesar que la majoria d'elles no tenen 

competències concretes sobre la mediació, han desenvolupat una abundant 
legislació anticipant-se en la majoria dels casos a la legislació de l'Estat. Així, 
quasi totes les comunitats autònomes han aprovat lleis en aquest sentit. 

 
Malgrat això, moltes comunitats han fonamentat la seua competència 

en l'article 39 de la Constitució, altres en l'assumpció de competències de 
caràcter assistencial (serveis socials), també en la capacitat de resolució de 
conflictes en l'àmbit de la seua competència, en competències de 
desenvolupament legislatiu sobre professions regulades etc. Les comunitats 
autònomes han sigut pioneres en desenvolupar aquestes normes i 
indirectament han impulsat l'acció de l'Estat, obligat també per les directives. 

 
No obstant això, la problemàtica respecte als avanços legislatius de les 

comunitats autònomes i les normes estatals en aquesta matèria estan 
centrades en l'harmonització de les competències de l'Estat i les comunitats 
autònomes. Aquest no és un tema fàcil ni resolt, s'han modificat algunes lleis 
autonòmiques han hagut de reunir la Comissió bilateral, s'han anunciat 
alguns recursos encara que posteriorment no s'han formalitzat etc. Com 
ocorre sempre que s'aborden temes nous, en moltes ocasions, a través de 
matèries connexes que sí que estaven previstes en les competències de les 
comunitats autònomes. Sobre la base d'això entenc que és necessari delimitar 
i perfilar les regulacions per a assemblar-les amb la normes de l'Estat, 
intentant circumscriure-la al màxim en l'àmbit de les competències de la 
Comunitat; sobretot, amb la finalitat que prosperen aquestes experiències que 
representen un avanç respecte al tractament jurídic de la mediació i que 
poden influir en altres comunitats i també en el desenvolupament de la 
legislació Estatal. 
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La legislació valenciana és una de les pioneres i des de l'aprovació de la 
Llei 24/2018 i d'aquest projecte de Decret que la desenvolupa suposa una 
regulació de les més àmplies, en tant que la mediació no se circumscriu a 
l'àmbit dels assumptes civils i mercantils sinó a tots els procediments de 
mediació, presents i els que puguen establir-se en el futur, intrajudicials i 
extrajudicials que es desenvolupen en l'àmbit territorial de la Comunitat 
Valenciana. 

 
La Comunitat Autònoma Valenciana a diferència dels estatuts 

d'autonomia andalús i català -els articles 150.2 i 106.2 dels qual els habiliten 
per a «establir els instruments i procediments de mediació i conciliació en la 
resolució de conflictes en les matèries de la seua competència»- l'Estatut 
Autonomia de la Comunitat Valenciana (EACV) «no recull la competència en 
matèria de mediació» (com s'assenyala en l'informe, de 30 de juny de 2017, de 
l'Advocacia de la Generalitat en la Conselleria de Justícia, Administració 
Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, ref. 73/2017). 

 
La Comunitat Autònoma, tal i com s'ha assenyalat en el Dictamen, té 

competències per a aprovar normes procedimentals derivades de les 
particularitats de l'organització de la Generalitat, com ve assenyalant 
reiteradament el Tribunal Constitucional des de la Sentència 56/1990, de 29 
de maig en relació amb els mitjans personals i materials de l'Administració de 
Justícia. Aquesta competència no afecta el nucli del contingut de l'article 
149.1.5 sobre el qual té competència exclusiva l'Estat. Aquesta competència 
es limita a tot allò relacionat amb els mitjans personals i materials que 
serveixen de suport, ajuda o auxili per a l'exercici de la funció jurisdiccional. 

 
 
Així, segons vam dir en el nostre dictamen 23/2018, «la disposició 

addicional 2a Llei 5/2012 [de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i 
mercantils] permet situar l'habilitació competencial en matèria de mediació, en 
les competències assumides en matèria de mitjans personals i materials al 
servei de l'Administració de Justícia, donada la naturalesa alternativa de la 
mediació com a mecanisme alternatiu de resolució de conflictes i de reducció de 
la litigiositat» (consideració 5.2). De manera anàloga a l'arbitratge, és un 
«equivalent jurisdiccional» (cf. FJ 9 b) 10 STC 15/1989, de 26 de gener). 

 
Paral·lelament, la Generalitat està facultada per a dictar normes que 

regulen la mediació a partir dels apartats 3 i 36 de l'article 49.1r EACV. 
Aquests faculten la Generalitat per a dictar «normes (…) de procediment (…) 
derivades de les (…) especialitats de l'organització de la Generalitat» i assumir 
competència en matèria d’«administració de justícia, sense perjudici del que es 
disposa en la legislació de desenvolupament de l'article 149.1.5a de la 
Constitució». Així mateix, «la Generalitat vetlarà per una Administració de 
Justícia sense demores indegudes i pròxima al ciutadà» (article 9.3 EACV). 
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De tots aquests preceptes resulta que la Generalitat té competència per 
a aprovar normes procedimentals derivades de les particularitats de 
l'organització de la Generalitat, i -com ve assenyalant reiteradament el 
Tribunal Constitucional (TC) des de la STC 56/1990, de 29 de maig- en relació 
amb els mitjans personals i materials de l'Administració de justícia. Per al TC, 
l'article 149.1.5 de la Constitució no afecta aquesta matèria, denominada 
gràficament «administració de l'Administració de Justícia». Al costat d'aquest 
nucli irreductible que constitueix la competència de l'article 149.1.5, existeix 
un concepte més ampli d'Administració de Justícia en el qual s'inclou tot allò 
relacionat amb els mitjans personals i materials que serveixen d'ajuda o auxili 
per a l'exercici de la funció jurisdiccional, però que no forma part d'aquest 
nucli irreductible» (FJ 6 STC 56/1990). 

 
«No pot negar-se que, enfront d'aquest nucli essencial del que ha 

d'entendre's per Administració de Justícia, existeixen un conjunt de mitjans 
personals i materials que, certament, no s'integren en aquest nucli, sinó que es 
col·loquen, com diu expressament l'art. 122.1 [de la Constitució], en referir-se 
al personal, “al servei de l'Administració de Justícia”, això és, no estrictament 
integrats en ella. Com no resulten element essencial de la funció jurisdiccional 
i de l'autogovern del Poder Judicial, cal acceptar que les comunitats autònomes 
assumisquen competències sobre aquests mitjans personals i materials» (FJ 6 
STC 56/1990). 

 
Aquest Consell coincideix amb l'Advocacia General de la Generalitat que 

«la polèmica sobre les possibilitats que les comunitats autònomes puguen 
legislar sobre aquesta matèria [-la mediació-] està hui superada, centrant-se 
ara la controvèrsia en els límits als quals ha de subjectar-se aquesta regulació» 
(informe de 30 de juny de 2017, de l'Advocacia de la Generalitat en la 
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i 
Llibertats Públiques, ref. 73/2017). 

 
Com diu el Consell d'Estat el determinant serà que «les normes 

autonòmiques [sobre mediació] hauran d'adaptar les seues normes sobre 
mediació de conformitat amb la Llei estatal [5/2012, de 6 de juliol, de mediació 
en assumptes civils i mercantils], en virtut de les competències exclusives de 
l'Estat conferides per l'article 149.1.6a i 8a de la Constitució», sobre legislació 
mercantil, processal i civil. En efecte, «els títols competencials en què 
s'emparen una i altres normes (l'estatal (…) i les autonòmiques) són diferents» 
(consideració III a.4) b) del dictamen 2222/2010, de 17 de febrer). 

 
La Llei 24/2018, de 5 de desembre, de la Generalitat, de mediació de la 

Comunitat Valenciana, regula la mediació a la Comunitat Valenciana, en 
l'àmbit de les seues competències i de conformitat amb la normativa de 
l'Estat. En aquest punt val la pena destacar que la constitucionalitat de la 
norma va ser estudiada per l'Advocacia General de l'Estat i que determinats 
preceptes d’aquesta van ser objecte d'acord d'una Comissió Bilateral de 
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Cooperació Administració General de l'Estat-Generalitat, publicada en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el 25 de setembre de 2019. Aquest 
acord va donar lloc a la modificació de la Llei 24/2018, de la Generalitat, per 
l'article 69 de la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures 
fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat. 
Posteriorment aquella va ser modificada per l'article 82 de la Llei 30/2020, de 
30 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa 
i financera i d'organització de la Generalitat. No obstant això, la recomanació 
que fa la Comissió Bilateral respecte a l'article 19.2.a) i 5 és objecte de 
desenvolupament en aquest Projecte de decret, article que incideix 
directament en l'Estatut de la persona mediadora. 

 
En definitiva, la Llei 24/2018, de la Generalitat, posa a la disposició 

dels ciutadans el recurs de la mediació, tant dins del procés judicial (mediació 
intrajudicial), com fora d’aquest (mediació extrajudicial), com a via alternativa 
a la jurisdicció. El reglament objecte d'informe ho desenvolupa. 

 
La llei 24/2018 de la Comunitat Valenciana en l'article 26 estableix 

criteris generals sobre la formació dels mediadors i deixa al desenvolupament 
reglamentari de la norma la seua concreció. 

 
La Formació, com s'ha assenyalat anteriorment, ha sigut objecte 

d'interpretació per la Comissió Bilateral. Així El 25 de setembre de 2019 es 
publica en el BOE núm. 231 l'acord de la Comissió Bilateral de cooperació 
administració General de l'Estat i Generalitat en relació amb la Llei 24/2018 
i entre altres s'assenyala que la comunitat autònoma es compromet al fet que 
el desenvolupament reglamentari previst en els articles 19.2.a) i el 19.5 siga 
conforme amb la legislació estatal (Llei 5/2012, de 6 de juliol) i la seua 
normativa de desenvolupament, en particular al fet que el desenvolupament 
reglamentari de l'apartat 2 resulte ajustat als articles 4,5 i 6 del RD 980/2013. 

 
L'article 19 de la llei regula l'estatut jurídic de la persona mediadora i 

en concret la formació, inclosa l'específica, en matèries que acredite la seua 
especialització a través de les corresponents seccions, remetent el seu 
desenvolupament al reglament. La referència a l'article 19.2.a) i 19.5 
relacionats amb la formació que són desenvolupats per aquest projecte de 
Decret, per això la Comissió Bilateral insta que es desenvolupen d'acord amb 
el reial decret 980/2013. Entenem que aquesta remissió està directament 
relacionada amb les competències de l'Estat en relació amb l'Estatut jurídic 
de la persona mediadora. 

 
La formació dels mediadors es regula en l'article 11 de la Llei 5/2012 

(Títol III Estatut del mediador) i en els articles 3 a 7 del Reial decret 980/2013. 
Aquests últims articles aborden la necessitat de formació dels mediadors en 
l'àmbit civil i mercantil, el contingut i duració de la seua formació específica 
(inicial) en aquests àmbits, les característiques formació contínua per a la 
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mediació civil i mercantil, i els centres de formació per a exercir la mediació 
en els àmbits civil i mercantil. 

 
Totes aquestes disposicions es dicten a l'empara de l'article 149.1.6 CE, 

que atribueix a l'Estat competència exclusiva sobre la legislació processal. Per 
tal com la mediació és un «equivalent jurisdiccional», la formació del mediador 
-com a element integrant del seu estatut- ha de ser establida per l'Estat, i 
sense que les comunitats autònomes puguen desenvolupar aquesta matèria. 
Això és així perquè la distribució de competències entre l'Estat i les 
comunitats autònomes, en aquest punt, no és del tipus legislació bàsica-
normativa de desenvolupament. Emprant la terminologia utilitzada des de la 
STC 46/1990, a l'Estat li correspon regular l'Administració de la mediació i a 
les comunitats autònomes l'administració de l'Administració de la Mediació. 
Per això, la normativa autonòmica només pot referir-se als mitjans personals 
i materials de la mediació, així com a les especialitats procedimentals 
derivades de les particularitats de l'organització de la Generalitat. 

 
 
Arribats a aquest punt es pot concloure que el Projecte de reglament de 

mediació no pot més que regular els mitjans materials i personals perquè siga 
possible la mediació i concretar alguns aspectes organitzatius, com els torns, 
de la normativa procedimental estatal sobre mediació. Però difícilment es 
podria sostindre que poden incidir en l'estatut del mediador. 

 
 
No obstant això, l'article 29.4.a) i b) estableix i regula dos tipus de 

persones mediadores, les que s'inscriguen a l'efecte de publicitat que 
requeriran una formació menor, i les que desitgen formar part del torn d'ofici 
que requeriran d'una major formació i especialització. Entrant de ple en 
l'estatut jurídic de la persona mediadora sobre la qual s'estableixen 
condicions diferents que després es concreten en els articles 30 i 32 del 
Projecte de decret. 

 
 
La idea d'una major formació per a les persones mediadores que formen 

el torn d'ofici sembla que està directament traslladada de la Llei 1/1996 de 
10 de gener d'assistència jurídica gratuïta. Sent la mediació una matèria que 
encara que forme part de la tutela judicial efectiva no té pràcticament relació 
amb la norma anterior, com bé assenyalava el Dictamen del Consell d'Estat 
en l'avantprojecte de llei de mediació d'assumptes civils i mercantils, quan en 
relació amb l'Estatut del mediador i les condicions per a exercir de mediador 
afirmava «El fet que no s'exigisca als mediadors una determinada especialitat 
i, en concret, un determinat nivell de coneixements tècnics jurídics…no és 
obstacle per al bon funcionament del procediment de mediació ni, de cap 
manera, ha de ser obstacle per a ajudar les parts a aconseguir el desitjat acord, 
com a fi principal de la mediació. Precisament, a diferència del procés judicial i 
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de l'arbitratge, el mediador no redacta l'acord, sinó que el seu paper se cenyeix 
principalment a propiciar solucions i acostar les postures de les parts sense cap 
capacitat decisòria. …ha de notar-se que les qualitats a tindre en compte…es 
refereixen essencialment a la seua capacitat per a trobar les fórmules d'entesa 
entre les parts i les vies….que permeten aconseguir un acord.» 

 
Des del meu punt de vista i donades les dificultats d'encaix 

competencial respecte a regular alguns aspectes de l'Estatut jurídic de la 
persona mediadora, entenc que el Projecte de decret no hauria d'establir 
aquesta diferent formació, sinó la mateixa, dins dels límits establits per la Llei 
5/2012 i el Reial decret 980/2103 tal com recomana la Comissió bilateral. La 
pertinença als torns seria un acte voluntari de les persones mediadores que 
compliren amb els requisits, sense cap plus de formació. 

 
 
També la Comissió Bilateral en relació amb els articles 23 i 31 de 

l'esmentada Llei Valenciana interpreten que els drets de les parts en mediació 
poden triar lliurement a una persona o entitat mediadora estiga o no inscrita 
en qualsevol registre autonòmic o estatal. 

 
 
En el mateix sentit interpreta la disposició addicional primera de la llei 

24/2018 quant a la inscripció de les persones o entitats mediadores «podran 
inscriure's en el Registre de persones i Entitats mediadores de la Comunitat 
Valenciana amb subjecció a les exigències de la normativa estatal sobre lliure 
accés de les activitats de servei i el seu exercici, i de garantia de la unitat de 
mercat». 

 
No obstant això l'article 25.2 del Decret projectat regula «La incorporació 

als torns de mediació és de caràcter voluntari, individual i personal. Els equips 
de persones mediadores no s'incorporaren als torns». 

 
 
Aquesta regulació no s'ajusta a l'acord de la Comissió bilateral que ha 

proposat el text anteriorment assenyalat i que ha modificat la Llei 24/20018. 
La llei 5/2012 de l'Estat en l'article 11 estableix les condicions per a exercir 
de mediador, així: 

 
«Poden ser mediadores les persones naturals que es troben en ple exercici 

dels seus drets civils, sempre que no li ho impedisca la legislació a la qual 
puguen estar sotmeses en l'exercici de la seua professió». 

 
«Les persones jurídiques que es dediquen a la mediació, siguen societats 

professionals o qualsevol altra prevista per l'ordenament jurídic, hauran de 
designar per al seu exercici una persona natural que reunisca els requisits 
previstos en aquesta llei». 
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Entenc que la regulació que estableix el projecte de norma que se'ns 

presenta no pot, d'acord amb l'assenyalat anteriorment, excloure en l'article 
25.2 la inscripció en el sistema de torns les entitats mediadores. Es podria 
afegir el paràgraf segon de l'article 11 anteriorment transcrit i amb això es 
respectaria la llei valenciana i la de l'estat. 

 
 

València, 12 de març de 2021 
 
 

Asunción Ventura Franch 
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