
LA PROHIBICIÓ 
DE MEDIACIÓ 

EN ELS PROCESSOS 
PER VIOLÈNCIA DE GÈNERE

TEMA IX



IX.1. Què és la mediació familiar?

Llei 7/2001, de 26 de novembre, reguladora de la 
mediació familiar en l’àmbit de la Comunitat 
Valenciana (LMFCV).

 És un procediment voluntari
 Solució extrajudicial.

 Conflictes.

 Professionals qualificats.

 Sense capacitat per a prendre decisions per les parts

 Hi assisteixen els membres d’una família.

 Possibilitar vies de diàleg.

 Buscar un acord en comú.



IX.1. Què és la mediació familiar?

 Procés delimitat en el temps
 Tres mesos prorrogables per dos mesos més.

 Art. 18 LMFCV.

 Conflictes dins d’una relació familiar 
 No sols separacions i divorcis.

 Art. 13 LMFCV.

 Se n’exclouen els casos de violència domèstica
 Art. 44.5 LO 1/2004.

 Complementari a la via judicial

 Funció del mediador
 Assistir les parts en la gestió del conflicte.



IX.2. Mediació penal: entre la solució real del 
conflicte i el ius puniendi de l’Estat

 Només la veritat responsabilitza qui ha comès un delicte.
 Reincidència perquè el procés penal no soluciona el 

vertader conflicte. 
 Imposició coactiva d’una pena.

 Motius del legislador per a prohibir la mediació.
 Dos elements que no trobem en els altres delictes.

 Relació d’afectivitat.
 Desequilibri.

 Incompatibles amb l’art. 14 CE.
 Relació d’afectivitat.
 Desequilibri.

 Pot haver-hi mediació en violència de gènere?
 Jurisprudència terapèutica (dret anglosaxó).



Gràcies!
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