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PROPOSTES DE MILLORA  
DE L’AVANTPROJECTE DE MODIFICACIÓ DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA.  

En primer lloc volem lloar la proposta de reforma del Codi Civil que considerem 
necessària. L’impuls d’altres mètodes de resolució de conflictes que configurin amb la 
jurisdicció amplies possibilitats per un correcte enfocament de les controvèrsies dels 
ciutadans amb la finalitat de trobar solucions satisfactòries ha de considerar-se 
imprescindible en aquests moments. 


No obstant, sembla que l’accés a la mediació es planteja únicament com una mera 
informació (consentiment informat) abans de l’inici de la mateixa i aquest plantejament 
resulta de poc abast. 


Les persones mediadores saben que quan s’accedeix a mediació, abans d’informar 
han d’escoltar a les persones en conflicte i d’aquesta forma s’explora ja la 
problemàtica que els afecta i la informació que es pot transmetre es fa en concret pel 
cas que plantegen. Al mateix temps, el professional pot valorar si hi ha possibilitats 
reals d’iniciar la mediació. 


Per aquest motiu, més que obligar a acudir a una sessió informativa sobre la 
mediació, es considera més adient referir-se a l’obligatorietat d’intentar la mediació, 
prèviament a l’inici del procés judicial. 


A més, cal dir que la informació sobre què és el procés de mediació ha de ser una 
tasca que realitzi l’assessor jurídic de la part, doncs és a ell a qui correspon segons el 
seu codi deontològic (Arts. 12 A.8 i B.2.e). A més, amb aquesta informació sobre el 
procediment en abstracte, el ciutadà no amplia el recorregut d’aquesta metodologia. 
Per altra banda tant en l’articulat del CCCat com a la Llei 15/2009 ja s’expressa quin 
contingut imprescindible ha de tenir aquesta sessió prèvia, per la qual cosa, afegir 
l’epítet “informativa” més que aconseguir la seva promoció entenem que la limita. 


Per aquest motiu, considerem que seria més convenient que la llei es refereixi a 
“intentar la mediació, abans d’iniciar el procés judicial”. D’aquesta forma, es trasllada 
als destinataris de la norma no sols l’obligació d’informar-se, sinó de preparar-se per 
intentar un diàleg sobre el problema que els ocupa i preocupa. Tanmateix, als 
professionals de la mediació se’ls estimula per que constatin la voluntat de les parts 
en buscar possibles solucions al seu problema. 


Considerem que la nostra proposta no limita ni trenca el principi de voluntarietat propi 
de la mediació doncs seguirà estant en mans dels interessats quedar-se en el 
procediment de mediació per tal d’arribar a arribar a acords amb l’altra part. 
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Un altra qüestió a tenir en compte es que quan es deriva des del Tribunal a mediació, 
les parts estan assistides per lletrats i son aquests qui haurien de preparar als seus 
clients per iniciar la mediació i són aquests qui han de triar a la persona mediadora o 
la institució de mediació i qui han de contactar prèviament amb ella per preparar 
aquesta primera sessió, que no seria exclusivament informativa del procediment sinó 
també exploratòria del conflicte, afavorint molt més que es comprometessin amb el 
procediment de mediació. Per això cal que es garantitzi que ho facin acudint, 
juntament amb els seus clients, davant la persona mediadora. 


Sobre aquests plantejaments proposem els següents canvis en el text: 


En el títol on diu: “la sessió informativa sobre mediació” proposem que digui: “l’intent 
de mediació”.  

En el vuitè paràgraf de l’exposició de motius, on diu “tot establint l’obligatorietat de la 
sessió informativa prèvia al procés de mediació, tret, lògicament, dels supòsits en què 
el recurs a la mediació estigui legalment exclòs. En aquesta sessió prèvia…” 
proposem que digui: “tot establint l’obligatorietat d’intentar un procés de 
mediació…En aquesta sessió prèvia a l’inici de la mediació pròpiament dita”.  

En el vuitè i novè paràgraf de l’exposició de motius on diu: “sessió informativa prèvia” 
proposem que digui “sessió prèvia”.  

En l’art. 222.10.4 on diu: “les pot derivar a una sessió informativa de mediació de 
caràcter obligatori” es proposa que digui “les poden derivar a una sessió prèvia de 
mediació de caràcter obligatori”.  

En l’art. 233.6.3 on dir “pot derivar-les a una sessió informativa sobre mediació”, es 
proposa que digui: “pot derivar-lesa una sessió prèvia de mediació”. 

En l’art. 233.6.4 on diu “ sessió informativa obligatòria” proposem que digui “sessió 
prèvia obligatòria”.  

En l’art. 236.13.3 don diu “sessió informativa de caràcter obligatori” es proposa que 
digui “sessió prèvia de caràcter obligatori”.  

Ídem a l’art. 11 de la Llei 15/2009 (arts. 11.1 i 4). 
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