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- Fomentar una nova modalitat alternativa de prevenció i 
resolució de conflictes per:

- Agilitzar el treball dels tribunals.

- Fer possible obtenir solucions autogestionades i 
eficaces als conflictes que asseguren el 
compliment posterior dels acords i preserven la 
relació futura de les parts.

- Procés de mediació no només alternatiu al procés 
judicial sinó també complementari a través de la 
derivació dels tribunals.

- D’acord amb les recomanacions del Consell d’Europa i 
de la Unió Europea.

- Promoure una norma global i completa més enllà de les 
regulacions parcials o sectorials existents.



- Capítol primer: Disposicions generals

- Concepte i finalitat de la mediació: procés 
estructurat en què dos o més parts en un conflicte 
intenten voluntàriament assolir un acord sobre la 
resolució d’aquest conflicte, amb l’ajuda de 
mediadors.

- Àmbit d’aplicació de la Llei: qualsevol matèria, llevat 
que afecti drets i obligacions indisponibles.

- Modalitats de la mediació: pública o privada, 
convencional o judicial, i total o parcial



- Mediadors, comediadors i experts: definició

- Requisits per exercir la mediació: 

- Plena possessió dels drets civils i polítics.

- Nacionalitat andorrana o residència legal.

- Títol d’ensenyament superior andorrà o 
reconegut en l’àmbit de la mediació, o en 
qualsevol altre disciplina si s’ha superat una 
formació d’extensió universitària en l’àmbit de 
la mediació de com a mínim 150 hores.

- No condemna per delictes dolosos o 
imprudents vinculats amb l’exercici de la funció 
pública o jurisdiccional mentre no s’hagi produït 
la cancel·lació dels antecedents penals.

- No incapacitat per a l’exercici de la mediació, ni 
causa d’incompatibilitat o prohibició d’exercici.



- Formació continuada: mínim de 15 hores anyals o 
30 hores en dos anys.

- Parts en la mediació: capacitat per disposar de 
l’objecte de la mediació i interès legítim.

- Entitats de mediació: definició.

- Efectes de la mediació sobre el termini de 
prescripció: sol·licitud d’inici suspèn aquest termini 
pel que fa a les accions corresponents; si en 20 
dies hàbils no se signa l’acta de la sessió 
constitutiva el termini reprèn, i la suspensió es 
perllonga fins a la signatura de l’acord final o 
l’acabament de la mediació per qualsevol altra 
causa.



- Capítol segon: Principis de la mediació

- Principis de voluntarietat i de bona fe.

- Principis d’independència, imparcialitat i neutralitat.

- Principi de confidencialitat i secret professional.

- Principi d’igualtat de les parts.

- Caràcter personalíssim de les actuacions.



- Capítol tercer: Règim estatutari del mediador

- Actuació del mediador.

- Deures del mediador.

- Causes d’abstenció i recusació.

- Responsabilitat del mediador i deure 
d’assegurança.

- Cost de la mediació i honoraris: a parts iguals llevat 
de pacte en contra; es pot demanar provisió de 
fons, i es poden convenir lliurement i, en cas 
contrari, d’acord amb les normes orientadores o els 
barems aprovats pel Govern si es tracta d’una 
mediació judicial amb un mediador nomenat pel 
Tribunal



- Benefici de gratuïtat en cas de mediació judicial per 
a les parts que hagin obtingut el benefici de la 
defensa i l’assistència tècnica lletrades gratuïtes.

- El Govern ha d’aprovar el codi deontològic 
professional de la mediació.



- Capítol quart: Mediació convencional

- Abans d’instar un procés judicial o quan ja s’ha 
instat o s’està tramitant.

- S’inicia de comú acord entre les parts o a proposta 
d’una de les parts en compliment d’un pacte previ.

- Sessió informativa: explicació de les 
característiques, principis, organització, avantatges 
i cost del procés.

- Sessió constitutiva: adopció de l’acord amb un 
contingut molt concret.

- Durada: sis mesos com a màxim, prorrogables sis 
mesos més amb l’acord de les parts.



- Desenvolupament de les actuacions i 
actuacions desenvolupades per mitjans 
electrònics.

- Finalització: acord total o parcial, sense acord 
per diferents motius, o renúncia de la persona 
mediadora si no se’n nomena una de nova.

- Acord final: determina la conclusió del procés i 
hi consten els acords assolits.

- Acords de mediació: contingut, interès superior 
dels menors i persones absents, incapacitades 
o necessitades de protecció, i es poden 
transformar en convenis, contractes o protocols 
pels advocats.



- Capítol cinquè: Mediació judicial

- Inici: el Tribunal pot instar en qualsevol moment a 
les parts a sotmetre’s a un procés de mediació, i si 
les parts accepten pot nomenar una persona 
mediadora, llevat que ho facin les parts.

- Àmbit: tot o part d’un litigi.

- Durada: segons determini el Tribunal.

- S’inicia mitjançant un aute judicial contra el qual no 
es pot interposar recurs.

- Finalització de la mediació i conseqüències pel que 
fa al procés judicial.



- Capítol sisè: Formació del títol executiu

- Homologació judicial: es pot demanar tant en el cas 
d’un acord de mediació assolit en el marc d’una 
mediació convencional o judicial, i a partir d’aquí 
esdevé un títol executiu.

- També es pot elevar a escriptura pública davant de 
notari perquè esdevingui un títol executiu.



- Capítol setè: Registre de Mediadors

- Es crea el Registre Mediadors, on consten totes les 
persones que exerceixen la mediació i compleixin 
els requisits que estableix la Llei.

- Adscrit al ministeri competent en matèria de justícia.

- Es regula el règim jurídic, l’àmbit territorial, els 
responsables, l’estructura, les funcions registrals, 
els actes inscriptibles, la publicitat, etc.



- Capítol vuitè: Comissió de Mediació

- Òrgan tècnic adscrit al ministeri competent en 
matèria de justícia.

- Emet informe preceptiu i no vinculant en relació 
amb la inscripció de les persones mediadores, les 
normes deontològiques de la mediació i els barems 
dels honoraris de la mediació judicial, les 
reclamacions o queixes que es formulin contra les 
persones mediadores, les normes orientadores dels 
honoraris de la mediació convencional i judicial, etc.

- Dos representants del ministeri competent en 
matèria de justícia, un batlle o magistrat de la 
jurisdicció civil, un mediador inscrit al Registre i que 
no exerceixi com a advocat, un advocat exercent
especialitzat en mediació i un representant de la 
CCIS especialitzat en mediació.



- Capítol novè: Règim de responsabilitat

- Definició de la responsabilitat disciplinària.

- Òrgan disciplinari: president de la Comissió de 
Mediació, un representant del Ministeri de Justícia i 
un representant del Ministeri de Finances.

- Drets de la persona expedientada.

- Procediment disciplinari.

- Mesures cautelars.

- Infraccions i sancions.

- Prescripció de les infraccions i sancions, i graduació 
de les sancions.

- Sancions d’inhabilitació de l’exercici de la mediació i 
d’expulsió de la professió de mediador.

- Extinció de la responsabilitat i rehabilitació.


