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RESUM 

La justícia restaurativa, tot i ser contemplada en diverses disposicions 

normatives de caràcter internacional, no ha sigut encara incorporada al sistema 

penal d’adults de l’ordenament de l’estat espanyol. Malgrat aquesta manca de 

cobertura reguladora, la justícia restaurativa està essent aplicada a l’estat a través 

de diversos projectes pilot. L’Avantprojecte de Llei d’Enjudiciament Criminal de 

2020 fa una proposta de regulació de la justícia restaurativa i introdueix el principi 

d’oportunitat reglada a l’ordenament espanyol. L’Avantprojecte es presenta, per 

tant, com a la proposta legislativa sobre la matèria de justícia restaurativa més gran 

que s’hagi realitzat a l’estat espanyol. Aquest treball té per objecte, doncs, examinar 

la situació actual de la justícia restaurativa en el dret penal d’adults per a poder 

visualitzar com l’Avantprojecte de LECrim2020 canviarà aquest panorama. En 

aquest sentit, l’Avantprojecte podria permetre adreçar parcialment tres dels 

obstacles als quals s’enfronta la justícia restaurativa, essent aquests el principi de 

legalitat, la desconfiança d’actors jurídics i ciutadania, i la falta de regulació. Tot i 

això, la regulació presenta algunes mancances i deficiències que caldrà adreçar per 

a respondre a la realitat pràctica de la justícia restaurativa a l’estat espanyol.  

PARAULES CLAU: justícia restaurativa, principi d’oportunitat, llei 

d’enjudiciament criminal, avantprojecte de llei d’enjudiciament criminal 
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Introducció 

La justícia restaurativa està guanyant terreny en l’àmbit internacional com a una 

aproximació que ofereix una visió diferent i necessària a la justícia tradicional 

retributiva i punitiva. La justícia restaurativa apareix a diversos instruments i 

normatives internacionals, on s’encoratja els estats a introduir-la progressivament 

als seus ordenaments i ja són diversos els estats que la preveuen i ofereixen com a 

opció. 

A mi em va ser introduïda la justícia restaurativa durant el transcurs dels estudis 

al grau de criminologia, presentada des d’una perspectiva teòrica i pràctica, però 

sense aprofundir en les seves conseqüències en termes jurídics. La intenció d’aquest 

projecte és, doncs, fer un treball exploratori per a conèixer en termes jurídics en 

quin punt es troba l’estat espanyol en la incorporació de la justícia restaurativa al 

sistema penal, aportant també a aquesta exploració una certa perspectiva pràctica, 

des del punt de vista dels projectes de justícia restaurativa que s’estan realitzant 

actualment arreu del territori de l’estat espanyol.  

L’objectiu general d’aquest treball és, doncs, examinar quina és la situació actual 

de la justícia restaurativa en el dret penal d’adults a l’estat espanyol i com 

l’Avantprojecte de Llei d’Enjudiciament Criminal del 2020, el qual incorpora 

expressament per primer cop la justícia restaurativa al sistema processal penal,  

afectaria aquest panorama actual.  

Per a aconseguir aquest objectiu, es plantegen els següents objectius específics: 

identificar la legislació a nivell nacional i internacional que dona suport a la justícia 

restaurativa, identificar com s’aplica actualment la justícia restaurativa en el dret 

penal d’adults a l’estat espanyol, determinar els obstacles en aquesta aplicació, 

examinar l’Avantprojecte de LECrim 2020 amb relació al seu capítol relacionat a 

la justícia restaurativa, i finalment examinar quines aportacions realitza 

l’Avantprojecte amb relació a les mancances del procés penal.  

 En conseqüència, en el present treball primer es farà una breu explicació sobre 

la justícia restaurativa i les seves aportacions; es detallarà l’estat de la qüestió a 

l’estat espanyol, enumerant la normativa rellevant en l’àmbit internacional i 
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nacional i posant en relleu com la justícia restaurativa pot aplicar-se i està sent 

aplicada al sistema penal d’adults espanyol, i s’explicarà els tres principals 

obstacles per a aquesta aplicació. Tot seguit, es presentarà la proposta que 

l’Avantprojecte de Llei d’Enjudiciament Criminal de 2020 fa sobre la justícia 

restaurativa i se’n farà una valoració. Per a fer aquesta valoració, s’ha comptat 

també amb l’opinió dels professionals del Programa de Justícia Restaurativa de 

Catalunya. Finalment, es presenten les conclusions amb possibles línies futures a 

seguir.  
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I. Justícia Restaurativa 

La Justícia Restaurativa és “una aproximació que ofereix a ofensors, víctimes i 

comunitat un camí alternatiu a la justícia” (Oficina de Nacions Unides contra la 

Droga i el Delicte [UNODC], 2020, p. 4)1. La Justícia Restaurativa advoca per la 

participació de totes les parts en la resolució del conflicte, la restauració de la 

víctima i la responsabilització de l’ofensor.  

Es tracta, doncs, d’un model contraposat a la justícia tradicional retributiva, on 

l’atenció recau en la reparació del dany causat pel delicte concret a través de la 

involucració de les persones afectades en processos de diàleg cooperatius (Tamarit, 

2012b).  

Aquest model de justícia troba els seus orígens en tradicions indígenes 

d’Austràlia, Aotearoa2, Estats Units i Canadà3, que busquen la reparació del dany i 

dels vincles comunitaris a través de la discussió i interacció entre les parts 

involucrades en un conflicte: la víctima, l’infractor i la comunitat (Ayllón, 2019).  

Diverses pràctiques inspirades en els principis d’aquest model comencen a 

aparèixer durant les últimes dècades del segle XX, essent principalment 

desenvolupades en el context de la justícia juvenil, en casos de delictes lleus. 

Aquestes pràctiques han estat expandides progressivament a la justícia penal 

d’adults, així com utilitzades en casos de delictes de variada gravetat (Tamarit, 

2012b).  

 
1 Utilitzo la definició de justícia restaurativa establerta per l’ONU en el seu Handbook on Restorative 

Justice Programmes perquè és una definició àmplia establerta a escala internacional. Cal destacar,  

però, que no hi ha consens en una definició única de la justícia restaurativa, i que aquesta mateixa 

definició ha sigut criticada per no emfatitzar la reparació i no incorporar aspectes teòrics 

desenvolupats durant els últims vint anys (Walgrave, 2020).  

2 Nom maorí per Nova Zelanda. 

3 Albertí i Pedrol (2017) citen com a esdeveniments clau en l’origen d’aquest moviment la mediació 

V-O a Ontàrio (Canadà, 1974); la Llei Children, Young Persons and Their Families, que reforma el 

sistema judicial juvenil a Aotearoa (1989); el desenvolupament del “Model Wagga Wagga” a 

Austràlia (1990), i el desenvolupament dels Sentencing Circles per part de les First Nations 

Communities.   
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A nivell teòric, es considera que Christie a Conflicts as Property (1977) estableix 

el precursor del que després esdevindrà el paradigma restauratiu. A Conflicts as 

Property, Christie critica la justícia penal i explica com aquesta “expropia” el 

conflicte de les parts directament involucrades i proposa uns jutjats alternatius 

orientats a la víctima i a la desprofessionalització. És important destacar la 

contribució de Zehr, que encunya el paradigma a Retributive justice, Restorative 

justice (1985), el proposa enfront del paradigma tradicional retributiu i n’estableix 

les característiques bàsiques. Finalment, Marshall també hi fa una aportació 

rellevant a Restorative justice: an overview (1998), al proposar la justícia 

restaurativa com a un conjunt de principis orientadors de les activitats o pràctiques 

que s’hi inclouen (Tamarit, 2012b).  

La Justícia Restaurativa és, doncs, un paradigma desenvolupat des de la 

diversitat conceptual (Olalde, 2017). Existeix, però, acord en aquells principis i 

valors que han d’inspirar-ne la pràctica4. El Handbook on Restorative Justice 

Programmes de l’UNODC (2020) cita els següents valors que han d’inspirar i guiar 

els programes restauratius:  

● Reparació. Se centra el focus a reconèixer i reparar els danys ocasionats pel 

delicte. 

● Respecte. Cap a tots els participants. 

● Voluntarietat. La participació de totes les parts ha de ser voluntària i basar-

se en el consentiment lliure i informat. 

● Inclusió. En la mesura possible, cal involucrar totes les parts afectades, la 

comunitat entre elles.  

● Empoderament. Les pràctiques han de promoure el rol actiu dels 

participants a l’hora d’adreçar les seves necessitats. 

● Seguretat. Atenció al benestar dels participants i evitar més danys. 

 
4 Hi ha diverses propostes dels conjunts de principis i valors que han de guiar la pràctica restaurativa, 

vinculats a la concepció que es tingui de la justícia restaurativa. Johnstone i Van Ness (2007) 

identifiquen tres concepcions de la justícia restaurativa segons el valor que s’atribueixi als següents 

elements durant la pràctica: el diàleg, la reparació o la capacitat transformadora. Tot i existir aquesta 

diversitat conceptual, hi ha acord en els valors inspiradors bàsics.  
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● Responsabilitat. Reconeixement i responsabilització pels danys causats i la 

seva reparació.  

● Transformació.  

 

Processos restauratius 

L’Organització de les Nacions Unides (d’ara en avant, ONU) descriu el ‘procés 

restauratiu’ com a “qualsevol procés en què la víctima i l’ofensor, i, on apropiat, 

qualsevol altre individu o membre de la comunitat afectats per un delicte, participen 

junts activament en la resolució dels assumptes resultants del delicte, generalment 

amb l’ajuda d’un facilitador” (2002, Annex, I.2).  

Es distingeix aquest concepte del ‘programa de justícia restaurativa’, que 

consistiria en un programa que utilitzi processos restauratius i persegueixi un 

resultat restauratiu5 (ONU, 2002). 

Els processos majoritàriament reconeguts durant els anys 90 i que han rebut més 

aplicació són: les conferències de grup o comunitàries, les sentències circulars o de 

pau i la mediació víctima-ofensor (Olalde, 2017).  

Les conferències restauratives consisteixen en un diàleg facilitat per una tercera 

persona que inclou l’ofensor, la víctima i altres persones afectades pel delicte, com 

per exemple la família, amics o membres de la comunitat (‘community of care’). 

Aquestes trobades persegueixen el reconeixement per part de l’ofensor de l’impacte 

dels seus actes tant en la víctima com en la comunitat, per tal de poder reparar les 

relacions que han sigut danyades pel delicte (UNODC, 2020). El seu objectiu és 

que les parts narrin les conseqüències de l’ofensa i discuteixin sobre com l'ofensor 

 
5 Resultat restauratiu es defineix com a “acord aconseguit a través d’un procés restauratiu” (ONU, 

2002, Annex, I.3). Semblaria que es limita els efectes restauratius al possible resultat d’acord. 

Aquesta definició exclou, per una banda, altres resultats restauratius que puguin derivar d’un 

encontre restauratiu que no acabi en acord (encounter conception), així com pràctiques que 

persegueixin resultats restauratius sense passar per processos col·laboratius, com proposaria 

Walgrave (2008). 
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pot reparar el dany i l’assistència que pot donar la comunitat durant el procés 

(Zinsstag et al., 2011). Les conferències poden prendre formes múltiples, segons 

els seus objectius, participants o encaix en el sistema penal6.  

Els cercles (sentències circulars o de pau) consisteixen en encontres amb una 

gran presència comunitària, ja que inclouen víctimes, ofensors, família i persones 

de suport d’ambdós, així com qualsevol membre de la comunitat que hi tingui 

interès (Raye i Roberts, 2007). Compten també amb un facilitador imparcial que 

participa també en el procés, i sovint l’ajuda d’un talking piece per tal d’ajudar els 

participants a compartir la seva experiència per torns (Fellegi & Szegő, 2013). 

Normalment, consisteixen en un procés de diverses etapes. Els sentencing circles o 

sentències circulars s’utilitzen per facilitar el procés sentenciador i poden incloure 

el jutge sentenciador (UNODC, 2020).  

Finalment, la mediació víctima-ofensor, també coneguda com a mediació penal, 

consisteix en un procés on víctima i ofensor, de manera directa o indirecta, 

mantenen una discussió sobre el crim i l’impacte que aquest ha tingut. La trobada 

és facilitada per una tercera persona (UNODC, 2020). A diferència de la mediació 

en altres àmbits, la mediació penal busca l’empoderament de la víctima, la 

responsabilització de l’agressor i la reparació del dany, més enllà d’un possible 

acord entre parts (Soleto, 2012). Es considera que és el procés més estès dins el 

paradigma restauratiu.  

També es reconeixen altres processos restauratius7, com serien els panells 

restauratius, la mediació comunitària o els cercles de suport i responsabilitat 

(Soleto, 2012; UNODC, 2020).  

 
6 El primer model de conferència restaurativa neix a Aotearoa i és conegut com a Family Group 

Conferencing (FGC) o conferències de grup familiar. Altres models inclourien les conferències 

policials o les conferències comunitàries (Guardiola et al., 2012; UNODC, 2020). 

7 McCold i Watchel (cit. Tamarit, 2012b) classifiquen els processos i pràctiques restauratives en tres 

categories segons el seu esperit restauratiu. Distingirien, doncs, entre pràctiques plenament 

restauratives (on queden incloses conferències i cercles de pacificació), principalment restauratives 

(on situarien la mediació víctima-ofensor) i parcialment restauratives, segons s’acullin als següents 

tres objectius: reparació de la víctima, responsabilització de l’ofensor i pacificació social.  
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II. Estat de la qüestió 

L’objectiu general d’aquest treball és analitzar la situació actual de la justícia 

restaurativa en el dret penal d’adults a l’estat espanyol per a tal de poder determinar 

com l’ALECrim 2020 canviaria la situació. Per a poder acomplir tal tasca, caldrà 

determinar quin és l’estat de la qüestió actualment a l’estat espanyol, identificant, 

per una banda, quina és la legislació nacional i internacional que dona suport a la 

justícia restaurativa, i per altra, com aquesta és essent aplicada actualment. En 

aquest apartat es procedirà a abordar aquestes primeres qüestions.  

 

1. Marc normatiu 

La justícia restaurativa, i concretament la mediació penal, ha sigut reconeguda a 

nivell internacional i nacional a diverses disposicions normatives. A Espanya, la 

mediació penal va ser introduïda al sistema penal de menors a la Llei Orgànica 

5/2000 reguladora de la responsabilitat penal dels menors, que estableix la 

possibilitat d’aplicar la mediació penal en dos moments diferents (Ortiz, 2008). 

Quan es tracta de la justícia restaurativa i la mediació penal al sistema penal adult, 

la seva incorporació ha sigut diferent. A continuació es fa una síntesi de les 

disposicions normatives a nivell internacional i nacional que estableixen la base 

jurídica per la implementació i aplicació de la justícia restaurativa a l’ordenament 

espanyol8.  

 

Organització de les Nacions Unides 

El desenvolupament normatiu a nivell internacional sobre justícia restaurativa 

ha sigut realitzat a través d’instruments de soft law, on es pot observar una 

 
8 Per una relació de normativa més extensa, veure Olalde (2017), que ofereix una relació de 

normativa que justifica la pràctica restaurativa fins a l’any 2017, o la Guía para la Práctica de la 

mediación intrajudicial del CGPJ, Protocolo de derivación a mediación, Annex II (2016).  
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progressiva incorporació del paradigma a mesura que el concepte de justícia 

restaurativa s’anava consolidant (Tamarit, 2012b).  

A través de diversa normativa, l’ONU ha volgut establir una preferència per 

l’arranjament pacífic de controvèrsies a través de mitjans com la mediació9 (ONU, 

1945) i el foment de la cultura de la pau10 (1999). Les següents resolucions també 

fomenten principis importants de la justícia restaurativa, com són la reparació de la 

víctima, la participació de la comunitat i la responsabilització de l’ofensor.  

A la Declaració de les Nacions Unides sobre els Principis fonamentals de 

justícia per les víctimes de delictes i de l’abús de poder (Resolució 40/34) de 1985 

es proclama el paper actiu que les víctimes han de tenir en el procés penal i 

s’assenyalen els principis que han de guiar aquests sistemes. Entre aquests principis, 

s’hi destaca la reparació de la víctima, així com l’accés a processos judicials. També 

s’hi estableix l’ús, quan procedeixi, de mecanismes oficiosos per la solució de 

controvèrsies, inclosa la mediació.  

Les Regles mínimes de les Nacions Unides sobre les mesures no privatives de 

llibertat (Regles de Tòquio, Resolució 45/110) tenen per objecte “fomentar una 

major participació de la comunitat en la gestió de la justícia penal [...], així com 

fomentar entre els delinqüents el sentit de responsabilitat cap a la societat” 

(Principis generals, 1.2).  

L’ONU  compta també amb instruments que fan referència expressa a la justícia 

restaurativa.  

La Resolució 1999/26, de 28 de juliol de 1999, del Consell Econòmic i Social 

(Elaboració i aplicació de mesures de mediació i justícia restaurativa en matèria 

de justícia penal) reconeix la justícia restaurativa i la mediació com a mitjà per 

tractar les controvèrsies i delictes lleus; demana als Estats Membres la formulació 

 
9 Carta de les Nacions Unides, Capítol VI.  

10  A la Resolució 53/243 sobre la Declaració i programa d’acció sobre una cultura de pau es parla 

de la importància de la promoció de la pau a través de processos positius on es promogui el diàleg i 

la resolució pacífica de conflictes, accions que s’han de dur a terme a tots els nivells.  
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de procediments alternatius en els seus ordenaments i la promoció d’una cultura 

favorable a la justícia restaurativa, i demana la preparació d’un informe sobre 

aquesta matèria per part de la Comissió de Prevenció del Delicte i Justícia Penal. 

La Resolució 55/59, de 4 de desembre de 2000, de l’Assemblea General també 

contempla la promoció de la justícia restaurativa dins dels reptes futurs.  

La Declaració del Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides del 18 

d’abril de 2002 sobre Principis Bàsics en l’ús de programes de justícia restaurativa 

en l’àmbit penal estableix definicions per diversos elements de la justícia 

restaurativa, així com principis per a la utilització i funcionament dels programes 

de justícia restaurativa. Afirma la validesa d’aquests programes, així com els 

principis bàsics que els haurien de guiar, però no té força vinculant pels Estats, els 

insta a seguir les directrius establertes11 (Tamarit, 2012b). 

Finalment, destacar l’elaboració del Manual de programes de justícia 

restaurativa (2006; 2020), on es proveeix una definició de justícia restaurativa, així 

com els objectius i principis d’aquesta. S’hi realitza una descripció dels processos 

restauratius existents, així com una guia per a la seva implementació.  

 

Consell d’Europa 

En l’àmbit del Consell d’Europa la justícia restaurativa ha sigut introduïda 

progressivament. El Consell recomana potenciar la participació del públic a la 

política criminal (Rec(83)7); facilitar la reparació i indemnització de les víctimes, 

així com la consideració a les sentències judicials d’aquestes i l’esforç de la persona 

autora (Rec(85)11); promoure acords de compensació per evitar l’acció penal en 

casos determinats (Rec(87)18), així com el foment de mesures comunitàries com a 

resposta al delicte (Rec(92)16). 

 
11 A destacar, el caràcter voluntari, la necessitat de proves suficients, les garanties de tractament 

equitatiu, el deure de confidencialitat, l’examen per part del jutge dels acords i les previsions en cas 

d’incompliment o no arribada a acord.  
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La Recomanació (87)21, sobre l’assistència a les víctimes i la prevenció de la 

victimització, recomana afavorir experiències de mediació penal i la seva posterior 

avaluació amb relació als interessos de la víctima.  

La Recomanació (99)19 del Consell de Ministres, sobre la mediació en matèria 

penal, estableix els següents principis generals per a la pràctica de la mediació 

penal: consentiment, confidencialitat, disponibilitat i autonomia. També recomana 

que la legislació faciliti aquests processos i en marqui unes directrius. Així mateix, 

s’estableix recomanacions per a l’operació dels serveis de mediació dins el sistema 

judicial. El 2007, la Comissió Europea per a l’Eficiència de la Justícia (CEPEJ) 

elabora les Directrius per a la millor implementació d’aquesta recomanació, on se 

subratlla la necessitat que els estats donin suport als programes de mediació 

existents, així com el rol dels diversos agents jurídics en la mateixa, i la importància 

de garantir la qualitat d’aquests processos, a través de la seva monitorització i 

avaluació. Es fa incidència també en les qualificacions dels mediadors i els drets de 

les parts (víctima i ofensor).  

A la Recomanació (2006)8, sobre l’assistència a les víctimes del delicte, es 

reconeix els beneficis potencials de la mediació per a les víctimes, i es recomana 

l’ús d’aquesta quan apropiat, considerant sempre els interessos de la víctima i els 

riscos potencials, i adoptant estàndards clars a fi de protegir aquests interessos.  

Cal destacar la Recomanació CM/Rec(2018)18 del Comitè de Ministres en 

matèria de justícia restaurativa penal. En aquesta recomanació es defineix la justícia 

restaurativa com a “qualsevol procés que permeti a aquelles persones danyades pel 

delicte, i als responsables d’aquest dany, si hi consenteixen lliurement, participar 

activament en la resolució de les qüestions derivades del delicte, amb l’ajuda d’un 

tercer capacitat i imparcial” (Apèndix, II.3) i s’hi reconeixen diversos processos 

restauratius i la participació de terceres parts involucrades en el delicte. La 

Recomanació fa una enumeració dels principis clau de la justícia restaurativa12 i 

 
12 La CM/Rec(2018)18 enumera els següents principis restauratius bàsics: participació de les parts; 

reparació del dany; voluntarietat; diàleg respectuós i deliberatiu; igual interès per les necessitats i 
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recomana l’adopció de polítiques i reglaments per a la previsió de la justícia 

restaurativa dins el procediment penal. Es preveu una relació de complementarietat 

entre la justícia formal i els mètodes restauratius, juntament amb un mandat de 

difusió entre els agents jurídics. Seguint la línia d’altres recomanacions, es 

recomana també l’avaluació de les pràctiques restauratives i l’assistència entre 

Estats Membres en el desenvolupament de justícia restaurativa. Es tracta d’una 

Recomanació que marca objectius importants per a la justícia restaurativa, també 

en aspectes tècnics i avaluatius (Hernández, 2020).  

Finalment, a la Declaració de Venècia, de 14 de desembre de 2021, sobre el rol 

de la justícia restaurativa en matèria penal, es convida el Consell d’Europa a assistir 

els Estats Membres en la implementació de l’última recomanació, ajudant al 

desenvolupament de plans o polítiques nacionals. També es demana al Consell 

d’Europa que faciliti l’intercanvi de pràctiques i experiències entre els Estats 

Membres i elabori High-Level Principles on Restorative Justice, entre altres 

mesures.  

 

Unió Europea 

A l’àmbit de la Unió Europea, la mediació i la justícia restaurativa són previstes 

a instruments amb major força jurídica (Tamarit, 2012b).  

La Decisió marc del Consell de la Unió Europea de 15 de març de 2001 relativa 

a l’Estatut de la Víctima en el procés penal defineix la ‘mediació en causes penals’ 

com a “la recerca, abans o durant el procés penal, d’una solució negociada entre la 

víctima i l’autor de la infracció, en la qual mediï una persona competent” (Art. 1.e). 

La norma estableix també l’obligació dels Estats Membres de procurar impulsar la 

mediació en els casos on es consideri adequat i de vetllar perquè l’acord pugui ser 

considerat (Art. 10)13.  

 
interessos dels participants; justícia processal; acords col·lectius basats en el consens; focus en la 

reparació, reintegració i comprensió mútua, i l’evitació de la dominació.  

13 L’informe elaborat per Victim Support Europe i l’Asociación Portuguesa de Apoyo a la Víctima 

per tal d’avaluar el compliment de la Decisió Marc assenyala una aplicació molt desigual de la norma 
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La Decisió Marc ha sigut derogada per la Directiva 2012/29/UE del Parlament 

Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, per la qual s’estableixen normes 

mínimes sobre els drets, el suport i la protecció de les víctimes de delictes. La 

Directiva defineix la ‘justícia reparadora’ com a “qualsevol procés que permeti a la 

víctima i a l’infractor participar activament, si en donen el seu consentiment 

lliurement, a la solució dels problemes resultants de la infracció penal amb l’ajuda 

d’un tercer imparcial” (Art. 1.d). Estableix el dret de la víctima a rebre informació 

sobre els serveis de justícia reparadora existents (Art. 4.1.j) i obliga els Estats 

Membres a adoptar garanties per a la protecció de la víctima davant possibles 

victimitzacions secundàries o reiterades durant la facilitació de serveis de justícia 

reparadora (Art. 12.1). Les garanties previstes inclouen l’atenció a l’interès de la 

víctima, la informació exhaustiva i imparcial sobre el procediment, el 

reconeixement per part de l’infractor dels elements fàctics bàsics del cas, la 

voluntarietat de l’acord, i la confidencialitat del procés. No es fa cap limitació a l’ús 

de la justícia reparadora, més enllà de l’especial consideració de les necessitats 

especials de la víctima, per raó de tipologia delictiva o gravetat.  

Entre els Considerants de la directiva es fa referència a la multiplicitat de 

processos restauratius existents (fent menció a la mediació víctima-ofensor, 

conferències i cercles) i es remarca que la prioritat d’aquests processos ha de ser 

satisfer els interessos i necessitats de la víctima, reparar el perjudici que se li hagi 

ocasionat i impedir perjudicis addicionals.  

 

Espanya 

La justícia restaurativa s’incorpora a l’ordenament legal espanyol l’any 2015, no 

tenint reconeixement jurídic exprés en el sistema penal d’adults fins llavors, en una 

situació d’alegalitat (Tamarit, 2012a). Fins llavors, la justícia restaurativa només 

trobava reconeixement al sistema penal de menors a la Llei Orgànica 5/2000, de 

responsabilitat penal del menor, que atorga un paper important a la mediació i la 

 
entre els diversos Estats Membre, considerant el compliment globalment insuficient (Tamarit, 

2012b).  
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reparació, i a la Llei Orgànica 1/2004, de mesures de protecció integral contra la 

violència de gènere (art. 44.5) i subsegüentment a la LOPJ (art. 87 ter 5), on es 

prohibeix la mediació en els casos de violència de gènere.  

La justícia restaurativa i la mediació s’incorporen al sistema penal d’adults a 

través de la Llei Orgànica 1/2015, per la qual es modifica el Codi Penal, i la Llei 

4/2015 de l’Estatut de la Víctima del Delicte.  

El Codi Penal vigent fa referència expressa a la mediació a l’article 84.1 com a 

condició per a la suspensió de l’execució d’una pena privativa de llibertat. Es pot 

identificar també al llarg del Codi Penal preceptes on es deixa un espai a possibles 

processos restauratius. Per una banda, la reparació del dany ocasionat a la víctima 

és contemplada com a atenuant genèrica (art. 21.5 CP) i atenuant específica a 

diversos tipus penals de la part especial. La reparació del dany a la víctima també 

és contemplada com a condició per a la concessió de la suspensió de la pena (arts. 

80 i 84.1) o la concessió de la llibertat condicional (art. 90). El CP també preveu 

l’extinció de la responsabilitat penal pel perdó de l'ofès, el qual podria ser facilitat 

per un procés restauratiu. Finalment, la flexibilitat d’alguns articles permet 

interpretar la mediació (i la justícia restaurativa) com a instrument útil per facilitar 

la reparació del perjudicat i la rehabilitació de l’infractor (CGPJ, 2016).  

L’Estatut de la Víctima (2015) transposa la Directiva 2012/29/UE a 

l’ordenament i configura la justícia restaurativa com a dret. L’article 5 estableix el 

dret de la víctima a ser informada sobre els serveis de justícia restaurativa 

disponibles, i l’article 15 defineix els requisits necessaris per a dur a terme un procés 

restauratiu. Entre aquests requisits, es demana el reconeixement dels fets essencials 

per part de l’infractor, el consentiment de la víctima i l’ofensor o que el procediment 

no comporti un risc per a la víctima, així com la confidencialitat del procediment. 

S’atribueix també a les Oficines d’Atenció a les Víctimes (Reial Decret 1109/2015) 

tasques d’informació i proposta relacionades als serveis de justícia restaurativa.  

Finalment, la Llei d’Enjudiciament Criminal regula el principi d’oportunitat 

reglada del Ministeri Fiscal en delictes lleus (arts. 963 i 964), que obre la porta a 

l’ús de la justícia restaurativa. El principi d’oportunitat queda establert en els 
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següents termes: el Ministeri Fiscal podrà instar el jutge perquè sobresegui el 

procediment i arxivi les diligències en casos de delictes lleus quan es reuneixi un 

seguit de condicions. Les condicions en qüestió són l’existència d’indicis suficients 

d’haver-se comès el fet punible; que el delicte lleu denunciat resultés d’escassa 

gravetat en vista de la naturalesa del fet, les seves circumstàncies i les 

circumstàncies de l’autor (art. 963.1.1ª a), i que no existeixi interès públic rellevant 

en la persecució del fet (art. 964.1.1ª b).  

Trobem regulada també a la LECrim el mecanisme processal de la conformitat 

a l’article 787. Es tracta d’un mecanisme anomenat de “justícia negociada” que en 

l’ordenament espanyol consisteix en “l’acceptació per part de l’acusat de la 

qualificació del Fiscal, o de les qualificacions més greus, si hi hagués altres 

acusadors, generalment rebent a canvi una rebaixa de la pena” (Gaddi, 2021, p. 

282). Aquest mecanisme queda reservat per a penes que no excedeixin els 6 anys 

de presó (art. 787.1 LECrim) i preveuen la participació de la víctima en les 

negociacions només quan aquesta s’hagi personat14.  

  

 
14 La víctima no personada serà notificada per escrit sobre la sentència de conformitat (789.4 

LECrim), i la Instrucció 2/2009 de la Fiscalia General de l’Estat requereix que la víctima sigui 

escoltada prèviament pel Fiscal (Gaddi, 2021), previsió que l’actual LECrim no realitza.  



19 
 

2. Justícia restaurativa en adults a Espanya 

Espais actuals per a la pràctica de justícia restaurativa 

La legislació espanyola, tot i deixar espais on podria encabir-se la justícia 

restaurativa i fer menció a la mediació en el CP, no regula com realitzar la derivació 

a procediments de justícia restaurativa, ni explicita com s’articula el resultat 

d’aquests procediments dins el procés penal. Davant d’aquesta imprecisió, 

existeixen diverses orientacions o guies dirigides als operadors jurídics, com seria 

la Guía para la práctica de la mediación intrajudicial del CGPJ, que intenten suplir 

aquest buit (Etxeberria, 2019). 

Considerant el panorama establert per la normativa actual, a continuació es 

delinearà els termes en què es pot realitzar actualment procediments de justícia 

restaurativa15. 

L’àmbit objectiu d’aplicació de la justícia restaurativa queda definit per un criteri 

excloent establert a l’article 15 de l’Estatut de la víctima, és a dir, queda condicionat 

a no comportar un risc per la seguretat de la víctima i a no estar prohibida per la llei 

pel delicte comès. En aquest sentit, trobem la prohibició expressa de l’article 44.5 

de la LO1/2004 que prohibeix la mediació en casos de violència de gènere. El 

legislador, per tant, no realitza de base una limitació d’aquest recurs a determinades 

categories d’infraccions penals (Etxeberria, 2019).  

En l’àmbit subjectiu, l’article 15 de l’Estatut de la Víctima requereix en tot cas 

per al desenvolupament de procediments de justícia restaurativa el reconeixement 

dels fets essencials per part de l’infractor i el consentiment d’ambdues víctima i 

infractor.  

En l’àmbit processal, Etxeberria (2019) determina els següents recursos pels 

quals la justícia restaurativa pot actualment incorporar-se al procés penal. Aquests 

consistirien en el sobreseïment per aplicació del principi d’oportunitat (arts. 963 i 

 
15 Parlo de justícia restaurativa i no de mediació penal, ja que considero la segona una forma inclosa 

en el primer terme.  
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964 LECrim), només possible per a delictes lleus; la suspensió de l’execució, si és 

que la pena imposada ho permet16 (art. 84.1 CP), i la conformitat, que queda també 

limitada a penes no superiors a sis anys de presó. Es presenten, doncs, inconvenients 

a l’hora de conciliar l’ús de processos restauratius amb delictes més greus i establir-

ne les conseqüències a nivell processal.  

Amb relació a la competència per a resoldre la derivació de l’assumpte, 

Etxeberria expressa el següent:  

Es manté el protagonisme judicial a totes les fases del procés, inclosa la d’instrucció, i 

sembla lògic que la competència per acordar la derivació d’un assumpte als serveis de 

mediació correspongui igualment als mateixos òrgans judicials. Ens trobem novament, 

no obstant això, davant el silenci del legislador en una qüestió de summa transcendència 

(2019, p. 51). 

Cal assumir, doncs, que la competència per a tal derivació és del jutge competent 

a la fase determinada, que dependrà del moment processal concret en què calgui 

resoldre sobre la derivació. Pot tractar-se, doncs, del jutge d’instrucció (art. 87.1 

LOPJ), en fase d’instrucció o en procediments d’enjudiciament per delictes lleus; 

el jutge penal (art. 89 bis LOPJ) o de l’Audiència Provincial (art. 82.1 LOPJ), en 

fase d’enjudiciament, o al jutge competent per a conèixer de l’execució en la fase 

corresponent.  

 

Guia per a la pràctica de la mediació intrajudicial del CGPJ 

Respecte a les fases del procés penal i com realitzar la derivació, la Guía para 

la práctica de la mediación intrajudicial del CGPJ (2016) presenta un protocol de 

derivació a mediació on es realitzen previsions específiques per a cada fase 

processal entorn la mediació penal.  

 
16 La suspensió de l’execució de les penes privatives de llibertat queda limitada a penes no superiors 

a dos anys (pena o la seva suma) i requereix que el penat hagi delinquit per primera vegada (art. 80 

CP), així com la satisfacció de responsabilitats civils o el compromís a satisfer-les. D’acord amb 

l’apartat 3, es pot prescindir del requisit de no reincidència per penes de presó que individualment 

no superin els dos anys quan hi hagi, entre altres, un component reparador.  
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En termes generals, la guia estableix que la derivació ha de ser duta a terme per 

una resolució motivada del Jutjat, on cal explicar en què consisteix la mediació, així 

com les raons per a tal derivació, i es posarà en coneixement del Servei de Mediació 

que correspongui perquè contactin amb les persones. La guia no estableix un 

període determinat per a la realització de la mediació, sinó que aquest ha de ser 

establert pel Jutge a cada cas, essent possible una ampliació a sol·licitud de l’equip 

de mediadors.  

A la fase d’instrucció, un cop rebuda declaració a la víctima i a l’investigat, i si 

aquest últim no ha negat la pertinència del fet, és el Jutge d’Instrucció qui pot 

derivar el procés a mediació, sense perjudici de la pràctica de les diligències 

d’investigació que pertoquin. Aquesta derivació es realitzarà amb anterioritat a 

dictar la Interlocutòria de finalització de les Diligències Prèvies i transformació en 

Procediment abreujat o de transformació en Delicte Lleu.  

Si la mediació finalitza amb un acord restauratiu, la guia estableix diverses 

possibles conseqüències. Per una banda, si la pena ho permet, es pot procedir a la 

transformació del procediment en diligències urgents (art. 779.1.5ª LECrim) i 

podent-se procedir per conformitat17. Per altra banda, en cas d’haver-se formulat 

escrit d’acusació, es podrà procedir conforme l’article 784.3 de la LECrim i mostrar 

conformitat amb l’escrit o redactar un nou escrit conjunt de qualificació. Això 

resultarà en una condemna en conformitat amb aplicació d’una atenuant de 

reparació del dany, amb l’opció d’incloure-se’n d’altres en l’acord.  

Amb relació al judici sobre delicte lleu, la Guia assenyala que el Jutjat 

d’Instrucció haurà de fixar l’assenyalament d’acord amb les necessitats temporals 

del procés de mediació. En cas d’acord restauratiu, l’acta de reparació és traslladada 

al Ministeri Fiscal, que valora l’oportunitat de sol·licitar el sobreseïment del 

procediment i l’arxivament de les diligències. 

 
17 Aquesta opció requerirà la presentació d’un escrit per part de les parts on l’investigat formuli 

reconeixement exprés dels fets sol·licitats, quedant la pena prevista per aquests dins el límit de 

l’article 801 LECrim.  
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A la fase d’enjudiciament, un cop dictada interlocutòria d’admissió de proves i 

fixat l’assenyalament de la vista, l’òrgan competent per a la fase pot autoritzar la 

derivació de l’assumpte a mediació. En cas que la mediació finalitzi amb acta de 

reparació amb acord restaurador, aquests són traslladats als advocats de les parts, 

qui gestionaran processalment l’acord i el comunicaran al jutge competent. En el 

judici oral, això podrà materialitzar-se en un tràmit de conformitat, recollint els 

escrits els acords amb relació a la possible aplicació d’atenuants per reparació de 

dany, així com les possibles mesures suspensives de la pena de presó.  

La Guia estableix també la possibilitat que el pla de reparació quedi inclòs com 

a contingut de la responsabilitat civil derivada del delicte (art. 110 CP) o com a 

regla de conducta en cas que s’adopti la suspensió de l’execució de la condemna 

(art. 83 CP). També cal destacar que la Guia preveu l’opció d’entendre suficient la 

reparació amb desenvolupament del contingut de la trobada dialogada, si així ho 

acorden les parts.  

Finalment, a la fase d’execució es podrà realitzar un nou intent de mediació si 

no hi ha hagut pronunciament sobre la suspensió de l’execució de la pena de presó. 

En aquest cas, el Jutge o Tribunal competent pot derivar les parts i advocats a una 

sessió informativa mitjançant resolució motivada. En cas d’obtenir-se acord de 

reparació, aquest es documentarà en acta i es traslladarà al Jutjat. L’òrgan judicial 

decidirà llavors sobre la concessió o no de la suspensió de l’execució, prèvia 

audiència de les parts. 

 

Experiències de justícia restaurativa a Espanya 

Tot i la manca d’una regulació específica per a la justícia restaurativa i la 

mediació penal, a partir de la dècada dels anys 90 diverses experiències pilot 

sorgeixen arreu de l’estat espanyol. 

L’experiència pionera de mediació penal amb adults inicia l’any 1993 a València 

i resulta de la combinació d’un jutjat d’instrucció de València i l’Oficina d’Ajuda a 

la Víctima del Delicte, amb col·laboració de la Direcció de Justícia de la Generalitat 
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Valenciana (Barona, 2011). La mediació es realitzava en relació amb delictes i 

faltes tramitades a través del procés abreujat, i de l’any 1993 al 1995 es va gestionar 

60 casos, dels quals la meitat van acabar amb un acord. En cas de faltes, aquest 

procés de mediació es reflectia en el compromís del fiscal a no exercitar l’acusació, 

mentre que en casos de delictes, es disminuïa la pena al mínim legal.  

A Catalunya, s’inicia la mediació penal amb adults l’any 1998 en una 

experiència posada en marxa pel Departament de Justícia de la Generalitat de 

Catalunya, creant-se l’any 2000 el primer Servei de Mediació i Reparació Penal 

d’Adults (Aguilera, 2012). L’any 1998 també s’inicia activitats de mediació penal 

als jutjats de Vitoria, Euskadi, a proposta de l’Oficina d’Ajuda a la Víctima, i l’any 

2000 l’Asociación Apoyo desenvolupa programes de mediació a Madrid (Barona, 

2011). Altres experiències són impulsades i coordinades pel CGPJ durant la dècada 

dels 90 i els 00 arreu de l’estat espanyol, com per exemple a La Rioja (2000), 

Navarra (2005), Alacant i Pamplona (2006), Euskadi (2007) i Saragossa (2009) 

(Gaddi, 2019). Les diverses experiències van ser també afavorides o impulsades per 

les administracions autonòmiques, les Oficines d’Atenció a la Víctima, 

associacions privades, o activitats voluntàries de jutges que acceptaven el 

desenvolupament d’activitats de mediació als seus jutjats (Barona, 2011). 

Es tracta, doncs, d’experiències impulsades tant per entitats privades com 

públiques, inclòs el CGPJ, que aprova el Plan de Modernización de la Justicia l’any 

2008, on s’explicita aquest impuls de la mediació penal, reconeixent les pràctiques 

que ja s’havien estat realitzant (Aguilera, 2012).  

A conseqüència, l’any 2011, cent cinquanta-dos tribunals apliquen mediació a 

l’estat espanyol, i l’any 2019 són 427 els serveis de mediació penal per adults, 

trobant-se concentrats a Catalunya, Euskadi i la Comunitat de Madrid (Gaddi, 

2019). D’acord amb les dades ofertes pel CGPJ, ara mateix s’ofereixen serveis de 
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mediació penal a 26 províncies18, mentre que es poden trobar òrgans judicials que 

ofereixen mediació penal a 33 províncies de l’estat19. 

En relació amb el nombre de casos derivats a mediació penal, d’acord amb les 

dades del Poder Judicial sobre mediació intrajudicial, l’any 2021 van realitzar-se 

2.841 derivacions, de les quals el 96,69% (2.747) van ser derivades des de Jutjats 

d’Instrucció, les restants (94) provenint de Jutjats del Penal.   

 

Segons aquestes dades, Euskadi és la comunitat autònoma amb més derivacions 

a mediació penal l’any 2021 (1.090), seguida de Catalunya (847) i Navarra (581). 

El CGPJ comptabilitza aquest mateix any 2021 1.007 derivacions a tot l’estat 

finalitzades amb avinença i 910 derivacions finalitzades sense avinença.  

 
18 A conèixer: A Coruña, Alacant, Araba, Barcelona, Bizkaia, Burgos, Cádiz, Castelló, Gipuzkoa, 

Girona, Granada, Osca, La Rioja, León, Lleida, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Salamanca, 

Sevilla, Tarragona, Toledo, València, Valladolid i Saragossa (CGPJ, 2022). 

19 A saber: A Coruña, Alacant, Araba, Astúries, Àvila, Barcelona, Bizkaia, Burgos, Cádiz, Castelló, 

Cuenca, Gipuzkoa, Girona, Granada, Huelva, Osca, La Rioja, León, Lleida, Madrid, Málaga, 

Murcia, Navarra, Palència, Salamanca, Sevilla, Tarragona, Terol, Toledo, València, Valladolid, 

Zamora i Saragossa (CGPJ, 2022). 
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Els serveis de mediació penal i justícia restaurativa tenen caràcter públic o 

semipúblic, en alguns casos essent coordinats per l’administració autonòmica, o 

poden tractar-se de serveis gestionats per associacions privades amb acord amb el 

CGPJ (Gaddi, 2019).  

A tall d’exemple, a Catalunya hi trobem el Programa de Justícia Restaurativa, 

coordinat pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Aquest 

compta amb diversos Equips de Justícia Restaurativa distribuïts pel territori català. 

Aquest programa ofereix diverses pràctiques de justícia restaurativa, com són la 

mediació penal, entrevistes reparadores, cercles restauratius i conferencing. 

Accepten derivacions dels diversos agents de justícia, així com a sol·licitud de 

víctimes i persones responsables durant qualsevol moment processal, i sense 

limitacions per raó de tipus delictiu (Generalitat de Catalunya, 2021). El programa 

està coordinat i col·labora amb altres serveis, com per exemple els serveis de 

mediació comunitària municipals, quan es considera convenient a causa de la 

proximitat social entre delinqüent i víctima (Gaddi, 2019).  

D’acord amb les dades presentades pel Departament de Justícia, l’any 2021 van 

realitzar-se 2143 sol·licituds al Programa. Van finalitzar-se 2090 programes, dels 

quals el 44,2% van finalitzar amb un procés de justícia restaurativa i el 13,3% amb 

entrevista reparadora de la víctima. En total, des de 2015 s’ha finalitzat 14.820 

programes en terminis de durada de 53,95 dies de mitjana (Departament de Justícia, 

2022). 
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III. Avaluació de la situació 

La justícia restaurativa, per tant, no té una àmplia previsió legal a Espanya. 

Malgrat això, diversos organismes l’han estat aplicant durant aquestes últimes 

dècades, tal com s’ha exposat a l’apartat anterior. Tenint en compte aquesta 

configuració actual, a continuació s’exposarà els obstacles que han sigut identificats 

per la doctrina i literatura en relació amb l’aplicació i incorporació de la justícia 

restaurativa al nostre ordenament. Els tres obstacles principals que s’exposen a 

continuació són la preeminència del principi de legalitat a l’ordenament jurídic 

espanyol, la manca de confiança en la justícia restaurativa per part d’operadors 

jurídics i ciutadania, i la necessitat d’una regulació.  

 

Principi de legalitat i principi d’oportunitat 

El procés penal espanyol queda configurat sota el principi de legalitat, “en virtut 

del qual de tot delicte neix acció pel càstig del culpable (article 100 LECrim)” 

(Mateos, 2019, apartat II.1, para. 1), obligant als membres del ministeri fiscal a 

exercitar totes les accions penals considerades procedents. Velásquez (2018) 

defineix el principi de legalitat, i concretament el de legalitat processal, com a 

“aquell principi conformement al qual el ministeri públic ha d’aclarir una situació i 

promoure l’acció pública” (p. 21), relacionant-lo a les garanties instrumentals del 

dret a la igualtat davant la llei, així com a la limitació de la discrecionalitat.  

Segons Mateos (2019), el principi de legalitat vincula a tothom, però el ministeri 

fiscal hi queda vinculat particularment, ja que aquest té el mandat constitucional de 

sotmetre’s al dit principi i a imposar la defensa de la legalitat (art. 124 CE).  

Per altra banda, Gimeno (citat per Mateos, 2019) defineix el principi 

d’oportunitat en els següents termes:  

Facultat que l’ordenament processal confereix al ministeri fiscal per a, no obstant, la 

sospita de la comissió d’un delicte públic, deixar d’exercitar l’acció penal o sol·licitar de 

l’autoritat judicial un sobreseïment o una reducció substancial de la pena a imposar a 
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l’encausat en els casos expressament previstos per la norma i sempre i quan hagin de 

tutelar-se interessos constitucionalment protegits (Apartat II.1, para. 6)20.  

Velásquez (2018) discuteix la relació de tibantor que s’estableix entre ambdós 

principis. El principi de legalitat exigeix l’actuació i intervenció de l’acusació 

pública com a resultat del deure i poder de l’Estat, responent a una concepció 

tradicional de l’objecte principal del procés penal, conformat per una relació entre 

l’estat i l’individu transgressor. Per contra, el principi d’oportunitat es basa en la 

potestat de no procedir amb l’acció en certes conductes punibles a causa de diversos 

raonaments.  

Tot i trobar-se el sistema processal penal espanyol regit pel principi de legalitat, 

és evident que el principi d’oportunitat hi ha sigut introduït, essent la principal 

institució que ho evidencia la conformitat (Mateos, 2019), així com l’existència del 

sobreseïment per raons d’oportunitat a l’actual LECrim (arts. 963 i 964).  

Hi ha part de la doctrina que s’oposa a aquesta inclusió del principi d’oportunitat 

en l’àmbit del procés penal, a causa de la concepció i conseqüències per a les 

garanties establertes pel principi de legalitat que aquest comporta. Així i tot, tal com 

expressa Martínez (2012), també existeixen crítiques cap a una interpretació estricta 

del principi de legalitat, que complicaria la introducció del principi d’oportunitat, 

juntament amb la possibilitat d’introduir altres vies innovadores al procés.  

Aquest predomini del principi de legalitat en el sistema espanyol té 

conseqüències en la incorporació de la justícia restaurativa i la mediació penal. 

Soleto (2013) identifica aquesta estricta visió del principi de legalitat, entre d’altres, 

com una de les resistències del sistema a la justícia restaurativa. En aquest sentit, 

Soleto argumenta que existeix una tendència a aplicar el principi de legalitat a la 

justícia restaurativa, segons el qual el càstig dels il·lícits correspondria 

exclusivament a l’estat, resultant en l’exclusió de la justícia restaurativa, ja que 

aquesta modificaria els elements del procés i violaria aquest principi.  

 
20 Gimeno faria referència en aquesta definició al principi d’oportunitat taxat o reglat, contraposat 

al principi d’oportunitat lliure o discrecional.  



28 
 

Respecte a l’encaix de la justícia restaurativa amb el principi de legalitat, es 

poden identificar diverses posicions. Ayllón (2019) argumenta que la incorporació 

de la justícia restaurativa xoca frontalment amb el principi de legalitat, tal com 

aquest es troba expressat a l’ordenament actualment. Per una banda, la dimensió de 

garantia jurisdiccional del principi de legalitat determina que el ius puniendi és 

exercici exclusiu de l’estat dins el procés penal. Igualment, la justícia restaurativa i 

la mediació penal xocarien, segons Ayllón, amb el principi de legalitat en les seves 

vessants de garanties criminal, penal, jurisdiccional i d’execució, en conduir cap a 

solucions pactades entre particulars, no establertes a la llei, i a la mercè de la 

voluntat de les parts. Ayllón argumenta, per tant, que el principi de legalitat és 

obstacle per a la implementació de la mediació penal, mentre que faria impossible 

la realització d’altres processos restauratius, a causa de la seva falta de previsió 

legal. Tamarit (2018), per contra, considera que totes les pràctiques restauratives 

(incloses conferències i cercles) poden desenvolupar-se en la situació actual, sense 

caldre una reforma, degut que la llei no prohibeix la participació de les parts en 

aquests processos extrajudicials, tot reconeixent que la concepció estricta del 

principi de legalitat en el sistema processal espanyol dificulta la determinació dels 

efectes intraprocessals dels resultats de processos restauratius.  

 Cuéllar (2020) presenta la preeminència del principi de legalitat i l’exercici 

exclusiu de l’estat del ius puniendi com a objeccions comunes a la incorporació de 

la mediació penal i la justícia restaurativa al sistema penal espanyol. Tal com 

argumenta Cuéllar, en haver d’exercir l’acció penal fins a la seva resolució 

definitiva, no existeix la possibilitat de no condemnar per raons de mera oportunitat, 

resultant en la impossibilitat que la mediació tingui efectes sobre l’esdevenir del 

procés, “doncs un eventual acord reparador no pot servir per temperar de cap 

manera el rigor legal, ni per establir conseqüències per la víctima al marge de la 

responsabilitat civil que li pugui correspondre” (Cuéllar, 2020, pp. 4-5).  

Vaquero (2012), en canvi, argumenta que, si s’interpreta l’abast del principi de 

legalitat d’acord amb l’article 25.1 de la CE, “la dualitat entre legalitat i oportunitat 

s’esfuma” (p. 10). Recordem que el text de l’article 25.1 CE expressa el següent: 
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Article 25 

1. Ningú pot ser condemnat o sancionat per accions o omissions que en el moment de 

produir-se no constitueixin delicte, falta o infracció administrativa, segons la 

legislació vigent en aquell moment.  

Interpretant aquest article juntament amb l’article 9.3 CE, Vaquero (2012) 

argumenta que no se’n desprèn un exercici obligatori de l’acció penal i que, 

entenent el principi d’oportunitat com una oportunitat reglada, no existeix 

contraposició entre principi de legalitat i oportunitat.  

Fins i tot considerant el principi d’oportunitat en la seva dimensió reglada com 

a no contraposat amb el principi que actualment regeix el sistema espanyol, 

continua essent expressat tímidament en aquest, limitant els efectes que vies 

alternatives, com seria la justícia restaurativa, poden tenir en el procés penal (Roig, 

2017). Hi ha consens entre diversos autors que per a poder desenvolupar aquestes 

vies alternatives dins d’un procés penal, és necessari introduir el principi 

d’oportunitat en majors termes dins el sistema processal penal espanyol (Ayllón, 

2019; Etxeberria, 2019; Ventas, 2012).  

 

Desconfiança dels operadors jurídics i la ciutadania 

Un segon obstacle al qual s’enfronta la justícia restaurativa és l’opinió que els 

operadors jurídics i la societat en general tenen d’aquesta. Tot i que hi ha hagut 

avenços durant els darrers anys, encara hi ha una cultura insuficient i certa 

desconfiança i desconeixement entre els operadors jurídics, la ciutadania, i els seus 

destinataris últims respecte de l’ús de justícia restaurativa i la mediació en l’àmbit 

penal (Soleto, 2013) que, segons Hernández (2020) constitueix un dels factors 

d’alentiment de la integració de la justícia restaurativa al sistema espanyol.  

Cuéllar (2020) també reitera aquesta dificultat per a acollir la mediació penal en 

el procés vinculada a les reserves i objeccions per part de la doctrina processal i 

penal, així com l’escepticisme i oposició de bona part de la judicatura i fiscalia, i 

altres operadors jurídics com serien advocats i procuradors. Aquestes objeccions es 



30 
 

troben basades, en part, en el xoc percebut de la justícia restaurativa amb el principi 

de legalitat i l’exercici estatal absolut del ius puniendi, explicat anteriorment.  

Tamarit (2013, 2018) atribueix part d’aquesta reticència per part de jutges i 

fiscals cap a la derivació a mediació i reconeixement d’efectes del procés restauratiu 

a la falta de suport legal explícit a aquestes vies. En una línia similar, Subijana i 

Porres (2013) afirmen que “la mediació restaurativa seria un model de justícia dins 

del sistema penal el desenvolupament del qual precisaria, a més d’una regulació 

normativa, una progressiva obertura cultural dels operadors jurídics a models 

dissímils a l’adversarial” (p. 50), posant de manifest aquesta manca cultural i la 

necessitat d’una regulació.  

Per contra, Ventas (2012) manifesta que en una enquesta realitzada a jutges i 

fiscals, aquests tenien majoritàriament una opinió favorable a la mediació penal, tot 

i que percebien la falta de regulació com a obstacle a aquesta. Ventas argumenta 

que aquesta mancança condueix a la ignorància de l’existència de la mediació i a la 

desconfiança i resistència per part d’intervinents i operadors jurídics, sobretot 

advocats.  

 

Necessitat de regulació de la justícia restaurativa  

Finalment, l’últim gran obstacle al qual s’enfronta la justícia restaurativa és la 

inexistència de regulació d’aquesta. Com s’ha explicat, tot i existir nombrosos 

textos internacionals sobre la justícia restaurativa, la seva regulació al dret intern 

espanyol és gairebé inexistent i les pràctiques que actualment es duen a terme són 

desenvolupades sense cobertura en textos legals.  

Davant aquesta manca de regulació, múltiples autors remarquen la necessitat 

d’incorporar la mediació penal i la justícia restaurativa al dret intern, donant 

compliment així també a les recomanacions internacionals (Ventas, 2012). 

Garciandía (2012) proposa, davant aquesta exigència de regulació i la necessitat 

urgent d’una reforma de la legislació processal penal espanyola, dues opcions per 
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incorporar la mediació penal a l’ordenament jurídic21. La regulació de la mediació 

penal, i així seria també amb la justícia restaurativa, pot realitzar-se a través d’una 

única norma de caràcter autònom que recolliria tots els continguts bàsics sobre 

aquesta, o pot realitzar-se a través de la seva inclusió a la legislació penal o 

processal penal de l’estat espanyol, essent la segona opció la majoritàriament 

escollida pels països que regulen la mediació penal (Garciandía, 2012).  

Són diversos els autors que consideren que, aprofitant la ben entesa que la Llei 

d’Enjudiciament Criminal necessita una profunda reforma, caldria aprofitar dita 

reforma per a replantejar el paper que juga la societat en el dret penal (Muerza, 

2012). S’advoca, per tant, per aprofitar la reforma pendent per introduir a la llei 

processal penal el principi d’oportunitat en major mesura i regular específicament, 

almenys en les seves característiques bàsiques, la justícia restaurativa i la mediació 

penal. Cuéllar (2020) proposa aquesta integració dins la llei processal per tal de 

garantir que aquesta institució hi quedi integrada com a institució complementària, 

mentre que Vidales i Planchadell (2015) advoquen per almenys la referència a la 

mediació penal dins la norma processal per a no deixar lloc a dubtes sobre la seva 

legalitat.   

Per altra banda, hi ha autors que advoquen per a la confecció d’una normativa 

autònoma que reguli la justícia restaurativa en els seus elements bàsics (Tamarit, 

2018). Mendo (2017) argumenta que una llei específica sobre mediació penal 

evitaria una dispersió de regulació a les diferents normes de l’ordenament jurídic, 

garantint així una major claredat i seguretat jurídica. Per altra banda, autores com 

Aguilera (2012) proposen una llei estatal autònoma amb un possible reflex dels 

assumptes que hi foren regulats al CP i LECrim.  

Independentment de l’opció legislativa escollida, hi ha autors que defensen 

realitzar el desenvolupament de les qüestions relatives a la justícia restaurativa (més 

enllà dels aspectes més bàsics que haurien de ser regulats per llei) en instruments 

 
21 Indiferentment de l’opció, Garciandía (2012) argumenta que la regulació de la mediació penal, a 

causa de la naturalesa i característiques del procediment i les seves conseqüències jurídiques, és 

competència estatal, d’acord a allò establert a l’article 149.1.6º CE. Això no impediria un posterior 

desenvolupament reglamentari.  
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flexibles, com serien protocols o normes internes dels jutjats o serveis de justícia 

restaurativa (Soleto, 2013). Aquesta opció respondria a la necessitat de flexibilitat 

que la justícia requereix a causa de la seva naturalesa.  

Deixant de banda els possibles instruments per a regular aquesta institució, 

aquesta regulació hauria de girar entorn uns continguts mínims, havent-hi més o 

menys consens sobre quins haurien de ser aquests. Es considera necessària, per tant, 

intervenció legislativa en qüestions bàsiques com els principis bàsics que han 

d’informar la justícia restaurativa, els criteris d’articulació entre el procés 

restauratiu i el procés judicial, els continguts mínims de regulació del procediment, 

les condicions i procediments de derivació, les garanties de desenvolupament, 

l’eficàcia del procediment a nivell de procés i de pena, els efectes de l’acord, o un 

estatut del mediador o facilitador (Garciandía, 2012; González, 2016; Tamarit, 

2013, 2018). En canvi, hi ha disparitat d’opinions sobre la direcció en què caldria 

regular la justícia restaurativa, no havent-hi consens en el seu possible àmbit 

objectiu, subjectiu, procediments, durada d’aquests, etc.  

Finalment, cal destacar la importància d’evitar desvirtuar la justícia restaurativa 

quan es realitzi aquesta regulació. Per una banda, caldrà evitar la seva desvirtuació 

a causa de la seva instrumentalització com a eina descongestionadora del sistema 

penal (Mateos, 2019), així com evitar la seva instrumentalització per a l’obtenció 

d’avantatges dins el sistema (Gaddi, 2019).  
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IV. Avantprojecte de Llei d’Enjudiciament Criminal de 2020 

Exposada la situació actual en referència a la justícia restaurativa a l’estat 

espanyol i els obstacles principals que aquesta suposa, canviem la mirada ara a com 

es presenta el futur per a aquesta matèria.  

Davant la necessitat evident d’una reforma de les normes processals penals 

actuals, aquesta última dècada diverses propostes han sigut realitzades, entre elles 

l’Avantprojecte de Llei d’Enjudiciament Criminal de 2011 i la Proposta de Codi 

Processal Penal de 2013. En ambdues es fa una proposta per a regular la mediació 

penal i incloure-la a l’ordenament espanyol. La proposta més recent és 

l’Avantprojecte de Llei d’Enjudiciament Criminal de 2020 on, en lloc d’intentar 

regular la mediació penal, es fa per primera vegada una proposta de regulació de la 

justícia restaurativa per tal d’incloure-la en el procediment del sistema penal 

espanyol, fent una aposta per a la inclusió de la legislació sobre justícia restaurativa 

a la legislació processal penal.  

En aquest apartat procedirem a explicar com l’Avantprojecte realitza aquesta 

proposta legislativa entorn la justícia restaurativa i se subratllarà algunes de les 

qüestions crítiques d’aquesta proposta.  

 

1. Justícia restaurativa a l’Avantprojecte de Llei d’Enjudiciament Criminal 2020 

L’Avantprojecte de Llei d’Enjudiciament Criminal de 2020 pretén dur a terme, 

en primer lloc, una harmonització dels principis de legalitat i d’oportunitat. S’hi fa, 

per tant, una introducció limitada del principi d’oportunitat que respon, d’acord amb 

l’exposició de motius de l’avantprojecte, a una plasmació pràctica de criteris polític-

criminals basats en la falta de necessitat de la pena en el cas concret, o a un marge 

de reducció de la pena lligat a la institució de la conformitat.  

Amb aquesta finalitat, l’ALECrim2020 desenvolupa els següents mecanismes 

alternatius a l’acció penal, dedicant-los un capítol a cadascun. Els mecanismes en 

qüestió són la terminació per raons d’oportunitat, la terminació per raons de 
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conformitat i la justícia restaurativa. La justícia restaurativa queda incorporada, per 

tant, dins el procés penal com a un complement del principi d’oportunitat reglat. 

L’exposició de motius de l’ALECrim2020 permet delimitar o concretar els 

termes i línies en què el legislador conceptualitza la justícia restaurativa. En aquest 

sentit, la justícia restaurativa queda delimitada en els següents termes. 

La justícia restaurativa no és concebuda a l’avantprojecte com a un poder 

omnímode de disposició dels particulars i no ha de ser entesa com una renúncia de 

l’Estat a la titularitat exclusiva del ius puniendi. La justícia restaurativa de 

l’Avantprojecte consisteix en un instrument que respondrà a una decisió expressa 

de l’Estat a renunciar a la imposició d’una pena que no és considerada necessària 

en relació amb les finalitats públiques preventives d’aquesta en un cas en què els 

interessos particulars de la víctima puguin resultar adequadament satisfets 

(Exposició de motius, XXVII). 

En aquest sentit, la justícia restaurativa és articulada com a un complement del 

principi d’oportunitat i queda sota la discrecionalitat del Ministeri Fiscal: 

Serà el fiscal el que -en apreciar la concurrència d’un supòsit que, per les seves 

característiques específiques, permeti acudir a un arxiu per oportunitat o a la imposició 

d’una pena reduïda- pugui condicionar aquestes possibles opcions a l’adequada 

satisfacció de les víctimes. Podrà, d’aquesta forma, com a director de la investigació, 

impulsar, a través de la justícia restaurativa i amb el consentiment dels afectats, l’obtenció 

d’una solució reparadora dels interessos particulars en joc en funció de la disminució o 

absència d’interès de l’Estat en el càstig. (ALECrim2020, Exposició de Motius, XVII) 

Aquesta potestat, tal com s’estableix amb relació al principi d’oportunitat 

(Exposició de Motius, XXV),  serà conforme al principi d’unitat d’actuació que 

vincula el Ministeri Fiscal, que determinarà també els criteris polític-criminals que 

guien l’aplicació del principi d’oportunitat i, en conseqüència, la justícia 

restaurativa. 
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Principis (art. 181 ALECrim2020) 

La justícia restaurativa a l’Avantprojecte queda subjecta als principis de 

voluntarietat, gratuïtat, oficialitat i confidencialitat (art. 181.1). Pel que fa a 

l’oficialitat, aquesta queda reflectida en el fet que recau sobre el Ministeri Fiscal (o 

en el jutge, en altres fases del procés penal) la remissió a un procediment restauratiu 

si considera que les circumstàncies ho permeten.  

El principi de voluntarietat queda desenvolupat en l’apartat 3 de l’article 181, 

que estableix que les parts no podran ser obligades a sotmetre’s a un procediment 

de justícia restaurativa i determina el caràcter revocable d’aquest consentiment. 

Igualment, estableix que la negació o abandonament d’un procediment de justícia 

restaurativa no podrà implicar cap conseqüència en el procés penal.  

El principi de confidencialitat queda desenvolupat a l’apartat 4 de l’art. 181 , on 

es garanteix el caràcter confidencial de la informació obtinguda en el procediment 

de justícia restaurativa i es prohibeix l’ús posterior de les informacions facilitades 

en el marc del procediment, excepte acord exprés de les parts afectades. També es 

determina que el fiscal no podrà tenir coneixement del desenvolupament del 

procediment fins a la seva finalització, mitjançant la remissió de l’acta de reparació.  

Juntament amb aquests principis, i en relació amb el caràcter voluntari del 

procés, es preveu la informació de les parts sobre els seus drets, la naturalesa del 

procediment de justícia restaurativa i de les possibles conseqüències de sotmetre-

s’hi abans que prestin el seu consentiment (art. 181.2). 

Complementant aquest dret d’informació, l’article 104.k estableix també 

respecte de la víctima el dret a rebre informació sobre els serveis de justícia 

restaurativa disponibles de manera immediata en entrar en contacte amb les 

autoritats durant el procés penal. 
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Procediment general (art. 182 ALECrim2020) 

L’Avantprojecte preveu que la fase d’investigació, en mans del fiscal, iniciarà a 

través de decret dictat pel Fiscal, d’ofici o en virtut de denúncia o atestat, quan 

aquest conegui de la comissió d’una infracció penal (art. 550). L’article 553 

estableix com a alternatives a la investigació, acordant-se mitjançant decret, la 

iniciació d’un procés urgent o incoació de procediment per delictes lleus, 

l’arxivament per raons d’oportunitat i la remissió a procés de justícia restaurativa 

quan inicialment pugui apreciar-se la concurrència dels seus pressupòsits.  

L’ALECrim2020 defineix el procediment de la justícia restaurativa  a l’article 

182, però només ho fa en relació a la fase d’investigació. Seguint el principi 

d’oficialitat, serà el Ministeri Fiscal qui prengui la decisió, d’ofici o a instància de 

part, de remetre les parts a un procediment restauratiu segons la valoració de les 

circumstàncies particulars. Cal destacar el redactat de l’article, que és el següent: 

“El Ministeri Fiscal, segons les circumstàncies del fet, de l’ofensor i de la víctima, 

podrà, d’ofici o a instància de part, remetre les parts a un procediment restauratiu” 

(ALECrim2020, art. 182.1). L’inici d’aquest procediment no eximirà de la pràctica 

de les diligències indispensables per a la comprovació del delicte (art. 182.1). 

Aquesta remissió serà acordada per decret, que serà remès als serveis de justícia 

restaurativa. Aquests llavors hauran de fixar un termini màxim pel 

desenvolupament del procediment restauratiu, termini que no podrà excedir els tres 

mesos (art. 182.2). Si les parts no consenteixen al procediment, el Ministeri Fiscal 

continuarà la tramitació del procediment penal (art. 182.3). 

L’apartat 4 de l’article 182 estableix que l’equip de justícia restaurativa podrà 

sol·licitar la informació que precisi sobre el contingut del procediment 

d’investigació durant el desenvolupament de les sessions.  
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Conseqüències del procediment restauratiu (art. 183) 

L’article 183 estableix les conseqüències que tindrà el procediment restauratiu 

en la fase d’investigació, si aquest és finalitzat.  

Un cop conclòs el procés, els serveis de justícia restaurativa han d’emetre un 

informe sobre el resultat de l’activitat. L’avantprojecte preveu que el resultat sigui 

negatiu o positiu, en el darrer cas anant acompanyat l’informe de l’acta de reparació 

que contindrà els acords als quals hagin arribat les parts. En cap cas podrà l’informe 

revelar el contingut de les comunicacions entre les parts, ni expressar opinions, 

valoracions o judicis sobre el seu comportament durant el procés (art. 183.1), 

d’acord amb el principi de confidencialitat. El document que incorpori l’acta de 

reparació haurà de ser firmat per les parts i representants legals (art. 183.2).  

L’avantprojecte només estableix les conseqüències del procediment restauratiu 

en cas que aquest hagi tingut un resultat positiu. El fiscal haurà de valorar els acords, 

les circumstàncies concurrents i l’estat del procediment, i d’acord amb aquesta 

valoració podrà procedir de les següents maneres (art. 183.3): 

• Decretar l’arxivament per oportunitat (art. 175 i 176) i imposar els acords 

com a regles de conducta.  

• Procedir per les regles especials del procediment de conformitat. En aquest 

cas, caldrà escoltar les víctimes no personades i la sentència de conformitat 

haurà d’incloure els termes de l’acta de reparació.  

 

Possibles resultats  

La primera possible conseqüència establerta per al procediment de justícia 

restaurativa remet a les dues primeres modalitats de terminació per raons 

d’oportunitat determinades als articles 175 i 176: l’arxivament per raons 

d’oportunitat i la suspensió del procediment per raons d’oportunitat.  
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Arxivament per raons d’oportunitat (art. 175) 

L’arxivament per raons d’oportunitat consisteix en l’arxivament total o parcial 

de la investigació. Aquesta opció queda limitada a delictes castigats amb penes de 

presó de fins a dos anys, qualsevol multa, o privació de drets fins a deu anys. 

L’article 175 estableix tres requisits concurrents per a l’aplicació de l’arxivament, 

dels quals dos no són d’aplicació en cas que s’arribi a aquesta opció a través d’un 

procediment de justícia restaurativa (art. 183.3.a) ). Per tant, per a poder aplicar 

aquesta opció a conseqüència d’un procediment restauratiu, caldrà la concurrència 

del següent requisit: 

Article 175.1 [...] El fiscal podrà decretar l’arxivament total o parcial de la investigació 

sempre que:  

c) La comissió de la infracció hagi causat al seu autor un perjudici greu que faci 

innecessària o manifestament desproporcionada la imposició d’una pena. 

Els apartats 2 i 3 del mateix article estableixen també un llistat de casos en què 

s’exclourà l’exercici d’aquesta facultat discrecional. L’arxivament queda exclòs, 

doncs, en cas que hagi mediat violència o intimidació en la comissió dels fets; quan 

l’investigat tingui una condemna anterior per un delicte de mateixa naturalesa o per 

més d’un delicte de diferent naturalesa; quan la persona ja s’hagi beneficiat 

anteriorment d’un supòsit d’oportunitat; quan la víctima sigui menor de tretze anys, 

i en casos de delictes de violència de gènere o delictes relacionats amb la corrupció.  

La comissió d’un nou delicte abans de la prescripció del delicte implicarà la 

reobertura del procediment i la continuació de la seva tramitació (art. 175.5).  

 

Suspensió del procediment per raons d’oportunitat (art. 176) 

D’acord amb aquesta opció, el procediment d’investigació pot ser suspès, 

quedant aquesta suspensió condicionada al compliment d’obligacions o regles de 

conducta que, en cas d’esdevenir-se un procés de justícia restaurativa, consistirien 

en els acords establerts per les parts. Aquesta opció queda limitada als delictes 
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castigats amb penes de presó fins a cinc anys o qualsevol altra pena, sempre que 

concorrin els requisits fixats per a l’arxivament per raons d’oportunitat.  

A més a més, la suspensió del procediment requereix el reconeixement de 

responsabilitat per part de la persona investigada en la forma prevista pel 

reconeixement dels fets (art. 322), compromís exprés a complir les regles de 

conducta i obligacions, i que la persona ofesa o perjudicada hagi mostrat la seva 

conformitat amb la suspensió i les obligacions i regles de conducta (art. 176.2).  

L’article 176 estableix al seu primer apartat un llistat d’obligacions i regles de 

conducta a les quals es pot condicionar la suspensió. Aquestes inclouen obligacions 

de caràcter restauratiu, com per exemple la indemnització de l’ofès o perjudicat, 

donar satisfacció moral a l’ofès, o entregar a l’estat o a institucions públiques o 

privades homologades una quantitat per ser destinada a obres socials o 

comunitàries. També preveu diverses regles de conducta, així com la participació 

en programes formatius o la submissió a tractament. D’acord amb l’article 183, si 

es procedeix amb aquesta opció després d’un procediment restauratiu en els termes 

establerts per l’avantprojecte, serà l’acord restauratiu el que s’imposarà com a 

regles de conducta, introduint així els possibles acords de la justícia restaurativa en 

el procés. Aquestes obligacions tindran un termini de compliment que no podrà 

superar els dos anys.  

La suspensió queda igualment condicionada a no delinquir durant aquest termini 

de dos anys (art. 176.3). En cas que la persona delinqueixi o incompleixi les regles 

de conducta o obligacions, el fiscal sol·licitarà la reobertura del procediment al 

Jutge de Garanties (art. 176.7).  

Passats dos anys sense delinquir i complertes les obligacions dins el termini fixat, 

el fiscal, d’ofici o a instància de l’interessat, remetrà el procediment al jutge de 

Garanties, que n’acordarà el sobreseïment, prèvia audiència de la víctima del 

delicte.  
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Regles especials del procediment de conformitat  

La segona possible conseqüència establerta per al procediment de justícia 

restaurativa remet a les regles de conformitat, establint que podrà dictar-se sentència 

condemnatòria en el marc d’una conformitat premiada.  

La conformitat consistirà en la terminació del procés per l’acceptació per la part 

encausada dels fets punibles, la qualificació jurídica i les penes sol·licitades o 

acordades amb les acusacions (art. 164). Aquesta conformitat ha d’estar 

fonamentada en el consentiment lliurement prestat per la persona encausada amb 

ple coneixement de les seves conseqüències.  

A diferència de l’actual Llei d’Enjudiciament Criminal, l’avantprojecte no limita 

la conformitat en àmbit objectiu segons la gravetat de la pena, admetent la sortida 

consensuada en casos amb penes superiors al límit màxim establert actualment. La 

concessió de la conformitat serà competència del Jutge de la Conformitat, que 

també realitzarà el control de legalitat d’aquesta, control que serà més estricte quan 

la pena que s’accepti superi els cinc anys de presó (art. 169, art. 172).  

El Ministeri Fiscal i resta de parts podran presentar l’escrit conjunt sol·licitant 

sentència de conformitat al lletrat de l’Administració, podent el fiscal sol·licitar la 

imposició de la pena inferior en grau a la prevista legalment (article 170).  

D’acord amb les regles generals de la conformitat, en cas de pluralitat de 

persones encausades, la conformitat només serà possible quan es refereixi a totes 

les persones encausades per un mateix fet punible o per fets connexos que no puguin 

jutjar-se separadament (art. 167). 

Quan s’arribi a aquesta solució a conseqüència d’un procés restauratiu, les 

víctimes no personades hauran de ser escoltades i la sentència de conformitat 

inclourà els termes de l’acta de reparació (art. 183.3.b) ). 
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Justícia restaurativa en altres fases del procés penal 

L’avantprojecte estableix el procediment de justícia restaurativa per a la fase 

d’investigació. Així i tot, també es preveu la possibilitat d’iniciar procediments de 

justícia restaurativa durant el judici oral i la fase d’execució, seguint el procediment 

establert a l’article 182.  

Durant el judici oral, és el tribunal d’enjudiciament qui podrà remetre les 

actuacions a un procediment de justícia restaurativa quan totes les parts ho hagin 

sol·licitat (art. 184). En aquest cas, l’acord resultarà en la inclusió de l’atenuant de 

reparació a les conclusions definitives i la sentència. El jutge podrà acordar la 

suspensió del judici oral (art. 647).  

Finalment, el jutge també podrà acordar que les parts acudeixin a un procediment 

de justícia restaurativa durant l’execució, prèvia audiència del fiscal (art. 182.5). 

D’acord amb l’article 896, es farà aquesta remissió quan tant persona condemnada 

com víctima manifestin la seva voluntat de sotmetre l’execució a un procediment 

restauratiu. Amb la conclusió del procediment, s’emetrà un informe amb el seu 

resultat, acompanyat si s’escau d’acta de reparació, i les parts seran convocades a 

audiència d’acord amb l’article 895 de l’avantprojecte.   

 

Altres qüestions 

Finalment, en relació amb les víctimes, anotar que l’article 100 de 

l’avantprojecte explicita que no es reconeixerà la condició de víctima a cap persona 

o ens, públic o privat, quan la infracció atempti exclusivament contra interessos 

públics o col·lectius.  
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2. Valoració crítica  

En primer lloc, cal destacar que el capítol sobre justícia restaurativa de 

l’ALECrim2020 copia pràcticament en la seva integritat el capítol que 

l’Avantprojecte de LECrim de 2011 dedicava a la mediació penal, canviant el terme 

‘mediació penal’ per ‘justícia restaurativa’. Tal com s’ha exposat, la justícia 

restaurativa és un concepte molt més ampli i no és simplement intercanviable amb 

la mediació penal, i potser requeriria una regulació que li fos ajustada.  

L’Avantprojecte presenta la justícia restaurativa com a una institució 

complementària que queda integrada dins del sistema penal, constituint-se com a 

mecanisme intrajudicial i respectant, com proposa Cuéllar (2020) el monopoli 

exclusiu estatal del ius puniendi. Aquesta queda subordinada al principi 

d’oportunitat, que s’introdueix de manera reglada a l’ordenament, moderant així el 

principi de legalitat i pal·liant els possibles xocs que poguessin haver-hi entre aquest 

darrer principi i la implementació de la justícia restaurativa.  

A continuació discutiré algunes de les qüestions que considero importants a 

destacar amb relació al règim proposat a l’avantprojecte, complementades per 

l’opinió dels professionals del Programa de Justícia Restaurativa de Catalunya.  

Un dels grans canvis que realitza l’avantprojecte és el canvi de rol del Ministeri 

Fiscal. Aquest passa a tenir la competència sobre la fase d’investigació i, per tant, 

té competència sobre les decisions de terminacions del procediment per raó 

d’oportunitat i, concretament, sobre l’ús de justícia restaurativa durant la fase 

d’investigació. Queden en mans de la fiscalia, doncs, iniciar el procediment de 

justícia restaurativa, encara que ho sol·licitin les parts, i la valoració dels acords als 

quals s’hagi arribat com a resultat d’aquest procediment.  

L’avantprojecte no concreta quins criteris es faran servir per a fer aquestes 

valoracions i, tot i que com argumenten alguns autors, una regulació estricta xoca 

amb la flexibilitat que la justícia restaurativa requereix, aquesta inconcreció fa 

sorgir dues qüestions. En primer lloc, el Ministeri Fiscal es troba sotmès sota el 

principi d’unitat d’actuació i dependència jeràrquica, no gaudint de la 

independència que tenen els jutges (Peláez, 2020). Per tant, cal assumir que 
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aquestes valoracions respecte a la justícia restaurativa es realitzaran sota criteris 

comuns per a tota la Fiscalia, sota la possibilitat que aquests vagin canviant amb 

cada legislatura, inconvenient que ha sigut expressat per membres del programa de 

Justícia Restaurativa de Catalunya. En segon lloc, condicionar l’inici dels 

procediments restauratius a l’afirmativa del Ministeri Fiscal, i no permetent un inici 

a instància de parts, pot ser problemàtic si considerem la falta de coneixement i 

desconfiança cap a la justícia restaurativa que hi ha entre els operadors jurídics. Els 

membres del programa de Justícia Restaurativa de Catalunya també posen aquest 

aspecte de relleu, remarcant que potser seria necessari formar els fiscals en justícia 

restaurativa.  

El següent punt a considerar és com l’avantprojecte modificaria l’àmbit objectiu 

actual on la justícia restaurativa pot tenir conseqüències. L’avantprojecte defineix 

tres mecanismes pels quals un procediment restauratiu pot tenir conseqüències en 

el procés penal: l’arxivament per oportunitat, la suspensió per oportunitat i la 

conformitat. L’arxivament i la suspensió permeten acabar processos per delictes 

amb penes fins a dos i cinc anys de presó respectivament, ampliant així l’àmbit on 

actua actualment el principi d’oportunitat. Tot i aquest aparent augment, el seu 

plantejament en deixen un exercici molt limitat.  

Ambdues opcions requereixen per a la seva aplicació, quan resulten d’un procés 

restauratiu, que “la comissió de la infracció hagi causat al seu autor un perjudici 

greu que faci innecessària o manifestament desproporcionada la imposició d’una 

pena” (art. 175.1.c ALECrim2020). Això limita molt l’ús que es pot fer de tant 

arxivament com suspensió. A més, l’arxivament queda exclòs en diversos supòsits, 

com són l’ús de violència o intimidació. Aquesta exclusió en casos de procediment 

restauratiu no queda justificada, tenint en compte que la justícia restaurativa és 

capaç de ser aplicada a situacions amb aquestes característiques de manera idònia i 

l’exclusió dels casos pot realitzar-se pels equips de facilitadors cas a cas, diversos 

autors manifestant-se en contra d’una exclusió general per un criteri quantitatiu o 

qualitatiu de gravetat (Echano, 2013; Ortiz, 2008; Tamarit, 2018).  

L’Avantprojecte és ambigu respecte l’àmbit d’aplicació de la suspensió, 

establint el text que la suspensió podrà ser acordada “sempre que concorrin els 
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requisits fixats a l’article anterior” (art. 176.1 ALECrim2020), és a dir, els requisits 

fixats per a l’arxivament. La redacció del text fa entendre que la suspensió només 

estaria subjecte a la necessitat d’aquest perjudici greu per a l’autor, però l’exposició 

de motius expressa que la suspensió podrà realitzar-se “sempre que es compleixin 

els requisits i límits fixats pel supòsit ja al·ludit” (Exposició de motius XXV, 

ALECrim2020), indicant que la intenció del legislador és també excloure-la en els 

casos exposats per a l’arxivament22. Ens trobaríem, doncs, un àmbit d’aplicació 

d’aquests dos instruments molt reduït a efectes pràctics. Ambdós quedarien 

exclosos també per a delictes relacionats amb la corrupció, tot i no haver-hi raons 

criminològiques per les quals no es pogués realitzar un procediment de justícia 

restaurativa en aquests casos i havent-hi autors que defensen l’ús de procediments 

com les conferències restauratives per a adreçar aquesta tipologia delictiva 

(Guardiola, 2021)23.  

Aquests límits contrasten amb la configuració de la conformitat a 

l’Avantprojecte. En aquest, la conformitat no queda limitada per raó de gravetat del 

delicte, fent que sigui una opció per a pràcticament qualsevol delicte. Això obre la 

porta a que es pugui realitzar un procediment de justícia restaurativa amb 

conseqüències en el procés penal en la resta de delictes més greus que fins ara en 

són exclosos. Tot i això, caldria anar amb compte amb no instrumentalitzar la 

justícia restaurativa per a simplement obtenir beneficis en el procés penal (Gaddi, 

2019). Els professionals de justícia restaurativa també expressen la necessitat de no 

confondre conformitat amb justícia restaurativa, ja que això podria dur a un ús 

instrumentalitzat d’aquesta darrera.  

Entorn el procediment restauratiu, l’Avantprojecte estableix un termini màxim 

de tres mesos perquè aquest sigui desenvolupat. Aquest termini podria ser massa 

breu, sobretot si considerem el que comporta un procediment restauratiu en la seva 

 
22 Les interpretacions d’aquest precepte divergeixen entre autors, Roig (2022) adoptant també 

aquesta visió d’exclusió.  

23 Entenem el raonament pel qual s’exclouria aquests supòsits de l’arxivament o suspensió, però res 

no impediria fer-ne una excepció en els casos en què es realitzi un procediment de justícia 

restaurativa.  
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integritat, i que el procediment restauratiu no només consisteix en mediació, sinó 

que hi ha un ventall de processos amb les seves especificitats. La justícia 

restaurativa requereix també flexibilitat en la seva implementació, i els 

professionals del programa posen de manifest que aquesta limitació en el termini 

xocaria amb els drets de les víctimes, ja que moltes poden no estar preparades per 

a un procés de Justícia restaurativa amb aquest poc marge de temps. Existeixen 

altres opcions per a regular la durada del procediment, com seria la referència a un 

termini raonable amb possibilitat de flexibilitat o l’establiment d’un termini únic 

amb possibilitat de pròrroga (Garciandía, 2012).  

En referència al resultat d’aquest procediment, cal destacar la dicotomia que 

presenta l’Avantprojecte, que sembla classificar el resultat com a positiu o negatiu, 

essent un resultat positiu el que va acompanyat d’una acta de reparació amb els 

acords de les parts. Ens trobem potser davant una vista una mica Hardvariana 

d’aquests procediments, ja que la justícia restaurativa no es redueix només als 

acords i pot tenir altres resultats que no són necessàriament negatius. Diversos 

autors defensen que el procés restauratiu té valor en l’encontre en si (Johnstone i 

Van Ness, 2007), indiferentment d’un resultat estandarditzat al qual es pugui 

arribar. En aquest sentit, els professionals del programa plantegen que quina seria 

la conseqüència quan el procediment restauratiu es duu a terme però no hi ha acords. 

L’avantprojecte sembla classificar aquesta situació com a resultat negatiu, però la 

justícia restaurativa segurament requereix més matisos.  

A nivell de moments processals, l’Avantprojecte preveu com incorporar les 

conseqüències d’un procediment restauratiu tant en fase d’investigació, com 

d’enjudiciament i execució, tot i que les previsions per a les dues últimes fases són 

força greus. Tot i això, la incorporació de l’acta de reparació només es preveu com 

a tal durant la fase d’investigació, en cas que s’opti per la suspensió per raó 

d’oportunitat o la conformitat. Si el procediment es du a terme durant la fase 

d’enjudiciament, les conseqüències penals d’aquest són la inclusió de l’atenuant de 

reparació a la sentència, però no es menciona com s’hi incorporen l’acta i els acords. 

Tampoc queda clar la valoració d’aquests en la fase d’execució.  
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Finalment, els professionals del Programa de Justícia Restaurativa de Catalunya 

expressen la sensació que aquest Avantprojecte no ha comptat ni amb la visió de 

les víctimes ni amb la visió dels professionals de justícia restaurativa per a elaborar 

aquestes previsions, sinó que ha sigut realitzat segons els preconceptes que el 

legislador té sobre la justícia restaurativa. En aquest sentit, seria positiu que els 

professionals que han estat implementant els projectes pilot de justícia restaurativa 

arreu de l’estat espanyol fossin inclosos en la discussió sobre com regular aquesta 

matèria.  
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V. Conclusions 

La justícia restaurativa ha estat guanyant terreny en l’àmbit internacional durant 

les últimes dècades, fet que queda evidenciat en els diversos textos normatius 

internacionals que li donen reconeixement i que inclús recomanen i donen pautes 

per a la seva incorporació als sistemes de justícia penal dels estats als quals van 

dirigits.  

La normativa espanyola, per contra, no reflecteix aquest avanç en el sistema de 

justícia penal d’adults, existint escasses referències a la justícia restaurativa i a la 

mediació penal. Tot i aquesta falta de regulació expressa, existeixen alguns espais i 

mecanismes que permeten un cert grau d’incorporació de pràctiques restauratives 

dins el procés penal.  

Aquesta falta d’espais reglats no ha impedit el desenvolupament de diversos 

programes pilot de justícia restaurativa arreu del territori de l’estat espanyol. Els 

programes tenen diversa intensitat, alguns havent estat en funcionament des de fa 

més d’una dècada. La realitat pràctica del sistema espanyol és, doncs, que malgrat 

la manca d’una previsió legal, la justícia restaurativa està sent aplicada per 

professionals en col·laboració amb governs autonòmics, el CGPJ i diversos jutjats 

de l’estat.  

Davant aquest panorama, l’Avantprojecte de Llei d’Enjudiciament Criminal de 

2020 es mostra com al major (i pràcticament únic) avanç cap a la incorporació de 

la justícia restaurativa a la legislació estatal, responent així a la diversa normativa 

internacional que recomana aquesta incorporació.  

La proposta legislativa que s’ha realitzat adreça parcialment els obstacles 

identificats en la pràctica de justícia restaurativa a l’estat espanyol. En primer lloc, 

respecte a la preeminència del principi de legalitat i el xoc de la justícia restaurativa 

amb aquest, l’ALECrim2020 hi posa cert remei introduint el principi d’oportunitat 

reglada i subordinant la justícia restaurativa a aquest, de manera que la incorporació 

de les seves conseqüències al procés penal ja no contraurien la legalitat.  
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Respecte a la necessitat de regulació d’aquesta, l’ALECrim2020 proporciona 

una regulació dels aspectes bàsics de la justícia restaurativa que, tot i tenir 

deficiències, suposaria comptar amb un marc legal sota el qual poder desenvolupar 

la justícia restaurativa, permetent que aquesta tingués conseqüències a nivell 

processal i penal i preveient així la incorporació de les conseqüències dels 

procediments restauratius, com són els acords restauratius, dins el procés. Aquesta 

regulació no és una regulació completa, però aquesta qüestió pot ser positiva si es 

considera la flexibilitat que requereix la justícia restaurativa, que fa que la regulació 

d’aspectes més concrets sigui més adequadament realitzada amb instruments 

normatius de naturalesa més flexible. Això no obstant, l’ALECrim2020 requeriria 

un complement posterior amb altres instruments per a cenyir-se al contingut 

recomanat per disposicions normatives internacionals com seria la 

CM/Rec(2018)1824. 

Finalment, caldria esperar que la generació d’una llei on es regula la institució 

de la justícia restaurativa creï un espai on pugui fomentar-se la confiança cap a 

aquesta. Com s’ha dit, part de la raó de ser d’aquesta desconfiança entre operadors 

jurídics és la falta de suport legal explícit per a aquestes vies. La creació d’una llei 

que li donés reconeixement facilitaria, doncs, a conscienciar de la validesa 

d’aquests mecanismes. Caldria, però, preveure accions complementàries per a 

estendre el coneixement i confiança envers la justícia restaurativa, sobretot si es té 

en compte el paper que s’atribueix al Ministeri Fiscal respecte l’inici i valoració 

dels procediments. De manera similar, caldria idear maneres també de fomentar 

aquesta confiança entre el públic general.  

Per tant, l’Avantprojecte, tot i ser deficient en alguns aspectes, permetria encarar 

aquests tres grans obstacles als quals s’enfronta la justícia restaurativa, donant 

entrada al principi d’oportunitat i fent un primer pas per a conscienciar de la 

validesa i necessitat de començar a integrar vies a l’ordenament jurídic que ens 

permetin solucions menys punitives.  

 
24 Aquesta recomana incorporar en la regulació de la justícia restaurativa principis diferents dels que 

es tenen en compte a l’ALECrim2020, així com preveure l’ús de processos restauratius diversos i 

realitzar disposicions sobre la figura del facilitador, entre altres elements.  
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Malgrat la importància d’aquesta incorporació, semblaria ser que l’avantprojecte 

està redactat amb cert desconeixement respecte de la justícia restaurativa, la seva 

naturalesa i peculiaritats. Això es deixa entreveure en el fet que el text no ha sigut 

canviat des de la seva versió de 2011, tot i referir-se aquesta a la mediació penal i 

haver-hi hagut múltiples avanços en matèria de justícia restaurativa a nivell 

internacional durant la dècada que separa ambdós avantprojectes. Cal destacar 

també que l’àmbit que es deixa a l’arxivament i suspensió per raó d’oportunitat és 

reduït, el qual indica certa reticència del legislador a l’hora de permetre l’aplicació 

de la justícia restaurativa en casos greus.  

Caldria, per tant, revisar com es planteja la justícia restaurativa a 

l’Avantprojecte, per tal de fer els aclariments necessaris i crear una bona resposta 

per a permetre una incorporació efectiva i plena de la justícia restaurativa al nostre 

sistema. Caldria també convidar a la redacció d’aquesta proposta els experts i 

professionals de justícia restaurativa que han estat dirigint i aplicant-la aquestes 

últimes dècades, ja que són aquestes les persones que coneixen la realitat de la 

justícia restaurativa a l’estat espanyol i quines són les necessitats a les quals hauria 

de respondre la regulació.  

 

Línies futures sobre la incorporació i regulació de la justícia restaurativa 

Altres línies que permetrien aprofundir sobre l’adequació d’una regulació de la 

justícia restaurativa i la seva incorporació als sistemes penals i processals són 

realitzar una comparació de les propostes legislatives en el sistema penal d’adults 

amb la regulació existent al sistema de menors, així com una comparació amb la 

regulació de la justícia restaurativa a altres països de tradició civil. Això permetria 

comparar les propostes en el nostre sistema amb sistemes que ja estan en 

funcionament.  
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