
• És una solució ràpida ja que es resol en unes poques   
 sessions.
• Permet el control de la situació a les dues parts. Les   
 parts recuperen el poder.
•• La persona mediadora no proposa una solució, ajuda   
 a les parts perquè elles mateixes construïsquen un    
 acord beneficiós per a les dues (són protagonistes en  
 la solució).
• El procediment acaba quan les parts així ho desitgen,  
 hagen o no aconseguit l’acord.
•• Permet a les parts en conflicte preservar o consolidar   
 les seues relacions (comercials o personals) per al    
 futur.
• No crea un guanyador i un perdedor, les dues parts    
 guanyen i queden satisfetes.
• Preveu conflictes més profunds.
•• Les despeses són molt menors que les disputes     
 judicials, litigis o arbitratges.

Un procediment en el qual les parts en conflicte intenten 
voluntàriament aconseguir per si mateixes un acord amb 
l’ajuda d’un professional en mediació, que no té funcions 
decisòries, sinó que gestiona el procediment.

Complementa el sistema judicial. En cap cas el seu ús limita el 
dret d’acudir a la via judicial. També és possible acudir a 
mediació suspenent la via judicial ja iniciada.

L’L’acord constitueix un contracte privat entre les parts i, per 
tant, és d’obligat compliment. Si s’eleva a escriptura pública, 
o és homologat judicialment, és títol executiu.

QUÈ ÉS LA MEDIACIÓ?

Fomenta el diàleg entre particulars per a la resolució de 
conflictes d’una forma ràpida, eficaç i econòmica.

Posa a la disposició de la ciutadania el recurs de la mediació 
dins del procés judicial o com a alternativa a aquest, en tots 
els àmbits jurisdiccionals.
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SOM ELX
C/Advocats d’Atocha,
21 quarta planta 
03203 - Elx
966917563

mediacio_elx@gva.es

SOM ALACANT
C/Pardo Gimeno,
43 planta baixa
03007 - Alacant
966902520/521

mediacio_alacant@gva.es

SOM CASTELLÓ
Av. Blasco Ibañez,
10 planta baixa

12003 Castelló de la Plana
964621778 / 964621690
mediacio_castello@gva.es

SOM VALÈNCIA
Av. del Professor López Piñero,

14 planta baixa
46013 València
961927775

mediacio_valencia@gva.es

Per dur a terme les tasques de mediació en l’àmbit de la 
Comunitat Valenciana,  la Generalitat ha posat en 
funcionament, Serveis d’Orientació i Mediació (SOM), a les 
seus judicials d’Alacant, Elx, Castelló i València als quals 
adreçar-se en cas de necessitar qualsevol informació 
relacionada amb la mediació.

Servei d’Orientació i Mediació (SOM)

• En cas de no arribar a acord, no es tanca una altra via  
 de resolució de conflictes (arbitratge, procediment    
 judicial).
• Més compromís amb el resultat i, per tant, major     
 probabilitat de compliment. 
•• La mediació ofereix les màximes garanties        
 institucionals i de qualitat a les persones usuàries     
 d’aquesta, contribueix al foment de la cultura de la    
 pau, del diàleg, de l’enteniment i de la regeneració de  
 llaços socials.
•• Pretén una justícia eficaç que garantisca tant l’accés   
 de la ciutadania a la Justícia com la tutela judicial     
 efectiva dels seus drets i llibertats.
• Mediació gratuïta. Per a aquells que no tenen recursos  
 i que tenen concedit el dret a assistència jurídica     
 gratuïta.
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