SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL CENTRE DE MEDIACIÓ DE
L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA

El/La Sr./Sra..................................................................................................., advocat/da
col·legiat/da a Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona amb el número de
col·legiat/da................amb domicili professional...............................................................
....................................................................correu electrònic............................................
i tel i/o mòbil..................................., a efecte de rebre totes les comunicacions del
Centre de Mediació (CEMICAB),

EXPOSA:
Que compleix0 els requisits establerts per optar a formar part de la relació de
Mediadors/es del CEMICAB de l’ I’l•Ilustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, així com
per a mantenir-me com a membre actiu del mateix:
 Sóc persona col·legiada a l’ICAB.
 Acredito la superació de la formació legalment establerta.
 Acredito la formació i l’experiència que s’estableixi en cadascuna de les
branques d’especialització del CEMICAB, en funció de les lleis
aplicables.


Informo dels meus honoraris professionals què són:
. Per tipus de mediació:..............................€
. Per sessió i part:........................................€
. I/ o procés complert..................................€

 Accepto el Reglament del CEMICAB.
 Acredito pòlissa de Responsabilitat Civil vigent (exclusiu per a
col·legiats i col·legiades no exercents) i em comprometo a mantenir la
seva vigència durant tot el temps que exerceixi com a persona
mediadora.
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Qualsevol que resulti la forma d’accés al Registre, la permanència en el mateix implica
la obligació d’una formació continuada especifica obligatòria, amb una periodicitat
bianual de 40 hores, o en el seu cas la que s’estableixi legalment i, que es computarà
a partir del segon any d’incorporació al Registre del CEMICAB. No dur a terme
aquesta obligació implicarà la baixa automàtica en aquest Registre.

SOL·LICITO:
Ser inscrit en el CEMICAB en l’especialitat/s que especifico en full adjuntat a aquesta
instància.
Barcelona, a..............................de.......................de…………………………………..

Conforme i signo

Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable: Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Barcelona (ICAB) CIF: Q-0863003-J, Contacte DPD: dpd@icab.cat
Finalitat: Gestió dels serveis de mediació. Informar als inscrits de la gestió del Registre de Mediadors en tot el que faci
referencia a les designes per realitzar mediacions, així com informar de totes les obligacions legals tant respecte a la
pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil com a la formació continuada i especialitzada que organitza, promou i
ofereix el propi CEMICAB
Legitimació: Estatuts de l’Advocacia de Barcelona i consentiment inequívoc
Destinataris: ICAB només comunicarà les seves dades amb el seu consentiment inequívoc o en compliment de
obligacions estatutàries i obligacions legals.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional de la
política de protecció de dades
Informació adicional
Per més informació sobre la política de protecció de dades pot consular a: www.icab.cat (guia bàsica ICAB)

L'interessat, de forma voluntària en marcar la casella corresponent que autoritza:
Sí / No : autoritzo a ser informat en relació a la prestació de serveis col·legials pel foment i promoció de la mediació.
Sí / No : autoritzo a ser informat en relació a la gestió i tramitació de les instancies de mediació ja siguin prèvies o
intrajudicial.
Sí / No : autoritzo a ser informat en relació a la formació en mediació.

INFORMACIÓ ADDICIONAL DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES
Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?
Identitat: Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Barcelona (ICAB) CIF: Q-0863003-J
Adreça postal: Carrer Mallorca, núm. 283, 08037 Barcelona, Telèfon: 93 496 18 80
Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@icab.cat
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
L’ICAB tracta les seves dades amb les finalitats de comunicació de la gestió de designes per realitzar mediacions, per
l’actualització del cens del Registre en acompliment de les previsions legals i l’oferta de formació continuada i
especialitzada organitzada per CEMICAB o Institucions/Corporacions que tinguin signats Convenis o altres fórmules de
col·laboració amb ICAB.
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En ICAB tractem la informació que ens faciliteu amb la finalitat de facilitar la informació de la gestió del CEMICAB, així
com la de fomentar i promoure la resolució de conflictes per la via de la mediació i de qualsevol altre sistema de
resolució alternativa, en la doble vessant de la informació dels esmentats sistemes i de la formació en els esmentats
sistemes.
Per quant temps conservarem les seves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran fins revoqui el seu consentiment excepte les dades que siguin
necessàries per complir amb obligacions legals i estatutàries com els terminis de prescripció per possibles
responsabilitats legals en base al tractament realitzat.
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base de legitimació pel tractament de les dades dels col·legiats es la Llei 34/2006, de 30 d’octubre sobre l’accés als
professions d’advocat i procuradors dels tribunals, la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals, la Llei
7/2006, de 31 de maig, de l’exercici dels professions titulades i dels col•legis professionals, la Llei de Mediació 15/2009
de Mediació en l’àmbit del Dret Privat, la Llei de mediació 5/2012 de 6 de juliol de mediació en assumptes Civils i
mercantils i els Estatuts de l’Il•lustre Col•legi de l’Advocacia de Barcelona.
La base de legitimació per al tractament de les seves dades amb la finalitat de la inscripció en el Registre de Mediadors
del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya és el consentiment del sol·licitant i la normativa aplicable en
matèria de Mediació: el Conveni signat amb el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, la Llei 2/1974, de 13
de febrer, sobre Col·legis Professionals, la Llei de Mediació 15/2009 de Mediació en l’àmbit del Dret Privat, la Llei de
mediació 5/2012 de 6 de juliol de mediació en assumptes Civils i mercantils i els Estatuts de l’Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona.
Les dades seran cedides, d'acord amb:
La legitimació per la cessió de les seves dades al Registre de Mediadors del Centre de Mediació de Dret Privat de
Catalunya i al Departament de Justicia de la Generalitat (Centre de mediació) és el consentiment del sol·licitant i la
normativa aplicable en matèria de Mediació: el Conveni signat amb el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya,
Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, Llei de Mediació 15/2009 de Mediació en l’àmbit del Dret
Privat, Ley de mediación 5/2012 de 6 de julio de mediación en asuntos Civiles y mercantiles i Estatuts de ’Il·lustre
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
Les categories de dades que es tracten són:
Dades identificatives, dades de contacte, dades professionals i de formació exigida legalment.
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
• Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si ICAB estem tractant dades personals que li concerneixin, o
no.
• Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les
dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries
per a les finalitats que van ser recollides.
• En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en
aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
• En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran
oposar-se al tractament de les seves dades. L’ICAB deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims
imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
• Els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport automatitzat a un altre responsable en els
supòsits de tractaments que permet el RGPD.
• Al moment de la cancel·lació de les dades, únicament les conservarem bloquejades en compliment d'obligacions
legals.
A qualsevol moment podrà revocar el consentiment per a rebre comunicacions relatives a les informacions i accions
descrites en aquest document enviant un correu a dpd@icab.cat
Les dades que ha facilitat es tractaran per l’ICAB d’acord amb les finalitats descrites en aquest document, i en aquest
sentit se l’informa que podrà exercir, els seus drets d’accés, rectificació o supressió, o la limitació al seu tractament, i a
oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de la dades a la següent adreça de correu electrònic
dpd@icab.cat, sens perjudici del seu dret a també a presentar una reclamació davant una autoritat de control, tal com
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, al carrer Rosselló 214, Esc. A, 1r. 1a., 08008 Barcelona, i telèfon
935527800.
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AMBITS D’ESPECIALIZACIÓ
 Agrari
 Arrendaments / Propietat
Horitzontal
 Assegurances
 Associacions, Fundacions i
altres entitats
 Comunitari (intercultural i
social)
 Construcció
 Consum i relacions comercials
 Dret i obligacions
 Educatiu
 Empresa
 Esport
 Família
 Fiscal/ Tributari
 Herències/Successions
 Hipotecari
 Honoraris professionals
 Medi Ambient
 Mercantil
 Patents i marques
 Penal
 Relacions Laborals
 Sanitari
 Altres àmbits (especifiqueulos)
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