Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Centre de Mediació de Dret Privat
de Catalunya

Sol·licitud d’inscripció en el Registre de persones mediadores segons l’Ordre 245/2014
Dades personals
Cognoms

Nom

NIF/NIE

Lloc de naixement

Data de naixement

Adreça (carrer, número, pis, porta, codi postal, població)
Telèfon 1

Telèfon 2

Fax

Correu electrònic

Exposo
1. Que compleixo els requisits exigits per la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del
dret privat, i de l’article 17.2 del Decret 135/2012, de 25 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de
l’esmentada Llei i, a aquest efecte, aporto la documentació adjunta que ho acredita:
Titulació universitària oficial.
✔ Estic col·legiat/ada al col·legi professional
amb núm. de col·legiat/ada

,
, i, a aquest efecte, adjunto el certificat que ho acredita.

Pertanyo a l’associació professional de l’àmbit de la mediació
, acreditada pel Departament competent en matèria de dret civil, i tinc el número
d’associat/ada
i, a aquest efecte, adjunto el certificat que ho acredita.
Presto serveis com a persona mediadora per a l’Administració de
i, a aquest efecte, adjunto el certificat que ho acredita.
Formació i capacitació en mediació en l’àmbit de:
Família
Dret privat en les especialitzacions de:
Civil
Comunitari
Empreses
Organitzacions
Successions
Agrària
Propietat horitzontal
Aporto:
Certificat dels cursos de formació en mediació de conflictes en l’àmbit de
, de
hores, impartida per
.
Certificat i programa dels cursos realitzats amb el contingut de les matèries i la seva durada que,
en el seu conjunt, és igual o superior a 170 hores.
Una memòria que inclou una relació justificada i detallada de sis mediacions efectuades en l’àmbit
de família o en els àmbits del dret privat, realitzades en els darrers cinc anys, amb expressió del
conflicte, la seva problemàtica, la metodologia emprada i, si escau, els acords establerts.
Certificat i/o còpia compulsada de la pòlissa de responsabilitat civil.
2. Que disposo de domicili professional per dur a terme les mediacions i puc estar inscrit/a en el/s
partit/s judicial/s següents:

Partit judicial
Domicili professional
Telèfon

Adreça electrònica

Fax

Adreça electrònica

Fax

Adreça electrònica

Fax

Partit judicial
Domicili professional
Telèfon

Partit judicial
Domicili professional
Telèfon

3. Que, d’acord amb l’article 21.1 del Reglament, em comprometo a actualitzar la formació específica
en mediació acreditant una participació activa mínima de 40 hores biennals en seminaris, jornades i
altres activitats de formació, docència, supervisió, investigació o publicacions sobre mediació, que es
computarà a partir del segon any d’incorporació al Registre general de persones mediadores de
Catalunya i que, d’acord amb l’article 22.1 del Reglament, si no acredito la meva participació en
aquestes activitats, esdevindré inactiu/iva a l’efecte de la possible derivació de mediacions per part del
Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.
4. Que accepto que, d’acord amb l’article 10 del Decret 135/2012, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit de dret privat, les dades de les
persones mediadores objecte d’inscripció siguin públiques.
5. Que accepto ser a la plataforma de l’e-Catalunya a l’efecte de rebre el butlletí InfoMediació.

Demano
La inscripció en el Registre general de persones mediadores del Centre de Mediació de Dret Privat de
Catalunya, en l’àmbit de família i/o dret privat en el/s partit/s judicial/s especificat/s en aquesta
sol·licitud.
Signatura

Localitat i data

Directora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya
En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades personals
facilitades s’integraran en un fitxer del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya anomenat Centre de Mediació de dret Privat de
Catalunya.
Aquestes dades personals no se cediran fora dels casos previstos a la normativa. La presentació d’aquesta sol·licitud constitueix un consentiment
per tractar les dades que conté.
L’òrgan administratiu responsable d’aquest fitxer és el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. Es podran exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició enviant una sol·licitud acompanyada amb una còpia d’un document identificatiu vàlid, per qualsevol mitjà que
deixi constància del seu enviament i recepció a la seu de l’òrgan esmentat al carrer Pau Claris, 158, 08009 de Barcelona o bé trametent una
sol·licitud amb signatura electrònica certificada per una entitat reconeguda a l’adreça centremediacio.dj@gencat.cat.
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Memòria de la intervenció com a persona mediadora
Dades de la mediació
Supòsit número

Data i lloc de la mediació

Parts en la mediació

Tipus de conflicte

Problemàtica del conflicte

Metodologia emprada en la mediació
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Acords establerts en la mediació

Comentaris

Signatura

J-MF1401

Data
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