Sol·licitud d’inscripció en el Registre de persones mediadores que pertanyen a
una associació professional de la mediació
Dades personals
Cognoms

Nom

Lloc de naixement

Data de naixement

Adreça (carrer, número, pis i porta)

Codi postal

Població

Telèfon 1

Fax

Correu electrònic

Telèfon 2

NIF/NIE

Associació professional de l’àmbit de la mediació a la qual pertany

Número d’associat/ada

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 per 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
Certificat de pertinença a l’associació professional de l’àmbit de la mediació consignada més
amunt, acreditada pel departament competent en matèria de dret civil
Document acreditatiu de la formació en mediació, homologada pel Centre de Mediació de
Catalunya, en l’àmbit de:
família

dret privat en les especialitzacions següents:
civil
empreses
successions
propietat horitzontal

comunitari
organitzacions
agrari

Certificat i/o còpia compulsada de la pòlissa de responsabilitat civil per a l’exercici de la mediació

2. Que disposo de domicili professional per dur a terme les mediacions i puc estar inscrit/a en el partit
o els partits judicials que especifico a continuació:
Partit judicial
Domicili professional
Telèfon

Adreça electrònica

Fax
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Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

Partit judicial
Domicili professional
Telèfon

Adreça electrònica

Fax

Adreça electrònica

Fax

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 i acreditar 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, en cas de no acreditar la participació en
aquestes activitats esdevindré inactiu/iva a l’efecte de la possible derivació de mediacions per part del
Centre de Mediació 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 meves dades
com a persona mediadora inscrita en el Registre siguin públiques.
5. Que accepto estar a la plataforma 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 Catalunya, en
l’àmbit de família i/o dret privat, al partit o als partits judicials especificats en aquesta sol·licitud.
Signatura

Localitat i data

J-ME2108A

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. Departament de Justícia.
Finalitat: desenvolupament de les tasques de registre i control dels procediments administratius del servei de mediació en l’àmbit del dret privat
a Catalunya i dels registres generals de persones mediadores en l’àmbit familiar i en l’àmbit del dret privat i el Registre de serveis de mediació
ciutadana.
Legitimació: compliment d’una obligació legal.
Persones destinatàries: les dades es comunicaran als col·legis professionals i a les persones mediadores inscrites al Registre de persones
mediadores, als òrgans judicials, al Ministeri Fiscal i al Síndic de Greuges. Les dades que són objecte d’inscripció són publiques i poden ser cedides
mitjançant certificacions de registres. No es preveuen cessions a tercers països.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat davant del
responsable del tractament.
Informació addicional: per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades es pot accedir a la pàgina web del
Departament.

Centre de Mediació de Catalunya

2/2

