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

Sol·licitud d’homologació d’un curs de formació en matèria de mediació familiar
Dades d’identificació de la persona sol·licitant
Cognoms

Nom

NIF

Càrrec que ocupa a l’entitat

Dades relatives a les notificacions
Adreça de correu electrònic
En el cas que autoritzeu que els actes administratius de tràmit
es notifiquin per aquest canal, marqueu la casella
Adreça de correu ordinari (carrer, número, escala, pis i porta)
Codi postal

Població

Província

Telèfon

Fax

Dades d’identificació de l’entitat
Tipus d’entitat
centre docent universitari
col·legi professional acreditat

Nom de l’entitat

Adreça de l’entitat
Tipus de via

Nom de la via

Número, escala, pis i porta

Codi postal

Població

Província

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Dades del curs
Nom
Adreça on s’impartirà el curs
Correu de la secretaria del curs actual
Cognoms i nom del/de la director/a del curs

Telèfon

Fax

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud
1. Resguard de l’ingrés de l’import de la taxa fixada
-

L’import de la taxa que cal abonar és de 32,85 euros.
L’ingrés s’ha de fer a La Caixa, al número de compte 2100-0679-11-0200493175.
Cal identificar el concepte pel qual es fa l’ingrés —en aquest cas, l’homologació d’un curs de
formació en matèries de mediació familiar— i també l’entitat o persona física que sol·licita el
tràmit.

2. Memòria del curs
-

Ressenya metodològica
Especificació de si es fan pràctiques o exposicions de casos pràctics
Programa. Objectius. Durada
Contingut del curs: Bloc jurídic. Bloc psicosocial. Bloc de mediació
Durada mínima de 200 hores
Assistència mínima del 80% del total d’hores de què consti el curs
Relació del personal docent. Nombre d’alumnes. Calendari. Horari. Lloc on s’imparteix
Dades professionals del/de la directora/a del curs

Observacions
En la informació del curs cal indicar els requisits per adquirir la condició de mediador/a.
En el programa cal fer constar l’homologació.
Localitat i data

Signatura

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 Familiar de Catalunya, amb la finalitat de gestionar el servei de mediació familiar i el Registre de persones mediadores 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.
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L’òrgan administratiu responsable d’aquest fitxer és la Secretaria General de Justícia. Es poden 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: carrer de Pau Claris, 81 08010
Barcelona, o bé trametent una sol·licitud amb signatura electrònica certificada per una entitat reconeguda a l’adreça
justicia@gencat.cat.

DIRECTORA DEL CENTRE DE MEDIACIÓ DE DRET PRIVAT DE CATALUNYA

