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

Sol·licitud de mediació civil (no familiar)1
Dades de la sol·licitud
2

Nombre de sol·licitants

Número d’expedient

S’ha iniciat un procés judicial
sí
no

Partit judicial on s’ha iniciat

Jutjat on s’ha iniciat

Número de procediment

Àmbit de la mediació
associacions, fundacions o altres tipus d’entitats
propietat horitzontal
convivència ciutadana

un altre àmbit (especifiqueu-lo)

Dades de l’associació, fundació o entitat d’un altre tipus
Raó social

CIF

Adreça (carrer, número, pis i porta)
Població

Província

Codi postal

Dades personals del/de la sol·licitant3
Cognoms i nom

NIF/NIE

Lloc de naixement

Data de naixement

Domicili (carrer, número, pis i porta)
Població

Província

Codi postal

Telèfons de contacte

Fax

Adreça electrònica

Actua
en nom propi

en representació de l’entitat esmentada

Dades personals del/de la sol·licitant
Cognoms i nom

NIF/NIE

Lloc de naixement

Data de naixement

Domicili (carrer, número, pis i porta)
Població

Província

Codi postal

Telèfons de contacte

Fax

Adreça electrònica

Actua
en nom propi

en representació de l’entitat esmentada

Dades de la mediació
Objecte de la mediació
gestió i administració
exercici dels drets socials
matèries econòmiques
conflictes de convivència ciutadana
conflictes d’interpretació de la realitat (coexistència de cultures)
relacions internes o externes
altres conflictes (especifiqueu-los)
Designació de la persona mediadora
la fa el Centre
la fan les parts
Cognoms i nom de la persona mediadora designada per les parts

Altres dades (optatives)
Intervenció d’altres agents socials

Observacions de la persona sol·licitant

4

Sol·licito/em la mediació i accepto/em les disposicions i la tramitació regulada per la Llei 15/2009, de 22
de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, així com les tarifes establertes.
Signatura/es de la persona o les persones sol·licitants
Nom i cognoms

Nom i cognoms

Nom i cognoms

Lloc i data

Lloc i data

Lloc i data

Nom i cognoms

Nom i cognoms

Nom i cognoms

Lloc i data

Lloc i data

Lloc i data

Nom i cognoms

Nom i cognoms

Nom i cognoms

Lloc i data

Lloc i data

Lloc i data

J-MF00927A

1.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.
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 següent:
justicia@gencat.cat
2. Ho ha d’emplenar el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya o les entitats col·laboradores que corresponguin.
3. En el cas que hi hagi més de dues persones sol·licitants, s’ha d’utilitzar el formulari Annex a la sol·licitud de mediació civil.
4. Aquesta persona ha de figurar en el registre de persones mediadores del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

