SOL·LICITUD d’inscripció al Registre de Mediadors del Col·legi d’Economistes
de Catalunya del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya
Dades del/la sol·licitant
Número d’expedient (1)

Data

Número de col·legiat/da

Nom i cognoms

DNI del/la sol·licitant

Sol·licito:
La inscripció en el Registre de Mediadors del Col·legi d’Economistes de Catalunya, i a aquests efectes,
demana que es comuniqui al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya les dades de contacte
principals que consten a la base de dades del Col·legi, a fi i efecte de rebre les notificacions en un únic
domicili professional. (2)
I manifesto el meu interès en actuar com a mediador en els domicilis dins de l’àmbit territorial del
partit judicial on es duran a terme la mediació, que s’indiquen en el següent apartat:
Partits judicials i adreça professional on durà a terme la mediació (3)
Partit Judicial

Adreça professional

Àmbit d’actuació en mediació: Familiar i/o Dret Privat

Així mateix, manifesto que reunint els requisits establerts a l’article 3 de la Llei 15/2009, de 22 de juliol
ho acredito aportant la següent documentació:
Formació específica homologada en matèria de mediació (4)
Títol del curs

Número d’hores

Edició

Especialitat (Família i/o Dret Privat)

Impartir per (5)

Número de referència del Curs amb la formació específica homologada (6)

Data de la resolució de l’homologació del curs (7)

Assegurança Responsabilitat Civil (8)
Companyia

Núm. de pòlissa

Vigència

Tipus de pòlissa (col·lectiva/individual)

Signatura
Localitat i data

(1) A emplenar pel Col·legi
(2) Aquestes dades són accessibles en el “teu perfil” a través de l’àrea privada del web del Col·legi
(3) S’ha indicar sempre una adreça professional on durà a terme els serveis de mediació, que haurà de pertànyer
necessàriament al partit judicial del sol·licitant de la mediació.
Partits Judicials
Amposta // Arenys de Mar// Badalona // Balaguer // Barcelona // Berga // Blanes // Cerdanyola del Vallès // Cervera
// Cornellà // El Prat de Llobregat // El Vendrell // Esplugues de Llobregat // Falset // Figueres // Gandesa // Gavà
// Girona // Granollers // Igualada // La Bisbal // La Seu d'Urgell // L'Hospitalet de Llobregat // Lleida // Manresa //
Martorell // Mataró // Mollet del Vallès // Olot // Puigcerdà // Reus // Ripoll // Rubí // Sabadell // Sant Boi de
Llobregat // Sant Feliu de Guíxols // Sant Feliu de Llobregat // Santa Coloma de Farners // Santa Coloma de
Gramenet // Solsona // Tarragona // Terrassa // Tortosa // Tremp // Valls // Vic // Vielha e Mijaran // Vilafranca del
Penedès // Vilanova i la Geltrú
(4) Indicar la formació especifica obtinguda indicant el nom del curs i el número d’hores, segons l’ORDRE JUS/428/2012,
de 18 de desembre, per la qual es regulen els continguts bàsics i el procediment d’homologació de la formació
especifica en matèria de mediació en l’àmbit (Família i/o Dret Privat). Cal adjuntar còpia del certificat que acrediti
la formació, que en el cas de ser aliena al Col·legi, haurà de demostrar entregant original o còpia compulsada.
(5) Indicar l’entitat on s’ha impartit el curs i adjuntar certificat original.
(6) Número atorgat al curs pel Centre de Mediació de Dret Privat en la resolució d’homologació del curs
(7) Data de la resolució d’homologació del curs
(8) Adjuntar còpia de la Pòlissa de Responsabilitat Civil


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, 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 Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques. 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:
protecciodades.gtecnic.dj@gencat.cat



L’article 10 del Decret 135/2012, de 23 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de mediació en l’àmbit del dret
privat, disposa que les dades objecte d’inscripció són públiques, excepte quan la persona mediadora en el moment de demanar
la inscripció manifesti la voluntat de reserva, la qual cosa haurà de fer per escrit davant la directora del Centre de Mediació
de Dret Privat de Catalunya.



El/la sol·licitant manifesta amb aquesta sol·licitud que accepta estar en la Plataforma de l’e-catalunya a efectes de rebre el
butlletí infomediació.

