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

Sol·licitud de mediació familiar
Dades de la sol·licitud
Número d’expedient

1

Nombre de parts que participen a la mediació

S’ha iniciat un procés judicial
sí

Jutjat on s’ha iniciat

1

Número de procediment

no

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

Assistència jurídica gratuïta

2

té reconegut aquest dret i adjunta el dictamen favorable

no té reconegut aquest dret i pagarà les tarifes establertes

Dades de les persones amb qui es vol fer la mediació
Cognoms i nom

Adreça electrònica

Telèfons de contacte

Cognoms i nom

Adreça electrònica

Telèfons de contacte

Cognoms i nom

Adreça electrònica

Telèfons de contacte

Cognoms i nom

Adreça electrònica

Telèfons de contacte

Dades de les persones amb qui el/la sol·licitant forma una mateixa part en la mediació
Cognoms i nom

Telèfons de contacte

Cognoms i nom

Telèfons de contacte

Cognoms i nom

Telèfons de contacte

Dades de la mediació
Sessió informativa prèvia
conjunta

individual

Relació entre les parts
matrimoni
persones divorciades o separades
persones amb fills comuns
unió estable de parella
germans
Nombre de fills

pares - fills
un altre tipus de relació familiar (especifiqueu-lo)

Edat/s

3

Objecte de la mediació
custòdia dels fills
exercici de la potestat parental
règim de comunicació i estada amb els fills
ús de l’habitatge familiar
matèries econòmiques (pensió d’aliments dels fills)
altres aspectes relacionats amb el pla de parentalitat

altres matèries econòmiques (especifiqueu-les)
obligació d’aliments entre parents
relacions personals avis-néts
cura de persones grans o dependents
un altre (especifiqueu-lo)

Designació de la persona mediadora
la fa el Centre

la fan les parts

Cognoms i nom de la persona mediadora proposada per les parts

4

Observacions

Sol·licito la mediació i accepto 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 de la persona sol·licitant
Nom i cognoms

Lloc i data
1. Ho ha d’emplenar el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya o les entitats col·laboradores que corresponguin.
2. Cal tenir en compte que aquest dret es reconeix a aquelles persones que no superen determinats ingressos econòmics, d’acord amb el que
estableix la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta.
Es reconeix el dret d’assistència jurídica gratuïta a aquelles persones físiques que tenen uns recursos i ingressos econòmics, computats anualment
per tots els conceptes i per unitat familiar, que no superen el doble del salari mínim interprofessional vigent en el moment d’efectuar la sol·licitud.
Constitueixen la unitat familiar els cònjuges no separats legalment i, si n’hi ha, els fills menors no emancipats; o bé, el pare o la mare i els fills que
responen a aquesta característica.
Els mitjans econòmics poden ser valorats individualment quan el sol·licitant acredita l’existència d’interessos familiars contraposats en el litigi pel
qual se sol·licita l’assistència.
El dret a l’assistència jurídica gratuïta només es pot reconèixer als qui litiguen en defensa de drets o interessos propis. Si aquest dret ha estat
reconegut, cal adjuntar una còpia de la sol·licitud mitjançant la qual se’n va demanar el reconeixement.
3. Ordre de tarifes.
4. Aquesta persona ha de figurar en el registre de persones mediadores del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.
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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 al web del Departament.

CENTRE DE MEDIACIÓ DE DRET PRIVAT DE CATALUNYA

