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

Sol·licitud de renovació de l’homologació de formació específica en matèria de
mediació civil i/o familiar 1
Dades d’identificació de la persona sol·licitant
Cognoms

Nom

NIF

Càrrec que ocupa a l’entitat

Dades d’identificació de l’entitat
Tipus d’entitat

Nom de l’entitat

centre docent universitari
col·legi professional acreditat
una altra corporació de dret públic
Adreça (carrer, número, escala, pis i porta)
Codi postal

Població

Telèfon

Província
Fax

Adreça electrònica

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

Telèfons

Fax

Dades del curs que es demana
Nom del curs que va ser homologat

Data de la resolució d’homologació

Referència de l’homologació

Data dels curs per al qual es demana la renovació d’homologació

Especialització
part general
família
dret privat (no de família)
Nombre total d’hores de formació en mediació
part general:
hores (un mínim de 110 hores lectives, incloent-hi almenys 30 hores de pràctiques)
família:
hores (un mínim de 60 hores, incloent-hi almenys 30 hores de pràctiques)
dret privat (no de família):
hores (un mínim de 60 hores, incloent-hi almenys 30 hores de pràctiques)
Tipus de formació
presencial

en línia / a distància

mixta (presencial i també en línia / a distància)

Cognoms i nom del/de la director/a del curs
Adreça de la secretaria del curs

Telèfon

Fax

Correu electrònic

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 54,60 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, la renovació de l’homologació de
formació en matèria de mediació civil i/o familiar— i també l’entitat o persona física que sol·licita el
tràmit.

2. Memòria del curs
Ha d’incloure les dades següents:
a) Programa del curs on se n’especifiquin els objectius, el contingut de les matèries i la durada
b) Ressenya de la metodologia, amb concreció del programa de pràctiques
c) Descripció dels sistemes d’avaluació emprats per valorar la capacitació dels alumnes
d) Relació del personal docent, amb expressió de les seves dades personals i professionals
e) Indicació de la pàgina web on s’informa del curs i s’especifiquen els requisits que exigeix la
normativa per a la inscripció als registres de persones mediadores del Centre
f) Calendari del curs, horari i localització de les aules on s’impartirà
Compromís del director del curs
El director del curs es compromet a:
1. Fer constar, al títol del programa de formació, que la formació en mediació està homologada pel
Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.
2. Fer constar, al certificat que s’atorgui als alumnes, que la formació en mediació està homologada
pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, així com fer constar el número de referència
de l’homologació del curs que per resolució atorga el Centre.
3. Informar els alumnes que la condició de persona mediadora del Centre de Mediació de Dret Privat
de Catalunya s’adquireix per la inscripció en el registre corresponent del mateix Centre, així com
informar-los del requisit mínim d’assistència al 80 % del total d’hores lectives de què consti cada
part del curs i les pràctiques establertes.

Localitat i data

Signatura

1. Ordre JUS/428/2012, de 18 de desembre, per la qual es regulen els continguts bàsics i el procediment d’homologació de la formació específica en
matèria de mediació en l’àmbit del dret privat.
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.
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