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MEDIACIÓ EN DRET PRIVAT. INFORMACIÓ GENERAL
La mediació es un sistema alternatiu de resolució de conflictes que em permetrà dialogar
amb qui tingui un problema per trobar una solució conjunta.
Si sol·licito la mediació el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya es posarà en
contacte amb les altres persones afectades pel conflicte. La mediació només s’iniciarà si tots
estem d’acord perquè és un procés voluntari. En qualsevol moment podem decidir no
continuar.
La persona mediadora ens ajudarà a decidir com volem resoldre la situació. Té un paper
imparcial i neutral, no imposa res, sinó que ens ajuda a comunicar-nos millor i a passar de la
confrontació a la col·laboració. Amb aquesta col·laboració podem satisfer les necessitats i
interessos de les persones implicades en el conflicte i aconseguir acords per solucionar-lo.
Amb la mediació es crea un espai de diàleg i respecte. La persona mediadora vetllarà per
afavorir el respecte mutu.
La mediació és confidencial. En les sessions de mediació podré explicar en confiança el que
cregui convenient a la persona mediadora. Tota la informació que es posi de manifest durant
el procés de mediació no la podrem utilitzar en un procés judicial posterior.
La mediació tindrà una durada màxima de sis sessions en seixanta dies hàbils.
Si tinc reconegut el benefici d’assistència jurídica gratuïta la mediació per mi serà gratuïta,
en cas contrari, hauré de pagar la tarifa pública establerta:
-

mediacions amb dues parts: 40 euros més impostos per part i sessió.
mediacions de tres a cinc parts: 30 euros més impostos per part i sessió.
mediacions de 6 o més parts: 120 euros per sessió conjunta.
Les sessions individuals amb alguna de les parts: 40 euros més impostos.

El procés de mediació té l’avantatge de ser més àgil, eficaç i reparador que altres vies.
L'acord de mediació té la validesa legal d'un contracte privat, és d’obligat compliment.
Durant la mediació és aconsellable disposar d’assessorament legal.

