CENTRE DE MEDIACIÓ DEL COAC
INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE MEDIADORS DEL CENTRE DE MEDIACIÓ DEL COAC
L’Arquitecte/a, ...................................................... amb DNI ....................., data de
naixement ................... i número de col·legiat/ada .................., amb les dades personals i
professionals següents:
Domicili ..........................................................................................................................
Telèfon ............................... Mòbil ..........................................Fax .................................
Correu electrònic per comunicacions i notificacions del COAC i del Centre de Mediació del
COAC................................................
MANIFESTA:
1.- Que compleix els requisits exigits per la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en
l’àmbit del dret privat, i de l’article 17.2 del Decret 135/2012, de 25 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament de l’esmentada Llei, i està legalment habilitat per a l’exercici d’aquesta
activitat.
2.- Que disposa de domicili professional per dur a terme les mediacions als partits judicials i
domicilis1 següents:
1) - Partit judicial .....................................................................................................
- Domicili professional............................................................................................
- Telèfon ............................. Fax ..................... Correu electrònic ...........................
________________________________________________________________________
2) - Partit judicial .....................................................................................................
- Domicili professional............................................................................................
- Telèfon ............................ Fax ..................... Correu electrònic ............................
________________________________________________________________________
3) - Partit judicial .....................................................................................................
- Domicili professional............................................................................................
- Telèfon ............................. Fax ..................... Correu electrònic ...........................
3.- Que pot atendre correctament i desenvolupar la mediació en les següents llengües:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
4.- Que accepta que totes les comunicacions per a l’exercici de l’activitat de mediació es facin
a través del correu electrònic indicat a l’encapçalament.
S’entén domicili l’espai professional que reuneix les condicions físiques per acollir processos de
mediació.
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APORTA la següent documentació:
o CERTIFICAT DE COL·LEGIACIÓ I ANTECEDENTS DISCIPLINARIS (antiguitat no
superior a 1 mes).
o CERTIFICAT ACREDITATIU de la realització d’un curs homologat 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 del Dret Privat en Arquitectura i Urbanisme.
o CERTIFICAT

JUSTIFICATIU

de

cobertura

mitjançant

una

assegurança

de

responsabilitat civil en vigor amb la companyia...............................

SOL·LICITA
Que un cop revisada la documentació presentada s’emeti la Resolució de Capacitació per a
exercir com a mediador a l’àmbit del Dret Privat, s’inscrigui com a mediador en el Registre de
Mediadors i Centre de Mediació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i es tramiti l’alta en el
Registre General de Persones Mediadores en l’àmbit del dret privat del Centre de Mediació de
Dret Privat de Catalunya (C.M.D.P.C.) amb les dades aportades en aquesta sol·licitud.
Barcelona a .........................................................
Signatura:

DECLARACIÓ COMPLEMENTARIA
1. El senyor/a ................................................................ ha estat informat/ada que les
seves dades s’integren en el Registre de Mediadors del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya i
seran cedides per a la seva inscripció al Registre General de Persones Mediadores en l’àmbit
del dret privat titularitat del Centre de Mediació de dret Privat de Catalunya del
Departament de Justícia, així com en els supòsits en què sigui obligatori per Llei o per
complir amb les finalitats de la institució de mediació. (*)
2. El senyor/a................................................................. ha estat informat/ada que les
dades que consten en els Registres són públiques, llevat que manifesti la seva reserva a la
directora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.
3. El/la sol·licitant manifesta que accepta estar en la Plataforma de l’e-catalunya a efectes de
rebre el butlletí infomediació.
4. El/la sol·licitant autoritza la publicació de dades professionals referents a la mediació amb
les finalitats pròpies del Centre de Mediació del COAC.
5. El/la sol·licitant es compromet a atendre’s a les condicions deontològiques i disciplinàries del
COAC i del Centre de Mediació del COAC.
6. El/la sol·licitant es compromet a comunicar al Centre de Mediació del COAC les dades
necessàries pel seguiment estadístic i institucional de tota l’activitat mediadora que dugui a
terme.

7. MANIFESTA les especialitats en què prefereix treballar2: .................................................
...................................................................................................................................
8. ES COMPROMET, d’acord amb l’article 21.1 del Reglament de Mediació de la Generalitat de
Catalunya, a actualitzar la formació específica en mediació acreditant una participació activa
mínima de 40 hores biennals en seminaris, jornades i altres activitats de formació,
docència, supervisió, investigació o publicacions sobre mediació, que es computarà a partir
del segon any d’incorporació al Registre general de persones mediadores de Catalunya i
accepta que, d’acord amb l’article 22.1 del Reglament, si no acredito la meva participació en
aquestes activitats, esdevindrà inactiu/iva a l’efecte de la possible derivació de mediacions
per part del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.
Barcelona a .........................................................
Signatura:

(*) Als efectes de l’establert a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD),
s’informa que les dades personals introduïdes voluntàriament en el present formulari seran emmagatzemades al fitxer correspon ent
titularitat del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (d’ara en endavant COAC) per preservar la seguretat, integritat i confidencialitat de les
dades de caràcter personal.
Aquestes dades personals no se cediran fora dels casos previstos a la normativa de mediació. La presentació d’aquesta sol·lic itud
constitueix un consentiment per tractar les dades que conté en relació al Registre de Mediadors i Centre de Mediació del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya i la tramitació de l’alta en el Registre General de Persones Mediadores en l’àmbit del dret privat del Centre
de Mediació de Dret Privat de Catalunya (C.M.D.P.C.)
Formaran part del Registre General de Persones Mediadores en l’àmbit del dret privat del C.M.D.P.C., que és de caràcter públic,
accessible per internet, i es facilitarà expressament a les persones o entitats que cerquin mediador, per tal que el puguin escollir i
posar-s’hi en contacte.
El COAC, com a Col·legi col·laborador del (C.M.D.P.C.), i exercint les funcions de Centre de Mediació, posarà a disposició de l públic
les dades del Registre, sigui en resposta a petició expressa i/o en la plataforma d’internet del Centre de Mediació del COAC.
Les dades podran ser al mateix temps trameses i facilitades a les parts interessades en la mediació des de la seva designació per part
del Centre de Mediació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, i si es tractés de mediació intrajudicial també es podria remetre al Jutjat
que la sol·licita.
El COAC informa als usuaris que, en virtut del que estableix la legislació aprovada al respecte, podran fer valer els drets d’accés,
cancel·lació, rectificació i, si procedeix, oposició al tractament de les dades personals de què son titulars. L’usuari tindrà els drets
d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les dades, reconeguts als articles 15 a 17 de la LOPD.
Es podran 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 esmen tat a Plaça
Nova, 5 08002 Barcelona o bé trametent una sol·licitud amb signatura electrònica certificada per una entitat reconeguda a l’adreça
agrupacions@coac.net

Us aconsellem que feu la distinció:
Entre dues grans variants temàtiques: lesions en l’edificació o urbanisme i valoracions. (Podeu indicar més
detall dels temes en els quals esteu interessats en treballar)
Entre tres grans variants de gestió de persones: mediació amb grans grups (més de 7 parts), amb grups
mitjans (de 7 a 4 parts), amb grups petits (2-3 parts)
En qualsevol moment podreu sol·licitar la variació d’aquestes dades.

Annex
DADES DEL CERTIFICAT DE FORMACIÓ HOMOLOGADA

Títol del Curs: ...................................................................................................
Edició: ..................... Impartit per: .....................................................................
Referència del curs amb la formació especifica homologada: ...............................
Data de la Resolució d’homologació ..................

