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

Nombre de parts que participen en la mediació1 1 

Actua Assistència jurídica gratuïta2 

en nom propi té reconegut aquest dret i adjunta el dictamen favorable 
en representació de l’entitat esmentada no té reconegut aquest dret i pagarà les tarifes establertes3 

Fax Adreça electrònica 

civil (no familiar) 

S’haVie diniciat’accesun procés judicial Jutjat on s’ha iniciat Número de procediment 

sí no serveis socials Urbanisme Alcaldia Altres 

organitzacions 
propietat horitzontal 
convivència ciutadana 
divisió de cosa comuna 

successions 
arrendaments 
empresa familiar 

Data de naixement 

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 

Cognoms i nom 

Sol·licitud de 
mediació 

Nom i cognoms NIF/NIE 

 
 

 

 
 

un altre àmbit (especifiqueu-lo) 

 
Dades de la sol·licitud 

 
 
 
 
 

Àmbit de la mediació 

Dades de l’organització 
 

Raó social CIF 

 
Adreça (carrer, número, pis i porta) 

 
Població Província Codi postal 
     

Dades personals del/de la sol·licitant 
 

   

Lloc de naixement 
   

Domicili (carrer, número, pis i porta) 

 
Població Província Codi postal 
     

Sol·licitud de mediació 
ciutadana 
Número d’expedient S’ha iniciat un procés judicial? 

Jutjat Procediment 

Vies d’accés 
Directa     OAC 

sí 
no 

OMIC/Consum Policia Local Serveis Socials Urbanisme   Alcaldia Altres 

Telèfons de contacte Adreça electrònica 

Dades de les persones amb qui el/la sol·licitant forma una mateixa part en la mediació 
Nom i cognoms Telèfon de contacte 

Nom i cognoms 
cognoms 

Telèfon de contacte 

Nom i cognoms Telèfon de contacte 

Dades de les persones amb qui es vol fer la mediació 
Nom i cognoms Adreça electrònica Telèfon de contacte 

Nom i cognoms Adreça electrònica Telèfon de contacte 

Nom i cognoms Adreça electrònica Telèfon de contacte 

Nom i cognoms 
cognoms cognoms 

Adreça electrònica Telèfon de contacte 

Edat 



 

 

1. Ho ha d’emplenar el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya o les entitats col·laboradores que corresponguin. 

 

 

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 

8
A 
80 
 
M
F
1 
J- 

  
 

Dades de la mediació 
Objecte de la mediació 

Sorolls 
Olors 
Obres 
Neteja i higiene 
Humitats 
Gestió comunitat 
Divisions finques 

 
 
 

Relacions intergeneracionals 
Relacions de parella 
Persones dependents 
Qüestions derivades del consum 
Qüestions contractuals 
Altres conflictes (especifiqueu-los) 

 

Altres dades o comentaris sobre el conflicte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confidencialitat: 

Tota la informació obtinguda durant el procés és privada, en conseqüència, ni les parts ni les persones mediadores transmetran la 
informació fora del procés. 

 
Els/les mediadors/es tampoc podran revelar a l’altra part la informació confidencial donada en sessió individual, si no és sota 
autorització. Atenent aquest principi els participants es comprometen a no citar els mediadors/es com a testimonis ni perits en cap 
procés judicial i/o administratiu. 

 
D’aquesta confidencialitat s’exceptuen: 

 
a) La informació que comporta una amenaça per a la vida o la integritat física o psíquica d’una persona. Si durant el procés es 
té coneixement de la comissió d’un delicte, la persona mediadora estarà legalment obligada a comunicar-ho a l’autoritat 
competent. 

 
b) La informació no personalitzada i utilitzada per a finalitats estadístiques, formatives o de recerca. 

 
 

Sol·licito la mediació i accepto les disposicions i la tramitació regulada per la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació. 
 

En cas que vulgui que participi algun dels meus fills i filles, jo 
autoritzo la seva participació en el procés de mediació. 

 
Signatura de la persona sol·licitant  

   Nom i cognoms 

 
 
 

  Lloc i data 
 
 

Informació bàsica sobre protecció de dades 
L’informem que les dades facilitades seran incloses en un fitxer responsabilitat de l’Ajuntament de Castelldefels. Les dades seran utilitzades per a la gestió 
de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides a tercers – fora que portar a terme la sol·licitud ho requereixi - i un cop gestionat el tràmit seran 
conservades com a part del registre d'expedients de l’Ajuntament. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat. Pot exercir els seus drets 
d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets adreçant-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), o dirigint un escrit al delegat de protecció de 
dades, Ajuntament de Castelldefels, plaça de l’Església, núm. 1, 08860 Castelldefels (Barcelona). 

 
Centre de Mediació i Convivència Ciutadana de l’Ajuntament de Castelldefels 
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