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SOL·LICITUD UNILATERAL DE MEDIACIÓ 

 

                                                                                

                                                                                                          Número d’Expedient: 

 

DADES DE LA SOL·LICITUD 

 

Nombre de sol·licitants: 

 

(  ) S’ha iniciat un Procés Judicial  

                               - Jutjat: 

                               -Núm. de Procediment: 

 

ÀMBIT DE LA MEDIACIÓ´: 

(  ) Civil 

(  ) Mercantil 

(  ) Familiar 

(  ) Empresa Familiar 

(  ) Successions/ Herències 

(  ) Reclamació de quantitat 

(  ) Divisió cosa comú 

(  )Arrendaments/ Propietat horitzontal 

(  ) Drets i obligacions 

(  ) Organitzacions 

(  )Fundacions/Associacions/ Entitats 

(  ) Patents i Marques 

(  ) Assegurances 

(  ) Altres………. 

 

 

DADES  DE LA PERSONA QUE SOL·LICITA LA MEDIACIÓ 

 

Sol·licitant 1 

 

Nom i Cognoms:  

 

NIF/DNI: 

 

Lloc/ Data de naixement: 

 

Domicili : 

 

Població: 

 

Província/ Codi Postal: 
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Telèfons de contacte: 

 

Adreça electrònica: 

 

Actua:  (  ) En nom propi  

              (  ) En representació de: 

 

Sol·licitant 2 

 

Nom i Cognoms:  

 

NIF/ DNI: 

 

Lloc/ Data de naixement: 

 

Domicili: 

 

Població: 

 

Província / Codi Postal: 

 

Telèfons de contacte: 

 

Adreça electrònica: 

 

Actua:  (  ) En nom propi  

              (  )En representació de: 

 

 

DADES DE LA PERSONA AMB QUI ES  VOL FER LA MEDIACIÓ 

 

Nom i Cognoms: 

 

Telèfons de contacte: 

 

Adreça electrònica: 

 

DADES DE LA MEDIACIÓ QUE ES PROPOSA 

 

 

Objecte de la mediació ( Breu descripció del conflicte) 
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DESIGNACIÓ DE LA PERSONA MEDIADORA 

 

 

(  ) La fan les parts: 

- Nom i Cognoms dels mediadors proposats: 

 

(  ) La fa el Centre: 

 

 

 

Observacions 

 

 

 

 

Tassa de Gestió i Administració  50€ 

L’ ingrés es farà al compte corrent del Col·leg indicant nom i cognoms amb la referència 

Fundació Mediació Notarial i enviant còpia a la Fundació. 

 

 

 

Sol·licito la mediació i accepto la tramitació de l’expedient pel  Centre de mediació de la 

Fundació Mediació Notarial així com el Reglament corresponent i les tarifes establertes. Així 

mateix prego al Centre de Mediació Fundació Notarial que traslladi  la petició de mediació a 

la part no sol·licitant als efectes que s’adhereixi a la present petició. 

 

 

SIGNATURA de la/les persones sol·licitants: 

 

 

 

 

Nom i Cognoms: 

 

DNI/NIF: 

 

Lloc i Data: 

 

 
En compliment de la normativa de protecció de  dades de caràcter personal, s’informa que les dades personals 

facilitades en aquest formulari  s’incorporaran en un fitxer de la Fundació Mediació Notarial (FMN) amb la 

finalitat de gestionar el servei de mediació sol·licitat. Aquestes dades no se cediran, excepte a  les persones 

mediadores inscrites en el Registre del Centre de Mediació i als òrgans judicials quan sigui pertinent. La 

presentació d’aquesta sol·licitud constitueix un consentiment per tractar les dades que conté. 

El responsable d’aquest fitxer es la FMN. Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, oposició i 

portabilitat enviant una sol·licitud acompanyada d’una còpia d’un document identificatiu vàlid , per qualsevol 

mitjà que deixi constància del seu enviament i recepció, a la seu de la FMN. Carrer Notariat,4  08001 Barcelona.

         


