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FUNCIONAMENT INTERN DEL CEMICALL 

Article 1. Organització territorial del servei 

1. El servei de mediació s'organitza de forma única per a tota la 

demarcació provincial de Lleida. 

2. El domicili professional de cada un dels mediadors es farà constar en 

les llistes públiques i serà tingut en compte en el moment d'efectuar les 

designes en la forma que es regula en aquest reglament. 

3. El mediador o mediadora durà a terme les mediacions a les 

dependències habilitades pel Centre de Mediació de l’Il·lustre Col·legi 

de l’Advocacia de Lleida.  

Article 2. Organització per matèries 

1. Les mediacions gestionades pel centre s'organitzen en funció de les 

següents especialitats: 

 a) família 

  b) civil 

  c) mercantil 

  d) comunitària 

2. La creació, modificació i eliminació d’alguna de les especialitats, la 

seva divisió o la fusió amb alguna de les restants, podrà ser acordada 

pel Centre de Mediació. 

Article 3. Nomenament de mediador 

1. Es procedirà al nomenament de mediador en els següents supòsits: 

a) quan s'hagi d'efectuar en compliment d'una derivació judicial; 

b) quan una persona física, una persona jurídica o una entitat ho sol·liciti 

per a un conflicte en què sigui part. 
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2. En els supòsits a què es refereix l'anterior paràgraf, el Centre de 

Mediació tindrà el llistat de mediadors adscrits a disposició dels usuaris. 

3. Un cop efectuat el nomenament, el mediador iniciarà l’activitat 

posant-se en contacte amb les parts implicades.  

4. En aquells assumptes en què el mediador nomenat, consideri que 

donada la complexitat del tema, així com la particularitat de les parts, 

sigui necessari fer una co-mediació ho comunicarà per escrit al 

CEMICALL. 

5. En el cas que el mediador nomenat no pogués iniciar la mediació per 

incompareixença d’alguna de les parts i no s’arribés a signar l’Acta 

inicial, ho comunicarà al CEMICALL de forma immediata i l’interessat 

serà citat de nou pel Centre. En el cas de nova incompareixença es 

tindrà per no efectuat el nomenament a efectes interns del CEMICALL. 

 

Article 4. Durada de la mediació. 

1. La durada de la mediació no pot excedir dels seixanta dies hàbils, 

comptadors des del dia de la signatura de l’acta inicial de mediació.  

2. Mitjançant una petició motivada de la persona mediadora, dirigida al 

Centre de Mediació es podrà prorrogar la durada fins a un màxim de 

trenta dies hàbils més. 

 

Article 5. Tramitació de la mediació 

1. Les sessions de mediació es realitzaran a les dependències del Centre 

de Mediació del Col·legi de l’Advocacia de Lleida, ubicades a la Plaça 

San Joan, número 6-8, 1r de Lleida. 

2. La mediació es realitzarà pel mediador/a nomenat pel Centre de 

Mediació del Col·legi de l’Advocacia de Lleida, prèvia acceptació del 

mediador davant del Centre, en un termini màxim de cinc dies. 
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3. Un cop iniciada la mediació, només serà renunciable el nomenament 

per causa degudament justificada i formalment comunicada pel 

mediador al Centre de Mediació del Col·legi de l’Advocacia de Lleida.  

4. El Mediador/a nomenat haurà de remetre al Centre els impresos 

normalitzats degudament complimentats i acompanyarà l’acta inicial i 

l’acta  final de la mediació.  

Aquesta documentació haurà de presentar-se al Centre, respecte de 

l’acta inicial el dia en que sigui signada i l’acta final en un termini màxim 

de cinc dies des de la finalització de la mediació, juntament amb el full 

de signatures de les sessions realitzades, degudament signades per les 

parts.  

Aquets documents quedaran custodiats pel Centre de Mediació del 

Col·legi de l’Advocacia de Lleida a efectes estadístics, de verificació i 

registre. 

5. L’acta final de mediació contindrà els acords, assolits per les parts.  

6. De l’acta inicial i de l’acta final se’n lliurarà un original degudament 
signat a cadascuna de les parts, una pel mediador i un altre pel 
CEMICALL.  
 


