ACTA INCIAL I ACCEPTACIÓ DE LA MEDIACIÓ FAMILIAR
Número d’expedient

Dades de la reunió
Data

Hora d’inici

Hora de finalització

Persones reunides
Cognoms i nom de les persones que s’acullen a la mediació
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Cognoms i nom de la persona mediadora
_____________________________________________________________________________
Objecte de la mediació
S’acorda examinar les qüestions següents:
__ custòdia dels fills
__ matèries econòmiques (especifiqueu-les):_____________________________________
________________________________________________________________________________
__ exercici de la potestat parental
__ règim, comunicació i estada amb els fills
__ obligació d’aliments entre parents
__ ús de l’habitatge familiar
__ relacions personals avis-néts
__ prestació d’aliments dels fills
__ cura de persones grans o dependents
__ altres aspectes relacionats amb el pla de parentalitat
__ altres (especifiqueu-ho):______________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Nombre de sessions previstes
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Característiques del procés
Aquests procés s’estableix d’acord amb la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de
mediació en l’àmbit del dret privat, i té els principis següents:
1. La mediació es un procés voluntari. Les parts i/o la persona mediadora
poden donar per acabada la mediació en els casos previstos als articles 5.1 i
6.1 de la Llei 15/2009 de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat.
2. La persona mediadora ha d’ajudar les parts a estudiar cadascun dels punts
en discussió des d’un context afavoridor per als interessos comuns, que faciliti
l’obtenció d’acords satisfactoris per a cadascú. Ha de conduir el procés en el
context de neutralitat i imparcialitat, sense influir en les decisions de les parts.
3. Les parts són els protagonistes en la presa de les decisions i tenen l’última
responsabilitat sobre els continguts de l’acord.
4. Es causa fonamental en el procés de mediació familiar vetllar per l’interès
superior dels fills menors d’edat o discapacitats.
5. Tota la informació, tant oral com escrita, ha de ser confidencial. Les parts es
comprometen a mantenir-ne el secret i accepten que aquesta informació no
pot ser aportada com a prova davant del jutge; així mateix, es comprometen
a no citar els mediadors com a testimonis ni perits en qualsevol procediment
judicial o administratiu referent al conflicte. S’exceptuen d’aquesta
confidencialitat: a) la informació no personalitzada i utilitzada per a finalitats
de formació o recerca; b) la informació que comporta una amenaça per la
vida o la integritat física o psíquica d’una persona.
6. Les parts i la persona mediadora han d’assistir personalment a les reunions
de mediació, sense que es puguin valer de representants o intermediaris,
encara que poden utilitzar mitjans tècnics que facilitin la comunicació a
distància en situacions excepcionals.
7. Les parts poden, quan ho consideren necessari o convenient, demanar la
suspensió del procés de mediació per fer consultes al seu advocat o
advocada o qualsevol altre professional.
8. Es aconsellable que les parts rebin assessorament legal durant el procés de
mediació. Si escau, ha d’haver-hi intervenció lletrada per la redacció del
conveni regulador.
9. Les parts i les persones mediadores han d’actuar d’acord amb les exigències
de la bona fe.
10. La persona mediadora ha de fer una previsió aproximada del nombre de
sessions necessàries per dur a terme la mediació. Cada sessió ha de tenir una
durada màxima de 90 minuts. Al final de cada sessió, els assistents han de
signar el full d’assistència. El període de sessions no pot ser superior a 60 dies
hàbils. Si s’ha de demanar una pròrroga, ha d’estar motivada i s’ha de
sol·licitar al CEMICALL.
11. La persona mediadora ha d’informar les persones que s’acullen a la
mediació que han d’abonar les tarifes establertes pel CEMICALL.
12. En acabar el procés, les parts i el mediador o mediadora han de signar una
acta final en que és recull tots els punts de l’acord.
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Les parts, així com la persona mediadora es comprometen a acceptar i
complir aquests principis bàsics, i perquè així consti, s’estén aquesta acta amb
un exemplar per a cada una de les parts, a un sol efecte, en el lloc i la data
indicats.

Signatures de les persones que s’acullen a la mediació
Nom i cognoms

Lloc i data:

Nom i cognoms

Lloc i data:
Nom i cognoms

Lloc i data:

Nom i cognoms

Lloc i data:

Nom i cognoms

Lloc i data:
Nom i cognoms

Lloc i data:

Signatura de la persona mediadora
Nom i cognoms

Lloc i data:

En compliment de la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal, se l’informa que les dades personals que faciliti s’incorporaran
en un fitxer del Centre de Mediació de l'Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida, essent prevista la cessió de les seves dades de caràcter
personal en el supòsits que resulti necessari, d’acord amb el que vostè sol·licita.
La complementació del present formulari comporta el consentiment exprés pel tractament i cessió de les seves dades d’acord amb la finalitat
manifestada.
D’acord amb la L.O. 15/1999, vostè pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant una sol·licitud per escrit a l'Iltre.
Col·legi de l’Advocacia de Lleida, Plaça Sant Joan 6-8, 25007 de Lleida.
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