RÈGIM DISCIPLINARI
Article 1. Expedients informatius
1. Tota denúncia o queixa relacionada amb el funcionament del Centre
de Mediació o la prestació del servei donarà lloc a l’obertura d’un
expedient informatiu per part del CEMICALL. L’Equip Directiu del
CEMICALL podrà també, per pròpia iniciativa, acordar l'obertura d'un
expedient informatiu quan detecti indicis d'haver-se comès qualsevol
infracció de les normes de prestació del servei.
2. Amb motiu de la tramitació d'un expedient informatiu, l’Equip Directiu
del CEMICALL podrà reclamar del mediador/ra que en sigui l'objecte
els antecedents i la documentació que consideri necessàries per
esclarir els fets i si s’escau traslladar l’expedient a la Junta de Govern
del Col·legi de l’Advocacia de Lleida.
3. L’acord de traslladar a la Junta de Govern del Col·legi de
l’Advocacia de Lleida podrà donar lloc, prèvia audiència de
l'interessat, a la suspensió cautelar del pagament del servei respecte
del qual s’hagi acordat.
3. La decisió sobre la incoació d'un expedient disciplinari correspondrà
en tot cas a la Junta de Govern.
Article 2. Infraccions
1.- El règim disciplinari aplicable a les actuacions dels professionals
adscrits al servei de mediació del Centre i dutes a terme amb motiu de
la designa d'una mediació, serà el que regula la Llei i Reglaments de
Mediació, el general previst pels estatuts del col·legi i la restant
normativa d'aplicació a l'exercici de mediador.
2. Són infraccions específicament relacionades amb la prestació del
servei de mediació, d'acord amb els articles 16 a 19 del Reglament:
a) Els incompliments de les obligacions derivades de la prestació de la
mediació.
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b) La desatenció reiterada i injustificada de l'obligació d'assumir
personalment les mediacions encomanades.
c) El falsejament, per qualsevol mitjà, de les dades relatives a les Actes
de mediació i les seves justificacions de les mediacions encomanades o
assignades.
d) No presentar al CEMICALL la documentació en els terminis prevists en
la Llei i altra normativa aplicable.
3. En els supòsits en què no constitueixin una infracció de més gravetat,
es consideraran en tot cas compreses dins de les infraccions lleus
derivades d'incompliments específics de les obligacions pròpies de les
mediacions, les següents:
- En matèria de disponibilitat:
a) No estar localitzable o disponible durant el servei de guàrdia de SIM
de qualsevol de les seves especialitats, sense causa justificada.
b) El retard o la incompareixença injustificada al servei d’informació de
mediació el dia que s'hagi assignat pel CEMICALL.
c) El retard o la incompareixença injustificades, a les sessions de
mediació, prèviament assenyalades i notificades.
- En matèria de servei a les parts de la mediació.
a) No comunicar o no informar a les parts dels principis bàsics legals de
la mediació, en especial la voluntarietat.
b) No dur a terme l'encàrrec professional amb la diligència deguda.
c) Percebre indegudament de les parts honoraris, drets o beneficis
econòmics.
d) No posar en coneixement de la part no sol·licitant de mediació la
existència de la petició inicial. En cas d’estar interessada la part no
sol·licitant no fer-li la Sessió Informativa
- En matèria d'organització del servei:
a) Derivar usuaris del servei d’informació de mediació cap al propi o
altres despatxos professionals.
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b) No posar en coneixement del Col·legi l’existència d’una
incompatibilitat en incorporar-se al torn de mediació, o l’existència
d’una incompatibilitat sobrevinguda.
Article 3. Tipus d’Infraccions:
Les infraccions podran ser, Lleus, Greus i molt Greus.
Són Infraccions lleus,
Les previstes a l'art. 31 apartat 2, de la Llei 15/2009 de 22 de juliol, sobre
Mediació en l'àmbit de dret privat i no presentar la documentació de la
mediació al CEMICALL en el termini establert legalment, sempre que no
comportin perjudicis greus a les parts.
Són infraccions greus
a) Els fets a que fa referència l' art. 31, apartat 3 de la Llei 15/2009 de
22 de juliol, sobre Mediació en l'àmbit de dret privat, que no
comporten perjudicis greus a les parts.
b) La reiteració d’una infracció lleu en el termini d’un any.
Són infraccions molt greus:
a) Els fets a que fa referència l'art. 31, apartat 4 de la Llei 15/2009 de
22 de juliol, sobre Mediació en l'àmbit de dret privat que
comportin perjudicis greus a les parts.
b) La reiteració d’una infracció greu en el termini de dos anys.
c) No presentar la documentació de la mediació al CEMICALL en el
termini establert legalment, si comporta perjudicis a les parts.
Article 4. Sancions
a) Per una infracció lleu, amonestació per escrit que s’ha de fer
constar en el expedient del registre.
b) Per una infracció greu, suspensió temporal de la capacitat
d’actuar com a persona mediadora per un període d’un mes a
un any.

Plaça de Sant Joan, 6-8, 1r – 25007 LLEIDA – Tel. 973 23 80 07 – mediacio@advocatslleida.org

c) Per una infracció molt greu suspensió temporal de la capacitat
d’actuar com a persona mediadora per un període d’un any i un
dia a tres anys, o baixa definitiva del Registre del Centre de
Mediació del Col·legi de l’Advocacia de Lleida.
Article 5. Prescripció de les infraccions:
Les infraccions lleus prescriuran als sis mesos, les greus als dos anys i les
molt greus als tres anys.
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