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DECRET
35714234."fg"45"fÓqevwdtg."rgn"swcn"uÓcrtqxc"gn"Tgincogpv"fg"nc"Nngk"371422;."fgn"
22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat.

FÓceqtf"cod"nÓctvkeng"32804"fg"nÓGuvcvwv"fÓcwvqpqokc"fg"Ecvcnwp{c."nc"Igpgtcnkvcv"
pot establir els instruments i els procediments de mediació i de conciliació en la 
resolució de conflictes en les matèries de la seva competència.

FÓcnvtc"dcpfc."nÓctvkeng"34;"fg"nÓGuvcvwv"fÓcwvqpqokc"cvtkdwgkz"c"nc"Igpgtcnkvcv"nc"
competència exclusiva en matèria de dret civil, excepte en les matèries que l’article 
36;030:"fg"nc"Eqpuvkvwek„"cvtkdwgkz"gp"vqv"ecu"c"nÓGuvcv0"Cswguvc"eqorgvflpekc"kpenqw"
la determinació del sistema de fonts del dret civil de Catalunya.

Així mateix, de conformitat amb el que estableix l’article 110 de l’Estatut d’au-
tonomia, aquesta competència exclusiva comporta, de manera íntegra, la potestat 
legislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva.

A l’empara d’aquest nou marc estatutari es va aprovar la Llei 15/2009, del 22 de 
juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat.

Aquest Decret es dicta per desplegar la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de media-
ció en l’àmbit del dret privat. La Llei esmentada respon bàsicament a la necessitat 
d’ampliar l’objecte de la mediació regulada per la Llei 1/2001, de 15 de març, de 
mediació familiar de Catalunya, que limitava la mediació a determinats aspectes 
de l’àmbit familiar, obre la possibilitat d’estendre la mediació a noves matèries i 
contribueix, així, a potenciar noves vies de gestió positiva de les discrepàncies 
familiars i ciutadanes, a la millora de les relacions de convivència i a la desjudici-
alització de determinats conflictes excepte en els supòsits de violència masclista. 
També respon a la necessària actualització de la normativa reguladora de la medi-
cek„."vgpkpv"gp"eqorvg"ngu"pqxgvcvu"ngikuncvkxgu"rtqfw•fgu"gp"gnu"fcttgtu"cp{u."vcpv"
en l’àmbit intern com europeu.

Alguns articles de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del 
dret privat, contenen manaments específics de desenvolupament reglamentari i la 
fkurqukek„"hkpcn"rtkogtc"hcewnvc"gn"Iqxgtp"fg"nc"Igpgtcnkvcv"rgt"fgurngict"ngu"pqtogu"
relatives a l’organització, l’estructura, el funcionament i la publicitat dels registres 
de persones mediadores, la capacitació de les persones mediadores, el règim de 
tarifes i les altres qüestions que siguin pertinents.

El Reglament que s’aprova mitjançant aquest Decret estableix i desenvolupa un 
rtqegfkogpv"swg"fiu"fÓcrnkecek„"rtgegrvkxc"c"ngu"ogfkcekqpu"r¿dnkswgu"swg"iguvkqpc"
gn"Egpvtg"fg"Ogfkcek„"fg"Ftgv"Rtkxcv"fg"Ecvcnwp{c."eqo"c"ugtxgk"r¿dnke."fg"ocpgtc"
congruent amb el que és l’objectiu de la norma. Així i tot, s’ha volgut explicitar, 
com ja va fer la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, 
nÓcwvqpqokc"k"nc"ecrcekvcv"fÓcwvqqticpkv¦cek„"fg"ngu"cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu"gp"gn"
seu àmbit competencial, així com la mediació estrictament privada, sens perjudici 
swg"ngu"ecodtgu"qhkekcnu"fg"eqogt›."kpf¿uvtkc"k"pcxgicek„"fg"Ecvcnwp{c"k"fÓcnvtgu"
gpvkvcvu"r¿dnkswgu"rwiwkp."okvlcp›cpv"eqpxgpk."ceqtfct"nÓcrnkecek„"fÓcswguv"rtqegfk-
ment en la gestió dels seus serveis de mediació. D’altra banda, el Reglament també 
regula altres aspectes necessaris per a la plena efectivitat de la Llei 15/2009, del 
22 de juliol, com són les relacions de col·laboració entre el Centre de Mediació de 
Dret Privat de Catalunya, els col·legis professionals i les associacions professionals 
acreditades de l’àmbit de la mediació i d’altres entitats. Desenvolupa els criteris per 
a la necessària formació específica de la persona mediadora, així com la composició 
i el funcionament del Comitè Assessor.

Gn"Tgincogpv"eqpuvc"fg"67"ctvkengu"fkuvtkdw•vu"gp"pqw"ecr‡vqnu0"Gn"ecr‡vqn"K"gu"tghgtgkz"
al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, els col·legis professionals i les 
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associacions professionals acreditades, les administracions locals i d’altres entitats 
r¿dnkswgu="gn"ecr‡vqn"KK"vtcevc"fgnu"curgevgu"tgncvkwu"c"nc"kpuetkrek„"gp"gnu"tgikuvtgu"
que gestiona el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya; el capítol III 
tracta de les persones mediadores del Centre, amb atenció específica a la formació 
eqpvkpwcfc="gn"ecr‡vqn"KX"tgiwnc"gnu"fgwtgu"fg"ngu"rgtuqpgu"ogfkcfqtgu"k"gn"tfliko"
fÓkpeqorcvkdknkvcvu="gn"ecr‡vqn"X"tgiwnc"gn"rtqegfkogpv"rgt"ceegfkt"c"nc"ogfkcek„="gn"
ecr‡vqn"XK"hkzc"gn"fgugpxqnwrcogpv"fgn"rtqegfkogpv"fg"ogfkcek„="gn"ecr‡vqn"XKK"hkzc"
gnu"etkvgtku"rgt"c"nc"tgvtkdwek„"fg"ngu"rgtuqpgu"ogfkcfqtgu"k"gn"dgpghkek"fg"itcvw•vcv="
gn"ecr‡vqn"XKKK"ug"egpvtc"gp"ngu"swgkzgu"q"fgp¿pekgu"rgt"rctv"fgnu"wuwctku"fgnu"ugtxgku"
fg"ogfkcek„."gzrnkekvc"swg"gn"tfliko"ucpekqpcfqt"gu"eqttgurqp"cod"gn"ecr‡vqn"X"fg"
la Llei 15/2009, del 22 de juliol, i regula el procediment sancionador en cas de per-
uqpgu"ogfkcfqtgu"pq"eqnángikcfgu0"Rgt"¿nvko."gn"ecr‡vqn"KZ"guvcdngkz"nc"eqorqukek„"k"
les funcions del Comitè Assessor, un organisme de caràcter consultiu que va crear 
la Llei 15/2009, del 22 de juliol, per impulsar la mediació, promoure’n la difusió i 
vetllar per la seva bona pràctica i la seva consolidació a Catalunya.

Hkpcnogpv."cod"nÓcrtqxcek„"fÓcswguv"Fgetgv"swgfct§"fgtqicv"gn"Fgetgv"35;14224."
fg"36"fg"ocki."rgn"swcn"uÓcrtqxc"gn"Tgincogpv"fg"nc"Nngk"314223."fg"37"fg"oct›."fg"
mediació familiar de Catalunya.

El Decret ha estat objecte de dictamen per part del Consell de Treball, Econòmic 
k"Uqekcn"fg"Ecvcnwp{c"k"jc"guvcv"kphqtocv"hcxqtcdngogpv"rgt"nc"Eqokuuk„"fg"Iqxgtp"
Local de Catalunya.

Per tant, a proposta de la consellera de Justícia, d’acord amb el dictamen emès 
rgt"nc"Eqokuuk„"Lwt‡fkec"Cuuguuqtc"k"cod"nc"fgnkdgtcek„"rtflxkc"fgn"Iqxgtp.

DECRETO:

Ctvkeng"¿pke
S’aprova el Reglament de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit 

del dret privat, que s’annexa a continuació.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera
La xarxa d’informació i d’orientació mediadora
Rgt"vcn"fg"hgt"ghgevkxc"nc"uguuk„"kphqtocvkxc"swg"rtgxgw"nÓctvkeng"48"fgn"Tgincogpv"

que s’aprova mitjançant aquest Decret, el Departament competent en matèria de 
dret civil, a través del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, ha de pro-
moure la creació i gestió d’una xarxa de serveis de punts d’informació i orientació 
sobre la mediació que abasti tot Catalunya, mitjançant la signatura de convenis de 
col·laboració amb els col·legis professionals i associacions professionals acredita-
des, entitats i d’altres organismes i administracions locals i també la formació dels 
equips vinculats a la xarxa.

Segona
El Cens de Serveis Privats de Mediació

1. Els serveis privats de mediació són els que porten a terme actuacions de medi-
ació no subjectes a les tarifes del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, 
i al marge de les actuacions que en aquesta matèria presten el Centre de Mediació 
de Dret Privat de Catalunya i les entitats que hi col·laboren.

2. Es crea el Cens de Serveis Privats de Mediació dependent del Centre de 
Mediació de Dret Privat de Catalunya, que té caràcter informatiu i naturalesa de 
hqpv"fÓceefiu"r¿dnke0

3. Els serveis privats de mediació que exerceixin la mediació en els àmbits que 
preveu la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, poden 
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sol·licitar la seva inscripció en el Cens de Serveis Privats de Mediació sempre que 
compleixin les condicions següents:

a) Tenir com un dels objectes principals de la seva activitat promoure, facilitar, 
gestionar i desenvolupar mediacions en l’àmbit de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, 
de mediació en l’àmbit del dret privat.
d+" Ictcpvkt"gn"tgurgevg"cnu"rtkpekrku"fg"nc"ogfkcek„."guvcdngtvu"c"nc"Nngk"371422;."

del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat.
c) Comptar amb un equip format per persones professionals que acreditin la 

seva formació en mediació i almenys una d’elles estigui inscrita com a persona 
mediadora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.
f+" Ictcpvkt"gnu"tgewtuqu"ocvgtkcnu"k"rgtuqpcnu"pgeguuctku"rgt"rqfgt"tgcnkv¦ct"gn"

servei.
e) Prestar serveis en el territori de Catalunya.
f) Comptar amb una pòlissa de responsabilitat civil adequada amb la natura-

lesa i l’abast dels riscs derivats de l’exercici de la professió, acreditada mitjançant 
declaració responsable.
60" Gnu"ugtxgku"rtkxcvu"fg"ogfkcek„"jcp"fÓcetgfkvct"ecfc"5"cp{u"gn"eqornkogpv"fgnu"

requisits anteriors a efectes de mantenir la inscripció en el Cens.
5. Els serveis privats de mediació que sol·licitin la inscripció en el Cens de Serveis 

Privats de Mediació es comprometen a facilitar cada any al Centre de Mediació 
de Dret Privat de Catalunya les dades de les mediacions realitzades, a efectes ex-
clusivament estadístics. La recollida, el tractament i la conservació de les dades es 
regeix pel que disposa la normativa sobre la funció estadística i gaudeixen del dret 
de secret que s’hi determina. Alhora gaudeixen del règim de protecció establert a 
la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.
80" Nc"kpuetkrek„"cn"Egpu"fg"Ugtxgku"Rtkxcvu"fg"Ogfkcek„"eqorqtvc"wpc"cetgfkvcek„"

per part del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya a efectes de difusió i 
publicitat.

7. El Cens de Serveis Privats de Mediació es constitueix en suport informàtic i 
manté actualitzada i disponible la informació sobre les inscripcions.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera
Incorporació al Registre general de persones mediadores en els àmbits del dret 
privat de les persones admeses en el Programa pilot de mediació en àmbits del 
dret civil, diferents del dret de família

Les persones mediadores incloses en el Programa pilot de mediació en àmbits del 
dret civil, diferents del dret de família, a l’empara de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, 
fg"ogfkcek„"gp"nÓ§odkv"fgn"ftgv"rtkxcv."korncpvcv"rgt"nc"Tguqnwek„"LWU13;814232."fg"
28 de gener, que hagin acreditat l’assistència a les sessions formatives del Programa 
poden sol·licitar la seva inscripció en el Registre general de persones mediadores 
en els àmbits del dret privat, segons el camp de l’especialització acreditada, a partir 
de la entrada en vigor d’aquest Decret i durant el termini d’un any.

Segona
Incorporació al Registre general de persones mediadores en l’àmbit familiar de 
les persones que hagin realitzat una formació homologada sota els paràmetres de 
nc"Nngk"314223."fg"37"fg"oct›."fg"ogfkcek„"hcoknkct"fg"Ecvcnwp{c

Les persones que, reunint els requisits que estableix la Llei 15/2009, del 22 de 
juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, acreditin una formació homologada 
sota els paràmetres de la Llei 1/2001, de 15 de març, de mediació familiar de 
Catalunya, i l’Ordre JUS/237/2002, de 3 de juliol, per la qual es regulen el contingut 
i el procediment d’homologació dels cursos de formació específica en matèria de 
mediació familiar, disposen d’un període d’un any, a partir de l’entrada en vigor 
d’aquest Decret, per demanar la seva inscripció en el Registre general de persones 
mediadores en l’àmbit familiar.
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Tercera
Incorporació al Registre general de persones mediadores en els àmbits del dret 
privat

Les persones mediadores inscrites en el Registre general de persones mediadores 
en l’àmbit familiar del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya que acredi-
tin documentalment haver realitzat i superat els cursos especialitzats de mediació 
en els àmbits del dret privat, organitzats sota els paràmetres i amb els continguts 
establerts pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, poden sol·licitar la 
seva inscripció en el Registre general de persones mediadores en els àmbits del 
dret privat, d’acord amb el seu camp d’especialització, dins del termini d’un any a 
partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Gu"fgtqic"gn"Fgetgv"35;14224."fg"36"fg"ocki."rgn"swcn"uÓcrtqxc"gn"Tgincogpv"fg"
la Llei 1/2001, de 15 de març, de mediació familiar de Catalunya.

DISPOSICIÓ FINAL

Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor als 20 dies de la seva publicació al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 23 d’octubre de 2012

ARTUR MAS I GAVARRÓ

Rtgukfgpv"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c

M. PILAR FERNÁNDEZ BOZAL

Consellera de Justícia

REGLAMENT
fg"nc"Nngk"371422;."fgn"44"fg"lwnkqn."fg"ogfkcek„"gp"nÓ§odkv"fgn"ftgv"rtkxcv0

CAPÍTOL I
El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, els col·legis professionals i 
les associacions professionals acreditades, les administracions locals i d’altres 
entitats públiques

Article 1
El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya

1.1 El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya és un òrgan del depar-
tament competent en matèria de dret civil dependent del centre directiu que en té 
cvtkdw•fc"nc"eqorgvflpekc."k"vfi"cvtkdw•fgu"ngu"hwpekqpu"uqdtg"ogfkcek„"swg"nk"cvqtic"
la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat.

1.2 Al capdavant del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya hi ha la 
Direcció, amb el rang orgànic, l’estructura i les funcions que estableixen el Regla-
ment d’estructura i funcions del Departament del qual depèn el Centre.

Article 2
Els col·legis professionals

2.1 Tenen la consideració de col·legis professionals en l’àmbit de la mediació 
aquells que signin convenis de col·laboració amb el departament competent en ma-
tèria de dret civil, a través del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i, en 
tot cas, els col·legis d’advocats, el de psicòlegs, el de treball social, el d’educadores 
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i educadors socials i el de pedagogs, per tal de desenvolupar les funcions que els 
assigna la Llei i el Reglament.

2.2 Els col·legis professionals poden signar convenis de col·laboració en matèria 
de mediació amb el departament competent en matèria de dret civil amb l’objectiu 
de promoure polítiques específiques de foment de la mediació.

Article 3
Les associacions professionals
503" Ngu"cuuqekcekqpu"rtqhguukqpcnu"eqpuvkvw•fgu"c"nÓgorctc"fg"nc"Nngk"914228."

de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, 
que vulguin assumir funcions en l’àmbit de la mediació i col·laborar amb el Centre 
de Mediació de Dret Privat de Catalunya, en el marc de la mediació regulada per 
la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, han d’estar 
acreditades pel Departament competent en matèria de dret civil.

3.2 Per a la seva acreditació, les associacions professionals han de complir les 
condicions següents:

a) Preveure en els seus estatuts la promoció i facilitació de la mediació com a 
objecte de l’associació.

b) Que almenys un cinc per cent dels associats siguin persones mediadores ins-
crites en algun dels registres del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

c) Estar inscrites en el Registre d’associacions professionals adscrit al departament 
fg"nc"Igpgtcnkvcv"eqorgvgpv"gp"ocvfltkc"fg"eqnángiku"k"cuuqekcekqpu"rtqhguukqpcnu0

d) Comprometre’s a organitzar periòdicament activitats de formació, difusió i 
consolidació de la mediació.

3.3 Les associacions professionals acreditades exerceixen les funcions se-
güents:
c+" Xgvnnct"rgn"dqp"gzgtekek"fg"nc"ogfkcek„"k"rgn"tgurgevg"cnu"ftgvu"fg"ngu"rgtuqpgu"

destinatàries de la mediació.
b) Col·laborar amb el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya en el 

foment i la difusió de la mediació.
c) Organitzar programes de formació contínua que incloguin l’estudi de les 

tècniques de mediació, negociació i resolució alternativa de conflictes.
d) Estudiar la metodologia de la mediació i fer propostes de millora dels seus 

procediments.
e) Aquelles que es determinin mitjançant conveni de col·laboració amb el Centre 

de Mediació de Dret Privat de Catalunya.
506" Ngu"cuuqekcekqpu"rtqhguukqpcnu"cetgfkvcfgu"jcp"fg"rtgugpvct"cpwcnogpv"wpc"

memòria que reflecteixi les activitats dutes a terme en el compliment de les finalitats 
exigides per l’acreditació. L’incompliment de les condicions esmentades en l’apartat 
2 pot comportar la pèrdua de l’acreditació de les associacions professionals com a 
entitats col·laboradores en l’àmbit de la mediació.

Ctvkeng"6
Administracions locals i altres entitats públiques
603" Ngu"cfokpkuvtcekqpu"nqecnu"k"ngu"cnvtgu"gpvkvcvu"r¿dnkswgu"vgpgp"ecrcekvcv"

d’autoorganització per establir les activitats i els serveis de mediació en l’àmbit de 
les seves competències. Han de respectar, en tot cas, els principis de la mediació 
que estableix el capítol II de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit 
del dret privat.
604" C"ngu"ogfkcekqpu"fgugpxqnwrcfgu"rgt"ngu"rgtuqpgu"ogfkcfqtgu"fgukipcfgu"
rgt"ngu"gpvkvcvu"nqecnu"k"fÓcnvtgu"gpvkvcvu"r¿dnkswgu"pq"gnu"fiu"crnkecdng"gn"rtqegfkogpv"
swg"guvcdngkzgp"gnu"ecr‡vqnu"X"k"XK"fÓcswguv"Tgincogpv0"Ngu"gpvkvcvu"nqecnu"k"cnvtgu"
gpvkvcvu"r¿dnkswgu"rqfgp"ukipct"eqpxgpku"cod"gn"Egpvtg"fg"Ogfkcek„"fg"Ftgv"Rtkxcv"
de Catalunya per a la utilització del procediment que estableix el Reglament de 
conformitat amb l’article 10.b) de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en 
l’àmbit del dret privat.
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605" Ngu"uqnánkekvwfu"fÓkphqtocek„"swg"gnu"ekwvcfcpu"cftgekp"cn"Egpvtg"fg"Ogfkcek„"
de Dret Privat de Catalunya i a entitats que hi col·laboren, derivades de les proble-
o§vkswgu"xkpewncfgu"c"nc"eqpxkxflpekc"ekwvcfcpc"k"xg•pcn."gu"rqfgp"fgtkxct"cnu"ugtxgku"
de mediació ciutadana de la localitat de residència de les persones afectades.

CAPÍTOL II
Registres del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya

SECCIÓ 1
Registres generals de persones mediadores

Article 5
Els registres generals de persones mediadores del Centre de Mediació de Dret 
Privat de Catalunya

5.1 Els registres generals de persones mediadores tenen caràcter administratiu, 
es troben adscrits a la unitat administrativa que té encomanades les competències 
en matèria de dret civil, i la persona responsable n’és el director o la directora del 
Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, a qui correspon ordenar-ne la seva 
gestió i l’administració.

5.2 Els registres es constitueixen com un instrument de coneixement, control, 
ordenació i publicitat de les persones mediadores. Amb aquesta finalitat, al director 
o a la directora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya li correspon 
inscriure els fets, els actes, les situacions i les circumstàncies a què fan referència 
els articles 7, 8, 9 i 23.

5.3 El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya gestiona el Registre 
general de persones mediadores en l’àmbit familiar i el Registre general de persones 
mediadores en els àmbits del dret privat.
706" Gn"Tgikuvtg"fg"rgtuqpgu"ogfkcfqtgu"gp"nÓ§odkv"hcoknkct"kpvgitc"ngu"rgtuqpgu"

mediadores, en funció de la seva especialització formativa en l’àmbit familiar i que 
acreditin la resta de requisits d’inscripció establerts en la normativa vigent.

5.5 El Registre de persones mediadores en els àmbits del dret privat integra 
les persones mediadores en funció de la seva especialització formativa en els di-
ferents camps que desenvolupi el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya 
en l’àmbit del dret privat i que acreditin la resta de requisits d’inscripció establerts 
en la normativa vigent.
708" Gnu"tgikuvtgu"igpgtcnu"fg"rgtuqpgu"ogfkcfqtgu"eqpvgpgp"ngu"kpuetkrekqpu"

que fa directament el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, dels mem-
bres d’una associació professional acreditada i de les persones que presten serveis 
fg"ogfkcek„"rgt"c"nÓCfokpkuvtcek„"r¿dnkec."ckz‡"eqo"ngu"ghgevwcfgu"rgnu"eqnángiku"
professionals al resoldre la declaració de capacitació. El Centre de Mediació de 
Dret Privat de Catalunya, amb la comprovació prèvia de les dades i dels requisits 
establerts, ha d’incorporar als registres les inscripcions inicials que els col·legis 
professionals li traslladin.

5.7 Les persones que siguin membres d’una associació professional acreditada 
q"swg"rtguvgp"ugtxgku"fg"ogfkcek„"rgt"c"nÓCfokpkuvtcek„"r¿dnkec."rqfgp"fgocpct"nc"
inscripció directa al Registre general de l’àmbit corresponent, sempre que complei-
xin la resta de requisits establerts per la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació 
en l’àmbit del dret privat, i pel capítol III d’aquest Reglament. En aquests supòsits, 
el director o la directora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya resol 
sobre la declaració de capacitació.

5.8 El termini de resolució i notificació de les sol·licituds d’inscripció en els 
registres generals és de 2 mesos comptadors des de l’entrada de la petició als registres 
del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. En el cas de les persones que 
han d’obtenir la declaració de capacitació del col·legi professional corresponent, el 
termini esmentat es computa des del moment en què aquest dóna trasllat al Centre 
de Mediació de Dret Privat de Catalunya de la resolució i de l’aplicació informà-
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tica interoperativa elaborada pel departament competent en matèria de dret civil. 
Transcorregut el termini esmentat sense que s’hagi dictat i notificat la resolució, la 
sol·licitud s’entendrà estimada.

5.9 Els registres generals del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya 
uÓqticpkv¦gp"gp"ngu"fgoctecekqpu"vgttkvqtkcnu"fg"Dctegnqpc."Iktqpc."Nngkfc."Vcttciqpc"
i les Terres de l’Ebre i, dins d’aquestes demarcacions, per partits judicials.

Ctvkeng"8
Tipus d’assentaments registrals

En els registres generals de persones mediadores s’efectuen els assentaments 
següents:

a) Assentaments d’inscripció.
b) Notes marginals.
c) Assentaments d’actualització i de rectificació.

Article 7
Assentaments d’inscripció

7.1 Són objecte d’inscripció:
a) L’alta de la persona mediadora amb expressió del nom i cognoms, sexe, do-

micili professional, telèfon, fax i, en tot cas, adreça electrònica.
b) El partit o els partits judicials en què està inscrita la persona mediadora en 

funció del domicili on durà a terme les mediacions.
c) El col·legi professional o l’associació professional acreditada a la qual pertany 

la persona mediadora.
7.2 La primera inscripció de les persones mediadores en els registres generals 
uÓguvcdngkz"rgt"okvl§"fÓwp"ukuvgoc"cwvqocvkv¦cv"fÓcuukipcek„"fg"p¿ogtqu"swg"jc"fg"
respectar l’ordre de les resolucions de la declaració de capacitació dels col·legis 
professionals, amb la comprovació prèvia pel Centre de Mediació de Dret Privat 
fg"Ecvcnwp{c"fg"ngu"fcfgu"k"fgnu"tgswkukvu"guvcdngtvu"c"nÓctvkeng"3603"k"ngu"kpuetkrekqpu"
efectuades pel Centre a petició directa de les persones mediadores.

Article 8
Notes marginals

Són objecte de notes marginals:
a) L’ordre d’incoació d’expedients disciplinaris.
b) Les mesures cautelars vigents adoptades en expedient disciplinari.
e+" Gn"uqdtgug•ogpv"k1q"nÓctzkw"fgnu"gzrgfkgpvu"fkuekrnkpctku"kpeqcvu0
d) Les situacions d’inactivitat de la persona mediadora.
e) La suspensió o baixa de la persona mediadora.

Article 9
Cuugpvcogpvu"fÓcevwcnkv¦cek„"k"fg"tgevkÝecek„

9.1 Són assentaments d’actualització i de rectificació els que modifiquen el 
contingut dels assentaments registrals.

9.2 Les errades materials o de fet es poden modificar o rectificar d’ofici o a 
instància de la persona interessada.

9.3 Les persones mediadores inscrites tenen l’obligació de comunicar al col-
legi professional corresponent i, si escau, al Centre de Mediació de Dret Privat de 
Catalunya qualsevol modificació de les dades inscrites.
;060" NÓcevwcnkv¦cek„"fg"ngu"fcfgu"fgn"Tgikuvtg"igpgtcn"eqttgurqp"cn"Egpvtg"fg"Og-

diació de Dret Privat de Catalunya en allò que afecta les inscripcions, suspensions, 
baixes, modificacions i d’altres assentaments, respecte de les persones que presten 
ugtxgku"eqo"c"rgtuqpgu"ogfkcfqtgu"rgt"eqorvg"fg"ngu"cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu"
i de les que pertanyen a associacions professionals acreditades. Contràriament, 
correspon als col·legis professionals, respecte dels seus col·legiats, llevat de les 
inscripcions d’alta al Registre que requereixen de la comprovació prèvia de les 
dades i dels requisits reglamentàriament establerts, per part del Centre de Mediació 
de Dret Privat de Catalunya.
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Article 10
Exactitud i publicitat de les dades dels registres generals

Les dades inscrites en els registres generals de persones mediadores es consideren 
gzcevgu0"Ngu"fcfgu"qdlgevg"fÓkpuetkrek„"u„p"r¿dnkswgu."gzegrvg"ngu"pqvgu"octikpcnu"c"
què fa referència l’article 8 i quan la persona mediadora, en el moment de demanar 
la inscripció manifesti la voluntat de reserva.

Article 11
Consulta dels registres generals

11.1 Els registres generals de persones mediadores es poden consultar mitjançant 
nc"r§ikpc"ygd"fgn"Egpvtg"fg"Ogfkcek„"fg"Ftgv"Rtkxcv"fg"Ecvcnwp{c0

11.2 Les dades dels registres generals de persones mediadores també es poden 
consultar presencialment al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, als 
col·legis professionals, a les associacions professionals acreditades o als serveis 
territorials del departament competent en matèria de dret civil, en els termes que 
disposa l’article 10.

Article 12
Aplicació telemàtica

12.1 Els registres generals de persones mediadores es constitueixen en suport 
informàtic mitjançant un programa propi del Centre de Mediació de Dret Privat 
de Catalunya. Correspon al Departament competent en matèria de dret civil adop-
tar les mesures necessàries i incorporar les tecnologies escaients per garantir la 
interoperativitat amb els col·legis professionals que accedeixen al sistema amb 
les finalitats establertes als articles 5, 7, 9.3 i 12.2, de tal manera que es permeti 
l’intercanvi d’informació a través de mitjans electrònics. Igualment correspon al 
Departament determinar els accessos i les vies de comunicació entre el Centre de 
Mediació de Dret Privat de Catalunya i els col·legis professionals, així com deter-
minar les característiques tècniques del Registre.

12.2 Les dades del Registre que es tractin informàticament se subjecten a 
la normativa estatal i autonòmica de protecció de dades, i el titular de l’aplicació 
telemàtica ha d’adoptar les mesures tècniques, de gestió i organitzatives necessà-
ries per tal de garantir-ne la seguretat i la integritat, així com totes aquelles altres 
mesures adreçades a fer efectius els drets de les persones afectades reconeguts a la 
normativa de protecció de dades.

SECCIÓ 2
Registre de serveis de mediació ciutadana

Article 13
Registre de serveis de mediació ciutadana

13.1 El Registre de serveis de mediació ciutadana és un registre de caràcter 
administratiu adscrit al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. La persona 
responsable és el director o la directora del Centre de Mediació de Dret Privat de 
Catalunya, a qui correspon ordenar-ne la gestió i l’administració per tal de facilitar 
l’accés dels usuaris als serveis de mediació. Aquest registre es constitueix en suport 
informàtic.

13.2 El Registre de serveis de mediació ciutadana, la inscripció al qual és vo-
nwpv§tkc."f„pc"rwdnkekvcv"fgnu"ugtxgku"fg"ogfkcek„"ekwvcfcpc"fg"vkvwnctkvcv"r¿dnkec."
etgcvu"rgt"ngu"cfokpkuvtcekqpu"nqecnu"k"fÓcnvtgu"gpvkvcvu"r¿dnkswgu."vcpv"uk"guvcp"iguvk-
onats directament per les diferents administracions com si es gestionen mitjançant 
conveni amb entitats privades.

Ctvkeng"36
Requisits d’inscripció en el Registre de serveis de mediació ciutadana
3603" Rgt"c"nc"ugxc"kpuetkrek„"gp"gn"Tgikuvtg"fg"ugtxgku"fg"ogfkcek„"ekwvcfcpc."
nÓgpvkvcv"r¿dnkec"vkvwnct"fgn"ugtxgk"jc"fg"uqnánkekvct"nc"kpuetkrek„"cn"fktgevqt"q"c"nc"
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directora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, mitjançant escrit 
motivat, el qual s’ha d’acompanyar de la corresponent certificació acreditativa de 
l’existència i el funcionament efectiu del servei de mediació ciutadana, i la resta de 
documents que permetin acreditar la concurrència dels següents requisits:

a) Tenir com un dels objectes promoure, facilitar, gestionar i desenvolupar me-
diacions en l’àmbit comunitari o ciutadà.

b) Actuar, tant a nivell de servei de mediació ciutadana com a títol individual 
per part dels seus professionals, segons els principis establerts pel capítol II de la 
Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat.

c) Estar integrat per persones que acreditin formació en mediació.
f+" Ictcpvkt"nc"rtguvcek„"fgn"ugtxgk"fg"ogfkcek„"ekwvcfcpc0
e) Comprometre’s a garantir una primera atenció personal telefònica o telemà-

tica.
3604" NÓkpeqornkogpv"uqdtgxkpiwv"fÓcniwp"fgnu"tgswkukvu"fg"nÓcrctvcv"cpvgtkqt"

determinarà la baixa en el Registre de serveis de mediació ciutadana.
3605" Gnu"ugtxgku"fg"ogfkcek„"ekwvcfcpc"swg"uqnánkekvkp"nc"kpuetkrek„"gp"gn"Tgikuvtg"

de serveis de mediació ciutadana es comprometen a facilitar cada any al Centre 
de Mediació de Dret Privat de Catalunya les dades de les mediacions realitzades, 
¿pkecogpv"c"ghgevgu"guvcf‡uvkeu"k"fg"tgegtec0"Ngu"fcfgu"hceknkvcfgu"icwfgkzgp"fgn"
règim de protecció establert a la normativa sobre protecció de dades de caràcter 
personal.

Article 15
Dades objecte d’inscripció en el Registre de serveis de mediació ciutadana

15.1 Són objecte d’inscripció en el Registre de serveis de mediació ciuta-
dana:

a) L’alta del servei de mediació ciutadana en el Registre, amb expressió del 
nom, domicili, telèfon, adreça electrònica, fax i qualsevol altre mitjà que permeti 
la comunicació amb el servei de mediació ciutadana.
d+" NÓgpvkvcv"r¿dnkec"vkvwnct"fgn"ugtxgk."gp"gn"octe"fg"nc"swcn"fgugpxqnwrc"ngu"ugxgu"

activitats.
c) L’àmbit material i, si escau, territorial del servei de mediació ciutadana.
f+" NÓjqtctk"fÓcvgpek„"cn"r¿dnke"fgn"ugtxgk"fg"ogfkcek„"ekwvcfcpc0
e) La suspensió o el tancament del servei de mediació ciutadana.
15.2 A l’efecte de la inscripció, l’entitat titular del servei de mediació ciutadana 

ha de facilitar al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya la informació 
acreditativa de les circumstàncies a què fan referència les lletres c), d) i e) de l’apartat 
anterior.

15.3 La persona responsable del servei de mediació ciutadana té el deure 
de notificar al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya els canvis i les 
actualitzacions que correspongui efectuar respecte de les dades inscrites amb la 
documentació acreditativa.

Ctvkeng"38
Exactitud i publicitat de la informació del Registre de serveis de mediació ciuta-
dana

La informació que conté el Registre de serveis de mediació ciutadana gaudeix 
fg"nc"rtguworek„"fg"xgtcekvcv0"Cswguvc"kphqtocek„"fiu"r¿dnkec"k"gu"rqv"eqpuwnvct"
gp"n‡pkc"c"vtcxfiu"fg"nc"r§ikpc"ygd"fgn"Egpvtg"fg"Ogfkcek„"fg"Ftgv"Rtkxcv"fg"
Catalunya i personalment en el mateix Centre de Mediació de Dret Privat de 
Catalunya, i en la seu dels serveis territorials del departament competent en 
matèria de dret civil.



73:63Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"8462"Î"4703204234

CAPÍTOL III
Les persones mediadores del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i 
la seva formació

Article 17
Les persones mediadores del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya

17.1 La condició de persona mediadora del Centre de Mediació de Dret Privat de 
Catalunya s’adquireix mitjançant la inscripció en els registres generals de persones 
mediadores del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

17.2 Poden sol·licitar la inscripció en els registres generals de persones medi-
adores del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya les persones físiques 
que compleixin els requisits següents:

a) Tenir una titulació universitària oficial.
b) Acreditar una formació i una capacitació específiques en mediació i en l’es-

pecialització corresponent, d’acord amb el que estableix l’article 18.
c) Estar col·legiada en el respectiu col·legi professional o pertànyer a una asso-

ciació professional de l’àmbit de la mediació acreditada pel departament compe-
tent en matèria de dret civil, o prestar serveis com a mediador o mediadora per a 
l’Administració.

Article 18
Hqtocek„"gurge‡Ýec"kpkekcn"jqoqnqicfc

18.1 Per obtenir la inscripció com a persona mediadora del Centre de Mediació 
de Dret Privat de Catalunya s’ha d’acreditar una formació específica en mediació 
impartida per centres docents universitaris, pels col·legis professionals o per d’altres 
eqtrqtcekqpu"fg"ftgv"r¿dnke."k"ewtuct"nc"rctv"igpgtcn"k"cnogp{u"wpc"fg"ngu"fkhgtgpvu"
especialitzacions.

18.2 La formació s’estructura en una part general sobre mediació, una part de 
competències i habilitats personals i una part relativa a l’especialització en mediació, 
ja sigui familiar o relativa als altres àmbits del dret privat.

18.3 Per ordre del departament competent en matèria de dret civil es determi-
naran les matèries necessàries per a l’homologació dels programes de formació en 
mediació de conflictes en els àmbits familiar i de dret privat i la durada mínima 
dels cursos. Aquest programa defineix les competències de la persona mediadora, 
els continguts formatius, el tipus de matèria presencial o pràctica, les metodologies 
docents i les formes d’avaluació i, si escau, les matèries de les quals resten exemptes 
les persones sol·licitants de la inscripció amb una titulació universitària prèvia que 
les comprèn de manera específica.
3:06" Nc"hqtocek„"uÓcetgfkvc"okvlcp›cpv"wp"o‡pko"fg":2'"fÓcuukuvflpekc"ghgevk-

va als cursos, la realització de pràctiques i la superació de les formes d’avaluació 
aplicades.

Article 19
Reconeixement de la formació no homologada

Per ordre del departament competent en matèria de dret civil es podran establir els 
requisits i les condicions necessàries per inscriure en els registres generals del Centre 
de Mediació de Dret Privat de Catalunya les persones que, no posseint una formació 
homologada, la poden acreditar amb la seva experiència i coneixements.

Article 20
Mediació amb component formatiu

Les persones mediadores designades per realitzar una mediació del Centre de 
Mediació de Dret Privat de Catalunya poden actuar acompanyades d’una persona 
mediadora en pràctiques si les parts donen el seu consentiment. La persona me-
diadora en pràctiques està subjecta als principis de la mediació i, en especial, al 
deure de confidencialitat.
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Article 21
Formació contínua de les persones mediadores

21.1 Les persones mediadores inscrites en els registres del Centre de Mediació 
de Dret Privat de Catalunya han d’actualitzar la seva formació específica en medi-
cek„"cetgfkvcpv"wpc"rctvkekrcek„"cevkxc"o‡pkoc"fg"62"jqtgu"dkgppcnu"gp"ugokpctku."
jornades i d’altres activitats de formació, docència, supervisió, investigació o 
publicacions sobre mediació.

21.2 A aquest efecte, el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, els 
centres docents universitaris, els col·legis professionals, les associacions professionals 
cetgfkvcfgu."ngu"gpvkvcvu"r¿dnkswgu"k"gnu"egpvtgu"rtkxcvu"rqfgp"qticpkv¦ct"lqtpcfgu"k"
cursos sobre l’actualització dels coneixements en mediació, la millora de la meto-
dologia mediadora i les matèries d’interès per a la pràctica de la mediació.

21.3 Les entitats de l’apartat anterior han de vetllar per la participació efectiva 
de les persones que realitzin la formació i expedeixen un document acreditatiu 
fg"nc"hqtocek„"rgt"ngu"rgtuqpgu"swg"tgcnkv¦kp"wp":2'"eqo"c"o‡pko"fg"nÓcevkxkvcv"
formativa.

Article 22
Incompliment del deure de formació contínua

22.1 Les persones mediadores registrades que no acreditin la participació en 
activitats a què fa referència l’article precedent esdevenen inactives als efectes de 
la possible derivació de mediacions per part del Centre de Mediació de Dret Privat 
de Catalunya.

22.2 Les persones mediadores inactives poden recuperar la condició d’actives 
uk"cetgfkvgp"wpc"hqtocek„"gp"ogfkcek„"gswkxcngpv"c"62"jqtgu"rgt"ecfc"4"cp{u"ugpug"
formació acreditada. A partir de 3 anys sense acreditació de la formació exigida, es 
podrà recuperar la condició de persona mediadora activa mitjançant l’acreditació 
fg"hqtocek„"gurgekcnkv¦cfc"fÓwp"o‡pko"fg"82"jqtgu0

Article 23
Procediment per a la declaració de capacitació de la persona mediadora

23.1 Correspon al director o a la directora del Centre de Mediació de Dret 
Privat de Catalunya declarar la capacitació per exercir la mediació i efectuar la 
corresponent inscripció en els registres de les persones que pertanyen a associacions 
professionals acreditades, així com aquelles que presten serveis de mediació per 
eqorvg"fg"ngu"cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu0

23.2 Correspon als col·legis professionals declarar la capacitació per exercir la 
mediació de les persones que hi estan col·legiades. Els col·legis reben les sol·licituds 
de les persones que volen ser inscrites com a persones mediadores del Centre de 
Mediació de Dret Privat de Catalunya, resolen la declaració de capacitació i tras-
lladen les inscripcions inicials dels seus registres al Centre de Mediació de Dret 
Privat de Catalunya, el qual procedeix a la inscripció dels professionals mediadors 
en el registre que correspongui si compleixen els requisits exigits a què fa referència 
l’article 17.

Ctvkeng"46
Situacions de la persona mediadora
4603" Nc"rgtuqpc"ogfkcfqtc"kpuetkvc"gp"gnu"tgikuvtgu"igpgtcnu"rqv"vtqdct/ug"gp"

situació activa, plenament susceptible de rebre i acceptar les mediacions derivades 
pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, o com a persona mediadora 
inactiva i, per tant, no susceptible temporalment de rebre ni acceptar la derivació 
de mediacions mentre duri la seva situació d’inactivitat. La situació que en cada cas 
correspongui, un cop declarada, ha de ser objecte d’assentament registral.
4604" Nc"ukvwcek„"fÓkpcevkxkvcv"vgorqtcn"fg"nc"rgtuqpc"ogfkcfqtc"gu"rqv"fgenc-

rar:
a) A petició de la persona interessada.
b) Per imposició d’una sanció.
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c) Per incompliment de la formació contínua especialitzada.
d) Per trobar-se inhabilitada per ocupar un lloc de treball en l’administració 
r¿dnkec"fÓceqtf"cod"nc"pqtocvkxc"crnkecdng0

e) Per manca de tramesa al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, de 
la documentació necessària per tancar una mediació assignada un cop exhaurits 
tots els terminis per finalitzar-la.

f) Per manca de localització injustificada de la persona mediadora.
4605" Nc"ukvwcek„"fÓkpcevkxkvcv"hkpcnkv¦c."gp"gn"ecu"fg"ugt"xqnwpv§tkc."c"rgvkek„"fg"

la persona mediadora si reuneix els requisits exigits, i en els altres supòsits quan 
s’ha resolt el motiu que ha donat lloc a la inactivitat.
4606" Eqttgurqp"cn"fktgevqt"q"c"nc"fktgevqtc"fgn"Egpvtg"fg"Ogfkcek„"fg"Ftgv"Rtkxcv"

de Catalunya declarar les situacions administratives de les persones mediadores. 
Els terminis per a la interposició dels corresponents recursos contra les declaracions 
efectuades es computen a partir de la data de la inscripció de la declaració.

CAPÍTOL IV
Deures de les persones mediadores

Article 25
Deures de les persones mediadores

25.1 La persona mediadora ha d’actuar amb lleialtat envers les parts i ha d’exercir 
la seva funció amb ple respecte als principis de la mediació i a la resta de normes 
deontològiques i de procediment establertes en la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de 
mediació en l’àmbit del dret privat, i en aquest Reglament.

25.2 La persona mediadora ha de procurar evitar desequilibris de poder entre 
les parts aplicant les tècniques necessàries per reconduir aquestes situacions. Ha 
de donar per acabada la mediació quan no sigui possible restablir l’equilibri.

25.3 La persona mediadora ha de vetllar perquè les parts, lliure i voluntàriament, 
trobin per sí mateixes la solució als punts en discrepància.
4706" Nc"rgtuqpc"ogfkcfqtc"jc"fg"rtqewtct"swg"gp"gnu"ceqtfu"gu"rtkqtkv¦k"nÓkpvgtflu"

superior de les persones infants i adolescents o discapacitades o d’aquelles més 
necessitades d’atenció i assistència.

25.5 Les persones mediadores no poden percebre ni oferir cap remuneració 
relacionada amb la derivació de clients i no poden requerir cap quantitat a les parts 
swg"vkpiwkp"tgeqpgiwv"gn"ftgv"fÓcuukuvflpekc"lwt‡fkec"itcvw•vc"q"uÓjcikp"ceqnnkv"c"wp"
rtqitcoc"fg"itcvw•vcv"fg"nc"ogfkcek„0
4708" Nc"rgtuqpc"ogfkcfqtc"fgukipcfc"rgn"Egpvtg"fg"Ogfkcek„"fg"Ftgv"Rtkxcv"fg"

Catalunya es compromet a acceptar les normes que el Centre de Mediació de Dret 
Privat de Catalunya estableixi en la gestió dels expedients de mediació.

25.7 La persona mediadora s’ha d’abstenir d’intervenir en procediments de 
mediació en els que concorri una situació de conflicte d’interessos en els termes 
que estableix l’article 31.2.

CAPÍTOL V
Procediment per accedir a la mediació

Ctvkeng"48
Sessions informatives
4803" Gn"Egpvtg"fg"Ogfkcek„"fg"Ftgv"Rtkxcv"fg"Ecvcnwp{c"qhgtgkz"uguukqpu"kphqt-
ocvkxgu"itcvw•vgu"uqdtg"ogfkcek„"gp"gnu"uwr”ukvu"fgtkxcvu"rgt"nÓcwvqtkvcv"lwfkekcn."rgnu"
serveis socials, pels cossos de seguretat o per altres serveis d’atenció al ciutadà, o 
bé a petició de les mateixes parts.
4804" Gp"nc"uguuk„"uÓkphqtoc"ngu"rctvu"uqdtg"gn"xcnqt."gnu"cxcpvcvigu."gnu"rtkpekrku"

i les característiques de la mediació, així com, si s’escau, de la conveniència de 
rebre assessorament jurídic o d’altre tipus. També s’informa els interessats sobre 
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gn"equv"fg"nc"ogfkcek„."fg"nc"rquukdknkvcv"fg"uqnánkekvct"nÓcuukuvflpekc"lwt‡fkec"itcvw•vc"
k."uk"guecw."fÓceqnnkt/ug"c"cniwp"rtqitcoc"fg"itcvw•vcv"k"fgnu"tgswkukvu"d§ukeu"rgt"c"nc"
seva tramitació.
4805" Gp"nc"ocvgkzc"uguuk„"kphqtocvkxc."ngu"rgtuqpgu"kpvgtguucfgu"rqfgp"gorngpct"

el formulari de sol·licitud normalitzat de la mediació.

Article 27
Sol·licituds de mediació

27.1 Les persones interessades en sotmetre’s a un procediment de mediació 
poden presentar la sol·licitud, en imprès normalitzat, de forma individual per una 
de les parts en conflicte, o de forma conjunta per totes les parts, davant del Cen-
tre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, dels col·legis professionals o de les 
associacions professionals acreditades, als jutges de pau, als serveis d’informació 
i d’orientació mediadora, als tècnics de serveis socials, als serveis de mediació 
ciutadana o a d’altres organismes o entitats d’atenció al ciutadà. Aquestes entitats 
i institucions han de trametre la sol·licitud al Centre de Mediació de Dret Privat de 
Catalunya, a qui correspon gestionar-les i resoldre-les.
4904" Gp"nc"uqnánkekvwf"ecn"cflwpvct"nc"fqewogpvcek„"k"kphqtocek„"fgfw•fc"k"ig-

nerada amb motiu del conflicte, així com tota aquella altra que s’hi relacioni o en 
porti causa, com ara:

a) Les dades identificatives i de contacte de les parts de la mediació.
b) Els motius i les causes dels conflictes que han de ser objecte de la mediació.
e+" NÓgzkuvflpekc."uk"pÓjk"jc."fÓwp"rtqefiu"lwfkekcn"gp"vt§okv"k"gn"p¿ogtq"k"vkrwu"fg"

procediment i l’òrgan judicial.
f+" Nc"xqnwpvcv"fg"uqnánkekvct"gn"tgeqpgkzgogpv"fgn"dgpghkek"fg"lwuv‡ekc"itcvw•vc"k."

si escau, l’inici dels tràmits per al seu reconeixement.
e) La identificació de la persona mediadora que, si és el cas, les parts desitgen 
fg"eqo¿"ceqtf"swg"gu"fgukipk"rgt"ogfkct"gp"gn"eqphnkevg0

f) La signatura de la persona o persones sol·licitants i la data de la sol·licitud.
27.3 En cas que la persona o les persones sol·licitants de la mediació hagin 
qdvkpiwv"gn"ftgv"fg"lwuv‡ekc"itcvw•vc"q"jcikp"ewtucv"nc"eqttgurqpgpv"rgvkek„"fcxcpv"nc"
Eqokuuk„"fÓCuukuvflpekc"Lwt‡fkec"Itcvw•vc."uÓjc"fÓcflwpvct"c"nc"uqnánkekvwf"fg"ogfkcek„"
una còpia de la petició i, si fos el cas, de la resolució del reconeixement del dret.
4906" Swcp"nc"uqnánkekvwf"fg"ogfkcek„"gu"hqtownc"kpfkxkfwcnogpv"rgt"wpc"fg"ngu"

parts en conflicte, el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya o l’entitat 
receptora de la petició de mediació ha de contactar amb l’altre o altres parts per 
informar-les sobre la possibilitat de dur a terme la mediació.

27.5 En aquest supòsit les altres parts disposen d’un termini de 10 dies hàbils 
per acceptar de forma expressa sotmetre’s a un procediment de mediació, a partir 
del moment en què foren informades d’aquesta possibilitat. Si durant aquest ter-
mini no manifesten la seva voluntat de dur a terme la mediació, i compareixen per 
subscriure’n el document en què es formalitza l’acceptació de la mediació, o bé es 
dóna el cas que la refusen expressament, la petició de la primera part s’arxivarà i es 
comunicarà a la persona sol·licitant. Si les parts accepten la mediació, la sol·licitud 
es traslladarà al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya per a la designació 
de la persona mediadora.
4908" Swcp"nÓcnvtc"q"cnvtgu"rctvu"ceegrvgp"nc"ogfkcek„"k"uqnánkekvgp"gn"dgpghkek"fg"
itcvw•vcv."ugpug"swg"vkpiwkp"tgeqpgiwv"gn"ftgv"fÓcuukuvflpekc"lwt‡fkec"itcvw•vc."jcp"
de tramitar al mateix temps la sol·licitud formal per obtenir aquest benefici, sense 
perjudici que es puguin acollir a un dels programes establerts a l’article 27.3 de la 
Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat.

Article 28
Tramitació de les sol·licituds

28.1 Les institucions i entitats receptores de les peticions que s’han assenyalat a 
l’apartat 1 de l’article 27 han de comprovar que les sol·licituds reuneixen els requisits 
d’admissibilitat a què fa referència l’apartat 2 de l’article 27.
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28.2 En el cas que es constatin mancances greus o manca de documentació, 
s’ha de requerir a la persona interessada per tal que, en el termini de 10 dies hàbils, 
esmeni els defectes o mancances amb indicació que, si no ho fa, se la considera 
desistida de la seva petició.

28.3 Les institucions i entitats receptores han de donar trasllat de la sol·licitud 
al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, en un termini no superior a 5 
dies hàbils, amb la proposta, si escau, de la designació de la persona mediadora 
escollida per les parts.
4:06" Gn"Egpvtg"fg"Ogfkcek„"fg"Ftgv"Rtkxcv"fg"Ecvcnwp{c."wp"eqr"tgdwfc"nc"uqn/

licitud, designa la persona mediadora que hagin escollit les parts i, quan no se’n tingui, 
la que correspongui en funció de l’àmbit de mediació, l’especialització i el partit 
judicial de les persones sol·licitants, segons l’ordre de torn que correspongui.

Article 29
Derivacions judicials

29.1 L’autoritat judicial, en qualsevol fase del procediment, pot derivar les parts 
implicades en el procés al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, i indicar 
l’objecte de la mediació i les dades de les parts i dels seus representants legals.

29.2 El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya o, si escau, les entitats 
que hi col·laboren, han de contactar amb les parts per posar a la seva disposició una 
uguuk„"kphqtocvkxc"gp"gnu"vgtogu."eqpvkpiwv"k"cdcuv"c"swfl"hc"tghgtflpekc"nÓctvkeng"480

29.3 Quan la sessió informativa la duen a terme les entitats que col·laboren amb 
el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, aquestes han de comunicar-li 
el resultat, i expressar si les parts no han comparegut i, si ho han fet, si accepten o 
rebutgen la mediació.
4;06" Uk"ngu"rctvu"pq"cuukuvgkzgp"c"nc"uguuk„"kphqtocvkxc"q"tgdwvigp"rctvkekrct"gp"

la mediació, el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya ha de notificar a 
l’autoritat judicial, en el termini de 5 dies hàbils, que no ha estat possible iniciar un 
procediment de mediació. En el cas d’acceptació, el Centre de Mediació de Dret 
Privat de Catalunya també comunica a l’autoritat judicial la data d’inici fixada per 
a la mediació i la persona designada per dur-la a terme.

29.5 Un cop acceptada la mediació, el procediment de designació de la per-
sona mediadora, i el desenvolupament del procediment de mediació es regeix per 
l’establert en aquest Reglament.
4;08" Gp"gn"vgtokpk"fg"7"fkgu"j§dknu"eqorvcfqtu"fgu"fg"nc"hkpcnkv¦cek„"fgn"rtq-

cediment de mediació, la persona mediadora ha de notificar a l’autoritat judicial 
l’acabament de la mediació i si s’han adoptat o no acords. En cap cas li ha de lliurar 
l’acta final de la mediació.

29.7 Les parts poden demanar de mutu acord la suspensió del procés judicial 
mentre dura la mediació. La comunicació a l’autoritat judicial del desistiment de 
qualsevol de les parts o de l’acord obtingut en la mediació dóna lloc a l’aixecament 
de la suspensió.

Article 30
Procediment general de designació de la persona mediadora
5203" Ngu"rctvu"rqfgp"fgukipct."fg"eqo¿"ceqtf."nc"rgtuqpc"ogfkcfqtc"fÓgpvtg"ngu"

inscrites en el Registre general corresponent del Centre de Mediació de Dret Privat 
de Catalunya. Si no és possible, el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya 
ha de designar la que correspongui per torn en funció del partit judicial i del Registre 
general, i garantir el dret de les parts a comunicar-se amb la persona mediadora en 
qualsevol de les llengües oficials de Catalunya, d’acord amb la legislació vigent. 
En la designació s’ha d’especificar l’objecte de la mediació.

30.2 Quan les circumstàncies ho aconsellin, el Centre de Mediació de Dret 
Privat de Catalunya pot designar directament, de forma motivada, una determinada 
persona mediadora.

30.3 La persona mediadora que, havent estat designada, no pot ser localitzada 
a través del mitjans de contacte habituals en un termini de 2 dies hàbils, perd la 
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mediació assignada així com l’ordre del torn. Si hi ha causa justificada, manté el 
torn de designacions.
5206" Gp"gn"vgtokpk"fg"46"jqtgu."eqorvcfqtgu"fÓgp›§"swg"gu"eqowpkec"nc"fgukipcek„."

la persona mediadora ha de manifestar expressament si accepta o declina l’encàr-
rec. La declinació exclusivament es pot fonamentar en motius professionals, en els 
constitutius de causa d’abstenció, o en motius personals degudament justificats.

30.5 Un cop acceptada la designació, el Centre de Mediació de Dret Privat de 
Catalunya ho comunica a les parts i, si escau, a l’autoritat judicial en el termini de 
5 dies hàbils, i la persona mediadora contacta amb les parts en el termini màxim 
de 5 dies hàbils per tal d’acordar el dia i l’hora de la primera sessió.

Article 31
Abstenció i recusació de la persona mediadora

31.1 Les persones mediadores en què concorri alguna de les causes previstes 
en l’apartat següent d’aquest article s’han d’abstenir d’intervenir-hi i ho han de 
comunicar immediatament a les parts i al Centre de Mediació de Dret Privat de 
Catalunya, que ha de resoldre al respecte en el termini de 3 dies hàbils i procedir, si 
escau, a efectuar una nova designació, i tenir present en tot cas les manifestacions 
de les parts al respecte.

31.2 Són motius d’abstenció els següents:
a) Tenir interès personal en l’assumpte que ha de ser objecte del procediment 

de mediació.
b) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les parts en con-

flicte.
c) Tenir parentiu per consanguinitat fins el quart grau o afinitat fins el segon 

amb alguna de les parts.
d) Haver intervingut professionalment en defensa dels interessos d’una de les 

parts en contra de l’altra.
31.3 La causa d’abstenció recollida a la lletra d) de l’apartat 2 no produeix efec-

tes en el supòsit que les parts admetin explícitament i per escrit aquesta persona 
mediadora.
5306" Nc"pq"cduvgpek„"gp"gnu"ecuqu"gp"swfl"rtqegfgkzk"f„pc"nnqe"c"tgurqpucdknk-

tat.
31.5 Les parts, en qualsevol moment del procediment, poden promoure la 

recusació de la persona que ha estat designada per mediar en el conflicte, per les 
causes previstes en l’apartat 2, anteriors o posteriors a la seva designació, d’acord 
amb el procediment establert en la legislació de procediment administratiu. La 
concurrència de causa de recusació comporta una nova designació per part del 
Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

CAPÍTOL VI
Desenvolupament del procediment de mediació

Article 32
Participació en el procediment de mediació

32.1 La persona mediadora i les parts han d’assistir personalment a les sessi-
ons de mediació familiar, llevat que existeixi algun tipus d’impossibilitat fàctica o 
jurídica. En aquests supòsits, la persona mediadora es pot valer de mitjans tècnics 
que assegurin la comunicació lliure, voluntària i plenament participativa.

32.2 En la mediació civil, en conflictes entre una pluralitat de persones, les 
parts poden designar portaveus, amb reconeixement de capacitat negociadora, que 
representin els interessos de cada col·lectiu implicat en la mediació.

32.3 Tant la persona mediadora com les parts poden demanar assessorament 
de persones expertes, quan es requereixin coneixements específics en el transcurs 
d’una mediació. Les persones expertes només podran assistir a les sessions de 
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mediació amb el consentiment de les parts, i han d’ajustar la seva intervenció als 
principis de la mediació.

Article 33
Convocatòria de les parts a la reunió inicial

33.1 En el termini màxim de 5 dies hàbils des de l’acceptació de la designació, 
la persona mediadora ha de convocar a les parts a una primera reunió, que s’ha de 
celebrar en un termini màxim de 10 dies hàbils, llevat que una causa justificada 
ho impedeixi.

33.2 Si durant el termini a què fa referència l’apartat precedent no ha estat 
possible localitzar les parts, la persona mediadora ho ha de notificar, en el termini 
de 5 dies hàbils, al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, per tal que 
procedeixi a l’arxiu de l’expedient.

33.3 Si alguna de les parts o totes no compareixen a la primera reunió, però 
justifiquen la no assistència en els 10 dies hàbils següents a la data en què s’havia 
de dur a terme, la persona mediadora les ha de convocar novament. La inassistèn-
ekc"kplwuvkhkecfc"fg"ngu"rctvu"c"nc"ugiqpc"tgwpk„"gswkxcn"c"nc"tgp¿pekc"c"uqvogvtgÓu"c"
un procediment de mediació i comporta l’arxiu de l’expedient. A aquest efecte, la 
persona mediadora ha de notificar aquesta circumstància al Centre de Mediació 
de Dret Privat de Catalunya en el termini de 5 dies hàbils, a comptar des de la data 
de la incompareixença.

Ctvkeng"56
Nombre i durada de les sessions i del procediment de mediació
5603" UÓguvcdngkz"wp"o§zko"fg"8"uguukqpu"gp"ngu"ogfkcekqpu"gp"swfl"rctvkekrkp"
hkpu"c"6"rctvu."uk"dfi"gn"Egpvtg"fg"Ogfkcek„"fg"Ftgv"Rtkxcv"fg"Ecvcnwp{c."cod"ect§evgt"
excepcional, pot autoritzar, a petició conjunta de les parts i de la persona mediadora, 
l’increment del nombre de sessions quan la complexitat i naturalesa de l’assumpte 
i, si escau, el nombre de parts ho aconsellin.
5604" Gp"cvgpek„"c"ngu"ektewouv§pekgu"eqpetgvgu"fgn"ecu"k"c"nc"xqnwpvcv"fgnu"rct-

ticipants, la persona mediadora pot realitzar sessions individuals o conjuntes amb 
totes o algunes de les persones o parts implicades, però en tot cas alguna de les 
sessions ha de ser conjunta amb totes les parts implicades.
5605" Nc"rgtuqpc"ogfkcfqtc"k"ngu"rctvu"jcp"fÓguvgpftg"wp"hwnn"fg"ukipcvwtgu"

formalitzat de la realització de cada sessió, amb expressió de la data i durada, que 
les parts assistents han de signar i la persona mediadora ha de lliurar al Centre de 
Mediació de Dret Privat de Catalunya, conjuntament amb l’acta final.
5606" Ecfc"uguuk„"vfi"wpc"fwtcfc"o§zkoc"fg";2"okpwvu."nngxcv"fgnu"rtqegfkogpvu"

especials en què la persona mediadora, d’acord amb el Centre de Mediació de Dret 
Privat de Catalunya, i amb la conformitat de les parts, determini de forma motiva-
da una durada diferent en funció de les circumstàncies del cas i de la naturalesa i 
complexitat del conflicte.
5607" Gn"rtqegfkogpv"fg"ogfkcek„"pq"rqv"vgpkt"wpc"fwtcfc"uwrgtkqt"cnu"82"fkgu"

hàbils, comptadors des de la reunió inicial si bé, a petició motivada de la persona 
mediadora i de les parts, el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya el pot 
prorrogar fins a un màxim de 30 dies hàbils més en consideració a la complexitat 
del conflicte o al nombre de persones implicades. Exhaurit aquest termini, el Centre 
de Mediació de Dret Privat de Catalunya, un cop informades les parts, procedirà al 
tancament de l’expedient a tots els efectes, llevat de causa justificada.

Article 35
Reunió inicial

35.1 En la reunió inicial la persona mediadora ha d’informar les parts del 
procediment, els principis i l’abast de la mediació i, en especial, sobre el dret que 
les empara per donar per acabada la mediació en qualsevol moment. Igualment 
ha d’informar sobre les tarifes establertes per a les mediacions gestionades pel 
Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, si una o més parts no disposen 
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fgn"ftgv"fg"lwuv‡ekc"itcvw•vc0"Vcodfi"ngu"jc"fÓkphqtoct"fg"nc"eqpxgpkflpekc"fg"tgdtg"
assessorament jurídic durant la mediació o d’un altre tipus d’assessorament, si la 
persona mediadora ho considera apropiat en funció de les circumstàncies del cas 
i de la necessitat, si s’escau, de la intervenció d’un advocat o advocada per tal de 
redactar el conveni o el document jurídic escaient.

35.2 En el decurs d’aquesta reunió, la persona mediadora i les parts han de 
d’acordar les qüestions que cal examinar i han de planificar el desenvolupament 
de les sessions que es preveu que poden ser necessàries.

35.3 La persona mediadora ha d’estendre una acta de la reunió inicial, en tants 
exemplars com parts subjectes al procediment, mitjançant imprès normalitzat, en 
la qual ha de fer constar la data, la voluntarietat de la participació de les parts, la 
seva acceptació de les condicions i les tarifes, així com la submissió al deure de 
confidencialitat. Així mateix, s’ha d’establir l’objecte i l’abast de la mediació i una 
previsió del nombre de sessions. L’acta ha de ser signada per la persona mediadora 
i per les parts intervinents, de la qual reben un exemplar.
5706" Nc"rgtuqpc"ogfkcfqtc"jc"fg"hgt"cttkdct."gp"wp"vgtokpk"7"fkgu"j§dknu."eqor-

tadors d’ençà de la celebració de la reunió inicial, còpia d’aquesta acta al Centre 
de Mediació de Dret Privat de Catalunya i, si escau, al col·legi professional al qual 
pertany, per tal que tinguin constància de l’inici efectiu de la mediació.

Ctvkeng"58
Uguuk„"Ýpcn
5803" Fg"nc"uguuk„"hkpcn"uÓjc"fÓguvgpftg"wpc"cevc."gp"vcpvu"gzgornctu"eqo"rctvu"

subjectes al procediment, mitjançant imprès normalitzat, amb l’exclusiva expressió 
dels acords adoptats. En cap cas pot contenir referències a fets, manifestacions o 
escrits sorgits durant el procediment. Si és impossible arribar a cap acord, s’ha 
d’estendre una acta en què tan sols s’ha de fer constar aquest fet.
5804" Nc"rgtuqpc"ogfkcfqtc"k"ngu"rctvu"ukipgp"nÓcevc"fg"nc"swcn"tgdgp"wp"gzgornct"

i fan arribar un altre exemplar al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, 
en el termini de 5 dies hàbils, per tal que pugui donar la mediació per acabada i 
arxivar l’expedient.
5805" Nc"rgtuqpc"ogfkcfqtc"jc"fÓkphqtoct"ngu"rctvu"fg"nc"eqpxgpkflpekc"fg"hceknkvct"

als seus advocats l’acta final amb els acords a què han arribat.
5806" Wp"eqr"hkpcnkv¦cfc"nc"ogfkcek„."gn"Egpvtg"fg"Ogfkcek„"fg"Ftgv"Rtkxcv"fg"

Catalunya facilita a les parts un qüestionari per valorar el grau de satisfacció del 
servei prestat.

Article 37
Finalització anticipada de la mediació

37.1 Les parts voluntàriament poden desistir de la mediació en qualsevol 
moment.

37.2 Igualment, la persona mediadora pot donar per acabada la mediació en 
qualsevol moment, per qualsevol causa prèvia o sobrevinguda que faci incompa-
tible la continuació del procediment amb les prescripcions de la Llei 15/2009, del 
44"fg"lwnkqn."fg"ogfkcek„"gp"nÓ§odkv"fgn"ftgv"rtkxcv="gp"gn"ecu"swg"crtgek•"ocpec"fg"
eqnáncdqtcek„"fg"ngu"rctvu"q"swcp"eqpukfgtk"swg"gn"rtqegfkogpv"gufgxfi"kp¿vkn"rgt"c"
la finalitat perseguida, ateses les qüestions sotmeses a mediació.

En aquest cas ho ha de notificar, en el termini de 5 dies hàbils, al Centre de Me-
diació de Dret Privat de Catalunya i a les parts, i fenr constar la causa, així com a 
l’autoritat judicial, si la mediació prové d’una derivació judicial.

37.3 Quan concorre el supòsit a què fa referència l’apartat anterior, excep-
cionalment, el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya pot proposar el 
nomenament d’una nova persona mediadora atenent a les circumstàncies del cas i 
a la voluntat manifestada per les parts.
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Article 38
Els acords de mediació i els seus efectes

38.1 L’eficàcia i executabilitat dels acords de mediació queda condicionada a 
la disponibilitat de les matèries objecte de la mediació, a la formalització jurídica 
dels acords i a allò que prevegi la legislació vigent.

38.2 Els advocats de les parts poden traslladar l’acord assolit mitjançant la 
mediació al conveni regulador o al document o protocol corresponent, per tal que 
uÓkpeqtrqtk"cn"rtqefiu"lwfkekcn"gp"ewtu"q"rgt"vcn"swg"uÓkpkek•."rgtswfl"ukiwk"tcvkhkecv"k."
si escau, aprovat.

38.3 En les mediacions derivades judicialment, amb procés judicial en tràmit, 
els acords tenen el valor i l’eficàcia que prevegi la legislació processal.

CAPÍTOL VII
Tgvtkdwek„"fg"ngu"rgtuqpgu"ogfkcfqtgu"k"dgpgÝek"fg"itcvw•vcv

Article 39
Retribució de les persones mediadores
5;03" Ngu"rgtuqpgu"ogfkcfqtgu"u„p"tgvtkdw•fgu"rgt"ngu"rctvu."fÓceqtf"cod"ngu"

tarifes que fixa el Departament competent en matèria de dret civil. Quan una de les 
rctvu"vkpiwk"tgeqpgiwv"gn"ftgv"fg"lwuv‡ekc"itcvw•vc."c"swfl"hc"tghgtflpekc"nÓctvkeng"ugi¯gpv."
correspon a l’altra part abonar a la persona mediadora la meitat de la dita tarifa, o 
la part proporcional corresponent en funció del nombre de parts implicades.

39.2 Correspon al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, mitjançant 
les entitats que hi col·laboren, retribuir les persones mediadores la totalitat o la part 
proporcional de la tarifa, segons correspongui, en el cas que s’hagi reconegut el 
ftgv"fg"lwuv‡ekc"itcvw•vc0

39.3 Si escau, el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya pot retribuir 
directament les persones mediadores incloses en la disposició addicional tercera 
de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat.
5;06" Gzegrekqpcnogpv."uk"cvgugu"ngu"ektewouv§pekgu"fgn"ecu."fgiwfcogpv"lwu-

tificades, el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya considera necessari 
el desplaçament de la persona mediadora al lloc en què s’hagi de dur a terme la 
mediació, es pot determinar el pagament de les despeses de desplaçament en funció 
del quilometratge o de l’import acreditat del transport d’acord amb la normativa 
d’indemnitzacions per raó del servei.

Ctvkeng"62
Gratuïtat de la mediació
6203" Rqfgp"icwfkt"fgn"dgpghkek"fg"itcvw•vcv"ngu"rgtuqpgu"swg"tgwpgkzkp"ngu"eqp-

dicions materials que estableixen les normes reguladores de l’assistència jurídica 
itcvw•vc0
6204" Ngu"rgtuqpgu"swg"uqnánkekvgp"gn"dgpghkek"fg"itcvw•vcv"jcp"fÓqornkt"gn"oqfgn"

normalitzat que se’ls facilita, adjuntant la documentació exigida. La petició es 
presenta a les dependències habilitades pel col·legi d’advocats corresponent al partit 
judicial, el qual, un cop analitzada la sol·licitud i els documents justificatius que 
cetgfkvgp"swg"nc"rgtuqpc"kpvgtguucfc"gu"vtqdc"kpenquc"gp"nÓ§odkv"fg"nc"Nngk"313;;8."fg"
32"fg"igpgt."fÓcuukuvflpekc"lwt‡fkec"itcvw•vc."jq"vtcunncfc"c"nc"eqokuuk„"fÓcuukuvflpekc"
lwt‡fkec"itcvw•vc"eqttgurqpgpv"rgt"c"nc"ugxc"tguqnwek„0
6205" NÓ”ticp"eqorgvgpv"rgt"ghgevwct"gn"tgeqpgkzgogpv"fgn"dgpghkek"fg"itcvw-
•vcv"fiu"nc"eqokuuk„"fÓcuukuvflpekc"lwt‡fkec"itcvw•vc"fg"nc"fgoctecek„"vgttkvqtkcn"swg"
correspongui.
6206" Nc"itcvw•vcv"fg"nc"ogfkcek„"vcodfi"rqv"xgpkt"fqpcfc"rgt"ceqnnkt/ug"c"wp"fgnu"

programes del departament competent en matèria de dret civil en què la mediació es 
hcek"fg"ocpgtc"itcvw•vc"rgt"cnu"wuwctku."lc"ukiwk"c"kpkekcvkxc"fgn"ocvgkz"fgrctvcogpv"
q"gp"eqnáncdqtcek„"cod"fÓcnvtgu"qticpkuogu"r¿dnkeu"q"rtkxcvu0
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6207" Nc"itcvw•vcv"guv§"gp"vqv"ecu"ictcpvkfc"gp"gnu"ogfkcekqpu"fwvgu"c"vgtog"rgnu"
serveis de mediació ciutadana.

CAPÍTOL VIII
Queixes i denúncies i règim sancionador

Ctvkeng"63
De les queixes i denúncies
6303" Gnu"wuwctku"fgn"ugtxgk"fg"ogfkcek„"rqfgp"hqtownct"swgkzgu"k1q"fgp¿pekgu"

sobre el funcionament del servei de mediació davant del Centre de Mediació de 
Dret Privat de Catalunya.
6304" Wp"eqr"tgdwfc"nc"swgkzc"q"fgp¿pekc."gn"Egpvtg"fg"Ogfkcek„"fg"Ftgv"Rtkxcv"
fg"Ecvcnwp{c."uk"guecw."nc"vtcogv"cn"eqnángik"rtqhguukqpcn"q"c"nÓcfokpkuvtcek„"r¿dnkec"
fg"nÓ§odkv"fg"nc"ogfkcek„"rgtswfl"kpkek•"ngu"fknkiflpekgu"kphqtocvkxgu"uqdtg"gnu"hgvu0"
Una vegada esbrinats els fets, el col·legi professional corresponent tramet el resultat 
al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya perquè pugui informar la part 
que ha formulat la queixa.

Ctvkeng"64
Règim sancionador
Gn"tfliko"lwt‡fke"crnkecdng"cnu"rtqegfkogpvu"fkuekrnkpctku"swg"uÓkpeq•p"rgt"ecwuc"

de les eventuals infraccions que resulten aplicables als procediments de mediació, 
gu"tgigkzgp"rgt"cnn”"swg"fkurquc"gn"ecr‡vqn"X"fg"nc"Nngk"371422;."fgn"44"fg"lwnkqn."
de mediació en l’àmbit del dret privat. Igualment, són aplicables al procediment 
sancionador les previsions sobre la potestat sancionadora de la legislació de règim 
jurídic i procediment administratiu, i de forma supletòria les contingudes en el 
Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació 
cnu"§odkvu"fg"eqorgvflpekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv."gp"cnn”"swg"pq"uÓqrquk"c"nc"Nngk"371422;."
del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat i a aquest Reglament.

Ctvkeng"65
Procediment sancionador aplicable a les persones mediadores amb titulació no 
subjecta a col·legiació i que no prestin serveis de mediadors per a una adminis-
tració pública
6503" NÓgzrgfkgpv"uÓkpkekc"rgt"fgp¿pekc"fg"nÓwuwctk"fgn"ugtxgk"fg"ogfkcek„"q"

d’ofici per part del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, bé per pròpia 
iniciativa si l’administració té coneixement directe del fet presumptament infractor, 
o com a conseqüència d’una ordre superior o a petició raonada d’altres òrgans o de 
les entitats que col·laboren amb el Centre.
6504" Eqttgurqp"cn"Egpvtg"fg"Ogfkcek„"fg"Ftgv"Rtkxcv"fg"Ecvcnwp{c"vtcokvct"

i instruir els expedients sancionadors, quan del seguiment de les actuacions cor-
responents se’n desprèn una conducta o uns fets que puguin ser constitutius d’in-
fracció a l’empara de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del 
dret privat. Correspon al director o a la directora del Centre de Mediació de Dret 
Privat de Catalunya acordar la incoació de l’expedient i nomenar-ne l’instructor o 
la instructora i el secretari o la secretària.
6505" NÓkpuvtwevqt"q"nc"kpuvtwevqtc"jc"fg"rtcevkect"ngu"fknkiflpekgu"k"rtqxgu"cftg-

çades a determinar els fets i responsabilitats susceptibles de sanció i, a la vista de 
les actuacions practicades, formula el plec de càrrecs.
6506" Pq"eqttgurqp"hqtownct"rnge"fg"e§ttgeu"k"uÓjc"fÓqtfgpct"gn"uqdtgug•ogpv"fg"

l’expedient i l’arxiu de les actuacions quan de les diligències i les proves practicades 
en resulti acreditada la inexistència d’infracció o responsabilitat.
6507" Gn"rnge"fg"e§ttgeu"uÓjc"fg"pqvkhkect"c"nc"rgtuqpc"rtguworvcogpv"kphtcevqtc"

i, si fos el cas, a la persona denunciant per tal que en el termini de 10 dies hàbils 
formulin al·legacions i proposin les proves que considerin oportunes per a la defensa 
dels seus drets o interessos.
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6508" Vtcpueqttgiwv"nÓguogpvcv"vgtokpk."nÓkpuvtwevqt"q"nc"kpuvtwevqtc"qtfgpc"nc"
pràctica de les proves i actuacions per determinar els fets i les responsabilitats 
susceptibles de sanció, i a la vista de les actuacions practicades ha d’elaborar la 
proposta de resolució.
6509" Nc"rtqrquvc"fg"tguqnwek„"uÓjc"fg"pqvkhkect"c"nc"rgtuqpc"kpvgtguucfc"gp"gn"

termini de 10 dies hàbils perquè pugui formular al·legacions. Transcorregut aquest 
termini, s’ha d’elevar la proposta de resolució al director o a la directora del Centre 
de Mediació de Dret Privat de Catalunya, que ha de dictar la resolució corresponent 
i notificar-la a la persona interessada.

CAPÍTOL IX
Comitè Assessor

Ctvkeng"66
Funcions

El Comitè Assessor és un òrgan de caràcter col·legiat del Departament compe-
vgpv"gp"ocvfltkc"fg"ftgv"ekxkn."fgrgpfgpv"fgn"egpvtg"swg"vfi"cvtkdw•fgu"ngu"hwpekqpu"gp"
matèria de mediació.

En concret, té les funcions següents:
a) Proposar accions de divulgació de la mediació.
b) Proposar mesures de millora en els procediments i tècnica de la mediació.
c) Informar sobre els codis deontològics i protocols de bones pràctiques dels 

diferents àmbits de la mediació.
d) Proposar i afavorir la realització d’estudis i avaluacions globals de la medi-

ació.
e) Qualsevol altra adreçada a afavorir la bona pràctica de la mediació i la seva 

consolidació a Catalunya.

Ctvkeng"67
Composició
6703" Gn"Eqokvfl"Cuuguuqt"guv§"kpvgitcv"rgt<
a) La persona titular del centre directiu del departament competent en matèria 
fg"ftgv"ekxkn"swg"gp"vfi"cvtkdw•fc"nc"eqorgvflpekc."q"nc"rgtuqpc"gp"swk"fgngiwk."swg"
el presideix.

b) El director o la directora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalu-
nya.

c) Una persona representant de cadascun dels col·legis professionals de l’àmbit 
de la mediació. En el cas d’una pluralitat de col·legis professionals vinculats a una 
mateixa professió, estarà representat el col·legi professional amb un major nombre 
de col·legiats.

d) Una persona representant del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya, 
que estigui inscrita com a persona mediadora en el Registre general de persones 
mediadores del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

e) Una persona representant de les associacions professionals acreditades de 
conformitat amb l’article 3.

f) Una persona representant de cada una de les associacions més representatives 
dels ens locals, amb experiència en l’àmbit de la mediació.

g) Un màxim de quatre persones de reconegut prestigi en l’àmbit de la media-
ció.

h) Una persona adscrita al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, que 
actua com a secretària.
6704" Gn"Eqokvfl"Cuuguuqt"gu"tgwpgkz"fg"hqtoc"qtfkp§tkc"wp"eqr"nÓcp{."k"fg"hqtoc"

extraordinària a convocatòria de la persona que el presideix quan es produeixin 
determinades circumstàncies rellevants que facin necessari o aconsellable convocar 
una reunió extraordinària.
6705" Rgt"qtftg"fgn"fgrctvcogpv"eqorgvgpv"gp"ocvfltkc"fg"ftgv"ekxkn"gu"pqogpc"
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gnu"ogodtgu"fgn"Eqokvfl"Cuuguuqt."c"rtqrquvc"fgn"egpvtg"fktgevkw"swg"vfi"cvtkdw•fgu"
les funcions en matèria de mediació.
6706" Nc"fwtcfc"fgn"ocpfcv"fiu"fg"4"cp{u."tgpqxcdngu"rgt"wp"ocpfcv"fÓkiwcn"

període.
6707" Fkpu"fgn"Eqokvfl"Cuuguuqt"gu"rqfgp"etgct"eqokuukqpu"fÓcuuguuqtcogpv"rgt"

portar a terme les funcions que el mateix Comitè acordi encomanar-li.
6708" Gp"nc"eqorqukek„"fgn"Eqokvfl"Cuuguuqt"uÓjc"fg"rtqewtct"nc"tgrtgugpvcek„"

equilibrada de dones i homes.
6709" Gp"vqv"cnn”"pq"rtgxkuv"gp"cswguv"Tgincogpv."fiu"fÓcrnkecek„"c"nÓqticpkv¦cek„."

funcionament i règim jurídic del Comitè Assessor allò que disposa la normativa 
xkigpv"gp"ocvfltkc"fÓ”ticpu"eqnángikcvu"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ec-
talunya.

(12.293.023)
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