Número d'expedient: _________ / _____
Instància de Mediació
Dades personals de l’instant
Nom i cognoms

DNI

Domicili a efectes de notificacions

Telèfon

Ciutat i codi postal

Telefax

E-mail

En cas de persona jurídica, representant legal (acompanyeu fotocòpia del títol o poder en virtut
del qual s'actua)

Advocat / Advocada amb el qual compareix
Nom i cognoms

Núm. de col·legiat

Adreça

Telèfon

Ciutat i codi Postal

Fax

E-mail:

Sol·licitud

 Unilateral
Tipus de mediació que proposa
























Agrari
Arrendaments/ Propietat Horitzontal
Assegurances
Associacions, Fundacions i altres entitats
Comunitari (intercultural i social)
Construcció
Consum i relacions comercials
Drets i obligacions
Educatiu
Empresa
Esport
Família
Fiscal/ Tributari
Herència/ Successions
Hipotecari
Honoraris professionals
Medi Ambient
Mercantil
Patents i marques
Penal
Relacions Laborals
Sanitari

 Altre àmbit (especifiqueu-lo)
............................................

CEMICAVIC P/ Miquel de Clariana, 2 – 08500 VIC – Telèfon 938893343 – Fax 938861966 – E-mail: icavic@icavic.cat

Proposta de designació de la persona mediadora

 La realitzen la part o parts
 La realitza el Centre a petició expressa dels interessats en funció de la matèria i sota algun/es
dels criteris següents:
 lloc de residència i/o
 anys d’exercici i/o
 formació dels mediadors/es i/o
 honoraris dels mediadors/es
 Nom del mediador que es proposa en el seu cas

Idioma de la mediació
 Català
 Castellà

Objecte de la mediació (Breument: exposar la qüestió i pretensió)

Altres qüestions d'interès que es vulguin fer constar

Signatura de l’instant

Vic

___________________ d __________________ de _______________

CEMICAVIC P/ Miquel de Clariana, 2 – 08500 VIC – Telèfon 938893343 – Fax 938861966 – E-mail: icavic@icavic.cat

Dades personals de l’instat/des
Nom i cognoms

DNI

Adreça

Ciutat i codi postal

Telèfon

Fax

E-mail:

Realització de la tramitació de sol·licitud .....................................................25,00€. (inclòs IVA)
FORMES DE PAGAMENT:
Ingrés o transferència bancària al compte: ES9300810056960001072609, indicant
nom i cognoms i referència CEMICAVIC. (lliurar còpia acreditativa al CEMICAVIC).

L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE VIC, l’informa que les seves dades de caràcter personal seran
incorporades a fitxers de dades anomenats TORN OFICI i PARTICULARS que té per finalitat la gestió dels
serveis col•legials, essent els destinataris de la informació les institucions i organismes oficials necessaris per a
la prestació del servei. Vostè pot exercir els seus drets d’accés, recti"cació, cancel•lació i oposició, en els termes
previstos per la Llei, adreçant-se per qualsevol mitjà al responsable del fitxer, l’IL·LUSTRE COL·LEGI
D’ADVOCATS DE VIC, amb domicili a Vic (08500), Plaça Miquel de Clariana, 2, tel. 93 889 33 43, fax. 93 886
19 66 i adreça electrònica, icavic@icavic.cat.
Les dades sol•licitades en el formulari adjunt son necessàries per a la finalitat del que es demanen i la seva
mancança impediria la impossibilitat de la prestació del servei.
Assabentat així de tot el que s’ha exposat als apartats anteriors, CONSENTEIXO I EXPRESSAMENT
AUTORITZO a L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE VIC, perquè tracti les dades de caràcter personal
que voluntàriament cedeixo en el present document i documents adjunts, d’acord amb allò disposat a la
legislació aplicable en materia de protección de dades personals, limitant la referida autorització al compliment
de les finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del cessionari en l’àmbit de la institució, els
seus departaments, els col•laboradors i institucions annexes, així com la cessió als estaments oficials públics i
privats oportuns necessaris per al millor compliment de les seves atribucions i del seu objectes.

Vic

d

de
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