COLABORAN:

MEDIACIÓN
Curso de Especialista en Mediación de la Universidad de Vigo

É a mellor maneira de resolver un
CONFLITO
por moi difícil que che pareza !

Que é a Mediación ?

Que é un Mediador ?

É un proceso alternativo de resolución de conflitos:

O Mediador é imparcial e neutral, acerca e axuda ás partes a
chegar a un acordo negociado a través do diálogo nas distintas
sesións.

 Intraxudiciais derivados ou que veñen dun procedemento
xudicial, e tras decidilo ámbalas partes, como medio
alternativo de resolvelo.
 Tamén extraxudiciais, porque ámbalas partes deciden libre
e voluntariamente acudir a el para resolver as súas
diferenzas ou diverxencias.

Profesional titulado con formación en Mediación segundo a Lei
5/2012, rexistrado e con seguro de responsabilidade civil.

Qué conflitos se poden mediar?
Como é a Mediación?





Voluntaria
Confidencial
Son as partes as que deciden e adoptan os acordos.
Acordos con plena validez xurídica:
- Incorporándose ao procedemento cando é intraxudicial.
- Pódense elevar a escritura pública cando é extraxudicial.
 Non impide o proceso xudicial se non se chega a acordo.









Familiar- Separacións, sucesións, …
Veciñal- Comunidades, servidumes, …
Escolar.
Laboral, empresarial. Reclamacións de danos, …
Intercultural
Sociocomunitaria
Penal, deportiva, sanitaria, …

Onde me podo informar máis ? Como podo solicitar un
Mediador ?
Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de Vigo
Rúa Venezuela nº 37 – 1º - 36203 Vigo
Tel.: 986 431793
www.coitivigo.es/mediacion e-mail: coitivigo@coitivigo.es

Por que ir á Mediación en lugar doutros medios de resolución de
conflitos ?





Máis rápido
Menor custo económico
Permite solucións creativas e adaptadas
Prevén conflitos futuros

Institución de gestión y resolución de conflictos MedyArb
Rúa Oliveira, nº 96 B | 15895 AMES – O MILLADOIRO
1ª Travesía Santiago de Vigo, nº 1 3º Izq. | 36201 VIGO
Paseo de la Castellana, nº 115 10º | 28046 MADRID
Info@medyarb.com – www.medyarb.com
CIRAGAL – Centro de Investigación, de Resolución y Acuerdos de
Galicia.
Rúa Hernán Cortés 15-entreplanta-of 1- Vigo 36203
Tel.: 986 436867
gestiondeconflictos@mediadoresgalicia.com

