SOL·LICITUD REGISTRE MEDIACIÓ FAMILIAR
SOLICITUD REGISTRO MEDIACIÓN FAMILIAR

A

DADES DE L'ENTITAT/COL·LEGI PROFESSIONAL (omplir si la sol·licitud l'efectua una entitat o col·legi professional)
DATOS DE LA ENTIDAD/COLEGIO PROFESIONAL (cumplimentar si la solicitud la efectúa una entidad o colegio profesional)

NOM / NOMBRE

B

NIF

DADES DEL MEDIADOR FAMILIAR (omplir si la sol·licitud l'efectua un mediador familiar)
DATOS DEL MEDIADOR FAMILIAR (cumplimentar si la solicitud la efectúa un mediador familiar)

COGNOMS / APELLIDOS

NOM / NOMBRE

DNI

NOM DE L'ENTITAT ON ES REALITZA LA MEDIACIÓ (omplir només si el mediador familiar exercix la mediació en una entitat)
NOMBRE DE LA ENTIDAD EN QUE SE REALIZA LA MEDIACIÓN (cumplimentar sólo si el mediador familiar ejerce la mediación en una entidad)

C

DOMICILI ON S'EXERCIRÀ LA MEDIACIÓ / DOMICILIO DONDE SE EJERCERÁ LA MEDIACIÓN
CP

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA)
DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

D

TELÈFON / TELÉFONO

FAX

DADES A L'EFECTE DE NOTIFICACIONS / DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
CP

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA)
DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

PROVÍNCIA / PROVINCIA

E

TELÈFON / TELÉFONO

FAX

LOCALITAT / LOCALIDAD

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

DECLARACIÓ RESPONSABLE / DECLARACIÓN RESPONSABLE
declara sota la seua responsabilitat que:
declara bajo su responsabilidad que:

CJAAPP - IAC

Sr./Sra.
D./Dª.

F

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

SOL·LICITUD / SOLICITUD

Sol·licita:
Solicita:

Inscripció
Inscripción

Variació dades registrals
Variación datos registrales
d

del

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

DIN - A4

,

Cancel·lació inscripció
Cancelación inscripción

Firma:
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus
competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de
14/12/99).

DIRECCIÓ GENERAL DE FAMÍLIA I DONA
DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIA Y MUJER

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

04/07/13

IA - 22190 - 01 - E

(1/2) EXEMPLAR PER A LA DIRECCIÓ GENERAL DE JUSTÍCIA I MENOR / EJEMPLAR PARA LA DIRECCIÓ GENERAL DE JUSTICIA Y MENOR

PROVÍNCIA / PROVINCIA

LOCALITAT / LOCALIDAD

SOL·LICITUD REGISTRE MEDIACIÓ FAMILIAR
SOLICITUD REGISTRO MEDIACIÓN FAMILIAR

A

DADES DE L'ENTITAT/COL·LEGI PROFESSIONAL (omplir si la sol·licitud l'efectua una entitat o col·legi professional)
DATOS DE LA ENTIDAD/COLEGIO PROFESIONAL (cumplimentar si la solicitud la efectúa una entidad o colegio profesional)

NOM / NOMBRE

B

NIF

DADES DEL MEDIADOR FAMILIAR (omplir si la sol·licitud l'efectua un mediador familiar)
DATOS DEL MEDIADOR FAMILIAR (cumplimentar si la solicitud la efectúa un mediador familiar)

COGNOMS / APELLIDOS

NOM / NOMBRE

DNI

NOM DE L'ENTITAT ON ES REALITZA LA MEDIACIÓ (omplir només si el mediador familiar exercix la mediació en una entitat)
NOMBRE DE LA ENTIDAD EN QUE SE REALIZA LA MEDIACIÓN (cumplimentar sólo si el mediador familiar ejerce la mediación en una entidad)

C

DOMICILI ON S'EXERCIRÀ LA MEDIACIÓ / DOMICILIO DONDE SE EJERCERÁ LA MEDIACIÓN
CP

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA)
DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

PROVÍNCIA / PROVINCIA

D

TELÈFON / TELÉFONO

FAX

PROVÍNCIA / PROVINCIA

CP

TELÈFON / TELÉFONO

FAX

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

CJAAPP - IAC

declara sota la seua responsabilitat que:
declara bajo su responsabilidad que:

SOL·LICITUD / SOLICITUD

Sol·licita:
Solicita:

Inscripció
Inscripción

Variació dades registrals
Variación datos registrales
d

del

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

DIN - A4

,

Cancel·lació inscripció
Cancelación inscripción

Firma:
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus
competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de
14/12/99).

DIRECCIÓ GENERAL DE FAMÍLIA I DONA
DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIA Y MUJER

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

04/07/13

IA - 22190 - 01 - E

(2/2) EXEMPLAR PER A LA ENTITAT SOL·LICITANT / EJEMPLAR PARA LA ENTIDAD SOLICITANTE

LOCALITAT / LOCALIDAD

DECLARACIÓ RESPONSABLE / DECLARACIÓN RESPONSABLE

Sr./Sra.
D./Dª.

F

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

DADES A L'EFECTE DE NOTIFICACIONS / DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA)
DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

E

LOCALITAT / LOCALIDAD

SOL·LICITUD REGISTRE MEDIACIÓ FAMILIAR
SOLICITUD REGISTRO MEDIACIÓN FAMILIAR

G

DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADA

La documentació haurà de presentar-se en castellà o valencià, o estarà degudament traduïda a algun d'estos idiomes i legalitzada.
La documentación deberá presentarse en castellano o valenciano, o estará debidamente traducida a alguno de estos idiomas y legalizada.
Tota la documentació que es presente serà original, còpia legalitzada per notari, confrontada o compulsada.
Toda la documentación que se presente será original, copia legalizada por notario, cotejada o compulsada.
1. En tots els casos:
En todos los casos:

Potestativament, declaració responsable acceptant la remissió de casos de mediació familiar gratuïta, pel Centre de Mediació Familiar de la
Comunitat Valenciana.
Potestativamente, declaración responsable, aceptando la remisión de casos de mediación familiar gratuita, por el Centro de Mediación
Familiar de la Comunitat Valenciana.
2. Mediadors familiars:
Mediadores familiares:
DNI/CIF, passaport o targeta d'identitat d'estranger expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, si és el cas.
DNI/CIF, pasaporte o tarjeta de identidad de extranjero expedida por la comisaria de policía u oficina de extranjeros, en su caso.
Acreditació de requisits de titulació i formació:
Acreditación de requisitos de titulación y formación:
- Títol universitari.
Título universitario.
- Formació específica en mediació familiar.
Formación específica en mediación familiar.
Altres requisits professionals:
Otros requisitos profesionales:
- Si hi ha obligació de col·legiació: document emés pel col·legi professional indicant que no hi ha impediment per a la inscripció en el
registre.
Si existe obligación de colegiación: documento emitido por el colegio profesional indicando que no existe impedimento para la
inscripción en el registro.
- Si no hi ha obligació de col·legiació: declaració responsable indicant que no hi ha impediment per a la inscripció en el registre.
Si no existe obligación de colegiación: declaración responsable indicando que no existe impedimento para la inscripción en el registro.
3. Col·legis professionals:
Colegios profesionales:
NIF.

CJAAPP - IAC

Norma acreditativa de la constitució del col·legi professional.
Norma acreditativa de la constitución del colegio profesional.
Acreditació de l'existència del registre de mediadors familiars col·legiats:
Acreditación de la existencia del registro de mediadores familiares colegiados:
- Documentació acreditativa de la constitució.
Documentación acreditativa de la constitución.
- Còpia de l'acord de creació.
Copia del acuerdo de creación.
- Normes de funcionament.
Normas de funcionamiento.
4. Altres entitats de mediació familiar:
Otras entidades de mediación familiar:
NIF.
Documentació acreditativa de la seua inscripció en el registre de titulars d'activitats i dels serveis i centres d'acció social, a la Comunitat
Valenciana.
Documentación acreditativa de su inscripción en el registro de titulares de actividades y de los servicios y centros de acción social, en la
Comunitat Valenciana.
DIN - A4

Documentació acreditativa de què el seu àmbit d'actuació inclou la mediació familiar.
Documentación acreditativa de que su ámbito de actuación incluye la mediación familiar.

IA - 22190 - 02 - E

(1/2) EXEMPLAR PER A LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE BENESTAR SOCIAL / EJEMPLAR PARA LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE BIENESTAR SOCIAL

Domicili on s'exercirà la mediació, o declaració responsable, indicant que només se sol·licita la inscripció en el registre, sense que es preveja
exercir la mediació familiar.
Domicilio donde se ejercerá la mediación, o declaración responsable, indicando que sólo se solicita la inscripción en el registro, sin que se
prevea ejercer la mediación familiar.

DIRECCIÓ GENERAL DE FAMÍLIA I DONA
DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIA Y MUJER

04/07/13

SOL·LICITUD REGISTRE MEDIACIÓ FAMILIAR
SOLICITUD REGISTRO MEDIACIÓN FAMILIAR

G

DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADA

La documentació haurà de presentar-se en castellà o valencià, o estarà degudament traduïda a algun d'estos idiomes i legalitzada.
La documentación deberá presentarse en castellano o valenciano, o estará debidamente traducida a alguno de estos idiomas y legalizada.
Tota la documentació que es presente serà original, còpia legalitzada per notari, confrontada o compulsada.
Toda la documentación que se presente será original, copia legalizada por notario, cotejada o compulsada.
1. En tots els casos:
En todos los casos:
Domicili on s'exercirà la mediació, o declaració responsable, indicant que només se sol·licita la inscripció en el registre, sense que es preveja
exercir la mediació familiar.
Domicilio donde se ejercerá la mediación, o declaración responsable, indicando que sólo se solicita la inscripción en el registro, sin que se
prevea ejercer la mediación familiar.
Potestativament, declaració responsable acceptant la remissió de casos de mediació familiar gratuïta, pel Centre de Mediació Familiar de la
Comunitat Valenciana.
Potestativamente, declaración responsable, aceptando la remisión de casos de mediación familiar gratuita, por el Centro de Mediación
Familiar de la Comunitat Valenciana.
2. Mediadors familiars:
Mediadores familiares:
DNI/CIF, passaport o targeta d'identitat d'estranger expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, si és el cas.
DNI/CIF, pasaporte o tarjeta de identidad de extranjero expedida por la comisaria de policía u oficina de extranjeros, en su caso.

3. Col·legis professionals:
Colegios profesionales:
NIF.

CJAAPP - IAC

Norma acreditativa de la constitució del col·legi professional.
Norma acreditativa de la constitución del colegio profesional.
Acreditació de l'existència del registre de mediadors familiars col·legiats:
Acreditación de la existencia del registro de mediadores familiares colegiados:
- Documentació acreditativa de la constitució.
Documentación acreditativa de la constitución.
- Còpia de l'acord de creació.
Copia del acuerdo de creación.
- Normes de funcionament.
Normas de funcionamiento.
4. Altres entitats de mediació familiar:
Otras entidades de mediación familiar:
NIF.
Documentació acreditativa de la seua inscripció en el registre de titulars d'activitats i dels serveis i centres d'acció social, a la Comunitat
Valenciana.
Documentación acreditativa de su inscripción en el registro de titulares de actividades y de los servicios y centros de acción social, en la
Comunitat Valenciana.
DIN - A4

Documentació acreditativa de què el seu àmbit d'actuació inclou la mediació familiar.
Documentación acreditativa de que su ámbito de actuación incluye la mediación familiar.

IA - 22190 - 02 - E

(2/2) EXEMPLAR PER A LA ENTITAT SOL·LICITANT / EJEMPLAR PARA LA ENTIDAD SOLICITANTE

Acreditació de requisits de titulació i formació:
Acreditación de requisitos de titulación y formación:
- Títol universitari.
Título universitario.
- Formació específica en mediació familiar.
Formación específica en mediación familiar.
Altres requisits professionals:
Otros requisitos profesionales:
- Si hi ha obligació de col·legiació: document emés pel col·legi professional indicant que no hi ha impediment per a la inscripció en el
registre.
Si existe obligación de colegiación: documento emitido por el colegio profesional indicando que no existe impedimento para la
inscripción en el registro.
- Si no hi ha obligació de col·legiació: declaració responsable indicant que no hi ha impediment per a la inscripció en el registre.
Si no existe obligación de colegiación: declaración responsable indicando que no existe impedimento para la inscripción en el registro.

DIRECCIÓ GENERAL DE FAMÍLIA I DONA
DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIA Y MUJER

04/07/13

