Espai per al registre d’entrada

SOL·LICITUD DE DESIGNACIÓ DE MEDIADOR/MEDIADORA FAMILIAR
PRIMER/A SOL·LICITANT
Nom i llinatges:
Adreça (carrer, número, escala, pis, porta):
Localitat:
Illa:
INFORMACIÓ ADDICIONAL
Telèfon:
Fax:
Si voleu que la Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a
notifiqui els actes de tràmit per correu electrònic, marcau la casella:
SEGON/A SOL·LICITANT
Nom i llinatges:
Adreça (carrer, número, escala, pis, porta):
Localitat:
Illa:
INFORMACIÓ ADDICIONAL
Telèfon:
Fax:
Si voleu que la Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a
notifiqui els actes de tràmit per correu electrònic, marcau la casella:

DNI/NIE/passaport:
Codi postal:
Adreça electrònica:
Persones en Situació Especial us

DNI/NIE/passaport:
Codi postal:
Adreça electrònica:
Persones en Situació Especial us

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal que
es facilitin mitjançant aquest formulari s’incorporaran a un fitxer automatitzat de dades, propietat de la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social, inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Per exercir el dret d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, us heu d’adreçar a la
Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial (c. de Sant Joan de la Salle, 4b, baixos, 07003 Palma).

EXPOSAM:
1. Que volem solucionar extrajudicialment un conflicte sorgit en el si la família o grup convivencial.
2. Que no hem arribat a cap acord respecte de la persona mediadora.
SOL·LICITAM:
Que es designi una persona mediadora d’entre les inscrites en el Registre de Mediadors.
Objecte de la mediació familiar
Mesures personals i patrimonials derivades de la separació, el divorci, la nul·litat civil del matrimoni i el
reconeixement civil d’una sentencia eclesiàstica de nul·litat o d’una decisió pontifícia de matrimoni rat i no
consumat.
Execució de les mesures judicials adoptades en un procediment de separació, divorci, nul·litat civil del
matrimoni i reconeixement civil d’una sentència eclesiàstica de nul·litat o d’una decisió pontifícia de
matrimoni rat i no consumat.
Modificació, per circumstàncies sobrevingudes, de les mesures personals i patrimonials establertes en un
conveni regulador o en una resolució judicial ferma dictada en els procediments esmentats anteriorment.
Dret d’aliments entre parents.

Qüestions relatives a l’exercici de la pàtria potestat, la tutela o la curatela.
Qüestions relatives a l’adopció o l’acolliment, especialment les relatives a l’exercici de la pàtria potestat,
la guarda i custòdia, el règim de visites, les pensions i els usos de l’habitatge familiar.
Altres qüestions que es deriven o són conseqüència de les relacions paternofilials i familiars, i que són
disponibles d’acord amb el dret de família i susceptibles de ser plantejades judicialment.
(Marcau el que correspongui.)
Guarda i custòdia.
Aportacions econòmiques als fills/filles.
Pensió compensatòria.
Règim de visites.
Domicili conjugal.
Altres propietats.
Béns mobles.
Vehicles.
Tasques educatives i relacionals.
Altres (especificau-les):

,

d

de 20

[rúbrica primer/a sol·licitant]

[rúbrica segon/a sol·licitant]

Espai per a l’Administració
Rebut:

Expedient:

Vist i plau

Data d’entrada:

DESTINACIÓ: DIRECCIÓ GENERAL DE FAMÍLIA, BENESTAR SOCIAL I ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ ESPECIAL.

