ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

BS426C

DECLARACIÓN

CONSENTIMENTO DE MEDIACIÓN E DESIGNACIÓN DE MEDIADORES OU MEDIADORAS
FAMILIARES PARA SOLICITUDES INDIVIDUAIS
PERSOA DECLARANTE QUE DÁ O CONSENTIMENTO Á MEDIACIÓN INDIVIDUAL
NOME

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA
CP

NIF

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

SEGUNDO APELIDO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

PORTA

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO MÓBIL

ESTADO CIVIL DATA DE NACEMENTO

ANDAR

LUGAR DE NACEMENTO

PROFESIÓN

DISPÓN DE ASISTENCIA XURÍDICA GRATUITA
NON

SI

EN TRAMITACIÓN

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELLDO

NIF

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)
TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

TELÉFONO MÓBIL

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

OUTORGO o meu consentimento para levar a cabo a mediación con:
D./Dña.

NIF
SI

SOLICITUDE DE MEDIACIÓN GRATUÍTA

SI

NON

NON

A PERSONA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1.Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos, completos e sen ningunha omisión.
2.Que coñezo que terei que aboar os honorarios e demais dereitos económicos ocasionados pola intervención da persoa profesional designada
no caso de que a consellería competente en materia de Familia desestime a miña pretensión de mediación gratuíta.
3.Que teño constancia de que a declaración errónea, falsa ou con ocultación de datos relevantes suporá a revogación do recoñecemento do
dereito e dará lugar ao pagamento das prestacións obtidas, sen prexuízo das responsabilidades doutra orde que correspondan.
4.Que acepto as disposicións e a tramitación establecida pola Lei 4/2001, do 31 de maio, reguladora da mediación familiar, así como as tarifas
establecidas.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
1. Para todos os casos
Copia do DNI ou NIE da persoa solicitante, só no caso de non autorizar a súa consulta.
PRESENTADO

CÓD. PROC.

EXPTE.

ANO

Copia do libro de familia.
Copia da inscrición no Rexistro de parellas de feito, cando proceda e só no
caso de parellas de feito de rexistradas fora da CCAA de Galicia ou no caso de
non autorizar a súa consulta.
Copia da sentenza de nulidade, separación ou divorcio ou da resolución
xudicial que estableza as medidas paterno-filiais dos fillos e fillas comúns nas
unións de feito e/ou do convenio regulador, de ser o caso.

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente na
sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

ANEXO I
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE (continuación)
2. No caso de solicitar a mediación familiar gratuíta
Copia da nómina do último mes, de ser o caso.
Copia da declaración da renda ou datos fiscais relativa ao último exercicio, só no caso de non autorizar a súa consulta.
Certificado de prestacións do Rexistro de Prestacións Sociais Públicas, de ser o caso, só no caso de non autorizar a súa consulta.
Certificado acreditativo da situación actual de desemprego, de ser o caso, só no caso de non autorizar a súa consulta.
Certificado de signos externos expedido polo concello de residencia, de ser o caso.
Outros documentos:

Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar, de conformidade co artigo 35.f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común, e o artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012 pola que se regula a
habilitación de procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia, para consultar a
documentación indicada anteriormente.
Así mesmo, declaro que a dita documentación está vixente e que non transcorreron máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a
que corresponde.
Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar para consultar os datos de identidade da persoa declarante no Sistema de verificación de datos de
identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde
da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar para consultar os datos de carácter tributario necesarios para a determinación do nivel de renda
que constan en poder da Axencia Estatal de Administración Tributaria, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de
acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar para consultar os datos de das prestacións que figuran no Rexistro de Prestacións Sociais Públicas
que constan en poder do Instituto Nacional da Seguridade Social, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso
electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar para consultar os datos relativos á situación actual de desemprego que constan en poder do
Servizo Público de Emprego Estatal, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos
servizos públicos.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Consellería de Traballo e Benestar para consultar os datos do Rexistro de parella de feito que constan en poder da Administración
Autonómica, de conformidade co artigo 4 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, polo que se simplifica a documentación para a tramitación
dos procedementos administrativos e se fomenta a utilización de medios electrónicos.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de
que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a
xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e Benestar, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo
electrónico a lopd.traballo@xunta.es

LEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 4/2001, do 31 de maio, reguladora da mediación familiar.
Decreto 159/2003, do 31 de xaneiro, polo que se regula a figura do mediador familiar, o Rexistro de Mediadores Familiares de Galicia e o
recoñecemento da mediación gratuíta.
Orde do 31 de xullo de 2015 pola que se adaptan e incorporan á sede electrónica da Xunta de Galicia os procedementos administrativos de
prazo aberto da Consellería de Traballo e Benestar.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Familia e Inclusión

de

de

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente na
sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

