Concello de Outes

PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA DO CONCELLO DE OUTES
SOLICITUDE DE RESERVA DE PRAZA PARA O CURSO ESCOLAR 2022/2023
TIPO SOLICITUDE
Renovación

Novo ingreso

SERVIZOS SOLICITADOS
Media xornada (de 3 a 4
horas)
Xornada completa

Horario:
______continua
______partida
______por quendas

Servizo de cociña

___Almorzo___Comida ___Merenda

DATOS DO NENO/A
Apelidos e nome:

Data de nacemento:

Enderezo:
Código postal:

Localidade :

Teléfono 1:

Teléfono 2:

Enderezo electrónico:

DATOS DO PAI/NAI E/OU TITORES/AS
Apelidos e nome pai ou titor:

DNI:

Profesión :

Nº S.S:

Lugar de traballo:

Teléfono :

Apelidos e nome nai ou titora:

DNI:
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Profesión:

Nº S.S:

Lugar de traballo:

Teléfono:

CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE FAMILIAR
Apelidos e nome de todos os membros da unidade Data
familiar (incluídos os menores ou adultos con
nacemento
minusvalías a cargo desta (implica que se atopan
na súa renda)

Nº membros da unidade familiar

Parentesco Situación
laboral

Ingresos
anuais

Total ingresos

CIRCUNSTANCIAS FAMILIARES:

a) ______irmáns con praza no centro
b) ______2º fillo/a ou sucesivos
NO CASO DE NON OBTER PRAZA ESTOU INTERESADO EN SOLICITAR O BONO CONCILIA:
.......SI
NON
SITUACIÓN SOCIO-FAMILIAR
PUNTOS*
Nº membros da unidade familiar, incluído o/a neno/a para o que se
solicita praza
Nº persoas que, non formando parte daa unidade familiar estean a
cargo desta
O neno/a naceu de parto múltiple
Nº de membros afectados por minusvalía física, psíquica ou sensorial,
enfermidade que requira internamento periódico, alcoholismo ou
drogodependencia
Condición de familia monoparental
Ausencia do fogar dos dous membros parentais
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Condición de familia numerosa
Outras circunstancias familiares graves debidamente acreditadas

SITUACIÓN LABORAL DE OCUPACIÓN DOS PAIS/NAIS
Situación laboral de ocupación

Puntos *

Situación laboral de ocupación da nai
Situación laboral de ocupación do pai
Situación laboral de desemprego

Puntos *

Situación laboral de desemprego da nai
Situación laboral de desemprego do pai
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CONXUNTAMENTE CON ESTA SOLICITUDE
Fotocopia do libro de familia completo ou documento que acredite a situación
familiar
Fotocopia do DNI da nai e do pai e, se é o caso, dos representantes legais
Fotocopia do libro de familia numerosa
Informe do Equipo de Valoración e Orientación
necesidades de apoio específicas

no caso de nenos/as con

Certificado de empadroamento e convivencia
Certificado de discapacidade, de ser o caso, dos membros da unidade familiar
Certificado médico no caso de enfermidade crónica
Xustificante de familia monoparental
Xustificante de ocupación e/ou desemprego
Copia da declaración da renda de cada un dos membros da unidade familiar
computable a efectos económicos. Se non se está obrigado autorización asinada
ao concello de Outes para obter da AEAT os datos tributarios.
Copia da última nómina ou xustificación da situación laboral no momento da
solicitude con especificación da xornada laboral
Certificación expedida polo INEM acreditativa das prestacións percibidas, de ser o
caso
No suposto de profesionais liberais e autónomos, certificado expedido pola AEAT
que acredite alta no IAE e último pagamento de cota á seguridade social ou
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certificado da mutualidade.
No suposto de percibir pensións certificado expedido polo INS ou administración
autonómica pagadora da mesma
Nos casos de separación ou divorcio xustificante de pensión compensatoria e/ou
de alimentos. Se non as percibisen acreditarase coa copia da reclamación xudicial.
Informe dos servizos sociais do concello, no suposto de que sexa necesario por
situacións especiais nas que viva a unidade familiar
Outros ,nos que consten incidencias familiares, económicas e sociais susceptibles
de puntuación no baremo
PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable do tratamento

Concello de Outes

Finalidades do tratamento

Xestionar envío de información e datos estadísticos

Lexitimación para o tratamento

Consentimento do interesado/a

Destino dos datos

Concello de Outes

Exercicio dos dereitos

Acceder, rectificar e suprimir datos previa solicitude por
escrito

Mais información e contacto coa Concello de Outes
persoa delegada de protección
de datos
A persoa interesada autoriza o tratamento dos seus datos para as
finalidades indicadas
AUTORIZACIÓN (sinatura do pai, nai ou persoa titora)

____SI ____NON

PUNTUACIÓN BAREMO*

Lugar e data:
Outes

de

de

*A CUBRIR POLO CONCELLO
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