PUNTO DE ATENCIÓN A INFANCIA CONCELLO DA PASTORIZA
Praza de Galicia, 4
982.33.22.04

SOLICITUDE DE PRAZA
NOVA ADMISIÓN
Data de presentación_______________________
Nº de solicitude ________________________

DATOS DA NAI/PAI, TITOR/A LEGAL
APELIDOS

NOME

DNI
APELIDOS

NOME

DNI
ENDEREZO FAMILIAR

LOCALIDADE

PROVINCIA

TELÉFONO

ENDEREZO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (cubrir só se é distinta ao enderezo familiar)

SOLICITO, reserva de praza e a admisión no punto de atención á infancia do Concello da Pastoriza,
do meu fillo/a
DATOS DO NENO/A
APELIDOS

NOME

DATA DE NACEMENTO

Indicar horario para o que se solicita praza: mañá

tarde

mañá e tarde

De acordo co disposto no artigo 9 do Regulamento de Réxime Interno do Punto de
Atención á infancia do Concello da Pastoriza, xunto coa solicitude achegase a seguinte
documentación:
DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA
DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DA SITUACIÓN FAMILIAR

Fotocopia compulsada do DNI ou pasaporte dos pais ou titores legais.
Fotocopia compulsada do libro de familia onde apareza o neno/a e se non outro documento que
acredite oficialmente a situación
Certificado de empadroamento e convivencia expedido polo Concello.
DOCUMENTOS XUSTIFICATIVA DA SITUACIÓN ECONÓMICA

Declaración da renda o certificación de estar exento de facela
Última nómina ou nos autónomos xustificante do último ingreso á conta trimestral
Certificación no INEM acreditativa da situación de desemprego e da recepción ou non de
prestacións.
DOCUMENTOS XUSTIFICATIVOS DE INCIDENCIAS FAMILIARES OU SOCIAIS QUE INFLÚAN NA ADMISIÓN DOS NENOS

Título de familia numerosa
Informe dos equipos de valoración e orientación dependentes da Vicepresidencia da Igualdade e
do Benestar ou órgano competente na materia na Administración do Estado ou nas correspondentes
Comunidades Autónomas sobre o grao de discapacidade e a súa necesidade de integración nos caso de
nenos con discapacidades
Informe dos servicios socias do Concello sobre a inclusión da familia do neno nos programas de
intervención familiar das Consellería de Sanidade, ou da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar ou
órgano competente na materia, que veñan desenvolvendo os devanditos servicios socias do Concello

OUTROS

DOCUMENTOS QUE XUSTIFIQUEN INCIDENCIAS QUE SUPOÑAN UNHA

ESPECIAL SITUACIÓN FAMILIAR OU

ECONÓMICA DA UNIDADE FAMILIAR (indicar tipo de documentos de que se trate)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

A Pastoriza, a _____de________________de _____
Sra. Tenente de Alcalde Delegada de Área
En cumprimento da normativa legal vixente en materia de protección de datos (Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de
Carácter Persoal -LOPD- e RD 1720/2007, do 21 de decembro, informamos que os datos facilitados a través do formulario de solicitude de admisión do
alumno, serán incorporados a un ficheiro titularidade da CONCELLO DA PASTORIZA, coa finalidade de xestionar a posible solicitude de admisión para a
obtención de praza no punto de atención á infancia. Os datos solicitados son estritamente necesarios para cumprir a finalidade salientada e os abaixo
asinantes garanten que os devanditos datos son veraces, responsabilizándose de comunicar, por escrito, ao centro calquera modificación destes ao obxecto
de dispoñer de información actualizada en todo momento. En caso de non adquirir a praza, os datos destruiranse unha vez finalizado o proceso de admisión.
Os interesados poderán exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición recoñecidos na LOPD, dirixíndose o Rexistro Xeral do
Concello, na dirección CONCELLO DA PASTORIZA, , PRAZA DE GALICIA, 1.- 27287.- PASTORIZA.- LUGO.

