CONCELLO DE

CABANA DE BERGANTIÑOS

CURSO 20 /20

SOLICITUDE DE RENOVACIÓN DE PRAZA NA EIM “A CASA DOS TÍTERES”
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
Apelidos

Nome

En calidade de (nai, pai, acolledor/a ou titor/a legal)
Enderezo
Concello
NIF

Provincia
A CORUÑA
Concello do lugar de traballo

Teléfonos de contacto

Correo electrónico

Código Postal

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

Nome

NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario si coincide co anterior)
Enderezo
Concello
Teléfonos de contacto

Provincia
A CORUÑA
Correo electrónico

Código Postal

DATOS DA NENA OU DO NENO
Apelidos

Nome

Data de nacemento

Grupo de idade ao que accede

DATOS DA UNIDADE FAMILIAR
Apelidos e Nome
(incluída a persoa solicitante)

NIF

Data de nacemento

Parentesco

Nº de membros da unidade familiar:
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CIRCUNSTANCIAS FAMILIARES (Márquese cun X o que proceda)
Irmá/an con praza renovada ou de
novo ingreso
Familia numerosa

Fillo/a de persoal do centro
Familia acolledora

Familia monoparental
Neno/a nacido/a en parto múltiple

HORARIO PREFERENTE DE ASISTENCIA Ó CENTRO (Márquese cun X o que proceda)
8-9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

SERVIZOS SOLICITADOS (Márquese cun X o que proceda)
ALMORZO

XANTAR

MERENDA

A PERSOA SOLICITANTE DECLARA
Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA
Declaración do IRPF ou, no caso de non estar obrigado/a a declarar, certificado negativo emitido pola Axencia Estatal de
Administración Tributaria correspondente ó exercicio fiscal anterior en dous anos ao ano natural no que se presenta a
solicitude, de todos os membros con ingresos que componen a unidade familiar.
Outros documentos que acrediten cambios da situación sociofamiliar.
As familias que non aporten documentación xustificativa da situación económica aplicaráselle a cota máxima en concepto de taxas.
De acordo con o disposto na Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Personal e Garantía dos Dereitos Dixitais, informamos que os datos
facilitados serán tratados pola Entidade Local coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Estes datos serán tratados de maneira confidencial e só
poderan ser cedidos nos coasos contemplados na Lei. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación ao tratamento e portabilidade dos seus datos, usando o formulario de contacto da Sede Electrónica.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Regulamento de organización e funcionamento da EIM “A Casa dos Títeres” e ordenanaza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo da Escola
Infantil Municipal.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE

En

a

de

de 20
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