
SOLICITUDE: PRAZA NAS ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS. 
SINALE  POR ORDE DE PREFERENCIA CON 1, 2 , 3 e 4.

(o feito de non indicar a preferencia nas catro escolas será interpretado pola Administración
como renuncia expresa da/o interesada/o naquelas nas que non figura indicado)

 ESCOLA INFANTIL SERRA DE OUTES
 ESCOLA INFANTIL GREGORIO SANZ
 ESCOLA INFANTIL LUÍS SOTO MENOR
ESCOLA INFANTIL MARÍA WONENBURGER 

NOTA IMPORTANTE: Non empregar X, sinalar con números

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE (NAI, PAI OU PERSOA QUE EXERCE A TITORÍA LEGAL)
1º APELIDO: 2º APELIDO: NOME:

ENDEREZO:
DOCUMENTO DE IDENTIDADE:

DNI  NIE PASAPORTE TARXETA

    
NÚMERO LETRA

                      

CÓDIGO POSTAL: CONCELLO:

PROVINCIA: TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

LUGAR DE TRABALLO: NÚMERO SEG. SOCIAL:

DATOS DA NENA OU NENO PARA QUEN SE SOLICITA A PRAZA
1º APELIDO: 2ºAPELIDO: NOME:

ENDEREZO:  DOCUMENTO DE IDENTIDADE:

  DNI     NIE   PASAPORTE   TARXETA

                          

CÓDIGO POSTAL: CONCELLO:

PROVINCIA: TELÉFONO:

DATA DE NACEMENTO:

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
ENDEREZO: CONCELLO:

PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL:

DATOS DAS PERSOAS QUE FORMAN A UNIDADE FAMILIAR

APELIDOS E NOME
DATA DE

NACEMENTO
PARENTESCO

SITUACIÓN
LABORAL

INGRESOS
MENSUALES

  

  

 

 
 

 
 

   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Número de persoas que forman a unidadE familiar   
 

Suma de ingresos mensuaIs (euros):

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidade co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016 , e en cumprimento da  Lei
orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos e garantía dos dereitos dixitais, os datos obtidos para a tramitación da solicitude de prazas vacantes nas escolas infantís municipais para o curso 2019/2020,
segundo convocatoria anual de prazas vacantes nas escolas de referencia , serán tratados para a tramitación da mesma, baixo a responsabilidade da área de Educación e infraestructuras urbanas, aos indicados fins polo
Concello de Lugo e ante quen as persoas afectadas poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade dos mesmos. Así como a posta de reclamacións
ante a autoridade de control. O tratamento de datos queda lexitimado por obriga legal e o consentimento das persoas interesadas. A presentación desta declaración supón unha clara acción afirmativa en relación ao
tratamento dos datos persoais incorporados á mesma. Os datos desta solicitude comunicaranse ás unidades administrativas municipais competentes na materia relacionada coa comunicación realizada e non poderán
ser cedidos a terceiros agás nos supostos previstos na normativa vixente sobre protección de datos de carácter persoal. 
INFORMACIÓN ÁDICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: Consultar na folla anexa a este impreso.



SITUACIÓN SOCIOFAMILIAR

Número de persoas que, non formando parte da unidade familiar, están a cargo dela

Número de persoas, incluída a  solicitante, con enfermidade e/ou discapacidade

Con discapacidade física, psíquica ou sensorial   NAI   PAI
  Outros (nº):
 

Con enfermidade crónica que requira internamento periódico   NAI   PAI
Outros (nº):

 

Alcoholismo ou drogodependencias   NAI   PAI
 Outros (nº):

Familiar monoparental   SI   NON

Ausencia do fogar familiar de nai ou pai   SI   NON

Condición de familia numerosa   SI   NON

Irmá ou irmán con praza renovada no centro para o ano solicitado   SI   NON

SITUACIÓN LABORAL FAMILIAR (risque o que proceda)

En situación de ocupación laboral   NAI   PAI

En situación de desemprego   NAI   PAI

Noutra situación   NAI   PAI

HORARIO  QUE  SOLICITA  (A  PERMANENCIA  DAS/OS  NENAS/OS  NA  ESCOLA  INFANTIL  MUNICIPAL  SERÁ  CON
CARÁCTER XERAL DUN  MÁXIMO DE 8 HORAS DIARIAS E CONTINUADAS (art 26.5 do Decreto 329/2005, de 28 de Xullo).

HORA DE ENTRADA HORA DE SAÍDA

 8:00 horas

(deberán aportarse xustificantes laborais das/os
proxenitores ou representantes legais)

 12:00 horas (agás EIM Gregorio Sanz)

 13:30 horas

 15:30 horas

 9:30 horas

 12:00 horas (agás EIM Gregorio Sanz)

 13:30 horas

 15:30 horas

 16:30 horas

 11:00 horas

(EIM Gregorio Sanz: deberán aportarse xustificantes
laborais das/os proxenitores ou representantes legais)

 13:30 horas

 15:30 horas

 16:30 horas

 18:00 horas (EIM Serra de Outes e EIM Gregorio 

Sanz: cun grupo mínimo de 8 nenas/os)

 15:30 horas
 18:00 horas (EIM Serra de Outes e EIM Gregorio 

Sanz: cun grupo mínimo de 8 nenas/os)

 20:00 horas (agás EIM Gregorio Sanz; resto de 

escolas: cun grupo mínimo de 8 nenas/os)
NOTA: Verifique a documentación que deberá achegar coa solicitude.

                                                                Lugo,   de        de 2020
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Asdo.: 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidade co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016 , e en cumprimento da  Lei
orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos e garantía dos dereitos dixitais, os datos obtidos para a tramitación da solicitude de prazas vacantes nas escolas infantís municipais para o curso 2019/2020,
segundo convocatoria anual de prazas vacantes nas escolas de referencia , serán tratados para a tramitación da mesma, baixo a responsabilidade da área de Educación e infraestructuras urbanas, aos indicados fins polo
Concello de Lugo e ante quen as persoas afectadas poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade dos mesmos. Así como a posta de reclamacións
ante a autoridade de control. O tratamento de datos queda lexitimado por obriga legal e o consentimento das persoas interesadas. A presentación desta declaración supón unha clara acción afirmativa en relación ao
tratamento dos datos persoais incorporados á mesma. Os datos desta solicitude comunicaranse ás unidades administrativas municipais competentes na materia relacionada coa comunicación realizada e non poderán
ser cedidos a terceiros agás nos supostos previstos na normativa vixente sobre protección de datos de carácter persoal. 
INFORMACIÓN ÁDICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: Consultar na folla anexa a este impreso.



DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACHEGAR CON ESTA SOLICITUDE 
 Fotocopia  do  documento   nacional  de

identidade da nai e do pai ou das persoas que
representan legalmente a nena ou neno.

 Fotocopia  cotexada  do  libro  de  familia  ou
libros de familia  incluída a primeira folla que
contén a serie e o número, ou documento que
acredite oficialmente a situación familiar, con
todos  os  menores  que  forman  parte  da
mesma.

 Certificación  tributaria  do  último  exercicio
fiscal, positiva ou negativa,  das persoas  que
compoñen  a  unidade  familiar ou  asinar  a
autorización (ANEXO I) para que o Concello de
Lugo  lle  solicite  directamente  á  Axencia
Estatal  da Administración Tributaria os datos
fiscais mencionados anteriormente.

 Documentación  acreditativa  dos  ingresos
daquelas  persoas  en  situación  de  divorcio,
separación  ou  nulidade  matrimonial
(sentenza xudicial e convenio regulador).

 Declaración  responsable  (ANEXO  II)  do
número de membros que conforman a unidade
familiar  no  caso   de  ser  familia
monoparental.

 Xustificante de ocupación actualizada da nai e
do  pai ou  das  persoas  que  representan
legalmente  a  nena  ou  neno   (fotocopia  das
últimas nóminas,  certificación de empresa ou
certificado  de  vida  laboral,  no  caso  de
traballadoras/es por conta allea, ou do último
recibo  do  pagamento  da  cota  á  Seguridade
Social no réxime especial de traballadores por
conta  propia,  no  caso  de  traballadoras/es
autónomas/os).

 Xustificante da situación de excedencia da nai
ou do pai onde figure a data de incorporación
ao posto de de traballo.

 De estar en situación laboral de desemprego  a
nai, pai ou persoa que exerce a titoría, cómpre
presentar fotocopia da tarxeta  de  demandante
de emprego (con efectos desde o día anterior
ao  comezo  do  prazo  de  presentación  de
solicitudes).

 Certificado de discapacidade ou do
grao e nivel  de dependencia da nena ou do
neno, da nai ou do pai, persoa acolledora ou
titor  legal  e/ou  outros  membros  que  forme
parte  da unidade  familiar  na que  convive  a
nena ou neno menor.

 Certificado médico  no caso de  enfermidades
crónicas  ou  outras  afeccións  alegadas  polas
persoas membros da unidade familiar. 

 Informe do equipo de valoración e orientación
das  xefaturas  territoriais  da  Consellería  de
Traballo  e  Benestar,  servizos  especializados
de atención temperá da Administración local
ou  autonómica,  ou  órganos  competentes  na
materia  da  Administración  do  estado  ou
autonómica  ou  nas  correspondentes
comunidades  autónomas,  sobre  a  súa
necesidade de integración .

 Documentación  acreditativa  de  incidencias
tales como, abandono do fogar, malos tratos,
mulleres vítimas de violencia de xénero, etc.

 De estar en situación de traslado por motivos
laborais  desde  outro  municipio,  presentarase
documentación  acreditativa  de  tales
circunstancias (certificación de empresa, etc.)

 Documentación   acreditativa  dos  ingresos
daquelas persoas que, convivindo no domicilio
estean  tuteladas  por  un  dos  proxenitores,  e
documentación acreditativa de tal tutela.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidade co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016 , e en cumprimento da  Lei
orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos e garantía dos dereitos dixitais, os datos obtidos para a tramitación da solicitude de prazas vacantes nas escolas infantís municipais para o curso 2019/2020,
segundo convocatoria anual de prazas vacantes nas escolas de referencia , serán tratados para a tramitación da mesma, baixo a responsabilidade da área de Educación e infraestructuras urbanas, aos indicados fins polo
Concello de Lugo e ante quen as persoas afectadas poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade dos mesmos. Así como a posta de reclamacións
ante a autoridade de control. O tratamento de datos queda lexitimado por obriga legal e o consentimento das persoas interesadas. A presentación desta declaración supón unha clara acción afirmativa en relación ao
tratamento dos datos persoais incorporados á mesma. Os datos desta solicitude comunicaranse ás unidades administrativas municipais competentes na materia relacionada coa comunicación realizada e non poderán
ser cedidos a terceiros agás nos supostos previstos na normativa vixente sobre protección de datos de carácter persoal. 
INFORMACIÓN ÁDICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: Consultar na folla anexa a este impreso.



ANEXO I

CUBRIR E ASINAR SÓ NO CASO DE QUE DESEXE QUE OS SEUS DATOS FISCAIS SEXAN
REQUIRIDOS DIRECTAMENTE POLO CONCELLO DE LUGO

Que  a/s  persoa/s  abaixo  asinante/s  autoriza/n  ao  Concello  de  Lugo  a  solicitar  da
Axencia Estatal da Administración Tributaria os datos fiscais requiridos na “Solicitude de praza nas escolas
infantís municipais”.

Esta autorización outórgase exclusivamente para os efectos de aplicación do baremo establecido para a
adxudicación das prazas  existentes na convocatoria  mencionada anteriormente e en aplicación do artigo
95.1k) da Lei 58/2003, xeral tributaria, que permiten, logo da autorización da persoa interesada, a cesión
dos datos tributarios que precisen as administracións públicas para o desenvolvemento das súas funcións.

D./D.ª (nai ou persoa que exerce a titoría): CIF/DNI:

ENDEREZO NOTIFICACIÓN: LOCALIDADE:

PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: TELÉFONO:

D./D.ª (pai  ou persoa que exerce a titoría): CIF/DNI:

ENDEREZO NOTIFICACIÓN: LOCALIDADE:

PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: TELÉFONO:

Lugo,     de  de 2020

Sinatura da persoa que autoriza  (nai)                                            Sinatura da persoa que autoriza (pai)

Asdo.:                                                  Asdo.: 

(nome e DNI)                                                                                   (nome e DNI)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidade co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016 , e en cumprimento da  Lei
orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos e garantía dos dereitos dixitais, os datos obtidos para a tramitación da solicitude de prazas vacantes nas escolas infantís municipais para o curso 2019/2020,
segundo convocatoria anual de prazas vacantes nas escolas de referencia , serán tratados para a tramitación da mesma, baixo a responsabilidade da área de Educación e infraestructuras urbanas, aos indicados fins polo
Concello de Lugo e ante quen as persoas afectadas poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade dos mesmos. Así como a posta de reclamacións
ante a autoridade de control. O tratamento de datos queda lexitimado por obriga legal e o consentimento das persoas interesadas. A presentación desta declaración supón unha clara acción afirmativa en relación ao
tratamento dos datos persoais incorporados á mesma. Os datos desta solicitude comunicaranse ás unidades administrativas municipais competentes na materia relacionada coa comunicación realizada e non poderán
ser cedidos a terceiros agás nos supostos previstos na normativa vixente sobre protección de datos de carácter persoal. 
INFORMACIÓN ÁDICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: Consultar na folla anexa a este impreso.



ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE COMPOSICIÓN DA UNIDADE FAMILIAR

Dona/D.

con  DNI  número  a  efectos  do  disposto  na  convocatoria  que  regula  o

procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís municipais para o curso 2020/2021.

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE

Que a unidade familiar da que formo parte está composta por   membros, 

constituíndo eu  o/a  sustentador/a  único/a  da familia. 

En proba da conformidade, asino esta declaración.

Lugo,  de  de 2020

Asdo:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidade co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016 , e en cumprimento da  Lei
orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos e garantía dos dereitos dixitais, os datos obtidos para a tramitación da solicitude de prazas vacantes nas escolas infantís municipais para o curso 2019/2020,
segundo convocatoria anual de prazas vacantes nas escolas de referencia , serán tratados para a tramitación da mesma, baixo a responsabilidade da área de Educación e infraestructuras urbanas, aos indicados fins polo
Concello de Lugo e ante quen as persoas afectadas poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade dos mesmos. Así como a posta de reclamacións
ante a autoridade de control. O tratamento de datos queda lexitimado por obriga legal e o consentimento das persoas interesadas. A presentación desta declaración supón unha clara acción afirmativa en relación ao
tratamento dos datos persoais incorporados á mesma. Os datos desta solicitude comunicaranse ás unidades administrativas municipais competentes na materia relacionada coa comunicación realizada e non poderán
ser cedidos a terceiros agás nos supostos previstos na normativa vixente sobre protección de datos de carácter persoal. 
INFORMACIÓN ÁDICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: Consultar na folla anexa a este impreso.

A falsificación, ocultación ou inexactitude dos datos declarados poderán dar lugar, no seu caso, ás 

correspondentes sancións administrativas ou de calquera outra índole que procedan. A sinatura desta 

Declaración implica o coñecemento por parte da/o interesada/o que os datos declarados poderán ser 

comprobados polo Excmo. Concello de Lugo, a fin de poder verificar a exactitude dos mesmos.



BAREMO         
ESCOLAS  INFANTÍS  MUNICIPAIS

1.- SITUACIÓN SOCIO FAMILIAR PUNTOS
Por cada persoa que forma a  unidade familiar (o pai, a nai, titor ou persoa encargada da garda e protección do/a
menor, e no caso de unidade familiar independente, o/a cónxuxe ou a persoa á que estea unida por análoga relación,
así como as e os fillos, se os houbese)

2

Por cada persoa que, non formando parte da unidade familiar, estea a cargo desta* 1
No caso de que un dos proxenitores teña descendentes que non formen parte da unidade familiar actual pero
contribúan economicamente ao sustento dos mesmos.

1

No caso de separación legal ou custodia compartida da/o proxenitor solicitante que forma unidade familiar co
menor para o que se solicita praza

3

No caso de que a nena ou neno para quen se solicita praza nacese nun parto múltiple 1
Por  cada  membro  da  unidade  familiar,  afectado  por  discapacidade,  enfermidade  que  requira  internamento
periódico, mulleres vítimas de violencia de xénero,  alcoholismo ou drogodependencia.

2

Pola condición de familia monoparental (núcleo familiar composto por unha única proxenitora ou proxenitor que
non conviva con outra persoa coa que manteña unha relación análoga á conxugal , as fillas ou fillos menores ao seu
cargo, sempre que a outra proxenitora ou proxenitor non contribuía economicamente ao seu sustento-art.13, Lei
3/2011, de 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia)

3

Por ausencia do fogar familiar da nai  ou do pai (enténdese a estes efectos cando a ausencia dun dos proxenitores se
debe a causas penais)

3

Pola condición de familia numerosa (a integrada por un ou dous  descendentes con tres ou máis fillos, sexan ou non
comúns e,  demais supostos recollidos no art.2 da Lei 40/2003, de 18 de novembro,  de Protección ás familias
numerosas. A condición de familia numerosa acreditarase mediante o título establecido ao efecto)

3

Calquera grave circunstancia familiar debidamente acreditada 3
2.- SITUACIÓN LABORAL FAMILIAR PUNTOS

Situación laboral de ocupación:
- Equipáranse a esta situación aquelas excedencias cuia data de incorporación sexa anterior ao 1 de
setembro do ano en curso así como a situación de estudante no momento da solicitude de praza que
estean debidamente acreditadas.

Nai 7

Pai 7

Situación laboral de desemprego:
- Valorarase tal condición coa certificación de demanda de emprego con efectos do día anterior ao
de apertura do prazo de presentación de solicitudes, agás no caso de solicitudes presentadas fóra de
prazo en que se valorará con efectos do día anterior ao da presentación.
- No caso de familias monoparentais adxudicaráselles a puntuación do epígrafe correspondente
computado por dous.

Nai 2

Pai 2

3.- SITUACIÓN ECONÓMICA (RPC1 mensual da unidade familiar,  referida ao indicador público de renda de
efectos múltiples-IPREM- vixente2):

VALORACIÓN

Inferior ao 30% do IPREM +4 Puntos
Entre o 30% e o 50 % do IPREM +3 Puntos
Superior ao 50% e inferior  ao 75% do IPREM + 2 Puntos
Entre o 75% e o 100% do IPREM +1 Punto
Superior ao 100% e inferior ao 125% do IPREM -1 Punto
Entre o 125% e o 150% do IPREM -2 Puntos
Superior ao 150% e inferior ao 200% do IPREM -3 Puntos
Igual ou superior ao 200% do IPREM -4 Puntos
Para a determinación  da escola municipal concedida teráse en conta a preferencia marcada na solicitude  e a puntuación total obtida

na aplicación do baremo, e a puntuación total obtida na aplicación do baremo para a lista de espera.
En caso de obter igual puntuación, daráselle prioridade á renda per cápita máis baixa e no caso de empate resolverase atendendo á orde
alfabética.
* Para efectos deste baremo están a cargo da unidade familiar as persoas que, convivindo no domicilio, teñen ingresos inferiores ao indicador
público de renda de efectos múltiples (IPREM) vixente, e estean tuteladas por un dos proxenitores

      1. CÁLCULO RPC: suma das casillas 435 e 460 da declaración da renta do exercizo 2018 de ámbolos dous proxenitores,   
       dividido entre 12 mensualidades e entre o número de membros da unidade familiar

2.  IPREM 2020

NFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidade co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, e
en cumprimento da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos e garantía dos dereitos dixitais , os datos obtidos para a tramitación da solicitude de prazas vacantes
nas escolas infantís municipais para o curso 2019/2020, segundo convocatoria anual de prazas vacantes nas escolas de referencia, serán tratados para a tramitación da mesma, baixo a
responsabilidade da área de Educación e infraestructuras urbanas, aos indicados fins polo Concello de Lugo e ante quen as persoas afectadas poderán exercer os dereitos de acceso,
rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade dos mesmos. Así como a posta de reclamacións ante a autoridade de control. O tratamento de datos queda
lexitimado por obriga legal e o consentimento das persoas interesadas. A presentación desta declaración supón unha clara acción afirmativa en relación ao tratamento dos datos persoais
incorporados á mesma. Os datos desta solicitude comunicaranse ás unidades administrativas municipais competentes na materia relacionada coa comunicación realizada e non poderán
ser cedidos a terceiros agás nos supostos previstos na normativa vixente sobre protección de datos de carácter persoal. 
INFORMACIÓN ÁDICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: Consultar na folla anexa a este impreso.



ANEXO III

(Cubrirase só no caso de optar á axuda de Bono Concilia)

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

EN CALIDADE DE
NAI PAI ACOLLEDOR/A TITOR/A LEGAL

DATOS DA NENA OU DO NENO
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO DATA DE NACEMENTO

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

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA

Como solicitante da axuda do programa Bono Concilia en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos. 

1. Que, en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:

Non se solicitou nin se concedeu ningunha outra axuda para este mesmo fin das administracións públicas ou doutros entes públicos ou 
privados.

Solicitou e/ou concedéronlle outras axudas para este mesmo fin, que son as que a continuación se relacionan:

ORGANISMO ANO IMPORTE (€) DISPOSICIÓN REGULADORA

2. Que, en relación coas obrigas tributarias e coa Seguridade Social: 

Estar ao día nas súas obrigas tributarias, coa Comunidade Autónoma e non ser debedor por resolución de procedencia de reintegro.

Estar ao día no cumprimento das súas obrigas coa Seguridade Social.

Así mesmo, comprométese a manter o cumprimento deste requisitos durante o período de tempo en que perciba esta subvención e a comunicar 
inmediatamente  cantas  axudas  solicite  e/ou  obteña  doutras  asministracións  públicas  ou  doutros  entes  públicos  ou  privados,  nacionais  ou 
internacionais, a partir da data desta declaración.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Xefatura territorial da Consellería de Política Social de  



INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Para os efectos previstos no  Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e o Consello, do 27 de
abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á
libre circulación destes datos e conforme á Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos e
garantía dos dereitos dixitais, proporciónaselle a seguinte información en relación ao tratamento dos seus
datos.

RESPONSABLE DO TRATAMENTO:
A información facilitada no formulario é titularidade do Concello de Lugo, domiciliado na Praza Maior, nº 1
27001, Lugo. Para calquera información adicional pode realizar calquera consulta a través dos seguintes
medios:

Teléfono: 982 297 100

Correo electrónico: 010@concellodelugo.org

Contacto DPD: dpd.lugo@seguridadinformacion.com

FINALIDADE:
  Tramitación da solicitude instada pola/o interesada/o.
LEXITIMACIÓN:

O  tratamento  dos  datos  de  carácter  persoal  achegados  queda  lexitimado  por  unha  obriga  legal,  de
conformidade co artigo 8 da  Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e
garantía dos dereitos dixitais, e atopa o seu fundamento na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas.

DESTINATARIOS:

Os datos  comunicaranse  ás  unidades  administrativas  municipais  competentes  en dita  materia.  Realízase
comunicación de datos persoais á Administración Autonómica e á  Administración Estatal .

DEREITOS:

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se, no Concello de Lugo, están a tratar datos persoais
que lles atinxan, ou non. 

As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación
dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non
sexan necesarios para o cumprimento dos fins para os que foron recollidos e no cumprimento da lexislación
vixente. 

En determinados casos, as persoas interesadas poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos.
Nese caso, unicamente, conservaranse para o exercicio ou a defensa de reclamacións. 

En  determinadas  circunstancias  e  por  motivos  relacionados  coa  súa  situación  particular,  as  persoas
interesadas poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. O Concello de Lugo deixará de tratar os datos,
agás por motivos lexítimos imperiosos ou no exercicio ou a defensa de posibles reclamacións. A persoa
interesada ten dereito a recibir os datos persoais que facilitou ao Concello de Lugo nun formato estruturado,
de uso común e lectura automatizada. Este último dereito limitarase polas seguintes excepcións:

a) Que os datos sobre os que recae este dereito, fosen facilitados pola persoa interesada.

b)Que os datos sexan tratados polo Concello de Lugo de forma automatizada.

Así mesmo ten dereito a retirar o consentimento outorgado, en cuxo caso será efectivo dende o momento no
que o solicite,  sen ter  efectos  retroactivos,  así  como o dereito  a  reclamar  ante  a  Axencia  Española  de
Protección de Datos (www.aepd.es).

mailto:010@concellodelugo.org
http://www.aepd.es/
mailto:dpd.lugo@seguridadinformacion.com
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