
 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACHEGAR CON ESTA SOLICITUDE E INFORMACIÓN DE AXUDA 
 

1. Copia do dni ou nie da/o solicitante e da/o cónxuxe ou das personas que representen legalmente ao 
menor para o cal se solicita praza. 
2. Copia do libro de familia ou certificado de nacemento ou, no seu defecto, outro documento que 
acredite oficialmente a situación familiar. 
3. Anexo I : cuberto e asinado pola/o solicitante e pola/o cónxuxe autorizando ao Concello de Lugo a 
solicitar: 

- Os datos fiscais da certificación do último exercicio fiscal á Axencia Tributaria. 
- A alta  na Seguridade Social na data da solicitude de praza. As personas traballadoras que non estean no 
reximen xeral da seguridade social deberán presentar xustificante de ocupación. 
- Estar inscritos como demandante de emprego en data anterior á publicación desta resolución. 
        4.  Anexo II: Bono concilia (de ser o caso) 
        5. Outra documentación, de ser o caso: 
              - Certificado de la situación de  monoparentalidade  recoñecida pola Comunidade Autónoma de  
Galicia. 
             - Xustificante da situación de excedencia da/o solicitante ou cónxuxe onde figure a data de 
incorporación ao posto de de traballo. 
              - Certificado de discapacidade ou do grado e nivel de dependencia  da/o nena/o para quen se 
solicita praza,  solicitante ou cónxuxe,  e/ou outros membros que formen parte da unidade familiar na que 
convive  o menor. 
               - Informe sobre a necesidade de inclusión na escola infantil acreditada por un Equipo de 
Valoración e Orientación da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, no caso de nenas/os con 
necesidades específicas de apoio educativo. 
               - Documentación acreditativa da ausencia do fogar familiar, mulleres vítimas de violencia de 
xénero.  
               - De estar en situación de traslado por motivos laborais dende outro municipio, presentarase 
documentación acreditativa de ditas circunstancias (certificación de empresa, contrato laboral ....)  
               - Documentación acreditativa de aquelas persoas en situación de divorcio, separación ou nulidade 
matrimonial (sentenza xudicial e convenio regulador). 
                - Documentación acreditativa dos ingresos de aquelas persoas que, convivindo no domicilio 
estean tuteladas por unha das/os proxenitores, e documentación acreditativa de dita tutela.  
 
Información: 
 
Requisitos para acceder á praza: 
- Que a/o nena/lo  esté empadroada/o no Concello de Lugo coa/o solicitante, e con anterioridade á data de 
finalización do prazo de solicitude, coa  salvedade de traslados por motivos laborais. 
- Que a/o nena/o teña nacido antes da data de finalización da solicitude. 
- Que teña una idade mínima de tres meses na data de ingreso. 
- Non ter cumpridos os 3 anos de idade o 31 de decembro de 2022. 
- No caso de custodia compartida, a unidade familiar constará da/o nena/o e os dos proxenitores. 
- No caso de presentar a solicitude en versión dixital, esta e o anexo deberán estar asinados igualmente por 
ambos proxenitores. 
- Todas as listas, provisionais e definitivas; así como os requerimentos de subsanación publicaranse no 
taboleiro dixital do concello  https://www.lugo.gal/portal/tablonanuncios 

 


