
 

 

PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA DO CONCELLO DA BAÑA 
SOLICITUDE DE NOVO INGRESO PARA O CURSO ESCOLAR 202_/__ 

 
DATOS DO/DA NENO/A 

NOME APELIDO APELIDO 

   

DATA NACEMENTO DISCAPACIDADE 

 ָ  SI                          ָ NON      
 
APELIDOS E NOME DA NAI/TITORA NIF / NIE 

  

APELIDOS E NOME DO PAI/TITOR NIF / NIE 

  

ENDEREZO CONCELLO 

  

ENDEREZO ELECTRÓNICO CÓDIGO POSTAL 

  

TELÉFONOS DE CONTACTO 

 

 

 
 
DATOS DA UNIDADE FAMILIAR (NON INCLUIR OS INDICADOS ARRIBA) 

APELIDOS E NOME NIF/NIE DATA NACEMENTO PARENTESCO 

    

    

    
 

CIRCUNSTANCIAS FAMILIARES 

FAMILIA NUMEROSA    ָ FAMILIA MONOPARENTAL  ָ 

IRMÁ/ÁN CON PRAZA RENOVADA OU DE NOVO 
INGRESO NO PAI        ָ 

FILLO/A DE PERSOAL DO PAI  ָ 

SEGUNDO OU SUCESIVO FILLO  ָ EMERXENCIA SOCIAL    ָ 
 
HORARIOS 

XORNADA COMPLETA  ָ MEDIA XORNADA  ָ 

HORARIO COMIDA      ָ 
 

LUGAR E DATA. SINATURA DO PAI/TITOR LUGAR E DATA SINATURA DA NAI/TITORA 

 
 
 

 

 
ALCALDE DO CONCELLO DA BAÑA 



 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS - Regulamento UE 2016/679 (RXPD) e LOPDGDD 3/2018 

Responsable do tratamento CONCELLO DA BAÑA 
NIF: P1500700H 

Delegado de Protección de Datos APDTIC PROFESIONALES, S.L. 

Finalidades do tratamento Xestionar a solicitude de novo ingreso para o curso escolar por parte 
do Punto de Atención á infancia do Concello da Baña. 

Lexitimación para o tratamento A base legal para o tratamento dos seus datos é o artigo 6.1 do RXPD. 
a) O interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus 
datos persoais para un ou varios fins específicos. 
c) o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación 
legal aplicable ao responsable do tratamento. 
e) o tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión 
realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos 
conferidos ao responsable do tratamento. 

Prazo de conservación Os datos proporcionados conservaranse durante o tempo necesario 
para cumprir coas finalidades para as que foron solicitados e para 
determinar posibles responsabilidades que se puidesen derivar das 
devanditas finalidades e/ou tratamento de datos. 

Destinatarios dos datos Os datos non se cederán a terceiros. Únicamente poderán ter acceso no 
seu caso as entidades que actuén como encargadas de tratamento para 
a prestación do servizo, cumrpindo en todo momento coas obrigas 
impostas polo artigo 28 do RXPD. 

Dereitos das persoas interesadas e 
información adicional 

As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, 
así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos. Para iso as 
solicitudes de exercicios de dereitos poden dirixirse ao Rexistro de 
Entrada en Praza do Concello, 2, 15863 A Baña, A Coruña, ou a través 
dos formularios dispoñibles en https://sede.concellodabana.gal 
Se considera que algún dos dereitos anteriormente mencionados non 
foi respectado, Vostede terá dereito a presentar unha reclamación ante 
a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD). 
(https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/) 

 
  



 
 
SITUACIÓN SOCIO-FAMILIAR 

Número de membros que compoñen a unidade familiar  

Número de membros que non formando parte da unidade 
familiar estean a cargo desta 

 

Número de membros, incluída/o a/o solicitante, con 
enfermidade ou discapacidade 

 

 Pai Nai Outros 

Discapacidade    

Enfermidade crónica que requira internamento periódico    

Alcoholismo ou drogodependencias    

Condición de familia monoparental  ◌ָ SI      ◌ָNON 

Condición de familia numerosa  ◌ָ SI     ◌ָNON 

Segundo fillo ou sucesivos  ◌ָ SI     ◌ָNON 

Condición de fillo/a persoal do centro  ◌ָ SI     ◌ָNON 

Condición de familia acolledora  ◌ָ SI     ◌ָNON 

Ausencia do fogar familiar de ambos os dous membros 
parentais 

 ◌ָ SI     ◌ָNON 

Irmá/án con praza renovada ou de novo ingreso no PAI para o 
vindeiro curso 

 ◌ָ SI     ◌ָNON 

Calquera outra circunstancia familiar grave  
 
SITUACIÓN LABORAL 

Ocupación laboral Pai  ָ SI   ◌ָ Non     Nai  ָ SI   ◌ָ Non     

Desemprego Pai  ָ SI   ◌ָ Non    Nai  ָ SI   ◌ָ Non     

Outras situacións   
 

SITUACIÓN ECONÓMICA (RPC mensual da unidade familiar, referida ao indicador público de renda de efectos 
múltiples (IPREM) vixente) 
Inferior ao 25% do IPREM 
Entre o 25% e o 50% do IPREM 
Entre o 50% e o 75% do IPREM 
Entre o 75% e o 100% do IPREM 
Entre o 100% e o 125% do IPREM 
Entre o 125% e o 150% do IPREM 
Entre o 150% e o 200% do IPREM 
Igual ou superior ao 200% do IPREM 

 
IPREM MENSUAL 2021: 564,90€ 
 
 
 
  



 
 
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
1. Documentación acreditativa da situación familiar: 
 
a) A fotocopia do libro de familia completo ou, no seu defecto, outro documento que acredite oficialmente a situación familiar. 
b) A fotocopia do DNI ou outro documento acreditativo da identidade das/os nais/pais ou representantes legais segundo proceda. 
c) O título de familia numerosa. 
d) No caso de nenas/os con discapacidade ou necesidades educativas especiais, os informes do Equipo de Valoración e Orientación das 
xefaturas territoriais da consellería competente na materia ou da Unidade de Atención Temperá segundo proceda. 
e) O empadroamento da crianza e dun dos proxenitores ou representante legal EXAMINARASE DE OFICIO polo concello. 
f) Nos casos de non estar censado no Concello da Baña, pero algún dos proxenitores ou representante legal da crianza teñan os seus 
postos de traballo no municipio, achegarase o certificado da empresa ou da institución correspondente. 
g) No caso de estar censado nun concello limítrofe ao Concello da Baña, o certificado de empadroamento do concello do que procede. 
h) A certificación correspondente no caso de que algún membro da unidade familiar estea afectado de discapacidade física, psíquica 
ou sensorial, ou enfermidade que requira de internamento periódico ou padeza enfermidades crónicas ou outras afeccións alegadas 
polos membros da unidade familiar. 
i) A condición de familia monoparental acreditarase con fotocopia da sentenza de separación, divorcio, nulidade ou medidas paterno-
filiais. 
j) Outros documentos se procederen, nos que consten incidencias familiares, económicas e sociais susceptibles de puntuación no 
baremo. O informe dos Servizos Sociais do Concello ou da Administración autonómica nos supostos en que sexa necesario por falta 
de acreditación documental suficiente ou pola situación especial en que viva a unidade familiar. 
 
2 Documentación acreditativa da situación laboral ou de cursar estudos oficiais: 
 
a) A copia da última nómina ou a xustificación da situación laboral no momento da solicitude con especificación da xornada laboral. 
b) A certificación expedida polo SEPE acreditativa das prestacións percibidas, de ser o caso ou de estar inscrito como demandante de 
emprego. 
c) No suposto de profesionais liberais e autónomas/os, o certificado expedido pola Administración estatal da Axencia Tributaria que 
acredite a alta no IAE e último recibo do pagamento da cota á Seguridade Social ou o certificado da mutualidade profesional. 
 
3. Documentación acreditativa da situación económica: 
 
a) Copia da declaración do IRPF do exercicio anterior de todos os membros da unidade familiar, só no caso de non autorizar a consulta 
directamente polo Concello. Para o suposto de que non se teña presentada, a persoa interesada deberá asinarlle a correspondente 
autorización ao Concello para obter os datos de carácter tributario necesarios para determinar a renda da unidade familiar. Para ambos 
os efectos todos os membros con ingresos que compoñen a unidade familiar deberán asinar a dita solicitude. 
b) No suposto de percibir pensión, certificado expedido polo Instituto Nacional da Seguridade Social ou da administración autonómica 
pagadora desta. 
c) Nos casos de nulidade matrimonial, separación ou divorcio, considérase a renda de quen exerza a garda e a custodia do/a menor e a 
pensión compensatoria que perciba o cónxuxe que a ostente e de alimentos dos/as fillos/as ao seu cargo. 
No caso de non as percibiren, acreditarase esta circunstancia coa copia da reclamación xudicial presentada para o efecto. 
A documentación citada anteriormente fará referencia ás circunstancias existentes no momento de abrir o prazo de renovación, novo 
ingreso e matrícula. 
De carecer de acreditación documental dalgunha das incidencias alegadas neste artigo, poderase presentar un informe dos servizos 
sociais do concello correspondente. A falta de presentación dalgún destes documentos dentro do prazo de solicitude establecido suporá 
a renuncia implícita a ser valorado no apartado correspondente do baremo aplicable. 
Cando se produzan causas sobrevidas que afecten aos recursos da unidade familiar, poderán presentar outros documentos que acrediten 
oficialmente a situación económica, sempre e cando as variacións de ingresos supoñan unha diminución ou un incremento de máis do 
20% no cómputo anual fronte aos declarados na solicitude de praza, variacións que deberán ter unha duración dun mínimo de 4 meses 
para terse en conta. 
En todo caso e conforme ao previsto no artigo da Lei 39/2015, os interesados non estarán obrigados a presentar documentos que xa se 
encontren en poder do concello da Baña. 


