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“ASUNTO: CONVOCATORIA ANUAL DE PRAZAS VACANTES NAS ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS PARA O
CURSO 2015/2016
Segundo os regulamentos de réxime interior das escolas infantís Serra de Outes, Gregorio Sanz, Luís Soto
Menor (San Fiz) e María Wonenburger (Piringalla) en relación coa convocatoria anual de prazas, e tendo en
conta as prazas totais das citadas escolas infantís municipais infórmase de que para o curso escolar 2015/2016
as prazas quedarán como seguen:
1º- En primeiro lugar, reservarase:
ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL SERRA DE OUTES: 21 prazas para nenas/os xa matriculadas/os neste curso
2014/2015. A escola será a encargada de facilitarlles o modelo de solicitude de reserva a estas persoas usuarias,
que xuntamente coa documentación requirida presentarán no Rexistro Xeral do Concello de Lugo no prazo
limitado ao mes de marzo.
Para a reserva de praza é requisito imprescindible estar ao día no pagamento das cotas mensuais na data de
presentación da solicitude.
ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL GREGORIO SANZ: 21 prazas para nenas/os xa matriculadas/os neste curso
2014/2015. A escola será a encargada de facilitarlles o modelo de solicitude de reserva a estas persoas usuarias,
que xuntamente coa documentación requirida presentarán no Rexistro Xeral do Concello de Lugo no prazo
limitado ao mes de marzo.
Para a reserva de praza é requisito imprescindible estar ao día no pagamento das cotas mensuais na data de
presentación da solicitude.
ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL LUÍS SOTO MENOR (SAN FIZ): 21 prazas para nenas/os xa matriculadas/os
neste curso 2014/2015. A escola será a encargada de facilitarlles o modelo de solicitude de reserva a estas
persoas usuarias, que xuntamente coa documentación requirida presentarán no Rexistro Xeral do Concello de
Lugo no prazo limitado ao mes de marzo.
Para a reserva de praza é requisito imprescindible estar ao día no pagamento das cotas mensuais na data de
presentación da solicitude.
ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL MARÍA WONENBURGER (PIRINGALLA): 21 prazas para nenas/os xa
matriculadas/os neste curso 2014/2015. A escola será a encargada de facilitarlles o modelo de solicitude de
reserva a estas persoas usuarias, que xuntamente coa documentación requirida presentarán no Rexistro Xeral do
Concello de Lugo no prazo limitado ao mes de marzo.
Para a reserva de praza é requisito imprescindible estar ao día no pagamento das cotas mensuais na data de
presentación da solicitude.
2º- En segundo lugar, reservaranse en cada unha das catro escolas de entidade municipal 3 prazas de
emerxencia social para o curso 2015/16, correspondendo unha praza en cada unidade de repartición. Terá a
consideración de emerxencia social os casos de:
- Menores tutelados pola Consellería de Traballo e Benestar.
- Os fillos das mulleres que se atopen nunha casa de acollida e/ou sexan vítimas de violencia de xénero.
- Aqueloutros en que concorran circunstancias socioeconómicas e familiares que requiran unha intervención
inmediata.
3º- En terceiro lugar, adxudicaráselles praza ás/aos fillas/os do persoal que preste servizo en cada unha das
escolas infantís municipais e soliciten praza para elas no curso 2015/2016.
4º- En cuarto lugar, adxudicaráselles ás/aos solicitantes con irmá/án cunha praza adxudicada (reservada ou
de novo ingreso) no centro para o que solicitan a praza. No caso das nenos e nenas nacidos posteriormente á
convocatoria anual, pasarán a cubrir o primeiro posto na lista de espera da unidade correspondente nesa escola.
5º- As prazas de novo ingreso adxudicaranse segundo a puntuación obtida por aplicación do baremo que
figura no anexo.
Para a determinación da escola infantil municipal concedida, nesta convocatoria non se puntuará nin a
proximidade ao domicilio nin o lugar de traballo.
Terase en conta a preferencia marcada na solicitude e a puntuación total obtida na aplicación do baremo.
6º- O prazo de solicitude de novo ingreso queda establecido en vinte días a partir do día seguinte ao da
publicación no BOP.
As solicitudes debidamente cubertas deberán presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Lugo no prazo
indicado e coa documentación requirida no impreso correspondente.
7º- É requisito que a/o menor estea empadroada/o no termo municipal do Concello de Lugo, e será requisito
imprescindible que conviva con algún dos pais ou titores legais, e acrediten a súa residencia no municipio con
anterioridade ao 1 de xaneiro do ano no que se solicita a praza, agás no caso en que se produza un traslado de
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domicilio desde outro municipio por razóns laborais, acreditado documentalmente, que impida ter actualizada a
situación padroal no Concello de Lugo na data sinalada.
8º- Outro requisito imprescindible para solicitar praza é que a nena ou neno nacese no momento de
presentación da solicitude.
9º- No caso de irmáns solicitantes nunha mesma convocatoria, e que obtivese praza un deles, o segundo
pasaría automaticamente a ter praza nesa escola, sempre que houbese vacante na unidade de idade
correspondente.
10º- Con carácter excepcional revisaranse e puntuaranse as solicitudes fóra de prazo sempre que o
nacemento ou adopción da nena ou do neno teña lugar con posterioridade ao prazo de presentación de
solicitudes e ata o 31 de agosto. Nestes casos a solicitude figurará coa puntuación obtida na lista de espera
única para as catro escolas para cubrir vacantes de praza na unidade de idade correspondente.
Este mesmo criterio aplicarase no caso de que se produza un traslado de domicilio desde outro municipio por
razóns laborais, acreditado documentalmente.
11º- Con respecto á orde de preferencia das escolas infantís o solicitante deberá indicar nos cadros
correspondentes da solicitude con 1, 2, 3 e 4 o seu grao de interese. O feito de non indicar a preferencia nas
catro escolas será interpretado pola Administración como renuncia expresa da persoa interesada naquelas nas
que non figure indicado.
12º- No caso de producirse renuncias de prazas, as prazas vacantes nas escolas ocuparanse coas/cos
solicitantes que figuran na lista de espera única para as catro escolas, elaborada por idades e sempre de acordo
coa puntuación obtida.
A renuncia expresa á praza ofertada polo Concello de Lugo implica a renuncia a todas as escolas infantís
solicitadas, e será eliminada/o da lista de espera.
13º- Os requisitos para ser adxudicatarios de praza en calquera das situacións serán:
- Que a/o nena/o estea empadroada/o no Concello de Lugo.
- Que teña unha idade mínima de tres meses na data de ingreso.
- Non ter cumpridos os 3 anos de idade o 31 de decembro de 2015.
Non obstante, poderán eximirse do límite de idade dos 3 anos as nenas e os nenos con necesidades
específicas de apoio educativo, logo da emisión do ditame do equipo de orientación específica da xefatura
territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria correspondente, por petición dos pais,
ou representantes legais e a través do centro onde soliciten praza.
No caso de integrarse nenas e nenos con necesidades específicas de apoio educativo, en ningún caso poderá
haber máis dunha nena ou dun neno con estas necesidades por aula. Para os efectos de ratio, estas prazas
contabilizaranse como dúas.
14º- Os prezos que deberán aboar as persoas usuarias serán os establecidos na Ordenanza fiscal nº 116
aprobada anualmente polo Concello de Lugo:
TAXAS POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS NAS ESCOLAS INFANTÍS (0-3 ANOS) MUNICIPAIS
ARTIGO 1º. NATUREZA, OBXECTO E FUNDAMENTO.
1. En uso das facultades concedidas nos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19
do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba a texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, e artigo 81 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, da Administración local de Galicia, este Concello
establece as Taxas pola prestación de servizos nas Escolas Infantís (0-3 anos) municipais na presente ordenanza,
as normas da cal atenden ó prevido nos artigos 20.4 e 57 do citado Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo, polo que se aproba a texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.
ARTIGO 2º. OBRIGADOS Ó PAGO
Están obrigados ó pagamento desta taxa os usuarios ou beneficiarios dos respectivos servizos.
ARTIGO 3º. CONTÍA
A contía que corresponde aboar pola prestación dos servizos a que se refire esta ordenanza determinarase
segundo a cantidade fixa ou en función dos elementos ou factores que se indican:
1.- Ata o 31 de agosto:
Renda “per capita” mensual
De 0 a 147,23 €
De 147,24 a 245,40 €
De 245,41 a 368,10 €
De 368,11 a 490,80 €

Cota mensual
Exento
22,85 €
57,40 €
91,85 €

7

Núm. 050– Martes, 3 de Marzo de 2015

De 490,81 a 739,20 €
De 739,21 € en adiante

B.O.P de Lugo

143,55 €
160,75 €

2.- Dende o 1 de setembro:
Renda “per capita” mensual
De 0 a 147,23 €
De 147,24 a 245,40 €
De 245,41 a 368,10 €
De 368,11 a 490,80 €
De 490,81 a 739,20 €
De 739,21 € en adiante

Cota mensual
Exento
23,55 €
59,10 €
94,60 €
147,85 €
165,60 €

ARTIGO 4º. OBRIGA DE PAGAMENTO.
A obriga de pagamento nace en xeral dende que se inicie a prestación do servizo.
ARTIGO 5º. DOMICILIACIÓN DE PAGAMENTO
Para os efectos de cobro, os/as usuarios/as que utilicen este servizo terán a obriga de presentar unha conta
bancaria ó seu nome, onde se cargarán por adiantado entre os cinco primeiros días de cada mes os recibos
correspondentes a cada mensualidade.
ARTIGO 6º. INCIDENCIAS
1.- A inasistencia da/o usuaria/o durante un período determinado, mentres non se formalice a baixa
correspondente, non supón redución ningunha nin exención do pagamento da taxa establecida coas seguintes
excepcións:
a) Cando o neno ou a nena por motivos de saúde debidamente documentado deixe de asistir a Escola
temporalmente estará exento de aboar a cota mensual desde o primeiro día do segundo mes natural seguinte á
data de comenzo do período de ausencia. Esta suspensión temporal durará ata o día primeiro do mes natural en
que a/o usuaria/o se reincorpore ó centro. Non obstante, se a reincorporación se produce con posterioridade ó
día 15 do mes, a cota correspondente ó dito mes reducirase nun 50%.
b) Nos supostos de solicitudes formuladas fóra do prazo de matriculación por circunstancias sobrevidas
debidamente xustificadas, o aboamento da taxa será dende o mes en que se lle concede a praza.
c)Tódolos/as usuarios/as aboarán a contía de once mensualidades por curso escolar, de setembro a agosto,
coa excepción do mes dedicado as vacacións anuais dos/as usuarios/as.
d) Ó longo do curso poderase proceder á revisión do prezo fixado inicialmente, cando concorran variacións
non ingresos, que supoñan unha diminución ou incremento de máis do 20% no cómputo anual fronte aos
declarados na solicitude ou reserva de praza, variacións que deberán ter unha duración dun mínimo de 4 meses
para ser tidas en conta.
ARTIGO 7º. BONIFICACIÓNS
1.- Establécese unha bonificación do 20 por cento na cota mensual a favor daqueles suxeitos pasivos que
ostenten a condición de titulares de familia numerosa, segundo o concepto establecido no artigo 2 da Lei de
protección de familias numerosas, do 18 de novembro de 2003.
Esta bonificación ten carácter rogado polo que a súa concesión requirirá, en todo caso, solicitude previa
do interesado e acto administrativo expreso favorable a esta.
A solicitude de concesión desta bonificación deberá presentarse no Rexistro Xeral do Concello mediante
escrito firmado polo suxeito pasivo, aportando a seguinte documentación:
- Documento Nacional de Identidade do solicitante.
- Título de familia numerosa.
- Fotocopia compulsada do Libro de Familia.
2.- Establécese unha bonificación do 20 por cento por cada neno/a na cota mensual a favor daqueles suxeitos
pasivos que teñan dous ou máis fillos matriculados na Escola Infantil Municipal. Esta bonificación será do 30 por
cento se se trata de fillos dun parto múltiple.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
As contías reguladas no punto 1 do artigo 3 aplicaranse ata o 31 de agosto do presente ano, e as reguladas
no punto 2 do devandito artigo dende o 1 de setembro en adiante.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
Para todo o non previsto expresamente nesta ordenanza fiscal será de aplicación directa a regulación contida
nos artigos 20 a 27 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba a texto refundido da
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Lei reguladora das facendas locais, e as demais normas concordantes de réxime local, e subsidiarimante os
artigos 6 a 23 da Lei 8/1989, do 13 de abril, de taxas e prezos públicos e preceptos concordantes da Lei xeral
tributaria e da Lei xeral presupostaria. Tamén serán de aplicación directa os preceptos pertinentes da Ordenanza
fiscal xeral así como o Regulamento de Réxime Interno da Gardería Infantil Municipal “Serra de Outes”, publicado
no BOP de 31 de marzo de 1998, e o Regulamento da Escola Infantil Municipal Gregorio Sanz, publicado no BOP
de 19 de maio de 2010.
A presente ordenanza aprobada e modificada respectivamente por acordo do Concello Pleno do 5 de
novembro de 2001 e do 7 de novembro de 2011, entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia, e comezará a aplicarse a partir do 1 de xaneiro de 2012. Permanecerá en vigor ata a súa modificación
ou derogación expresa.

PUBLICACIÓN ÍNTEGRA:
MODIFICACIÓN:
MODIFICACIÓN:
MODIFICACIÓN:
MODIFICACIÓN:
MODIFICACIÓN:
MODIFICACIÓN:
MODIFICACIÓN:
MODIFICACIÓN:
MODIFICACIÓN:
MODIFICACIÓN:
MODIFICACIÓN:

BOP
BOP
BOP
BOP
BOP
BOP
BOP
BOP
BOP
BOP
BOP
BOP

núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.

297 do 29 de decembro de 2001
74 do 31 de marzo de 2003
297 do 29 de decembro de 2003
299 do 30 de decembro de 2004
97 do 30 de abril de 2005
298 do 30 de decembro de 2005
298 do 30 de decembro de 2006
299 do 31 de decembro de 2007
299 do 30 de decembro de 2008
299 do 31 de decembro de 2009
297 do 29 de decembro de 2010
294 do 26 de decembro de 2011

Todos os usuarios aboarán a contía de once mensualidades por curso.
No caso de solicitar revisión de cota, unha vez efectuada a formalización da matrícula, e sempre realizada a
solicitude no Rexistro Xeral deste Concello, terá que manterse a situación pola que solicita a revisión un mínimo
de catro meses para que se poida efectuar a modificación.
No caso de causar baixa ao longo do curso escolar, as familias terán que presentar a solicitude no rexistro
xeral antes do día 25 do mes anterior ao o que a usuaria ou usuario deixe de acudir á escola, a efectos do
cobro da cota mensual.
15º- Todas as persoas solicitantes de praza nas escolas infantís municipais quedarán suxeitas ás bases desta
convocatoria. A falsificación, ocultación ou inexactitude dos datos declarados poderá dar lugar, no seu caso, ás
correspondentes sancións administrativas ou de calquera outra índole que legalmente procedan. No caso de que
se proceda a outorgar unha baremación errónea e posterior adxudicación de praza con motivo da falsificación,
ocultación ou inexactitude de tales datos, a sanción constituirá na perda da praza correspondente.
16º- Calquera criterio discrepante na interpretación destas bases resolverase a criterio da comisión de
baremación, así como toda casuística non recollida nas mesmas.
17º- As persoas interesadas en participar no programa de cheque infantil, sempre que a administración
autonómica proceda á súa convocatoria, dirixido a aquelas persoas que non obteñan praza, deberán cubrir
integramente o impreso que se xuntará coa folla de solicitude. De non facelo nestes termos entenderase que
desisten desta opción.
18º- Ofertaranse as seguintes prazas vacantes:
ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL SERRA DE OUTES: 37 prazas de novo ingreso, proporción que diminuirá de
ser aplicable a adxudicación comprendida nos puntos 3 e 4 e distribuídas do seguinte xeito:
- UNIDADE DE 3 MESES A 1 ANO….. .7 PRAZAS
- UNIDADE DE 1 ANO A 2 ANOS……...4 PRAZAS
- 2 UNIDADES DE 2 A 3 ANOS…….....26 PRAZAS
ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL GREGORIO SANZ: 37 prazas de novo ingreso, proporción que diminuirá de
ser aplicable a adxudicación comprendida nos puntos anteriormente numerados e distribuídas do seguinte
xeito:
- UNIDADE DE 3 MESES A 1 ANO…...7 PRAZAS
- UNIDADE DE 1 ANO A 2 ANO……....4 PRAZAS
- 2 UNIDADES DE 2 A 3 ANOS……...26 PRAZAS
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ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL LUÍS SOTO MENOR (SAN FIZ): 37 prazas de novo ingreso, proporción que
diminuirá de ser aplicable a adxudicación comprendida nos puntos anteriormente numerados e distribuídas do
seguinte xeito:
- UNIDADE DE 3 MESES A 1 ANO…. .7 PRAZAS
- UNIDADE DE 1 ANO A 2 ANO……... 4 PRAZAS
- 2 UNIDADES DE 2 A 3 ANOS……...26 PRAZAS
ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL MARÍA WONENBURGER (PIRINGALLA): 31 prazas de novo ingreso,
proporción que diminuirá de ser aplicable a adxudicación comprendida nos puntos anteriormente numerados e
distribuídas do seguinte xeito:
- UNIDADE DE 3 MESES A 1 ANO……7 PRAZAS
- UNIDADE DE 1 ANO A 2 ANO……….4 PRAZAS
- 2 UNIDADES DE 2 A 3 ANOS……....20 PRAZAS “
Segundo.- Dar publicidade da presente convocatoria, mediante anuncio no Boletín Oficial da provincia, na
prensa local, no taboleiro de editos e na páxina web do Concello.
Terceiro.- Contra a presente resolución caberá interpoñer recurso contencioso-administrativo nun prazo de
dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa notificación ante o Xulgado do ContenciosoAdministrativo (artigo 8 da Lei 19/1998, do 13 de xullo), de Lugo, ou, a elección do demandante, ante o da
circunscripción onde teña o seu domicilio. Malia o anterior, e con carácter previo e potestativo, poderá
interpoñerse recurso de reposición, no prazo de un mes, contado desde o seguinte á notificación da presente
resolución, sen prexuízo de que poida interpoñerse calquera outro recurso ou reclamación que estimen convinte
ao seu dereito.
Así mesmo, déaselles traslado ás dependencias e ós servizos municipais afectados.
Cúmprase
Lugo, 20 de febreiro de 2015. O ALCALDE.
13008312 ) Asdo.: Sonia Méndez García

P.D. TENENTE-ALCALDE DA ÁREA

( Decreto Alcaldía nún
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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 (SAN FIZ)
ESCOLA INFANTIL MARÍA WONENBURGER (PIRINGALLA)
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:
CÓDIGO POSTAL:
PROVINCIA:

CONCELLO:
TELÉFONO:

DOCUMENTO DE IDENTIDADE:

DNI

NIE

PASAPORTE

CORREO ELECTRÓNICO:

TARXETA

NÚMERO

LUGAR DE TRABALLO:

LET

NÚMERO SEG. SOCIAL:

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

2ºAPELIDO:

NOME:

ENDEREZO:
DOCUMENTO DE IDENTIDADE:
CÓDIGO POSTAL:
PROVINCIA:

CONCELLO:
TELÉFONO:

DNI

NIE

PASAPORTE

TARXETA

DATA DE NACEMENTO:

NÚMERO

LET
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ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
ENDEREZO:

CONCELLO:

PROVINCIA:

CÓDIGO POSTAL:

ENDEREZO DE NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA:

DATOS DAS PERSOAS QUE FORMAN A UNIDADE FAMILIAR

APELIDOS E NOME

DATA DE
NACEMENTO

PARENTESCO

SITUACIÓN
LABORAL

INGRESOS
MENSUAIS

Número de persoas que forman a unidade familiar
Suma de ingresos mensuais (euros):
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

NAI

PAI

Outros

Con enfermidade crónica que requirá internamento periódico
Alcoholismo ou drogodependencias
NAI

PAI

Outros

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
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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
12:00 horas

8:00 horas
13:30 horas
9:30 horas
15:30 horas
11:00 horas
16:30 horas
13:30 horas
18:00 horas
20:00 horas
NOTA: Verifique a documentación que deberá achegar coa solicitude.

Lugo, ________ de _______________ de________
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os
datos persoais obtidos deste documento serán incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións
administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder
aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos na lei indicada, comunicándollo a este Concello.

13

Núm. 050– Martes, 3 de Marzo de 2015

B.O.P de Lugo

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACHEGAR CON ESTA SOLICITUDE

Fotocopia do documento nacional de identidade da nai

Certificado médico no caso de enfermidades

e do pai ou das persoas que representan legalmente a

crónicas ou outras afeccións alegadas polas

nena ou neno.

persoas membros da unidade familiar.

Fotocopia cotexada do libro de familia ou libros de

Informe do equipo de valoración e orientación

familia incluída a primeira folla que contén a serie e o

das xefaturas territoriais da Consellería de

número, ou documento que acredite oficialmente a

Traballo e Benestar, servizos especializados de

situación familiar.

atención temperá da Administración local ou

Certificación

tributaria

do

último

positiva ou negativa, das persoas

exercicio

fiscal,

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.
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

autonómica,

ou

materia

Administración

da

órganos

autonómica

ou

comunidades

autónomas,

nas

competentes
do

na

estado

ou

correspondentes
sobre

a

súa

necesidade de integración .
Documentación

acreditativa

de

incidencias

tales como, abandono do fogar, malos tratos,
mulleres víctimas 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.)

empresa ou certificado de vida laboral, no caso de

Documentación

acreditativa

dos

ingresos

traballadoras/es por conta allea, ou do último recibo do

daquelas persoas que, convivindo no domicilio

pagamento da cota á Seguridade Social no réxime

estean tuteladas por un dos proxenitores, e

especial de traballadores por conta propia, no caso de

documentación acreditativa de tal tutela.

traballadoras/es autónomas/os).
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.

En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os
datos persoais obtidos deste documento serán incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións
administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder
aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos na lei indicada, comunicándollo a este Concello.
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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 daAxencia 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):

ENDEREZO NOTIFICACIÓN:

CIF/DNI:

LOCALIDADE:

PROVINCIA:

CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO:

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

ENDEREZO NOTIFICACIÓN:

CIF/DNI:

LOCALIDADE:

PROVINCIA:

CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO:

Lugo, ______ de ____________ de______

Sinatura da persoa que autoriza (nai)

Asdo.:_____________________

(nome e DNI)

Sinatura da persoa que autoriza (pai)

Asdo.: ___________________

(nome e DNI)

En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os
datos persoais obtidos deste documento serán incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións
administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder
aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos na lei indicada, comunicándollo a este Concello.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE COMPOSICIÓN DA UNIDADE FAMILIAR

Dona/D. ……………………………………………….., con DNI número ……………………………….., a efectos do
disposto no Decreto 15001128, de data 19 de febreiro de 2015, do Libro de Resolucións do Excmo. Concello de
Lugo, que regula o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís municipais para o curso
2015/2016.

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 2015

Asdo:

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.
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BAREMO
ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS
1.- SITUACIÓN SOCIO FAMILIAR
Por cada persoa que forma a unidade familiar (o pai, a nai, titor ou persoa encargada da garda e
menor, e

PUNTOS
protección do/a
2

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)
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 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
Nai

5

Pai

5

Nai

2

Pai

2

Situación laboral de ocupación:

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.

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 (menos de 159,74€)

+4 Puntos

Entre o 30% e o 50 % do IPREM (de 159,75 a 266,25€)

+3 Puntos

Superior ao 50% e inferior ao 75% do IPREM (de 266,26 a 399,37€)

+ 2 Puntos

Entre o 75% e o 100% do IPREM (de 399,38 a 532,50€)

+1 Punto

Superior ao 100% e inferior ao 125% do IPREM (de 532,51 a 665,63€)

-1 Punto

Entre o 125% e o 150% do IPREM (de 665,64 a 798,76€)

-2 Puntos

Superior ao 150% e inferior ao 200% do IPREM (de 798,77 a 1065,02€)

-3 Puntos

Igual ou superior ao 200% do IPREM (máis de 1065,03€)

-4 Puntos

Para a determinación da escola municipal concedida, non se puntuará nin a proximidade ao domicilio nin ao lugar de traballo.
Teráse en conta a preferencia marcada na solicitude e a puntuación total obtida na aplicación do baremo.
En caso de obter igual puntuación, daráselle prioridade á renda per cápita máis baixa
* 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 366 e 374 da declaración da renta do exercizo 2013 de ámbolos dous proxenitores, dividido entre 12
mensualidades.
2. IPREM 2015: 532,51€/mes
En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os
datos persoais obtidos deste documento serán incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións
administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder
aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos na lei indicada, comunicándollo a este Concello.

