
                                 SOLICITUDE  PROGRAMA CONCILIA COIRÓS VERÁN 2022
SOLICITANTE SOLICITANTE

NAI OU TITORA LEGAL: NOME E APELIDOS

TFNO DE CONTACTO:                                                                E-MAIL:

Autorizo para comprobar os meus datos de padrón municipal no concello de
Coirós. 

         SI                NON 

Autorizo para comprobar os datos da miña filla ou fillo no padrón municipal no
concello de Coirós.

         SI                NON 

Os ingresos da unidade familiar ( marcar cunha X)      ata 6,5 veces o IPREM 2021
    dende 6,5 veces o IPREM 2021ata un 15%
    mais, para familias monoparentais e numerosas

Autorizo para as saídas que a organización considere oportunas fora do edificio 
no que realice a actividade (pistas deportivas, pavillón, piscina....)

        SI                NON 

Autorización para a realización de fotografías onde apareza a imaxe do meu
fillo  ou  filla,  e  que  poderán  ser  difundidas  en  carteis  ou  redes  sociais  do
Concello de Coirós, sempre en relación coa dita actividade.

        SI                NON 

É necesaria a sinatura de ambos proxenitores. De non ser posible, risque a 
situación na traseira deste documento.

Sinatura:

 SOLICITANTE   SOLICITANTE

PAI OU TITOR LEGAL:

TFNO DE CONTACTO:

Autorizo para comprobar os meus datos de padrón municipal no concello de
Coirós. 

 SI                NON

Autorizo para comprobar os datos da miña filla ou fillo no padrón municipal no
concello de Coirós.

 SI                NON 

Autorizo para as saidas que a organización considere oportunas fora do edificio 
no que realice a actividade ( pistas deportivas, pabellon....)

 SI                NON 

Autorización para a realización de fotografías onde apareza a imaxe do meu
fillo  ou  filla,  e  que  poderán  ser  difundidas  en  carteis  ou  redes  sociais  do
Concello de Coirós, sempre en relación coa dita actividade.

 SI                NON 

É necesaria a sinatura de ambos proxenitores. De non ser posible, risque a
situación na traseira deste documento.

Sinatura:

MENOR DE IDADE MENOR DE IDADE

NOME E APELIDOS:

DATA DE NACEMENTO:

ESCOLARIZADO EN:

EMPADROADO EN:

ALERXIAS/ ENFERMIDADES….         Riscar X, e aportar informe médico  

SABE NADAR:      SI                NON 

QUENDA ESCOLLIDA:  1ª QUENDA (Xullo) 2ª QUENDA (Agosto) 3ª Q. ESPECIAL( 1- 7 de Setembro)

TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA:     Aportar fotocopia en vigor do título para a bonificación

DISCAPACIDADE:      SI  (porcentaxe):               NON 

HORA SOLICITADA DE CHEGADA:     xornada ordinaria (de 9 a 10)    xornada especial (de 8.15 a 9)

HORA SOLICITADA DE RECOLLIDA:      xornada ordinaria (de 13 a 14)   xornada especial (ata as 14.15)

OBSERVACIÓNS A TER EN CONTA:

Consonte a normativa de protección de datos de carácter persoal, os seus datos persoais e os da súa filla ou fillo serán tratados de xeito confidencial e
poderán se incorporados ao ficheiro do concello de Coirós denominado CIM. Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e
oposición a través dun escrito dirixido ao Concello de Coirós, Coirós de Arriba nº 55A, CP 15316 – Coirós.



DOCUMENTACIÓN A APORTAR IMPRESCINDIBLE:

    Fotocopia do DNI/NIE nai solicitante
    Fotocopia do DNI/NIE pai solicitante
    Fotocopia da tarxeta sanitaria da/o menor
    Anexo I (informe da empresa de estar traballando ou teletraballando)
 Anexo II  acompañado do último recibo de autónomos, no seu caso certificado de empadroamento no caso de non
        autorizar a consulta
 Informe médico no caso de alerxias, enfermidades ou afeccións de saúde a ter en conta onde conte a diagnose e as
        actuacións previas e/ou posteriores.
 Fotocopia do título de familia numerosa de ser o caso
 Fotocopia do certificado do grao de discapacidade superior ao 33% de ser o caso
    Documento acreditativo da matrícula nas escolas infantís de Coirós no caso de non estar empadroados
    No caso de familias monoparentais, o certificado do Rexistro da Xunta de Galicia. 

CALENDARIO: As publicacións das persoas preadmitidas ou que teñan que emendar a solicitude, faranse no taboleiro
do Concello e na páxina web. O resto das comunicacións realizaranse a través do correo electrónico.
A) Inscricións no REXISTRO MUNICIPAL( ou por calquera via sinalada na lei 39/2015): do 4 ao 18 de maio de 2021 
B) Publicación da lista de emendas de solicitudes no taboleiro e na web: 25 de maio
C) Prazo de emenda de solicitudes: do 26 ao 9 de xuño
D) Publicación da lista de persoas admitidas e da listaxe de agarda: 14 de xuño
E) Pago de taxas: do 15 ao 22 de xuño
F) Cobertura de prazas non pagadas coa listaxe de agarda: do 23 ao 24 de xuño
G) Entrega de xustificante de pago pola sede electrónica, rexistro municipal ou correo do cim cim@coiros.es: ata
o 27 de xuño
H) Listas definitivas: 28 de xuño

TRANSFERENCIA BANCARIA O SEGUINTE Nº DE CONTA:  ES79 2080 0018 0531 1000 0252    ABANCA.
TITULAR: CONCELLO DE COIRÓS
CONCEPTO: NOME E APELIDO DA/O MENOR/ CONCILIA COIRÓS

CASOS ESPECIAIS:
A) No caso de que tanto o menor, como a nai e o pai non estean empadroados en Coirós, deberán aportar o volante de
empadroamento da persoa de Coirós co que estean residindo o menor no tempo do CONCILIA COIRÓS. Tamén poden
autorizar a súa comprobación.

PERSOA EMPADROADA EN COIRÓS E QUE RESIDE CO MENOR NO TEMPO DO CONCILIA

NOME E APELIDOS:

DNI/NIE:

Relación co/coa menor:

AUTORIZO á comprobación dos meus datos de padrón
municipal.

  SI                NON 

B) No caso de que outra/s persoa/s, ademais da solicitante (nai ou pai) vaia recoller e entregar á/o menor, deberá ser 
sinalado neste momento.

NOME E APELIDOS

DNI/NIE:

NOME E APELIDOS:

DNI/NIE:

C) No caso de que non poidan asinar ambos proxenitores, risca o motivo.
Separación ou divorcio
 Falecemento
Non consta no rexistro a paternidade
Outras situacións:__________________________________________

Consonte a normativa de protección de datos de carácter persoal, os seus datos persoais e os da súa filla ou fillo serán tratados de xeito confidencial e
poderán se incorporados ao ficheiro do concello de Coirós denominado CIM. Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e
oposición a través dun escrito dirixido ao Concello de Coirós, Coirós de Arriba nº 55A, CP 15316 – Coirós.


