
 
ANEXO I 

SOLICITUDE DE COMEDOR ESCOLAR E/OU MATERIAL PARA EDUCACIÓN INFANTIL POR EMERXENCIA 

SOCIAL 

CURSO ESCOLAR 2017-2018 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD : DENDE O 8 DE MAIO ATA O 12 DE XUÑO 2017 

DATOS DO SOLICITANTE (PAI, NAI OU TITOR/A) 

APELIDO 1º APELIDO 2º NOME 

DATA DE NACEMENTO PAIS NACEMENTO DNI 

ENDEREZO                                                 C. POSTAL TELEFONO 

COMPOSICIÓN DA UNIDADE FAMILIAR DE CONVIVENCIA 

APELIDOS E NOME DATA DE 
NACEMENTO 

PARENTESCO CONCEPTO DE 
INGRESOS (TRABALLO, 

PENSIÓN, 
DESEMPREGO 

MATERIAL 
INFANTIL 

COMEDOR  
ESCOLAR 

      

      

      

       

      

      

 

CENTRO ESCOLAR: 

CEIP CHANO PIÑEIRO      CEIP SOUTO DONAS        CEIP XOSÉ NEIRA VILAS      CEIP SERRA VINCIOS 

DÍAS DE ASISTENCIA: 



 
LUNS     MARTES    MERCORES    XOVES    VENRES    ESPORÁDICO 

DATA COMEZO DA ASISTENCIA Ó COMEDOR ESCOLAR1 :  …………………………………………………………………………………………         

 ALERXIAS OU PROBLEMÁTICA DE SAÚDE (ESPECIFICAR): ………………………………………………………..……………………………….          

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1Comezaras

e a facturar o comedor escolar dende a data sinalada. 

 

DOCUMENTACIÓN OBRIGATORIA A PRESENTAR XUNTO COA SOLICITUDE : 

 

- Impreso Oficial da solicitude debidamente cuberto. 

- D.N. I. ou NIE  de todos os membros da unidade de convivencia. 

- Libro de Familia 

- Volante de Empadroamento – Convivencia no Concello. 

- No caso de separación ou divorcio, sentenza e convenio regulador, así como xustificantes das 

aportacións do ex- cónxuxe  ou no seu defecto, denuncia ou demanda executiva por incumprimento da 

sentenza. 

- Xustificantes de ingresos referidos a todos os membros da unidade económica de convivencia:  

• Seis últimas nóminas actualizadas de todos os membros da unidade  económica de convivencia. 

• Certificados bancarios dos saldos das contas correntes, depósitos, etc. 

• No caso de percibir unha pensión por xubilación, viudez, orfandade ou    incapacidade, deberá 

presentarse xustificante do Organismo correspondente. 

• No caso de percibir axudas públicas por calquera concepto, deberán aportar certificado o xustificante 

o respecto do Organismo dende onde se conceda, no seu defecto Certificación negativa (INEM), 

cando non sexa posible presentar a documentación requerida, achegarase no seu lugar declaración 

responsable a tales efectos. 

- Contrato de aluguer / Recibo de Hipoteca 

- Certificado/s de minusvalía. 

- Impuesto de Rodaxe  de vehículos e  Recibo do I.B.I (contribución) 

- Calquera outro documento que poidan solicitar dende o departamento de servizos socias. 



 
O/a solicitante autorizará ao Concello para solicitar e obter información doutras Administracións que 

sexa necesaria para a tramitación da solicitude, así como para obter información sobre a súa situación 

patrimonial. Así mesmo,  asinará unha declaración xurada ou promesa na que se faga constar que non 

ten recibido doutros organismos, e para a mesma finalidade, a axuda solicitada, ou se é o caso,  que 

axuda recibida doutros organismos non solventou a necesidade. 

 

 

 

AUTORIZACIÓN LOPD PARA O TRATAMENTO DE DATOS NOS SERVICIOS SOCIAIS 

 

No cumrimento do artigo 5 da Lei 15/1999, pola que se regula o dereito de información, se lle informa que os datos persoais 

que Vd. facilita sobre a súa persoa e outros membros da súa unidad familiar neste Servicio de Benestar Social incorporaránse a 

ficheiros debidamente inscritos na AEPD, cuio responsable é o Concello de Gondomar coas eiguintes finalidades: 

• Traballo Social e educación familiar. 

• Xestión de Axudas Sociais: concesión e publicidade do proceso  

• Solicitudes por Emerxencia Social, tramitación e concesión. 

• Tramitacións administrativas. 

Asimesmo, lle informamos que os datos aos que se refire este punto podrán ser cedidos a outras administracións públicas con 

competencias na materia: Xunta de Galicia, Diputación Provincial, Centros de saude, Centro educativo do menor. Así como a 

aquelas outras entidades determinadas por norma con rango de Lei para o adecuado cumprimento das obrigas a que ven 

suxeita esta administración pública ou foran demandadas por Xuíces e Tribunais. 

Vd. é o único responsable da veracidade e corrección dos datos que nos facilita e o Concello de Gondomar adoptará as 

medidas de seguridade, técnicas, organizativas e legais necesarias para protexer os seus datos persoais que serán tratados coa 

máxima confidencialidade exclusivamente polo persoal técnico do servicio de benestar social.  

Póñense a disposición dos interesados os formularios para poder exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e 

oposición dos seus datos persoais na dirección do Concello de Gondomar na, Plaza latino Salgueiro nº 1 36380 Gondomar 

(Pontevedra) ou no lopd@concellodegondomar.com adxuntando en ambos casos copia do seu DNI para verificar a titularidade 

dos seus datos. 

Solicitamos o consentimento expreso para o tratamento dos datos especialmente protexidos referidos a saúde, vida sexual, 

orixen racial, violencia de xénero, etc. e súa posible cesión en caso de urxencia médica ou social mediante a súa firma: 

Firma do interesado ou do seu representante legal 

 

 

mailto:lopd@concellodegondomar.com


 

____________________________ 

Gondomar a __ de __      de 20__ 

 

 


