ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DO BARCO
Florencio Delgado Gurriarán, 20
e.infantil.municipal@concellodobarco.org
Telf. 988 325 818

ACTUALIZACIÓN DA DOCUMENTACIÓN NECESARIA QUE SE PRESENTA PARA A
RENOVACIÓN DE MATRÍCULA NA ESCOLA INFANTIL

A) DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DA SITUACIÓN LABORAL OU DE CURSAR ESTUDOS
OFICIAIS:





Xustificante de ocupación : Copia das dúas últimas nóminas, certificado de vida laboral,
certificación de empresa , último recibo do pagamento da cota á Seguridade Social no Réxime
Especial de Traballadores por conta propia ou certificación de ser demandante de emprego.
Xustificación de desemprego: Certificación expedida polo INEM acreditativa das prestacións
percibidas ou de estar inscrito como demandante de emprego.
Xustificación de estudos: Copia da matrícula ou certificación do organismo oficial conforme está
cursando estudos neste curso.

B) DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DA SITUACIÓN ECONÓMICA:






Copia da última declaración da renda de todos os membros da unidade familiar ou, no seu
defecto, certificado emitido pola Delegación de Facenda que avale a súa non presentación.
No suposto de carecer de nómina, achegarase certificado do nivel de renda expedido pola
Administración Estatal da Axencia Tributaria.
No suposto de percibir pensión, certificado expedido polo Instituto Nacional da Seguridade Social
ou da administración autonómica pagadora da mesma.
Nos casos de nulidade matrimonial, separación ou divorcio considerase a renda de quen exerza
a garda e custodia da/o menor e a pensión compensatoria e manutención que perciba o
cónxuxe que a ostente. No caso de non a percibir, acreditarase esta circunstancia coa copia da
demanda xudicial presentada ao efecto.

Asinado nai/pai/ titor legal

O Barco de Valdeorras, ......... de ..................................... de 20.…

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de Protección de Datos
de Caracter Persoal, infórmoo/a de que os datos persoais recollidos nesta solicitude se
incorporarán a un ficheiro da Escola Infantil Municipal, da cal é responsable o Concello do
Barco de Valdeorras coa finalidade da xestión deste procedemento. Vostede pode
exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei,
dirixindo un escrito a este centro.

