Forte s/n – Boqueixón
Teléfono: 981- 51 3115
Fax: 981- 51 3000
C.I.F.: P-1501200-H
C. electr: cultura@boqueixon.com

CONCELLO DE
BOQUEIXÓN

SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO PROGRAMA VERÁN ACTIVO 2022

1. DATOS DO/A MENOR
Nome e apelidos

Data de nacemento

Curso rematado

Enfermidade ou discapacidade (imprescindible presentar informe médico actualizado)

Observacións

Sabe nadar
Non sabe nadar

2. DATOS DO/A PROXENITOR/A TITOR/A LEGAL
Nome e apelidos

DNI

Teléfono de contacto 1

Teléfono de contacto 2

E-mail

Enderezo

3. QUENDAS
Sinalar a/as quendas no recadro correspondente
23 ao 30 de xuño
1ª quincena de xullo

2ª quincena de xullo

semana

1ª

2ª

3ª

4ª

1ª quincena de agosto

2 ª quincena de agosto

semana

1ª

2ª

3ª

4ª

1 ao 7 de setembro
Días soltos
 Adxudicaranse no caso de quedar prazas vacantes no grupo de idade correspondente

+ Concilia
Entrada de 08:00 a 09:00 h.

Saída de 14:00 a 15:00 h.

Observacións

4. PREZOS
+ Concilia (prezo/hora)

Verán Activo
Quendas
Semana
Quincena
Mes
Días soltos

Prezo
30 €
60 €
120 €
10€/día

Quendas
Semana
Quincena
Mes
Días soltos

Prezo
5€
10 €
20 €
2€ /día

5. BONIFICACIÓNS
Estas bonificacións aplicaranse só ás familias empadroadas ou escolarizadas no Concello de
Boqueixón, e non serán acumulables entre si. Sinalar, de ser o caso.
Casos de emerxencia social ou outra situación valorada tecnicamente polo Dpto. de Servizos
Sociais e familias de mulleres vítimas de violencia de xénero do Concello de Boqueixón
Unidades familiares con ingresos mensuais inferiores ou iguais ao IPREM 564,90 €

100%

Unidades familiares con ingresos mensuais inferiores ou iguais a 1,5 veces o IPREM (847,35€)

80%

Unidades familiares con ingresos mensuais inferiores ou iguais a 2,5 veces o IPREM.
(1.412,25€)
Unidades familiares con ingresos mensuais inferiores ou iguais a 4 veces o IPREM.(2.259,6€)

70%

Unidades familiares con ingresos mensuais inferiores ou iguais a
IPREM.(3.671,85€)
Unidades familiares con ingresos superiores a 6,5 veces o IPREM

35%

100%

50%

6,5 veces o

20%

Condición de familia numerosa xeral

40%

Condición de familia numerosa especial

50%



Cálculo IRPF (renda 2020): base impoñible xeral (recadro 435) + base impoñible de
aforro (recadro 460) dividido entre 12 meses. IPREM ano 2021, 564,90€

Importe a pagar

(Importe quenda/s
€ ) + (+concilia
€) =
6. CRITERIOS DE ADMISIÓN

€

- (

% bonificacións

€) =

total

€

Orde de prioridades, sinalar.
Pai, nai, titor, titora ou participantes empadroados/as en Boqueixón (mínimo de 3 meses de antigüidade)
Escolarizados/as nun centro educativo do concello
Pai, nai, titor, titora traballando no termo municipal
Participante desfrutando das vacacións no termo municipal
Nenos e nenas que non reúnan ningún dos anteriores requisitos
7. CRITERIOS DE BAREMACIÓN
Adxudicación de praza, sinalar, de ser o caso, no recadro correspondente.
SITUACIÓN SOCIOLABORAL E FAMILIAR
Emerxencia social
Menores descendentes ou a cargo de mulleres vítimas de violencia de xénero
Menores incluídos no programa de educación familiar
Familia con persoas con discapacidade a cargo
Familias con persoas dependentes a cargo
Unidade familiar con ingresos mensuais inferiores ou iguais ao IPREM
Outra situación valorada tecnicamente polo Departamento de Servizos Sociais
Unidade familiar con ingresos mensuais inferiores ou iguais a 1,5 veces o IPREM (847,35€)

4 puntos

Unidade familiar con ingresos mensuais inferiores ou iguais a 2,5 veces o IPREM (1.412,25€)

3 puntos

Unidade familiar con ingresos mensuais inferiores ou iguais a 4 veces o IPREM (2.259,6)

2 puntos

Unidade familiar con ingresos mensuais inferiores ou iguais a 6,5 veces o IPREM (3.671,85€)

1 punto

Situación de familia numerosa xeral

1 punto

Situación de familia numerosa especial

2 puntos

5 puntos

SITUACIÓN LABORAL OU OCUPACIONAL

Familias biparentais
Cando as dúas persoas proxenitoras ou titoras legais traballen no mercado laboral

3 puntos

Cando unha das persoas proxenitoras ou titoras legais traballe no mercado laboral

1 punto

Familias monoparentais
Cando a persoa proxenitora ou titora legal traballe no mercado laboral

5 puntos

Cando a persoa proxenitora ou titora legal se atope en situación de desemprego

2 puntos

Fogar monoparental
Cando a persoa proxenitora ou titora legal traballe no mercado laboral

5 puntos

Cando a persoa proxenitora ou titora legal se atope en situación de desemprego

2 puntos

8. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Sinalar.

Declaración da renda do 2021 ou xustificante acreditativo de non ter que presentala

Documento acreditativo de familia numerosa, familia monoparental ou fogar monoparental se é o
caso
Documento acreditativo, no caso de emerxencia social, menores incluídos no programa de educación
familiar, familia con persoas con discapacidade a cargo, familias con persoas dependentes a cargo ou
outra situación valorada tecnicamente polo Departamento de Servizos Sociais se é o caso

9. AUTORIZACIÓNS

AUTORIZO ás seguintes persoas maiores de idade a recoller ao neno/a na actividade
Nome e apelidos

DNI



Parentesco

Sinalar de ser o caso

AUTORIZO ao Concello de Boqueixón á comprobar os datos no padrón municipal
AUTORIZO ao Concello de Boqueixón a ceder os datos do/a neno/a á empresa de monitores
correspondente para a correcta organización do servizo

AUTORIZO ao meu fillo/a a participar nas saídas programadas fóra das instalacións das actividades
AUTORIZO á administración de medicamentos, no caso de ser necesario
AUTORIZO ao traslado do neno/a ante unha emerxencia

Boqueixón a

de

de 2022

Asdo.

SR. ALCALDE –PRESIDENTE DO CONCELLO DE BOQUEIXÓN

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS VERÁN ACTIVO 2022

Dna./D.

con DNI

declara ser pai/nai, titor/a de

polo tanto, procedemos a informarlle do tratamento de datos de carácter persoal que faremos.
De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos,
informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é CONCELLO
DE BOQUEIXÓN, con dirección en LUGAR FORTE S/N, 15881 - BOQUEIXÓN (A CORUÑA);
correo@boqueixon.es.
1.- dpo: o delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE BOQUEIXÓN é Servicios de
Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. có que poderá contactar en
correo@boqueixon.es.
2.- finalidade do tratamento: os datos serán utilizados para facerlle partícipe da actividade
promocionada descrita na presente solicitude, sometida ás bases da mesma.
O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a
imposibilidade de inscribirlle na actividade solicitada ó CONCELLO DE BOQUEIXÓN.
Prazo de conservación: os datos facilitados conservaranse mentres non se solicite a
supresión dos mesmos e en calquera caso, mentres non houbera transcorrido o prazo de
prescrición de posibles accións de responsabilidade derivadas do tratamento.
3.- lexitimación: este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que
nos outorga coa firma da presente circular.
Uso de fotografías: co fin de promocionar e facer pública a actividade organizada polo
concello, informamos, que tal e como se indica nas bases, o nome e apelidos do gañador/a
vanse facer públicos na web do concello e nas redes sociais, xunto coas fotografías que se
farán da entrega dos premios, é por isto que solicitamos o seu consentimento. Non
poderemos facer este uso se vostede non acepta o consentimento
Si, dou o meu consentimento para que se publiquen as imaxes do meu fillo/a.
Non dou o meu consentimento para que se publiquen as imaxes do meu fillo/a.
4.-destinatarios de cesións: o Concello de Boqueixón non cederá os seus datos de carácter
persoal a terceiros non autorizados.
5.- dereitos: ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a
limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en
calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos.
O Concello de Boqueixón dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos
seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, nas
nosas instalacións ou por correo electrónico en correo@boqueixon.es, sempre acompañados
dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.
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