
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE VEDRA 

 

 

 

 

SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN E ASISTENCIA AO PROGRAMA DE CONCILIACIÓN CONXUGA 

MODALIDADE DE ASISTENCIA DE 1 SETEMBRO A 30 DE XUÑO (CURSO ESCOLAR) 

 

DATOS DO/A MENOR: 
 

Nome e apelidos: 

DNI/NIE: 

Data de nacemento: 

Centro escolar: 

Atencións especiais: 

 

 

 

DATOS DO/A PROXENITOR OU TITOR/A LEGAL: 
 

Nome e apelidos: 

DNI/NIE: 

Teléfonos: 

Email: 

Domicilio: 

 

 

MODALIDADE LUDOTECA INVERNO PROGRAMA DE MADRUGADORES 

MESES DE ASISTENCIA 

□ Setembro □ Febreiro 

□ Outubro □ Marzo 

□ Novembro □ Abril 

□ Decembro □ Maio 

  □ Xaneiro □ Xuño 

 

 

FRECUENCIA DE 

ASISTENCIA 

□ Días soltos 

□ 1 día/semana 

□ 2 días/semana 

□ 3 días/semana 

□ 4 días/semana 

□ 5 días/semana 

 

MESES DE ASISTENCIA 

□ Setembro □ Febreiro 

□ Outubro □ Marzo 

□ Novembro □ Abril 

□ Decembro □ Maio 

   □ Xaneiro □ Xuño 

 

FRECUENCIA DE 

ASISTENCIA 

□ Días soltos 

□ Todo o mes 

□ Paquete vacacións escolares (Primeiros días de setembro, 

nadal, entroido, Semana Santa e últimos días de xuño). Prezo 

único de 100€. 

No suposto de solicitar os servizos por días soltos deberá comunicar con, como mínimo, 5 días de antelación a asistencia mediante 

escrito presentado no Rexistro do Concello de Vedra, na Sede Electrónica ou correo electrónico a: carmen.sabio@concellodevedra.com 

 

PREZO: 

 Ludoteca: ________________________________________________________________ ( ___________ €). 

 Madrugadores: ___________________________________________________________  ( ___________ €). 

O prezo total a pagar polo Programa CONXUGA – Conciliación será cargado MENSUALMENTE na conta bancaria indicada polo 

proxenitor ou titor legal do menor. Mediante a firma da presente solicitude o debedor (proxenitor ou titor do menor usuario do programa) 

autoriza: 1) Ao acredor (Concello de Vedra) a enviar instrucións a entidade bancaria do debedor para domiciliar a súa conta; 2) Á entidade 

bancaria para efectuar as domiciliacións na súa conta seguindo as instrucións do acredor. 

IBAN: ES _____________________________________________________ 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: 

Responsable: Concello de Vedra; Finalidade: Actividades de conciliación; Dereitos: Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros 

dereitos, indicados na información adicional, que pode exercer dirixíndose a correo@concellodevedra.com Información adicional: Pode consultar información 
adicional e detallada sobre protección de datos en https://www.concellodevedra.es/gl/content/politica-privacidade 

DOCUMENTACIÓN OBRIGATORIA: 

 Fotocopia do libro de familia ou certificado de inscrición de nacemento do menor do Rexistro civil. 

 Documentación xustificativa da situación laboral actualizada dos proxenitores ou titores legais (vida laboral, última nómina, último recibo de 

pagamento da cota de autónomos, situación de desemprego, situación de ERTE, etc.). 

 Declaración de IRPF de 2020 ou xustificante acreditativo de non ter que presentala. 

 Certificado de empadroamento colectivo, en caso de menores non empadronado/as en Vedra. 

 Copia do libro de familia numerosa, no seu caso. 

 
En Vedra, a ______  de ______________ de 20____. 

 

 

 

Sinatura: _______________________ 

mailto:carmen.sabio@concellodevedra.com
mailto:correo@concellodevedra.com
https://www.concellodevedra.es/gl/content/politica-privacidade


 

 

INFORMACIÓN XERAL: 

 Procedemento de adxudicación de prazas: 
o Criterios de adxudicación das prazas: 

 Unidades familiares empadroadas no Concello de Vedra con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2021. 
 Baremo de admisión (ver Ordenanza). 

 Renda mensual familiar, ordenada de menor a maior, e calculada mediante a división dos ingresos anuais da unidade familiar entre 12 meses. 

o Excepcións: Fóra do prazo ordinario de presentación de solicitudes, con informe favorable do Departamento de Servizos Sociais comunitarios do 
Concello de Vedra poderán admitirse menores aínda que non cumpran con algún dos requisitos da Ordenanza reguladora do servizo ou cuxas 

proxenitores se atopen en situacións especialmente críticas , sobrevindas de forma imprevista. Para estas situacións poderase aumentar ata un 20% o 

número de prazas do servizo, estando supeditada a decisión final á valoración do órgano municipal competente.  

 Lugar de presentación de solicitudes: 

o Presencialmente no Rexistro do Concello de Vedra: PREVIA CITA en 981 81 46 93 (Servizos Sociais) – 981 81 46 12 (Xeral do Concello) ou 

https://sede.vedra.es/opencms/gl/cita/index.html 
o Telematicamente a través da Sede electrónica do Concello de Vedra: https://sede.vedra.es/opencms/gl/ 

o Calquera dos lugares de presentación de documentos do artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro. 

 Criterios de admisión: 

o Empadroamento no Concello de Vedra con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2021. Poderán ser admitidos menores non empadroados cando queden 

prazas libres, tendo preferencia aqueles cuxos proxenitores desenvolvan a súa actividade laboral no termo municipal. 
o Estar ao corrente coa súas obrigas tributarias co Concello de Vedra. 

o Menores escolarizados cunha idade comprendida entre os 3 anos (4º de infantil) e 12 anos. Para o servizo de madrugadores poderán superar os 12 anos. 

o En caso de menores con atención especial, deberase presentar informe oficial detallado coas súas necesidade, quedando supeditada a súa admisión á 
valoración e resolución por parte do órgano competente, tras os informes oportunos do/a responsable do Servizo. En caso de admisión, estes menores 

ocuparán dúas prazas. 

 Ordenanza fiscal reguladora da taxa por prestación do servizo do programa municipal de conciliación CONXUGA do Concello de Vedra (núm.22), 

publicada no BOP A Coruña, núm. 156, de 21 de setembro de 2020: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/09/21/2020_0000006458.pdf 

 Teléfonos de contacto do departamento de servizos sociais comunitarios do Concello de Vedra: 981 81 46 93 ou  981 81 46 12 ou 699 041 486  
 

MODALIDADE LUDOTECA INVERNO 

 

FRECUENCIA DE ASISTENCIA CUSTO MENSUAL 

1 día/semana 15 € 

2 días/semana 30 € 

3 días/semana 40 € 

4 días/semana 50 € 

5 días/semana 60 € 

Días soltos 8 €/día 

Paquete vacacións escolares 100€ (pago único) 

 

DESCONTOS APLICABLES NA LUDOTECA INVERNO 

(AS BONIFICACIÓNS SON DE CARÁCTER ACUMULATIVO) 

REDUCIÓN 

TARIFA 

DOCUMENTACIÓN REQUIRIDA PARA A APLICACIÓN DOS 

DESCONTOS NA MODALIDADE DE LUDOTECA INVERNO 

Casos de emerxencia social, menores incluídos no Programa de 
Educación Familiar ou en calquera outra situación valorada tecnicamente 

polo Departamento de SS.SS. Comunitarios do Concello de Vedra. 
100% 

Informe de SS.SS Comunitarios do Concello de Vedra 

(consultado directamente polo Departamento) 

Unidades familiares con ingresos mensuais inferiores ao IPREM 90% 
A escoller polo usuario: 1) Xustificación de ingresos mensuais 

de todos os membros da unidade familiar (nóminas do último 

mes, certificación de prestacións do INEM, outros); 2) 

Declaración do IRPF do último exercicio, ou a correspondente 
certificación da Axencia Tributaria, de todos os membros da 

unidade familiar; 3) Declaración xurada de patrimonio. 

Unidades familiares con ingresos mensuais inferiores ao 1,5% do IPREM  60% 

Unidades familiares con ingresos mensuais inferiores ao 2,5% do IPREM 25% 

Pola condición de familia monoparental, sempre que non supere o 1,5% 

do IPREM vixente. Terase en conta aos/ás proxenitores/as con custodia 
NON compartida que estean traballando. Nos supostos de custodia 

compartida, este requisito entenderase referido ao tempo no que esta se 

exerce efectivamente. 

25% 

1. A escoller polo usuario: 1) Copia da sentenza de separación, 

divorcio ou nulidade matrimonial o resolución de disolución de 
parella de feito inscrita; ou 2) copia do libro de familia. 

2. Xustificación dos ingresos nalgunha das formas previstas no 

recadro anterior. 

Persoa dependente Grado II ou III convivinte no domicilio 25% Copia da resolución do Grao de dependencia. 

Condición de familia numerosa categoría xeral 25% 
Título de familia numerosa vixente 

Condición de familia numerosa categoría especial 40% 

2ª irmán asistindo á ludoteca 25% Copia do libro de familia 

 

PROGRAMA MADRUGADORES 

 

TARIFAS PROGRAMA MADRUGADORES 

Prezo por mes: 35 € (xeral) ou 30 € (por menor a partir do segundo/a irmán). 

Días soltos: 8 €/día 
 

NORMAS DO SERVIZO APLICABLES A AMBAS MODALIDADES 

1. Queda prohibida a asistencia do/a  menor, en estados febrís, enfermidades contaxiosas, cando teña piollos, ou en calquera situación que supoña un risco 
propio, ou de contaxio para o resto de nenos e persoal a cargo. 

2. Para o servizo de Madrugadores será necesario que cada menor  leve un vaso de plástico, cepillo de dentes, pasta dentífrica e un mandilón (este, 

imprescindible para  as/os menores de seis anos) . 
3. Prohíbese a entrada aos pais e nais dos usuarios na zona educativa, por razóns de organización, espazo e hixiene. 

4. Respectar sempre o horario fixado na folla de solicitude. Isto facilitará a programación e o desenvolvemento das actividades establecidas polo persoal a 
cargo.  

5. Calquera modificación sobre asistencia ou horarios deberá ser consultada ao persoal encargado do servizo con suficiente antelación. 

6. Tendo en conta a lista de agarda poderá perderse a praza  polo feito de  non respectar, de forma habitual ou reiterada, o horario de saída. 
7. No caso de que a entrega ou a recollida do menor se realice  por outra persoa distinta á solicitante, esta deberá entregar no centro un escrito-autorización da 

persoa solicitante  no que faga constar o nome, DNI e parentesco ou relación coa/o menor da devandita persoa. 

8. Proporcionar un teléfono de contacto no que se poida localizar sempre a unha persoa que se responsabilice do menor en caso de necesidade ou urxencia. 

HORARIO: 

 

Durante o curso escolar: De luns a venres: De 14:45h a 20:00h 

Durante as vacacións escolares: De 8:30h a 14:30 horas 

Os días de calendario laboral marcados como festivos locais, autonómicos ou nacionais, NON se 

prestará o servizo. 

HORARIO: 

De luns a venres: De 7:00h a 9:00h.  

Os días de calendario laboral marcados como festivos locais, autonómicos ou 

nacionais, NON se prestará o servizo. 

https://sede.vedra.es/opencms/gl/cita/index.html
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