
NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA
“AVELLENTAMENTO ACTIVO”

Ano 2016

Segundo a Organización Mundial  da  Saúde (OMS) o  “envellecemento activo éun  
proceso de optimización das oportunidades de saúde, participación e seguridade co  
fin de mellorar a calidade de vida, a medida que as persoasmaiores envellecen”.
O termo “Activo” fai referencia a unha participación continua nas cuestións sociais, 
económicas,  culturais,  espirituais  e  cívicas,  non  só  a  capacidade  de  estar 
fisicamente  activos  ou  participar  na  man  de  obra.  As  persoas  maiores   que  se 
retiran do traballo e as que están enfermas ou viven en situación de discapacidade 
poden seguir contribuíndo activamente coas súas familias, coa  súa comunidade e 
coa súa cidade.
Para axudar as persoas maiores a envellecer activamente a Concellería de Política 
Social vai realizar obradoiros e actividades dende o Programa de “Avellentamento 
Activo” que se levarán a cabo ao longo do ano.

PROGRAMACIÓN AVELLENTAMENTO ACTIVO

• Obradoiros  en  oficinas  municipais  de  distrito,  asociacións  ou  centros  de 
persoas maiores ...........................................................................pax 2

• Viaxa e Coñece..............................................................................pax 12
• Charlas Informativas de Prevención........................................pax 14
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A - Obradoiros a desenvolver en centros , asociacións ou centros de
persoas maiores

Obxectivo dos obradoiros

O principal obxectivo dos obradoiros é a prevención da dependencia.

Quen pode participar

Persoas con 65 anos ou máis con autonomía total para realizar o
obradoiro solicitado, empadroadas no concello de Vigo,independentemente de que 
sexan socios ou non do centro no que se imparte o obradoiro

Onde se solicita

As  persoas  interesadas  en  participar  nos  obradoiros  do  programa  de 
“Avellentamento Activo” presentarán a súa solicitude no Rexistro Xeral do Concello,
( se a presentan no centro ou asociación onde se vai impartir o obradoiro será estes 
os responsables de presentala no Rexistro Xeral).

Cando se solicita

Ao longo de todo o ano ata o mes de setembro .

Prezo da actividade

A actividade será gratuíta.

Documentación a achegar

Cada solicitude irá acompañada de:
1.-Fotocopia do DNI do solicitante e do seu cónxuxe ou parella.
2.-Xustificación documental dos recursos económicos:

2.1 :Teranse en conta os ingresos da persoa solicitante que achegará :
• Fotocopia , correspondente ao último período impositivo do Imposto sobre 
a Renda das Persoas Físicas. (Se asina a autorización do Anexo II,esta 
información  solicitarase  directamente  polo  Concello  á  Axencia 
Tributaria). 
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• Fotocopia da/s pensión/s actual ou prestación/s (INSS, MUFACE,..) que 
perciba
• No caso de non percibir pensión achegará certificado negativo

2.2: No caso de que a persoa solicitante tivera cónxuxe ou parella de feito, 
entenderase como renda persoal a metade da suma dos ingresos de ambos os 
membros da parella, e terán que achegar a seguinte documentación :
• Fotocopia ,  correspondente ao último período impositivo do Imposto 
sobre a Renda das Persoas Físicas. (Se asina a autorización do Anexo II, 
esta  información  solicitarase  directamente  polo  Concello  á  Axencia 
Tributaria) 
• Fotocopia da/s pensión/s actual  ou prestación/s (INSS, MUFACE,..) 
que perciba 
• No caso de non percibir pensión achegará certificado negativo

Cantas persoas poden participar en cada obradoiro

En cada obradoiro poderán participar un máximo de 25 persoas.
O obradoiro non iniciará ata que exista un mínimo de 20 persoas.
En ocasións o monitor, e para o bo desenvolvemento do obradoiro, poderá axustar o 
grupo  ao  espacio  existente  no  centro  ou  asociación,  sempre  cun  mínimo  de  15 
persoas.

Selección dos participantes

No caso de que existan máis solicitudes que prazas será a técnica da Concellería de 
Política Social a responsable de facer a selección dos participantes, tendo en conta 
o seguinte orden de criterios:

1ª Ingresos do solicitante:

Priorizaranse os ingresos mensuais netos por orden inverso á contía, e dicir terán 
preferencia as contías mais baixas.

2º A idade do solicitante:
Neste apartado primará a maior idade

3ª En caso de empate:
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Terase en conta a data e hora da solicitude no rexistro xeral do Concello
En caso de que o solicitante e a súa parella queiran participar na actividade,
farase a media dos ingresos mensuais e da idade.

A Concellería de Política Social informará:

- Á oficina municipal de distrito , asociación ou centro de maiores onde se
imparta o obradoiro previamente solicitado:

-A relación das persoas seleccionadas,
-O día e hora do obradoiro.
-Nome e teléfono do monitor/a responsable de impartilo.

- Á monitora ou monitor:
-Os centros e asociacións nos que se van impartir .
-Días e horarios de cada obradoiro.
-A selección dos participantes do obradoiro que vai a impartir.
-Nome e teléfono da persoa responsable do centro ou asociación.

- Aos solicitantes notificaráselle ao seu domicilio a resolución da súa solicitude, 
(concesión, denegación ou pase a lista de agarda)

Onde se poden impartir  as actividades e características do lugar onde se  
imparte

Nos centros municipais e nos centros ou asociacións sen ánimo de lucro da
cidade
As instalacións onde se desenvolva o obradoiro contarán preferentemente con:

 Espacio suficiente para un grupo de 20-25 persoas.
 Accesibilidade, evitando as escaleiras.
 Iluminación, ventilación axeitada e calefacción.
 Evitaranse  fontes  de  distracción  tales  como  sons  de  teléfonos,  ruídos 

ambientais, etc.
 Evitar  zonas  con  columnas  ou  outros  elementos  que  impidan  o  normal 

desenvolvemento da actividade.
 Dispoñibilidades de cadeiras e mesas necesarias para o grupo.
 Toda a documentación (carteis, fichas, debuxos, etc) que fagan referencia 

aos obradoiros subvencionados pola  Concellería de Política Social levarán o 
logo do Concello. 
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 Os datos referentes aos participantes son do Concello de Vigo segundo o 
seguinte artigo da Lei orgánica de protección de datos de carácter persoal,e 
os cederá para o desenvolvemento das actividades :
De acordo co previsto o artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, “Lei de protección de datos de carácter persoal”, infórmaselle de que os
datos incluídos nesta solicitude, serán rexistrados en ficheiros automatizados responsabilidade do Concello de Vigo para xestión de
usuarios con acceso aos ficheiros con datos de carácter persoal. E autorizase a reproducir calquera fotografía ou imaxe obtida
durante a realización das diferentes actividades do programa de Avellentamento Activo.
Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación de datos e oposición poderanse realizar nos termos previstos na citada lei

Horario , duración e frecuencia

O obradoiro desenvolverase nun tempo máximo de hora e media un día á semana 
de mañá ou de tarde.

 Data de inicio: febreiro
 Data final: 15 de decembro (este día xa non se terá actividade)
 Vacacións:  Dende  o  15  de  xuño  ata  o  15  de  setembro  (ambos  días  sen 

actividade)

Unha vez á semana é unha periodicidade axeitada para que os participantes se vaian 
implicando  progresivamente  no  curso,  adquiran  novos  coñecementos  e  teñan 
oportunidades para aplicalos na súa vida cotiá.

O mesmo obradoiro impartirase como máximo dous anos consecutivos no mesmo 
centro ou asociación.

Altas, baixas e listas de agarda de cada obradoiro.

Corresponde  á  Concellería  de  Política  Social  a  xestión  das  baixas  e  altas  nos 
obradoiros; nin os centros, nin as asociacións, nin os monitores poderán autorizar a 
participación nos obradoiros de novas persoas.

Altas :

As  altas  nos  obradoiros  levaranse  a  cabo  tendo  en  conta  prioritariamente  os 
menores ingresos económicos e a maior idade entre as persoas que cumpren os 
requisitos para participar.
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Unha vez cubertas as 25 prazas , so se poderán dar novas altas naqueles obradoiros 
nos que se produciran baixas definitivas ou suspensións temporais por enfermidade.
Para as novas altas seguiranse as listas de agarda existente en cada obradoiro.
Para intentar a mínima obstaculización no desenvolvemento da actividade, as altas 
novas daranse ao inicio de cada mes, dende marzo a setembro.

Suspensións temporais

Serán motivo de suspensión temporal as seguintes causas:
✔ Por enfermidade ou ingreso hospitalario: Por tres faltas continuadas 
por  motivo  de  operación  cirúrxica  o  enfermidade  grave  (achegando 
xustificación).
✔ Unha  vez  finalizada  a  suspensión  temporal  o/a  usuario/a  poderá 
reincorporarse de novo ao obradoiro.
✔ As prazas vacantes en cada obradoiro procedentes dunha suspensión 
temporal  cubriranse  ,  sen  que  a  incorporación  da  persoa  que  estaba  en 
suspensión  temporal  implique  que  non  poida  continuar  a  persoa  que  a 
substituíu.
✔ As novas altas sairán da lista de agarda (tanto nas baixas definitivas 
como nas suspensións temporais por enfermidade).

Baixas definitivas

Serán motivo de baixas definitivas as seguintes causas:
 Renuncia voluntaria da persoa usuaria da actividade.
 Modificación das causas que deron lugar á concesión da actividade.
 Ocultamento  ou  falsidade  dos  datos  que  foron  tidos  en  conta  para  a 

concesión da actividade.
 TRES faltas continuadas sen xustificación

Lista de agarda:

Elaborarase  unha  lista  de  agarda  en  cada  obradoiro  coas  solicitudes  recollidas 
,ordenadas  segundo  os  criterios  estipulados  no  apartado  de  selección  dos 
participantes (ingresos e idade).
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As persoas  que se vaian  incorporando ao longo do curso terán que presentar  ó 
monitor ou monitora a carta de admisión no obradoiro emitida pola Concellería de 
Política Social .

Coordinación e seguimento dos obradoiros.

Corresponde á técnica do Servizo de persoas maiores da Concellería de Política 
Social a planificación, coordinación e seguimento dos obradoiros.
A contratación dos monitores farase por parte da Concellería de Política Social.
O/a monitor/a será o/a responsable de :

• Facer a presentación do obradoiro que se vai impartir.
• Remitir ó servizo de maiores na primeira semana de cada mes o control de 

asistencia de cada obradoiro, que se xustificará co parte de sinaturas.
• Elaborarán una avaliación ao final de cada obradoiro.
• Pasarán a cada alumno a enquisa de satisfacción elaborada polo servizo de 

maiores.
• Comunicar calquera incidencia que afecte ao desenvolvemento do obradoiro.
• Consultar previamente ao servizo de maiores, calquera cambio a efectuar no 

obradoiro.
• No departamento de Política Social existirá unha copia do material entregada 

en cada obradoiro
• Será por conta do monitor/a o material necesario para o desenvolvemento da 

actividade.
• Toda a documentación (carteis, fichas, debuxos, etc) que fagan referencia 

aos obradoiros subvencionados pola Concellería de Política Social  levarán o 
logo do Concello

• Os datos referentes aos participantes son do Concello de Vigo segundo o 
seguinte artigo da Lei orgánica de protección de datos de carácter persoal, 
que os cederá para o desenvolvemento das actividades
De acordo co previsto o artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, “Lei de protección de datos de carácter persoal”, infórmaselle de que os
datos incluídos nesta solicitude, serán rexistrados en ficheiros automatizados responsabilidade do Concello de Vigo para xestión de
usuarios con acceso aos ficheiros con datos de carácter persoal. E autorizase a reproducir calquera fotografía ou imaxe obtida
durante a realización das diferentes actividades do programa de Avellentamento Activo.
Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación de datos e oposición poderanse realizar nos termos previstos na citada lei
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Descrición dos obradoiros que se ofertan

O obxectivo xeral dos obradoiros e actividades é envellecer activamente previr a 
dependencia.

Vive Cantando (duración 1h.30min)

Obradoiro de estimulación dende o canto. Consiste en coñecer e 
exercitar a respiración, e en nocións básicas de canto individual 
e  colectivo.  Ao  cantar  todos  vibramos  na  mesma  sintonía, 
despertamos o sentimento de unidade con  nós mesmos e cos 
demais  ,  cambia  o  estado  de  ánimo,reduce  os  pensamentos 
relacionados cos sentimentos de angustia, temor e tristeza.

Actividades  de  autocoñecemento  individual  e  grupal  e  masaxes  (duración 
1h.30min)

Este  obradoiro  estará  dividido  en  trimestres,  no  primeiro 
trimestre levarase a cabo actividades de autocoñecemento , de 
coñecemento grupal  ou coñecemento do contorno.  Deste xeito 
neste  bloque  incluiranse  xogos  de  coñecemento(xogo  de 
entrevista,  círculo  de  nomes,…  Investigación  polo  barrio  ou 
parroquia (xogos de pistas, xincanas de investigación…)

Xogos de coñecemento da cidade tipo “Trivial” centrado en Vigo, xogos de probas, 
etc.
No segundo trimestre do ano a actividade versará sobre xogos para compartir. 
Neste  bloque  aproveitaremos  os  coñecementos  e  potencialidades de  grupo  para 
gozar  delas  durante  a  actividade,  andotas,  contacontos,  concurso  de  chistes, 
cantigas e danzas, xogos tradicionais (trabalinguas, estornelas, “pai, fillo, nai”…) e 
xogos de mesa (parchís, dominós…).
Levaranse a cabo actividades interxeneracionais.
No terceiro trimestre realizaranse xogos de contacto (rebentar globos, xogo da 
piña  e  os  esquios…)  así  como  actividades  de  masaxe  que  se  poidan  aplicar  con 
facilidade na casa (masaxe facial, masaxe de costas e de pés)
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SUPRIMIDA APRENDENDO OS TRUCOS DOS PINTORES 

Musicoterapia (duración 1h.30m)

É  unha  disciplina  terapéutica  que  favorece  o  desenvolvemento 
motriz, sensorial, cognitivo e da personalidade empregando o son, a 
música e o movemento corporal.

Memoria activa (duración 1h.30m)

É a capacidade de rexistrar,  reter e recordar. Neste obradoiro 
realizase  o  adestramento  e  habilidades  de  memoria  para 
proporcionar  unha  mellora  importante  na  calidade  de  vida,  no 
traballo continuado, favorecer a redución de preocupacións polas 
faltas de memoria xeralmente benignas, e reducir a ansiedade que 

estas preocupacións producen.

Risa activa (duración 1h.30m)

É un espazo onde cultivar e fortalecer a actitude positiva ante a 
vida,  coñecer  os  mecanismos  físicos  e  mentais  para  promover  a 
saúde  e  experimentar  técnicas  e  recursos  para  rir  en  grupo, 
divertirse e gozar xerando unha vida de alta calidade.

A  risa  axuda  a  estimular  o  funcionamento  dos  órganos  do  corpo,  relaxarse  e 
provocar momentos de pracer e alegría
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Danzas do mundo (duración 1h)

A danza é unha disciplina terapéutica que utiliza o son , a musica, o 
corpo e todo modo de expresión co fin de mellorar a calidae de 
vida a través do exercicio, do baile, da coordinación, divertíndose 
na mellor compañía.

Relaxación e movemento (duración 1h.30m).

Consiste en traballar para mellorar e estimular a capacidade de 
relaxación  e  concentración,  a  prevención  de  tensións 
innecesarias,  liberar  contracturas  e  bloqueos  que  impiden 
movementos, mellorar o sostén, apoio, coordinación e enerxía.

Saúde e diversión (duración 1h)

É un programa de actividade física creativa no que os obxectivos 
se acadan a través de propostas lúdicas e recreativas, fuxindo 
do  cotián  e  tradicional.  Así  traballarase  mediante  xogos  de 
socialización, de coñecemento, de afirmación, de distensión, de 

cooperación, de comunicación... entre outros, utilizando dous elementos básicos: o 
material  e  a  música.  En  canto  ó  material,  utilizarase  tanto  material  tradicional 
(pelotas, aros, picas, globos...) como material alternativo (papeis de periódico, telas, 
paracaídas,  abanicos...),  o  cal  nos  axudará  a  facer  as  sesións  máis  creativas  e 
participativas.

Vivir en positivo (duración 1h.30m)

As persoas  maiores  poden  desenvolver  habilidades  emocionais, 
mentais, e físicas para unha vida mais relaxada , alegre e positiva. 
Baseado  nunha  psicoeducación  para  a  saúde  a  través  de 
pensamentos  positivos  e  optimistas,  respiración  alegre, 
movemento creativo e dinámicas para gozar do grupo
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Tai-Chi (duración 1h)

É un exercicio que favorece o equilibrio, a flexibilidade ,o estado 
do  sistema cardiovascular,  a  mobilidade  articular  e  o  traballo 
coordinado.

Ioga (duración 1h)

Comprende sinxelos exercicios adaptados ás características dos 
participantes  que,  aumentan  a  mobilidade,  axudan  mellorar  a 
calma e tranquilidade interna e acadar maior autoestima.

Informática (duración 2h)

Con  este  obradoiro  apostamos  pola  idea  de  que  as  persoas 
maiores  se  desenvolvan  persoalmente  e  se  sintan  socialmente 
útiles,  se  relacionen  con  outras  persoas,  se  acheguen  ás 
xeracións mais novas e colaboren na mellora das necesidades do 
seu entorno.

É un proceso de información de forma automática.
Os  obradoiros  realizarase  en  instalacións  municipais  de  mañá  ou  de  tarde  e 
contarán como máximo con 15 persoas.

Pilates en cadeira (duración 1h)

O Pilates é un sistema de adestramento físico e mental. Este 
método  céntrase  no  desenvolvemento  dos  músculos  internos 
par manter o equilibrio corporal e dar estabilidade e firmeza a 
columna vertebra. É moi usado como terapia de rehabilitación 

por exemplo para previr e curar as costas
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B) Viaxa e coñece

Ten  como  obxectivo  coñecer  o  patrimonio  histórico,  cultural  e  paisaxístico  da 
Eurorexión, Galicia – Norte de Portugal.
Estes  proxectos van dirixidos  as  persoas  con 65 anos  ou  máis  empadroadas no 
Concello  de  Vigo,  independentemente  de  que  sexan  socios  ou  non,  do 
centro  ,asociación  veciñal  ou  de  persoas  maiores  onde  realizarán  a  inscrición 
paraparticipar nas actividades .
Para levar a cabo este proxecto a Concellería de Política Social do Concello porá a 
disposición dos colectivos o servizo dun autobús.

CONTIDO:

 Excursións dun día de duración. Recollida e volta ao lugar de orixe.
 Visita a poboacións de interese cultural, histórico e paisaxístico da Eurorexión 

Galicia – Norte de Portugal.
 Visitas  a  lugares,  centros  ou  actividades  de  interese  paisaxístico,  social, 

económico ou empresarial.
 Xornadas de convivencia e relación social.
 As  saídas  están  dirixidas  a  colectivos  de  persoas  maiores  empadroadas  no 

Concello  de  Vigo,  que  non  se  atopen  en  centros  privados  ou  en  centros  que 
dependan da comunidade autónoma ou do goberno central.

NORMAS

➢ A Concellería de Política Social concederalle ao longo do ano (dende xaneiro ata 
decembro)  a  cada  colectivo  un  autobús,  sempre  que  exista  consigna 
presupostaria 

➢ O número de prazas dispoñibles no autobús será de 55, podendo solicitalo cun 
mínimo de 40 persoas.

➢ O autobús conta con asentos reclinables, CD, DVD.
➢ O  itinerario  marcado  na  solicitude  presentada  no  rexistro  do  concello  non 

poderá variarse.
➢ As saídas non poderán superar ao longo do día a duración máxima de 12 horas.
➢ Os puntos de recollida e regreso dos viaxeiros serán como máximo tres, incluído 

o de orixe, e faranse constar na solicitude.
➢ A achega máxima da Concellería de Política Social para cada itinerario será de 

300€/día (IVE incluído)
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➢ O  departamento  de  Política  Social  notificará  a  concesión  ou  denegación  do 
servizo de autobús ó colectivo que presentou a solicitude

➢ Unha  vez  concedido  o  servizo,  se  houbera  que  facer  algún  cambio,  este 
comunicarase  á  técnica  do  servizo  de  maiores  que  se  procede notificarao  á 
empresa de autobuses.

➢ O autobús subvencionado polo departamento levará na parte dianteira un cartel 
identificativo  “Servizo  de  transporte  para  os  programas  da  concellería  de 
Política Social do Concello de Vigo”.

OUTROS DATOS DE INTERESE:

 Para poder participar no proxecto, presentarase a solicitude no Rexistro Xeral 
do Concello cunha antelación mínima de 15 días antes da saída. Na mesma farase 
constar o número de persoas, obxectivo , itinerario da saída, hora de saída e 
regreso, lugar de recollida e persoa responsable (nome e teléfono de contacto).

 Poderá  contactar  cos  técnicos  responsables  do  Concello  da  Concellería  de 
Política de Social, teléfono 986 810 153  e fax 986 222 533,

Concellería de Política Social . Servizo de Persoas Maiores, Persoas con Discapacidade e Axudas Muncipiais  
Escolares. – Tel. 986 81 03 51– Pax  13



C) Charlas informativas de prevención

A  Concellería  de  Política  Social  desenvolverá  ao  longo  do  ano  2016  charlas 
informativas  de  prevención  nas  oficinas  municipais  de  distritos  ,  asociacións  e 
centros de maiores, asociacións veciñais,...

-As charlas serán como máximo de hora e media de duración .
-Impartidas por técnicos nas materias a desenvolver.
-Serán charlas participativas.

Cada asociación ou centro deberá dispor dun aula apropiada, así como un cañón para 
a proxección.
A planificación dos obradoiros e a súa coordinación, tanto cos monitores como cos 
centros  ou  asociacións  onde  se  imparten,  é  responsabilidade  da  Concellería  de 
Política Social a través da técnica do Servizo de persoas maiores.

Vigo, xaneiro de 2016

A técnica responsable do servizo de persoas maiores
e persoas con discapacidade

MªJesús Sanromán Varela

O xefe da área de A Concelleira delegada da área
Política de Social de Política Social

Jesús Núñez-Torrón López  Isaura Abelairas Rodríguez
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AVELLENTAMENTO ACTIVO 201_
SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN PARA AS ENTIDADES

Nome da entidade............................................................................. Tlf. .......................

Correo electrónico.............................................................................. Fax ......................

Enderezo do local..............................................................................................................

Horario de funcionamento.................................................................................................

Nome do/a presidente/a ...................................................................................................

A  entidade  reseñada  con  anterioridade  SOLICITA  participar  nas  actividades  de  programa 
Avellentamento Activo, organizadas e subvencionadas pola Concellería de Política Social do Concello 
de Vigo.

Ao longo do ano realizaranse os obradoiros e actividades seguintes:

OBRADOIROS DE:
• Aprendo  trucos  dos  pintores-

Suprimida 
• Autocoñecemento e masaxes
• Danzas do mundo
• Informática
• Ioga
• Memoria activa
• Musicoterapia

• Vive cantando
• Pilates
• Relaxación e movemento
• Risa Activa
• Saúde e diversión
• Tai-Chi
• Vivir en positivo

Sinale dúas opcións por orde de preferencia :
1ª ....................................................................... 2º.....................................................

Preferencia da entidade para o calendario de desenvolvemento da actividade:

Pola mañá     □               Pola tarde       □   

Día da semana, de luns a venres: .........................................................................................
Horario: ....................................................................................................................................
Tipo de instalacións: (salón de actos, aula de seminarios, vestíbulo…)……………………
Nome da persoa responsable da entidade: .......................................................................
Teléfono particular:................................................................................................................

A solicitude de participación deberá ser entregada no Rexistro Xeral, na planta baixa da casa do 
Concello
Data                                                                                                     Sinatura
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ANEXO I- ANO 201_

SOLICITUDE PARTICIPANTES DE AVELLENTAMENTO ACTIVO

Apelidos ......................................................Nome ..............................

NIF ..............................................................Data nacemento...............

Enderezo ..................................................... CP.....................................

Teléfono ......................................................Ingresos mensuais:...........

¿Ten vostede autonomía persoal?...........................Si □  ............... Non□

Preferencia  de centro ou asociación  no que se 
realice o obradoiro
Preferencia de obradoiro a realizar:  

Datos do/a conxuxe ou parella

Apelidos ..........................................................................Nome  .........................................

NIF  .................................................................................Data nacemento........................

Teléfono ..........................................................................Ingresos mensuais:..................

¿Ten vostede autonomía persoal?..........................................Si .................... Non

¿Quere participar no obradorio?...........................................Si .................... Non

En caso afirmativo facilítenos os seguinte datos :
Preferencia  de centro  ou asociación  no que se 
realice o obradorio
Preferencia de obradorio a realizar:  

Preferencia de obradorio a realizar:

De acordo co previsto o artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, “Lei de protección de datos de carácter persoal”, infórmaselle de que os datos 
incluídos nesta solicitude, serán rexistrados en ficheiros automatizados responsabilidade do Concello de Vigo para xestión de usuarios con  
acceso aos ficheiros con datos de carácter persoal. E autorizase a reproducir calquera fotografía ou imaxe obtida durante a realización das  
diferentes actividades do programa de Avellentamento Activo.
Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación de datos e oposición poderanse realizar nos termos previstos na citada lei.

Vigo, ………. de …….…………… de 201_
Asdo.: …………………………………………………. Asdo.: ………………………………………………….

Copia para o interesado
ANEXO I- ANO 201_
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SOLICITUDE PARTICIPANTES DE AVELLENTAMENTO ACTIVO

Apelidos ......................................................Nome ..............................

NIF ..............................................................Data nacemento...............

Enderezo ..................................................... CP.....................................

Teléfono ......................................................Ingresos mensuais:...........

¿Ten vostede autonomía persoal?...........................Si □  ............... Non□

Preferencia  de centro ou asociación  no que se 
realice o obradoiro
Preferencia de obradoiro a realizar:  

Datos do/a conxuxe ou parella

Apelidos ..........................................................................Nome  .........................................

NIF  .................................................................................Data nacemento........................

Teléfono ..........................................................................Ingresos mensuais:..................

¿Ten vostede autonomía persoal?..........................................Si .................... Non

¿Quere participar no obradorio?...........................................Si .................... Non

En caso afirmativo facilítenos os seguinte datos :
Preferencia  de centro  ou asociación  no que se 
realice o obradorio
Preferencia de obradorio a realizar:  

Preferencia de obradorio a realizar:

De acordo co previsto o artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, “Lei de protección de datos de carácter persoal”, infórmaselle de que os datos 
incluídos nesta solicitude, serán rexistrados en ficheiros automatizados responsabilidade do Concello de Vigo para xestión de usuarios con  
acceso aos ficheiros con datos de carácter persoal. E autorizase a reproducir calquera fotografía ou imaxe obtida durante a realización das  
diferentes actividades do programa de Avellentamento Activo.
Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación de datos e oposición poderanse realizar nos termos previstos na citada lei.

Vigo, ………. de …….…………… de 201_

Asdo.: …………………………………………………. Asdo.: ………………………………………………….

Copia para o Concello
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Documentación a presentar:

1.-Fotocopia  do DNI do solicitante e do seu cónxuxe ou parella.
2.-Xustificación documental dos recursos económicos 

Teranse en conta os ingresos da persoa solicitante e no seu caso do seu cónxuxe 
ou parella  e achegarán ambos a seguinte documentación :

 Fotocopia ,  correspondente ao último período impositivo  do Imposto sobre a 
Renda  das  Persoas  Físicas.  (Se  asina  a  autorización  do  Anexo  II,  esta 
información solicitarase directamente polo Concello á Axencia Tributaria)

 Fotocopia   da/s  pensión/s  actual  ou  prestación/s  (INSS,  MUFACE,...)  que 
perciba

 No caso de non percibir pensión achegará certificado negativo 

No  caso  de  que  a  persoa  solicitante  tivera  cónxuxe  ou  parella de  feito,  
entenderase  como  renda  persoal  a  metade  da  suma  dos  ingresos  de  ambos  os  
membros da pare
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ANEXO II
AUTORIZACIÓN SOLICITUDE DATOS

Solicitante:

D/Dª...............................................................................................NIF...........................

AUTORIZO ao Concello (Concellería de Política Social) a solicitarlles ás Administracións Públicas a 
documentación necesaria para completar a presente solicitude.
De acordo co previsto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, “Lei de protección de datos de carácter 
persoal”,quedo  informado/a  de  que  os  datos  incluídos  nesta  solicitude,  serán  rexistrados  en 
ficheiros automatizados responsabilidade do Concello de Vigo para xestión de usuarios con acceso 
aos ficheiros con datos de carácter persoal, e está prevista a cesión dos ditos datos á entidade  
colaboradora.
Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación de datos e oposición poderei
exercitalos nos termos previstos na citada lei.

Vigo, ___ de _________de 201_
Asdo.: ………………………………………………….

Cónxuxe/Parella

D/Dª...............................................................................................NIF..........................

AUTORIZO ao Concello (Concellería de Política Social) a solicitarlles ás Administracións Públicas a 
documentación necesaria para completar a presente solicitude.
De acordo co previsto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, “Lei de protección de datos de carácter 
persoal”,quedo  informado/a  de  que  os  datos  incluídos  nesta  solicitude,  serán  rexistrados  en 
ficheiros automatizados responsabilidade do Concello de Vigo para xestión de usuarios con acceso 
aos ficheiros con datos de carácter persoal, e está prevista a cesión dos ditos datos á entidade  
colaboradora.
Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación de datos e oposición poderei
exercitalos nos termos previstos na citada lei.

Vigo, ___ de _________de 201_

Asdo.: ………………………………………………….
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