
   

ANEXO Á SOLICITUDE PARA ACOLLERSE Á REDUCIÓN DOS PREZOS EN 
MADRUGADOR@S 

As persoas usuarias poderán acollerse á redución do prezo das cotas fixadas en 
concepto de prezos públicos segundo o baremo establecido no anexo 1, mediante os 
que se avaliará a situación sociofamiliar, laboral–familiar e económica e a permanencia 
no programa no curso anterior, para o cal deberán achegar a seguinte documentación 
segundo o caso, debidamente compulsada: 

a) Título de familia numerosa, de ser o caso. 
b) Sentenza de separación, divorcio ou viuvez, de ser o caso 
c) Xustificación de ingresos económicos. Autorización asinada para que o concello 

solicite os datos da renda á Axencia Tributaria segundo modelo normalizado, 
xunto coas nómina da empresa liquidadas no ano que corresponda coa data da 
solicitude. 

d) Tarxeta de demanda de emprego e certificado do SEPE sobre a percepción de 
prestación e contía da mesma, se é o caso. 

e) Acreditación da condición de vítima de violencia de xénero, se procede, 
mediante algún dos documentos seguintes: 
 1º. Certificación da orde de protección ou da medida cautelar, testemuño ou 
copia autenticada polo/a secretario/a xudicial da propia orde de protección ou 
da medida cautelar.  
2º. Sentenza de calquera orde xurisdicional que declare que a muller sufriu 
violencia de xénero  
3º. Informe do Ministerio Fiscal que indique a existencia de indicios de 
violencia, auto de apertura de xuízo oral ou documento equivalente en que 
conste a existencia dos ditos indicios.  
4º. Informe dos servizos sociais e/ou sanitarios da Administración Pública, 
Autonómica ou Local en que se recolla a dita condición de vítima de violencia 
de xénero. 
6º. Informe dos servizos de acollida da Administración Pública, Autonómica ou 
Local en que se recolla a dita condición de vítima de violencia de xénero. 

f) Outra documentación, se procede, nos que consten incidencias familiares, 
económicas e sociais que puntúen no baremo. 

 
 
 
 
 
 



ANEXO I 
1.- Baremo de aplicación ás solicitudes de admisión no proxecto Madrugador@s para a 
redución da cota establecida: 
1.- Situación socio–familiar 
- Mulleres vítimas de violencia de xénero         5 puntos 
- Familia monoparental         4 puntos 
- Familia numerosa         3 puntos 
- Dous ou máis usuarios do mesmo núcleo familiar     2 puntos 
- Calquera outra situación socio–familiar susceptible de valoración  1 punto 
2.- Situación laboral – familiar 
- Familia monoparental en situación de desemprego 
 - Sen prestación económica        5 puntos 
 - Con prestación económica        3 puntos 
- Os dous proxenitores en situación de desemprego 
 - Sen prestación económica        5 puntos 
 - Con prestación económica        3 puntos 
- Un dos proxenitores en situación de desemprego 
 - Sen prestación económica                                                                 3 puntos 
 - Con prestación económica                                                                 1 punto 
3.- Situación económica dos membros da unidade familiar 
- Rpc mensual menor ou igual ao 75% do IPREM       5 puntos 
- Rpc mensual menor ou igual ao 125% do IPREM       4 puntos 
- Rpc mensual menor ou igual ao 175% do IPREM       3 puntos 
- Rpc mensual superior ao 175% do IPREM        2 puntos 
4.- Permanencia no programa 
- Por permanencia  do/a alumno/a no programa no curso anterior ( todos os meses e 
días de duración do programa)                                                        2 puntos 
 
2.- Segundo as circunstancias da unidade familiar anteriormente enumeradas, a suma 
dos seus puntos determinará  a redución aplicable, segundo a táboa seguinte: 
- De 15 puntos en adiante:     Redución do 50% das  cotas 
- De 10 a 15 puntos:             Redución do 25% das cotas 
- Menos de 10 puntos:     Sen dereito a redución 
 

3.- As persoas usuarias que presenten documentación tendente á aplicación da 
redución das cotas recollidas no parágrafo anterior deberán informar ao Concello, no 
prazo de 15 días hábiles desde a data en que se produza, da modificación de calquera 
das circunstancias que xustificasen a aplicación dos devanditos beneficios. O 
incumprimento desta obriga suporá, ademais da exixencia do pagamento das cotas 
que indebidamente deixaron de satisfacerse, a inmediata baixa no servizo da/o 
usuaria/o, e a prohibición de solicitalo por un período dun exercicio. 
 
4.- As reducións na cota non serán aplicables, en ningún caso, as/os usuarias/os 
ocasionais. 
 


