PREZO PÚBLICO POLA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES PARA A XUVENTUDE
Artigo 1.- Obxecto1
O obxecto deste prezo público é o cobramento da participación nas actividades socioeducativas, de ocio e de iniciación
deportiva destinadas a mozos e mozas entre 14 e 30 anos.
Artigo 2.- Obrigación de pagamento
Están obrigados ao pagamento as persoas físicas que se inscriban nas diferentes actividades convocadas polo concello
no eido dos programas de intervención con mozos e mozas.
Artigo 3.- Importe2
Sempre que haxa praza dispoñibles despois da inscrición das persoas empadroadas en Culleredo, poderán inscribirse
persoas non empadroadas tendo prioridade as empadroadas en Culleredo.
En todo caso os grupos botarán a andar só no caso de ter cubertas polo menos un 60% das prazas con persoas
empadroadas en Culleredo.

Aquelas que se sinalen en cada nova convocatoria pública

De balde

Inscrición en roteiros que non requiran transporte, campionatos, torneos e participación en xogos populares
a) Para persoas empadroadas

1,00 €

b) Para persoas non empadroadas

3,00 €

Actividades de duración mensual ou de 4-5 sesións
a) Para persoas empadroadas, cada sesión de 1hora á semana

5,00 €/mes

b) Para persoas non empadroadas, cada sesión de 1hora á semana

15,00 €/mes

Excursións de longo percorrido dentro de Galicia
a) Para persoas empadroadas

7,00 €

b) Para persoas non empadroadas

21,00 €

Excursións de curto percorrido dentro da comarca
a) Para persoas empadroadas

5,00 €

b) Para persoas non empadroadas

15,00 €

Para actividades de carácter específico fixarase o prezo público no momento da súa convocatoria.
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Artigo 4.- Bonificacións3
Os xoves que exerzan cada ano de Antenas xuvenís nos centros formativos ou sexan voluntarios en activo da OMVOL
gozarán dunha actividade gratuíta ao ano das que convoque a casa da xuventude.
Queda a criterio dos profesionais do equipo municipal encargado do servizo establecer de oficio a gratuidade naqueles
casos que se estime oportuno, dadas as circunstancias persoais ou sociofamiliares, mediante informe social que se
acompañará ao procedemento da solicitude.
Artigo 5.- Nacemento da obriga
O nacemento da obriga prodúcese o primeiro día do mes natural con independencia do día en que se inicie a
participación na actividade e o pago realizarase por adiantado no período establecido na respectiva convocatoria sendo
motivo de suspensión do servizo o incorrer en débedas.
Aquelas persoas usuarias que se den de baixa e teñan pendente algunha mensualidade non poderán ser dados de alta
de novo sen previamente salda -la débeda.
Artigo 6.- Xestión
A xestión do prezo público corresponde á Unidade de Benestar Social.
Hai dúas modalidades de pago :
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•

A través de ingreso bancario do xeito que se especifique na convocatoria de cada período de inscripción.

•

De xeito excepcional, en efectivo, mediante CARTA DE PAGO se a matriculación na actividade, habendo plaza,
é posterior ao inicio de cada período de inscripción.
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