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Aprobación da modificación dos artigos 4 e 5 da Ordenanza número 28.2 reguladora 

dos prezos públicos Campamento Urbano do Concello de Melide. 

 

EDICTO 

 

Unha vez aprobado pola Xunta de Goberno Local de data 03/06/2021 a modificación dos 

artigos 4 e 5 da Ordenanza número 28.2 reguladora dos prezos públicos Campamento 

Urbano do Concello de Melide, acórdase a súa publicación para xeral coñecemento, 

quedando redactada a dita modificación nos seguintes termos: 

ARTIGO 4.- Tarifa. 

Nos campamentos de verán será necesario a inscrición por quendas enteiras, non sendo 

posible a inscrición por días soltos. 

O prezo público será de 16 euros/semanais para cada neno/a. 

 

Aquelas familias, con dous ou máis membros inscritos no campamento urbano, terán 

unha bonificación do 50% na tarifa de cada membro inscrito a partir do segundo. 

Aqueles nenos e nenas de familias con baixos ingresos no Concello de Melide, gozarán 

dunha bonificación do 100% cando o total dos ingresos da unidade familiar non superen 

o importe correspondente da RISGA. Deberán presentar no momento da inscrición un 

informe do/a traballador/a social do Concello de Melide que así o confirme. Para a 

admisión da praza seguirase o mesmo procedemento que no resto das solicitudes. 

ARTIGO 5.- Normas de xestión. 

1.- O Concello de Melide aprobará mediante Decreto da alcaldía a duración do 

campamento urbano, as quendas, o número máximo de participantes así como o 

prazo de inscrición.  

2.- As persoas interesadas en participar no campamento urbano deberán solicitalo 

previamente, presentando a correspondente inscrición no rexistro de entrada no 

concello e poderá facelo ata 5 días NATURAIS antes do inicio do campamento. 

Terán preferencia de acceso á praza aqueles solicitantes empadroados no Concello 

de Melide. 

Xunto coa solicitude deberá presentarse fotocopia do cartón sanitario do neno/a e o 

xustificante de ter feito o pagamento polas quendas solicitadas.  

2.- Unha vez comezado o campamento, a inscrición quedará aberta podendo 

solicitarse a baixa ou alta nas sucesivas quendas, sempre e cando se faga ata o 

mércores antes da semana en cuestión, por escrito e por rexistro de entrada no 

Concello de Melide.  

3.- Procederá á devolución do prezo público a aqueles inscritos que queden sen 

praza en algunha ou todas as quendas e tamén a aqueles que presenten baixa no 

prazo e na forma establecida (ata o mércores antes da semana en cuestión). 
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Melide, 3 de xuño de 2021 

O alcalde, 

José Manuel Pérez Penas 

Documento asinado electrónicamente. 
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