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FINDE EN LEITARIEGOS

A saída á Estación Invernal de Leitariegos (León) desenvolverase entre o 18 e o 20 de febreiro de
2022, con saída en bus o venres pola tarde e regreso o domingo tarde noite.  Con esta iniciativa
preténdese  fomentar  un  ocio  saudable  e  de  contacto  coa  natureza,  ademais  de  fortalecer  as
experiencias conxuntas e as relacións interpersoais da mocidade.

A saída inclúe: desprazamento ida e volta en autobús, aloxamento e pensión completa 3D/2N (Hotel La
Brañina – Villablino) , forfait 2D, alugueiro de material de esquí 2D (esquís, botas, bastóns e casco),
curso de esquí 4h (un/ha monitor/a por 10 participantes), seguros, monitores/as acompañantes 24h.
O servizo de pensión completa comeza coa cea do venres 18 de febreiro e remate coa comida do
domingo 20 de febreiro.

Ofértanse un máximo de 40 prazas (mínimo 20) para a mocidade de Ames entre os 15 (nados en
2006)  e  os  30  anos.  Os/as  participantes  deben  estar  empadroados  no  Concello  de  Ames
(comprobarase de oficio), ou no seu defecto, deben estar matriculados nun centro educativo de Ames
ou que seus pais traballen no termo municipal (tales circunstancias deben ser acreditadas).

INSCRICIÓN

Ábrese un prazo de inscrición do   18 ao 25 de xaneiro.   

As prazas serán cubertas por rigorosa orde de inscrición no rexistro.

Presentarase  preferiblemente  a  través  do rexistro  telemático na  sede  electrónica  do  concello
(https://sede.concellodeames.gal) ou presencialmente no rexistro de calquera administración pública
adherida á plataforma de intercambio rexistral (SIR).

Documentación a presentar:

• Ficha de inscrición cuberta e asinada

• Copia do DNI do/a participante e do pai/nai/titor-a en caso de menores

• Copia da tarxeta sanitaria 

• Certificado médico (no caso de que o/a participante teña tratamento ou doenza que deba ser
tido en conta, (de igual xeito, no caso de medicación específica ou alerxia alimentaria ou doutro
tipo).

O 27 de xaneiro pu  blicarase a lista de inscritos/as na páxina web municipal e nos taboleiro  
oficiais do concello.

CUSTE E PAGAMENTO (AUTOLIQUIDACIÓNS)

O custe da praza será parcialmente financiado pola Concellería de Mocidade, resultando un custe para
o/a usuario/a de 150,00€. 
Deberá  facer  o  abono  da  actividade  e  deste  xeito  formalizar  a  inscrición  SÓ despois  de  que  o
departamento  de  Mocidade  confirme  a  súa  praza.  Enviaráselle  o  impreso  de  pagamento
(autoliquidación) ao correo electrónico facilitado na inscrición. Neste documento indicaráselle o prazo
no que debe realizarse o abono.
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En caso de dispor de Certificado Dixital ou DNI electrónico poderá descargala autoliquidación a través
do enlace “Oficina Virtual  Tributaria”  que figura  na web  municipal  (www.concellodeames.gal)  ou a
través da banca electrónica de  ABANCA.

De non aboar o importe no prazo establecido, considerarase baixa inmediata no servizo sen posibilidade de recuperar
os importes aboados, agás causa xustificada.

EXENCIÓN DA TAXA

Exención do 100% da taxa: nos casos de emerxencia social, que conten con resolución do Concello
de Ames, tendo en conta o previsto no artigo 11.7 da Ordenanza Fiscal Xeral de xestión, recadación e
inspección dos tributos e doutros ingresos de dereito público do Concello de Ames e o regulamento
de emerxencia social do concello. De selo caso, deberase axuntar a documentación específica que
acredite tal condición mediante informe dos servizos sociais municipais.

RENUNCIA A PRAZA E DEVOLUCIÓN DA TAXA

No caso de que, por algún motivo xustificado, tivese que renunciar á praza, presentará instancia a tal
efecto a través da sede electrónica ou presencialmente no rexistros municipais.

As cantidades aboadas soamente serán devoltas cando non se poda utilizar o servizo por causa de
forza maior non imputable ao interesado/a. Estas causas deberán ser debidamente xustificadas na
solicitude de devolución que se formule, debendo achegar a esta os documentos xustificativos que en
cada caso correspondan. Fóra destes casos, non se efectuarán devolucións das cantidades aboadas.

A omisión,  falsidade dos datos o  dos documentos achegados serán causa de denegación,  con independencia  da
incoación do correspondente expediente sancionador.

IMPORTANTE:  Será  imprescidible  para  participar  na  actividade  acreditar  as  medidas
preventivas  de  seguridade  sanitaria  que  como  consecuencia  da  evolución  da  situación
epidemiolóxica da COVID-19 esixan as autoridades sanitarias nas datas previas á saída. 

Información xeral     

➔ Concellaría de Mocidade. Tel. 616.083.229. omix@concellodeames.gal     
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