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PRAZOS E FORMALIZACIÓN DA INSCRICIÓN 

1º PRAZO, do 16 ao 28 de xuño.  Para as persoas inscritas no curso anterior.

PROCEDEMENTO:

Cubrir o modelo normalizado que facilitará o Concello a través da web.concellodeames.gal e
presentalo no  Rexistro Electrónico Xeral do Concello de Ames, ou na sede electrónica do
Concello  (https://sede.concellodeames.gal/es/).  Tamén  se  poderá  presentar  no  Rexistro
presencial nas oficinas de Bertamiráns e do Milladoiro solicitando cita previa.

Pagar as taxas seguindo as instrucións da folla de autoliquidación

Os  impresos  para  facer  efectivo  o  pagamento  (autoliquidación)  enviaranse  ao  correo
electrónico que consta nas bases de datos da Oficina de Recadación para tal efecto. Estes
documentos indicarán os prazos nos que debe realizarse o aboamento. 

No caso de dispor de certificado dixital ou DNI electrónico poderá descargar o documento
de  pago e  aboar  o  importe a  través  do  enlace  “Oficina  Virtual  Tributaria”:
https://ames.tributoslocales.es/, (tamén figura na web municipal: www.concellodeames.gal).

Excepcionalmente poderase solicitar o impreso de pagamento de xeito presencial en:

 Oficina de Recadación do Milladoiro (Rúa da Viorneira, nº 6).

 Oficina de Recadación de Bertamiráns (Praza da Horta de Abaixo, nº 6). Tamén en
horario de tarde os luns e mércores (de 16:15h a 18:30h).

 A través do correo electrónico ames@canaltributos.com, Teléfono: 981 884 896

De non   facer     efectivo o pagamento   nos prazos establecidos,   tramitarase a   baixa inmediata no  
servizo.

O día 1 de xullo publicarase unha listaxe coas prazas libres.

2º PRAZO, do 4 ao 15 de xullo. Para novas inscricións nos grupos que queden prazas libres. 

As prazas adxudicaranse por orde de entrada da ficha de inscrición no Rexistro. 

PROCEDEMENTO:

Cubrir o modelo normalizado seguindo as  instrucións  que  se indican  anteriormente no 1º
prazo de inscrición.
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Logo da comprobación por parte do Departamento de Cultura da existencia de
praza vacante, enviarase á persoa interesada  a confirmación de praza e a folla de
autoliquidación para que proceda a facer efectivo o pagamento seguindo o mesmo 
procedemento que se indica anteriormente, no 1º prazo de inscrición.

As solicitudes que non obteñan praza pasarán a formar parte da lista de agarda por se 
houbese algunha baixa ao longo do curso.

INSCRICIÓN AO LONGO DO CURSO: No suposto de inscricións que se formalicen unha
vez comezado o curso, o importe da cota será o resultante de multiplicar a tarifa mensual
(incluído o mes da propia inscrición), polo número de meses que restan para rematar o curso.

CALENDARIO: As clases comezarán o 20 de setembro en Bertamiráns e o 21 de setembro no
Milladoiro e rematarán a última semana de xuño de 2023.

* O Concello de Ames poderá realizar as modificacións que estime oportunas  por motivos
debidamente xustificados. 

NÚMERO DE INSCRICIÓNS  NECESARIO  PARA FORMAR GRUPOS: Para formar grupo
será necesario que se cubran a metade máis unha do máximo de prazas ofertadas.

BAIXAS: Deberanse tramitar  por escrito  e  poderá devolverse a  cota correspondente en
supostos de baixa por forza maior (enfermidade acreditada).

* Se o alumno/a non acode á clase durante un mes consecutivo e non xustifica por
escrito a dita ausencia, poderá darse de baixa de oficio e ofrecerlle a praza a outra
persoa.

• PREZO PÚBLICO DAS ESCOLAS CULTURAIS

IDADES PREZO

Menores de 18 anos 40 €

 2º membro menor de 18 anos 20 €

3º e restantes membros menores de 18 anos 10 €

Maiores de 18 anos 50 €

* En casos excepcionais, por resolución do órgano competente e previo informe dos
Servizos Sociais, poderase acordar a exención total/parcial das tarifas.
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/
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A

NÚMER
O DE

PRAZAS



BERTAMIRÁ
NS

TEATRO 
INFANTIL E 
XOGO 
DRAMÁTICO
3 a 6  anos

Auditorio da 
Casa Cultura

Martes 
17:00 a 
18:00

1 hora
12

TEATRO 
INFANTIL E 
XOGO 
DRAMÁTICO
7 a 12  anos

Auditorio da 
Casa Cultura

Martes 
18:00 a 
19:00

1 hora 12

TEATRO 
INFANTIL E 
XOGO 
DRAMÁTICO
a partir de 12  
anos

Auditorio da 
Casa Cultura

Martes  
 19:00 a 
20:00

1 hora 12

O 
MILLADOIR
O

TEATRO 
INFANTIL E 
XOGO 
DRAMÁTICO
3 a 6 anos

Auditorio da 
Casa Cultura

Mércores 
17:00 a 
18:00

1 hora
12

TEATRO 
INFANTIL E 
XOGO 
DRAMÁTICO
7 a 12 anos

Auditorio da 
Casa Cultura

Mércores 
18:00 a 
19:00

1 hora 12

TEATRO 
INFANTIL E 
XOGO 
DRAMÁTICO
a partir de 12  
anos

Auditorio da 
Casa Cultura

Mércores 
19:00 a 
20:00

1 hora 12

GRUPO 
MUNICIPAL
maiores 18 anos

Auditorio da 
Casa Cultura

Mércores 
 20:30  a 
22:30

2 hora 12

• INFORMACIÓN  CULTURA:

Teléfonos: 981 535 940 e 662 377 444
Email: cultura@concellodeames.gal
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