
  

Concello de Castrelo do Val 

Rúa Toural 15, CASTRELO DO VAL. 32625 (Ourense). Tfno. 988419002. Fax: 988419122 

D. Vicente Gómez García, alcalde do concello de Castrelo do Val, tendo prevista a 

realización de actividades de conciliación extraordinarias por mor da crise sanitaria do 

Covid-19, dispoño aprobar por decreto os seguintes criterios de admisión e adxudicación 

das prazas que  este ano terán un  máximo  de 18 participantes. 

 

Requisitos para poder obter a unha praza nas actividades será: 

 

A idade de acceso das crianzas escolarizadas para participar nas actividades será de 3 a 

12 anos. 

Os ingresos da unidade familiar non poderá superar seis veces o IPREM. 

 

O/A solicitante debe levar empadroado/a no concello como mínimo seis meses. A 

comprobación realizarase de oficio a través do Padrón municipal, polo que non será 

necesario  achegar ningún documento acreditativo. 

 

Outros criterios valorables á hora de adxudicar praza, aparte de cumprir os requisitos 

anteriormente enumerados, serán os que seguen: 

 

Aquelas crianzas cuxos/as dous/dúas proxenitores/as estean traballando, igualmente en 

caso de familia monoparental .  

Aquelas crianzas que un/unha dos/das seus/súas proxenitores/as  traballe. 

Aquelas crianzas que non traballen ningún/ningunha dos/das seus/súas proxenitores/as. 

Aquelas crianzas que pertenzan a unidades familiares coa renda mais baixa. 

 

En caso de empate terán preferencia as persoas solicitantes que pertenzan a unidades 

familiares coas rendas máis baixas. 

 

A documentación a achegar para a inscrición : 

 *Ficha de Inscrición Cuberta (dispoñible na Casa do Concello a partir do luns 
29 de xuño do 2020, incluído, data de comezo das inscricións ata o xoves día 2 de 
xullo) así como autorizacións. 

 * Declaración da renda 2018 

 * Vida laboral actualizada. 

 

AS QUENDAS DAS ACTIVIDADES SERÁN: 
 

-5 de xullo-31 de xullo do 2020 (prezo:45€) 

-1 de agosto-31 de agosto do 2020 (prezo: 50€) 

O horario das actividades será de mañá de 9:00h a 14:00h. Non se admitirá 

ningún/ningunha participante que chegue  máis tarde das 9.30h. e non teña motivo 

xustificable. 

Se por calquera motivo xustificable, o/a participante necesitase facer a incorporación ou 

saída da actividade, fóra do horario establecido, deberá avisar previamente á persoa 

responsable da mesma; quen se encargará de levar a cabo dito labor da maneira menos 

prexudicial para o desenvolvemento das actividades programadas. 
 

 
 


