
BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA DE PRAZAS DO SERVIZO DE CONCILIACIÓN A BAÑA 

MADRUGA DO CONCELLO DA BAÑA PARA O CURSO 2022-2023 

 

FINALIDADE 

Este servizo de conciliación, ten como principal obxectivo conciliar a vida familiar e laboral de 

toda a veciñanza Baña. Este servizo está xestionado directamente polo concello, sendo 

fundamental para prestar o servizo público que por parte da cidadanía se demanda.  

Con este programa, ademais de facilitar a conciliación, desenvolvese un proxecto educativo co 

obxectivo de que os menores aprendan hábitos alimentarios sans e un correcto comportamento 

na mesa, así como as normas básicas de hixiene, respecto, tolerancia, convivencia e educación 

en igualdade.  

 

DESTINATARIOS 

Enténdense como persoas usuarias do servizo as/os responsables das rapazas e rapaces (persoa  

ou persoas que teñan atribuída a patria potestade, tutela ou representación legal, de acordo 

co  Código civil e normativa complementaria), os propios menores que accedan ao servizo.  

A alta  no servizo pódese solicitar cando se inicie ou con posterioridade, se hai prazas vacantes.  

A baixa no servizo é libre e pódese presentar en calquera momento por escrito nas oficinas 

municipais encargadas de supervisar o servizo, segundo o establecido na convocatoria 

 

ESTRUTURA DO SERVIZO  

 

O servizo está dirixido á menores, a partir dos tres anos de idade ata os 16 anos.  

 

O servizo de madrugadores ofertase nos meses de setembro a xuño, ámbolos dous incluídos 

coincidindo co calendario escolar anual. Non se ofrecerá o servizo nas vacacións escolares e quedan 

excluídos tamén os días do calendario laboral marcados como festivos locais, autonómicos e 

estatais, nos que non se prestarán os servizos. 

 

INSCRICIÓN 

 

Establecerase un prazo de inscrición de 10 días hábiles; todas as solicitudes presentadas fóra 

de prazo irán a unha listaxe de agarda. 

 

As solicitudes deberán ser asinadas pola nai, pai ou titor/a legal do menor e presentaranse o 

igual que as solicitudes dos/as outros/as usuarios/as no Rexistro Xeral do Concello ou por 

calquera dos medios previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 

procedemento administrativo común das administracións públicas. 

 

No suposto de que, transcorrido o prazo de presentación de solicitudes, continuasen 

quedando prazas sen cubrir, calquera persoa interesada que cumpra co requisito relativo á 



idade de participación e presente a documentación requirida nas presentes bases, poderá 

solicitar a participación no servizo de madrugadores.  

 

Neste último caso, a admisión realizarase atendendo á orde de presentación de solicitudes 

ata cubrir o número total de prazas ofertadas. Consideraranse admitidos/as todos/as 

aqueles/as que cumprindo o requisito da idade, acheguen a documentación necesaria e 

aboen as taxas. 

 

Documentación: 

 
Esta solicitude deberá vir acompañada dos documentos seguintes: 

 

• A fotocopia do documento de identidade dos menores ou no seu defecto o libro de 
familia.  

• A fotocopia do documento de identidade da persoa titular da conta. 

• O impreso cuberto da orde de domiciliación de recibos 

• De ser o caso, o informe médico que acredite calquera tipo de tratamento especial. 
 
 
 
PREZOS PÚBLICOS 
 

As cotas serán aplicadas de acordo co determinado na correspondente ordenanza fiscal do 

ano  2019. Os/as usuarios/as realizarán o pagamento do servizo unha vez publicada a listaxe 

de admitidos e nun prazo de 10 días. 

 
 

Pagamento con base na ordenanza: 

 

A BAÑA MADRUGA 

 Mensual  Días soltos  

Sen almorzo  40 €/mes  
4€/día 
 

Con almorzo  50€/mes 

*As familias numerosas debidamente acreditadas, terán unha bonificación das cotas 

establecidas pola ordenanza dun 20%. 


