
INSCRICIÓN CAMPAMENTOS DE 

CONCILIACIÓN 2021 Espazo para o rexistro 

Concello de Marín CO804 

Solicitante (nai /pai ou titor/titora) 

DNI/NIE Nome e apelidos 

Enderezo 

Teléfono móbil Teléfono fixo Correo electrónico 

Persoa participante (neno/nena que nacera entre o 2009 e 2018) 
Nome e apelidos Data de nacemento 

Opción por orde de prioridade 

MARQUE: 1 (OPCIÓN PREFERENTE) E OPCIÓN COMPLEMENTARIA. NO CASO DE NON TER NINGUNHA 

PREFERENCIA MARQUE X

1 - 15 xullo 19 - 30 xullo 2- 13 agosto 16 - 31 agosto 

CEIP da LAXE 

Casa Cultura Mogor 

Casa Cultura Seixo 

Opcións 

Respiro parental de 7:30 a 9:00 h Indicar tramo horario necesario 

 Si  Non 

Interese en repetir quenda se houbera praza dispoñible noutra data 
 Si  Non 

Normas para beneficiarse dos campamentos de conciliación 

- A cobertura será por rigorosa orde de inscrición.

- Só para nenos e nenas empadroadas en Marín, agás cando unha quenda non estea completa, que se terán en conta outras

preferencias.

- Só se poderá participar nunha quenda, agás que queden prazas sen cubrir.

- Nos campamentos de conciliación deberase dar cumprimento aos protocolos establecidos para a COVID-19.

PREZO PÚBLICO E FORMA DE PAGO 

1.-  Prezo público: O prezo público dos campamentos de verán é de 30 €. 

2.- Forma de pago: O pago do prezo público poderá realizarse mediante domiciliación bancaria, pago telemático ou pago presencial 

nas oficinas da Tesourería municipal. 

Opción 1: Pago por domiciliación bancaria. Para elo o solicitante debe autorizar ao Concello de Marín a adebedar na conta que se 

indique (da que o solicitante debe ser titular) o importe do prezo público.  

O cargo na conta do solicitante será realizado o 4 de xuño de 2021.  

A domiciliación que se autorice será exclusiva para o pago do prezo público de campamentos de verán do ano 2021, non afectando ao 

outros tributos ou ingresos de dereito público nin a períodos posteriores.   

Se o cargo do prezo público non é atendido nos prazos establecidos para elo, considerarase que NON foi efectuado o pago.   

Opción 2: Pago telemático. Ata o día 7 de xuño de 2021. Para elo o solicitante pode efectuar o pago con cargo a unha tarxeta 

bancaria a través da pasarela de pago do Concello de Marín, seguindo o seguinte procedemento: 

2.1.- Entrar na sede electrónica do Concello de Marín (sede.concellodemarin.es), opción RECIBOS E IMPOSTOS, módulo de 

AUTOLIQUIDACIÓNS DE TAXAS E PREZOS PÚBLICOS, opción CAMPAMENTOS DE VERÁN.  

2.2.- Xerar a autoliquidación: Deberá efectuarse a correspondente autoliquidación por importe de 30,00 euros. 

2.3.- Elixir opción de pago: unha vez elaborada a autoliquidación deberá escollerse a opción de PAGAR ONLINE, que o dirixirá a 

unha pasarela de pagos na que pode efectuar o pago con cargo a unha tarxeta emitida por calquera entidade financeira. 

2.4.- Efectuar o pago. Elixir a opción de PAGO POR LA PASARELA DE CECA e premer o botón de PAGAR CON TARJETA 

Opción 3.- Pago nas dependencias da Tesourería do Concello de Marín. O pago realizarase en horario de 9:00 a 14:00 horas entre 

os días 1 e 11 de xuño, para o que debe solicitar cita previa na sede electrónica do Concello de Marín ou chamando ao número de 

teléfono 986.88.03.00 



 

 

PAGO MEDIANTE DOMICILIACIÓN BANCARIA. ORDE DE DOMICILIACIÓN (cubrir unicamente se opta 

polo pago mediante cargo en conta) 

 

  Solicito que o pago do prezo público do campamento de verán do ano 2021 sexa realizado mediante cargo na conta que se indica a 

continuación e da que, baixo a miña responsabilidade, declaro que son titular.  

 

 

Código IBAN:   
 

Mediante a sinatura desta orde de domiciliación o ordenante autoriza (A) ao Concello de Marín, con CIF P3602600C, a enviar 

instrucións a súa entidade financeira para adebeda na súa conta, e (B) á entidade financeira para efectuar o adebedamento na súa 

conta seguindo as instrucións do Concello de Marín.  

  
 

 

Marín, 

 

 

Asinado:  
 

Sra. Alcaldesa do Concello de Marín 
O interesado AUTORIZA e DA o seu CONSENTIMENTO informado, libre e específico ó Concello de Marín para o tratamento dos datos persoais aquí reflectidos para actividades que son 

propias do mesmo, para o seguimento e xustificación da actividade no exercicio dos poderes públicos ostentados por esta Administración en aras de dar cumprimento ao interese xeral 

propugnado polo artigo 103 da CE en relación co disposto na Lei 39/2015, de 2 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. O órgano responsable e 

encargado do tratamento é o Concello de Marín cuxa dirección é Avda. De Ourense s/n 36900 Marín (Pontevedra), todo ó que se informa ós efectos dos artigos 6 e 7 do Regulamento n.º 

2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 (RXPD). Os datos proporcionados neste modelo normalizado e documentación anexa, pasarán a formar parte dun 

Rexistro do Concello de Marín (Pontevedra), onde poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición (incluíndo expresamente a limitación do tratamento) dirixindo ao 

Concello solicitude neste eido. Así mesmo, informámoslle que o tratamento dos seus datos será realizado de acordo co disposto no RXPD. 
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