
Convocatoria do Programa Campamentos de verán específicos para 

persoas con discapacidade. 

A Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade vai a convocar, un 

ano máis, o Programa “Campamento de verán específicos para persoas con 

discapacidade”. Este programa permite gozar, durante 10 días, dunha estadía 

socializadora e de convivencia, nun espazo lúdico, humano, integrador, 

formativo e seguro; mediante o desenvolvemento de actividades dirixidas ao 

fomento de habilidades sociais, ao contacto coa natureza e o mar, ao 

coñecemento da propia cultura e á educación para a saúde.  

 

Prazas e duración 

Ofértanse 185 prazas no Albergue Xuvenil Gandarío de Bergondo (A Coruña), 

na Residencia de Tempo Libre de Panxón en Nigrán (Pontevedra) e na 

Residencia de Tempo Libre do Carballiño (Ourense) para aquelas persoas que 

teñan recoñecida a condición de persoa con discapacidade, unha idade 

comprendida entre os 11 e os 45 anos e presenten calquera tipo de limitación e 

/ ou necesidade especial. 

Este programa vaise levar a cabo en distintas quendas no período 

comprendido entre o 1 de xullo e 14 de setembro de 2021 . 

 

Requisitos: 

 Ter recoñecida unha porcentaxe de discapacidade igual ou superior ao 

33%.Ter unha idade comprendida entre os 11 e os 45 anos. Ter 

cumprida a idade mínima establecida ao inicio da quenda e non superar 

a máxima ao seu remate. 

 Estar empadroados nalgún concello de Galicia. 

 Non padecer enfermidade transmisible con risco de contaxio. 

 Non presentar trastornos que poidan alterar a convivencia durante o 

transcurso da actividade. 



 Ter unha capacidade mínima de comunicación e de participación nas 

actividades que se van desenvolver. 

 Ter unha mobilidade acorde coas características da instalación que 

solicita. 

Non se admitirá a participación nos campamentos se o solicitante se atopa 

nalgunha das seguintes situacións: 

 É diagnosticado positivo por COVID-19 segundo os criterios médicos 

vixentes. 

 Presenta calquera sintomatoloxía (tos, febre, dificultade ao respirar) que 

poida estar asociada co COVID-19 durante os 14 días previos á súa 

participación. 

 Estivese en contacto estreito ou compartindo espazo sen gardar a 

distancia interpersoal con algunha persoa afectada por COVID-19 nos 

14 días previos á súa participación. 

 

Servizos ofertados: 

 Aloxamento en albergue ou residencia, segundo o destino solicitado. 

 Manutención en réxime de pensión completa. 

 Programa de actividades de animación sociocultural. 

 Material necesario para a actividade. 

 Equipo técnico de persoal especializado en animación sociocultural, 

actividades de tempo libre e náuticas. 

 Atención sanitaria de primeiros auxilios e seguro de accidentes. 

 

Modelo de solicitude e de informe médico: 

A solicitude e o informe médico formalizarase nos impresos oficiais 

establecidos para o efecto e terán que estar asinados polas persoas que 

corresponda. Estes impresos estarán á disposición das persoas interesadas, 

desde o día 19 de maio de 2021 na páxina web 



http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/portada/campamentos-veran 

 

Prazo e lugares de presentación de solicitudes: 

O prazo de solicitudes estará aberto desde o 20 de maio ata o día 4 de xuño de 

2021 

As solicitudes, acompañadas da documentación requirida, presentaranse por 

calquera dos medios establecidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 

procedemento administrativo común das Administracións Públicas e dirixiranse 

á: 

Consellería de Política Social 

Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade.  

Edificio administrativo San Caetano, s/n. 

15781 Santiago de Compostela. 

 

Custo da praza e bonificación: 

As persoas participantes deberán ingresar a cantidade establecida no anexo I, 

nos termos que se lle indiquen ao notificarlle a concesión da praza. 

Ese importe pódese reducir nun 50% se a persoa ten o título de familia 

numerosa e nun 25 % se ten carné xove. Estes descontos non serán 

acumulables en ningún caso. 

No caso de acollerse a algunha destas dúas condicións terase que acompañar 

coa solicitude o documento acreditativo (fotocopia do título de familia numerosa 

ou do carné xove en vigor, segundo proceda). 


