
                  

 

 

                    CONCELLO DE OUTES (A Coruña)  

                                                                                                                                                               

ACTIVIDADES DO CENTRO SOCIAL 
 
DATOS DO SOLICITANTE: 

Nome e apelidos 
 

DNI Ano de nacemento 

Enderezo 
 

Teléfono 

Data de inicio  Data de remate  

 
Descrición: 

Solicitude de praza para a participación nas actividades organizadas polo Centro Social do Concello de Outes. 

Tarifas e pagamento:  

ACTIVIDADE IMPORTE MENSUAL IMPORTE CUADRIMESTRAL REDUCIÓN 

Manualidades 
 Calceta/ Patchwork 2,50 € 10 €  

 Cestería 2,50 € 10 €  

 Vainicas 2,50 € 10 €  

 Coiro 2,50 € 10 €  

 Ximnasia terapéutica 5,00 € 20 €  

 Bailoterapia (Horario de mañá) 2,50 € 10 €  

 Bailoterapia (Horario de tarde) 2,50 € 10 €  

 Musicoterapia 2,50 € 10 €  

 Música e movemento 2,50 € 10 €  

 Corte e confección 6,00 € 24 €  

 Camariñas 2,50 € 10 €  

 Ximnasia de mantemento 2,50 € 10 €  

TOTAL IMPORTE CUADRIMESTRAL ACTIVIDADES  

  

SOLICITO a inscrición nas actividades sinaladas e AUTORIZO a domiciliación do importe na conta: 

CÓDIGO IBAN 
CÓDIGO 
BANCO 

CÓDIGO 
OFICINA 

D.C. Nº DE CONTA 

                        

TITULAR DA CONTA 
 
 

DNI DO TITULAR 
 
 

  
Outes,         de                      de  20____ 

 
 
  Asdo: 
 
 
 
 
 
ALCALDE DO CONCELLO DE OUTES. 
_____________ 
 
Reducións: 

As persoas que participen en 2 actividades simultaneamente teñen dereito a unha redución dun 50% no prezo da actividade cun prezo mensual 

inferior. As persoas que participen en máis de 2 actividades simultaneamente teñen dereito a unha redución do 50% no prezo de cada unha delas. 

Obrigación e prazos de pagamento: 

A obrigación de pago xurdirá, con carácter xeral, canda a iniciación da prestación do servizo correspondente, sen mingua do que dispoñen os 

apartados seguintes. Non obstante, cando por causas non imputables ao demandante do servizo este non se chegue a prestar, o Concello 

devolvera o importe efectivamente aboado. 

Se o usuario solicita a baixa na prestación do servizo antes do día 10 do mes, non xurdirá a obrigación de pagamento de dito período mensual. 
As tarifas non se ratean en ningún caso por períodos inferiores ao mes. 
O pagamento realizarase con periodicidade cuadrimestral e o prazo de pago será o primeiro mes de cada cuadrimestre. 


