TARIFAS XIMNASIO MUNICIPAL DE BARREIROS
1.- Empadronados en Barreiros:
a) Abono individual:
a. Entrada diaria: 5 €
b. Abono mensual: 20 €
c. Abono anual: 200 €
b) Abono familiar:
a. Abono mensual: 40 €
b. Abono anual: 400 €
c) Actividades: 40 € por temporada.
d) Fisioterapia e masaxes: 10 €/sesión.
2.- Non empadronados en Barreiros:
a) Abono individual:
a. Entrada diaria: 8 €
b. Abono mensual: 30€
c. Abono anual: 250 €
b) Abono familiar:
a. Abono mensual: 60 €
b. Abono anual: 600 €
c) Actividades: 50 € por temporada
d) Fisioterapia e masaxes: 12 €/sesión.
3. - Por emisión do carnet de usuario: 10 €
4.- Por renovación do carnet: 5 €
5.- Aplicarase unha reducción das cuotas ó 75% no caso de parados sen prestación e do 50%
no caso de parados que sí estean recibindo prestación. Esta situación revisarase
trimestralmente.
6.- Os xubilados e pensionistas terán unha reducción das cuotas no 25%.
7.- Os minusválidos terán unha reducción das cuotas no 50%.
8.- Os estudantes terán unha reducción das cuotas nun 25%.
-

A forma de acreditar o empadronamento será co correspondente certificado (de
empadronamento ou convivencia) expedido polo concello de Barreiros.
Por unidade familiar entendese a integrada polos cónxuges ou persoas vinculadas por
unión de feito reconocida e inscrita no rexistro oficial correspondente, así como os
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fillos que conviven cos pais. A estos efectos presentarase certificado de convivencia
expedido polo concello en que residan.
- A condición de xubilado, pensionista, parado con ou sin prestación, estudante ou
minusválido acreditaráse mediante a correspondente documentación oficial na que así
consten ditas condicións e terán carácter persoal, agás a reducción dos parados que lle
afectará tamen ao abono familiar.
- Os abonos son persoais e en ningún caso se poderá acceder ás instalacións con abonos
de outras persoas que non sexan os titulares do mesmo.
- O xustificante da entrada diaria ou do abono correspondente deberá levarse sempre
que se queira facer uso das instalacións e debe mostrarse cando llo solicite o persoal
de control.
Para os servizos de fisioterapia e masaxes deberá solicitarse cita coa antelación que indique o
persoal responsable do servizo.
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