QUOTES MENSUALS ANY 2020
Desgravació fiscal 2020
Primers 150 €
A partir de 150 €

Soci Nou

> 3 anys

75%

75%

30,00%

35,00%

Soci antiguitat
< 3 anys

Soci antiguitat
> 3 anys

Quota mensual
bruta

Quota mensual
neta

Quota mensual
neta

Actiu

82,90 €

52,41 €

48,89 €

Infantil

58,00 €

34,98 €

32,70 €

Infantil 4rt familiar

52,30 €

30,99 €

29,00 €

Infantil de 3-5 anys

24,65 €

11,63 €

11,02 €

Soci 1 i 2 anys

4,05 €

1,00 €

1,00 €

Desgravació fiscal quotes del 2020
Categoria

Les quotes mensuals tenen un incentiu fiscal que s’aplica de la següent manera:
Per a l’exercici 2020 aquests percentatges seran del 75% respecte als primers 150€ i el 35% per
a la resta (o 30% en funció del temps).
Compra Títol de soci per persona: 336,57 €
Condicions de pagament:
a) Al Comptat (secretaria o facturació)
b) 24 terminis sense recàrrec
1r pagament a la firma del document: 36,57 € + 12,50 €
L’import restant es liquidarà a raó de 12,50 € durant 23 mesos a partir del mes següent de la
signatura d’aquest document, que es passaran al cobrament el dia 1 de cada mes junt amb la
quota mensual.
Clàusula resolutòria
L’impagament de qualsevol venciment dels indicats significarà la pèrdua de la condició de Soci i la baixa
del Club.
Els imports liquidats a compte previs a l’impagament quedaran en poder del club com a compensació.
En cas de donar-vos de baixa del club abans de la liquidació total del Títol Social els imports liquidats
quedaran en poder del Club.
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REGAL DE BENVINGUDA

1 Quota mensual gratuïtes (12è mes de soci)

25% descompte a la botiga Esportiva del Club (primera compra)
25% descompte a la perruqueria del Club en un servei de color.

1 classe de Tennis o Pàdel gratuïta
(horaris limitats a la disponibilitat de l’entrenador)

1 classe dirigida del gimnàs gratuïta en la modalitat que
escolliu: indoor-bike, zumba o ioga

*Promocions personals i intransferibles.
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