QUOTES MENSUALS ANY 2018
Desgravació fiscal 2017
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

80,90 €

51,01 €

47,59 €

Infantil

56,60 €

34,00 €

31,79 €

Infantil 4rt familiar

51,00 €

30,08 €

28,15 €

Infantil de 3-5 anys

24,05 €

11,21 €

10,63 €

Soci 1 i 2 anys

3,90 €

0,98 €

0,98 €

Numerari

45,40 €

26,16 €

24,51 €

Desgravació fiscal quotes del 2017
Categoria

Les quotes mensuals tenen un incentiu fiscal que s’aplica de la següent manera:
Per a l’exercici 2018 aquests percentatges seran del 75% respecte als primers 150€ i el 35% per
a la resta (o 30% en funció del temps).

Soci Temporal Actiu sense Títol
És la persona que està autoritzada temporalment a ser soci del club sense obligació prèvia de possessió nominativa
d’un títol social.
Aquesta condició serà sempre temporal pel que fa a la permanència i limitada en quant el nombre de beneficiaris que
s’hi pugui acollir, segons el que determini en cada moment l’Assemblea de Socis.
Un cop vençut el termini assenyalat per l’Assemblea, el soci Temporal sense Títol tindrà l’obligació d’adquirir un títol
social. En cas de no fer-ho serà donat de baixa automàticament del Club sense poder retornar novament a la situació de
soci Temporal.
Mentre gaudeixi d’aquesta condició, tindrà dret a utilitzar totes les instal·lacions socials esportives i serveis que ofereix
el Club, però no podrà participar amb veu i vot a les Assemblees ni podrà formar part de la Junta Directiva.
Es podrà gaudir de la condició de soci Temporal sense Títol per un període màxim de tres anys a comptar des del
moment de l’alta. L’assemblea té la potestat de modificar la durada d’aquest període.
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REGAL DE BENVINGUDA

1 Quota mensual gratuïtes (12è mes de soci)
½ hora de massatge facial

25% descompte a la botiga Esportiva del Club
25% descompte a la perruqueria del Club

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
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