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QUOTES DURANT COVID19 
 
La raó social del Club, a l'ésser una Entitat sense ànim de lucre, els seus 
Estatuts i Normativa condiciona totalment les respostes als socis/es, ja que 
l'únic òrgan amb poder de decisió és l'Assemblea General de Socis.  
 
Durant aquest període només s’han facturat les quotes de soci/a, no així els 
serveis o quotes esportives.  
 
La contribució que paguen els associats, són les quotes pel manteniment de 
l’Entitat, de conformitat amb el previst als Estatuts socials de l ‘Associació titular 
del Club. En aquest sentit, dites quotes no deriven d’una relació contractual 
subsumible en la normativa de consumidors i usuaris, si no en la legislació 
d’associacions. 
 
Les quotes abonades són aportacions a fons perdut per a contribuir al 
manteniment de l'entitat i reflecteixen l'adhesió a l'entitat i la pertinença al 
projecte que té com a finalitat bàsica el foment, el desenvolupament i la 
pràctica continuada de l'activitat física i esportiva i són els seus socis/es qui 
permeten la seva existència.  
 
Pots trobar la Nota de l’Agència Catalana de Consum que ens ha fet arribar el 
Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya a la nostra pàgina 
web: https://clubesportiumediterrani.com/noticia/143/nota-de-agencia-catalana-
de-consum---generalitat-de-catalunya/  
 
Per aquest motiu també ha estat publicat en la nostra pàgina web l'opció de 
beneficiar-se fiscalment que el soci pot realitzar en la declaració de la Renda 
2019. 
En l'Assemblea General de socis/es, on serà presentada la situació social i 
econòmica del Club,  en ser constituïda per socis/es, seran determinades les 
mesures compensatòries a realitzar tant amb els socis/es que han continuat 
pagant les quotes socials durant aquest període, com les mesures a realitzar 
per a garantir la viabilitat del Club. 
 
S’ha continuat treballant per buscar solucions conjuntes per als socis, per 
assegurar als treballadors, per afrontar els pagaments de les factures anteriors 
al tancament del Club, la baixada d’ingressos que hem tingut al no facturar les 
quotes de serveis i una possible acció en les quotes pròximes. Tal com es va 
fer arribar en un comunicat de LA JUNTA INFORMA: 
https://clubesportiumediterrani.com/noticia/67/la-junta-informa/  
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