
 

 

 

PROCESSOS ADMINISTRATIUS 

a) Pagament de quotes 

• L’alta al centre es formalitzarà a les oficines o a control de pistes del club. És necessari fotocòpia del DNI i fotocòpia 
del compte bancari. 

• Per noves altes des de l’1 de maig fins al 30 de setembre es pagaran 6 quotes íntegres per avançat.   

• Els rebuts es cobraran en els primers 5 dies de cada mes mitjançant rebut bancari. 

• Les altes formalitzades  a partir del dia 15 es cobrarà el 50% del mes en curs. 

• En pagaments de 6  i 12 quotes mensuals per avançat es practicarà un descompte d’un 10% i un 15% 
respectivament. Aquest descompte no és aplicable per noves altes. 

• En cas d’aturada tècnica d’un espai o servei per tasques de manteniment i/o adequació, l’usuari no tindrà dret a cap 
compensació econòmica. 

• La Junta Directiva té la potestat de revisar les quotes  una vegada a l’any com a mínim. 

• Les altes formalitzades  a partir del 1 de març tornaran a pagar drets d’entrada de 65 Euros. 

b) Cobrament de quotes impagades 

• La devolució de rebuts domiciliats ocasionarà la pèrdua de la condició d’abonat/i o soci. Per tornar a recuperar-la cal 
pagar els imports pendents, les despeses de devolució i els drets d’inscripció vigents. 

• La Direcció té la potestat de posar un recàrrec (màxim d’un 5%). 

• En cap cas,  un soci que ha causat baixa per impagament pot ser convidat per un altre. 

c) Modificació i baixes 

• Les notificacions de baixa i les modificacions de les dades bancàries cal presentar-les abans del dia 20 del mes 
anterior. No es farà cap devolució si la baixa es comunica amb posterioritat. 

• La notificació caldrà fer-la personalment, per fax o per correu electrònic, de tal manera que la petició quedi 
enregistrada amb la signatura del sol·licitant, a qui s’enviarà una confirmació de la baixa. No s’acceptarà cap 
d’aquestes gestions per via telefònica. 

• Un abonat/ i o soci que hagi causat baixa no podrà formalitzar un alta nova fins que no hagin transcorregut un període 
mínim de 6 mesos des de l’última baixa. 

• El canvi de quota motivat per la modificació del tram d’edat es farà de forma automàtica, prèvia notificació a 
l’interessat.  

d) Baixes temporals 

• En els casos que el centre esportiu estipuli, l’abonat pot sol·licitar la baixa temporal. 

• El període per gaudir de la baixa temporal serà mínim 2 mesos i màxim de 12, i es pagarà la corresponent quota 
reduïda estipulada. 

e) Qüestionari d’Inici a l’Activitat Física (QUAF) 

• Es recomana omplir un Qüestionari d’Inici a l’Activitat  Física (QUAFF) abans d’iniciar una activitat esportiva i 
especialment al col·lectiu de persones de més de 65 anys. 

f) Altres 

• Suggeriments i queixes: els usuaris disposen d’un imprès per fer arribar els suggeriments i les queixes que creguin 
oportuns a la direcció del centre. 

Llegit i accepto en data  ..... / ............../ ............. 

 


