COMUNICAT CNS
14 d'abril de 2020

Estimats socis i sòcies,
Seguint el fil del que vam comunicar el passat dia 24 de Març, la Junta
Directiva continua treballant per assegurar la viabilitat econòmica i social del
nostre Club, hem pogut ajustar encara més les despeses necessàries al
mínim imprescindible, i juntament amb l'esforç econòmic que la gran majoria
de socis i sòcies heu fet pagant les quotes socials del mes d'abril, de cara al
pròxim mes de MAIG, la Junta Directiva ha decidit:

1

Amb relació a les quotes socials. REDUCCIÓ FINS A UN 50% RESPECTE DE
LA QUOTA BASE (38,34 euros). De manera que la quota final per al mes de
maig serà de 19,17 euros. Tots els socis i sòcies que paguin menys d'aquesta
quantitat la quota serà la mateixa que la que han estat pagant fins al moment.

2

Els nostres socis podran gaudir de FINS A TRES QUOTES SOCIALS GRATIS
EN LA DECLARACIÓ DE L'IRPF del 2020. Gràcies a l'important treball
d'implementació realitzat durant les últimes setmanes, ser soci i sòcia del
Club (Entitat d'Utilitat Pública, concebuda per a la promoció de l'esport),
aportarà beneficis fiscals per la via de desgravació de quotes, que podran
superar els 100€ anuals.

3

ACTIVACIÓ AL CARNET DEL CLUB DE L'IMPORT DELS SERVEIS JA ABONATS
PERÒ NO GAUDITS DURANT LES DUES SETMANES DE TANCAMENT DEL
MES DE MARÇ. Amb relació a tots aquells socis i sòcies que tenen serveis
contractats i que durant les dues setmanes que el mes de març el Club ja va
estar tancat, s'activarà al carnet del Club l'import dels serveis contractats però
no gaudits, perquè quan el Club torni a obrir puguin gaudir dels serveis per
valor de l'import determinat, sempre i quan estiguin al corrent de pagament.

4

SUSPENDRE temporalment les QUOTES ESPORTIVES del mes de MAIG.

5

La mesura de reducció de la quota social exposada en el primer punt, suposa
un grandíssim esforç econòmic per part del Club que té com a principal
finalitat ajudar a aquelles persones/unitats familiars que puguin veure reduïts
significativament els seus ingressos durant el mes de maig.
Per aquest motiu i com a ACTE DE SOLIDARITAT i ajudant al sosteniment
econòmic del Club, que ens pugui permetre continuar adoptant en el futur
noves mesures de caràcter social sense comprometre la viabilitat econòmica
del Club, posem a disposició dels socis que, vulguin seguir pagant el 100% de
la quota, i aquells socis que tenen una quota molt reduïda i vulguin pagar els
19,17 euros establerts com a quota per al mes de maig, el següent enllaç, que
també trobareu a la web del Club, per tal de fer els tràmits corresponents.
https://www.nataciosabadell.com/quotes-cns-del-mes-de-maig/
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Com bé sabeu des del passat 13 de març, que la Generalitat de Catalunya va emetre la Resolució
SLT/737/2020, per a la qual s'adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control de
la infecció pel SARS-CoV-2 (COVID), el Club va haver de tancar les seves portes. A banda, el
Govern espanyol va decretar l'estat d'alarma, un estat d'alarma que de moment, s'ha allargat fins
al 26 d'abril.
El passat 24 de març vam emetre un comunicat per explicar les mesures que vam prendre amb
relació a les quotes socials, esportives i serveis per al mes d'abril.
Volem donar les gràcies a tota la gran majoria de socis i sòcies que amb un exercici de
compromís, esforç i solidaritat, han pagat les quotes de l'entitat corresponents al mes d'abril.
Aquestes quotes ens han permès poder fer front a totes les despeses, perquè encara que el Club
estigui tancat, aquestes despeses ja estaven compromeses i són altament elevades en un Club
que gestiona quasi 50.000 metres quadrats d'instal·lacions. Les decisions immediates que vam
haver d'afrontar no ens van deixar marge de maniobra i vam haver d'apel·lar a tots vosaltres
perquè, a través de les quotes, poguéssim fer front a la situació per afrontar el mes d'abril amb
garanties econòmiques.
Durant aquest temps hem estat treballant per reduir encara més les despeses derivades del
manteniment de les instal·lacions, ajustant-les al mínim imprescindible, i hem estat treballant en
altres àmbits per tal que les quotes del pròxim mes de maig s'ajustin a les necessitats
econòmiques imprescindibles del Club. Si bé hem ajustat despeses, no hem pogut reduir-les a
zero pels diferents compromisos de pagaments a proveïdors, subministraments (llum, gas, aigua,
etc.), pagaments d’inversions realitzades anteriorment, despeses financeres, entre d’altres coses.
Així mateix, durant aquest mes el Club seguirà complementant el 100% dels sous dels nostres
treballadors.
Amb relació a les quotes socials, aquestes les reduirem per al mes de maig fins al 50% respecte a
la quota base (38,34 euros). De manera que tots els socis pagaran com a màxim 19,17 euros
mensuals. Aquells socis que la seva quota estigui per sota els 19,17 euros, aquesta no variarà, i
seguiran pagant com fins ara.
Donat que la Junta Directiva, tal com marquen els nostres estatuts, no té potestat per deixar de
cobrar les quotes totals o parcials als nostres socis i sòcies, la part restant que quedi per pagar
de la quota de maig, serà l'assemblea de socis i sòcies compromissàries, que es convocarà en
temps i forma quan legalment es pugui, qui decidirà finalment si la part restant de la quota de
maig, quedarà condonada o s'haurà de pagar, en el temps i forma acordats.
Tots aquells socis que decideixin contribuir al sosteniment econòmic de l'entitat podran o bé
pagar la quota íntegra que han estat estat pagant fins ara. O bé, aquells socis que paguin menys
de 19,17 euros, fer un pagament per aquesta quantitat. Els tràmits els podeu fer en el següent
enllaç de la web del Club https://www.nataciosabadell.com/quotes-cns-del-mes-de-maig/
Tanmateix durant aquests dies hem estat treballant en mesures compensatòries, tal com vam dir
en el comunicat passat. És en aquest sentit, que aquests darrers dies s'ha fet un important esforç
d'implementació per aquest 2020 (i pròxims anys) dels avantatges fiscals que comporta ser soci
del Club.
El Club comunicarà a Hisenda el Gener 2021 a través del Mod. 182, el % de quota que cada soci
dedica a la promoció de l'esport i que dóna dret a deducció per l'any 2020 i que prenent com a
referència la quota actual i les aportacions a la promoció de l’esport que es van fer l'any 2019,
suposarien un estalvi de més de 100 € anuals que es recuperen com a deducció a la declaració de
la renda.
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A títol d’exemple amb una quota de 38,34€:
QUOTA
MENSUAL
38,34 €

€

QUOTA
ANUAL

% DRET
DEDUCCIÓ

460,08 €

30,38%

DEDUCCIÓ
IRPF
75%

ESTALVI
SOCI/A
104,84 €

Aquesta mesura, una vegada aprovada per l’assemblea, tindrà continuïtat en el temps, i els socis
del Club se’n podran beneficiar des d’ara i en endavant.
Finalment i comparant amb un Centre Esportiu convencional; la quota del club serà molt més
avantatjosa, doncs, el fet de ser una Entitat d’Utilitat Pública, sense ànim de lucre, ens permet a
tots els socis i sòcies gaudir d'aquests avantatges fiscals.
El Carnet del Club serà la targeta moneder on s’activarà per l’import equivalent als serveis que
teníeu contractats i que durant el mes de març no vau poder gaudir, per tal que, una vegada el
Club pugui obrir, gaudir novament d’aquests serveis, sense cost addicional. Per gaudir d’aquesta
targeta moneder caldrà que els socis estiguin al corrent de pagament.
Amb relació a les quotes esportives i seguint criteris semblants al de les quotes socials en quant
a la reducció de les despeses, i d’una banda tenint en compte que la situació de confinament i
l’estat d’alarma s’allargaran com a mínim fins el proper dia 26 d’abril, i de l’altra, havent constatat
a través de diferents fonts competents en la matèria, que serà molt probable que les
competicions federades no es puguin reprendre, hem considerat que les quotes esportives del
mes de maig, quedin congelades temporalment.
Treballarem per seguir donant als nostres socis i sòcies, en tant que copropietaris de l'entitat, les
millors garanties perquè a la tornada continuïn gaudint de l’esport i del Club, i seguirem treballant
de manera conjunta amb totes les institucions, perquè és també amb la seva ajuda que podrem
superar aquesta situació amb més facilitat, i continuar fent més gran la nostra centenària
història.
Us volem encoratjar a seguir ferms i amb ànims, a seguir-nos a les xarxes socials facebook
@cnsabadell, twitter @CN_Sabadell i instagram @cnsabadell, i esperem poder retrobar-nos tots
altra vegada, al nostre Club, al Club de tots.

Cordialment,

Claudi Martí
President del Club Natació Sabadell

