
Què és un club?
Un club és una agrupació de persones lliurement 
associades que reuneix un nombre variable de 
membres o socis amb interessos comuns i que 
participen de les activitats que aquest organitza.

Una característica comuna de tots els clubs és 
l’absència d’ànim de lucre. 



Què NO és un club?
Un club NO és un gimnàs privat ni, per tant, una 

empresa.

Una empresa és una organització que pretén generar 
riquesa i ocupació a través de l’elaboració o 

comercialització d’un producte o servei.

Per tant, les empreses són organitzacions amb 
ànim de lucre. 



Per a què serveix la quota?

En un club esportiu com el nostre, les quotes són per a 
l’adequat sosteniment del projecte social i esportiu que 
desenvolupa, del seu patrimoni i de les instal·lacions 

que gestiona.

Aquestes quotes NO es regeixen pel Codi de Consum 
de Catalunya. 

Si pagues la quota social d’un club, n’ets membre i, per 
tant, en part, propietari. 



Per a què serveix la quota?

En un gimnàs privat, les quotes són una 
contraprestació pels serveis de què gaudeixen els 

clients.

Aquestes quotes sí que es regeixen pel Codi de 
Consum de Catalunya.

Si pagues una quota a un gimnàs privat, n’ets client.



Per què el CN Terrassa no 
cobrarà els serveis?

(cursets, activitats addicionals,…)

Perquè el preu pagat per aquests sí que es considera 
una contraprestació pels serveis gaudits.

Si no es poden gaudir, no n’és procedent el seu 
cobrament. 



Per què el Club ha fet un 
ERTO?

Per poder alleugerir al club del cost salarial, perquè 
mentre duri el tancament no es podran realitzar i, per tant, 
cobrar, els diferents serveis i activitats que el Club ofereix.

Malgrat tot, el Club complementarà, sempre que sigui 
possible, les prestacions dels treballadors per tal que 

percebin el 100% de la seva retribució.

El Club, però, manté uns serveis mínims de 
manteniment a la instal·lació, atenció al soci i serveis 

esportius i de salut virtuals. 



Per què es continuen girant
quotes? (1/2)

Perquè, a banda del cost salarial, el Club té moltes altres 
despeses estructurals i que són indispensables per a la seva 

sostenibilitat i la del seu patrimoni (les instal·lacions). 

Malgrat el que es pugui creure, tot i el tancament, és 
imprescindible mantenir el tractament i el filtratge de les 

piscines per evitar problemes amb l’aigua estancada dins els 
filtres, contaminacions i sedimentació de la sorra de sílex, 

motors amb dificultats per tornar a arrencar i, evidentment, la 
pèrdua i contaminació de la totalitat de l’aigua i els diferents 

elements del filtratge, entre d’altres. 



Per què es continuen girant
quotes? (2/2)

També cal mantenir la climatització del centre ja que, degut a 
l’existència de piscines i la humitat que això comporta, la 

manca de circulació d’aire i la conseqüent condensació podrien 
malmetre greument les estructures. 

Davant l’escenari d’incertesa actual i sense saber la possible 
durada del tancament, el Club no pot deixar d’ingressar les 

quotes socials, les quals, com hem esmentat abans, són per a 
l’adequat sosteniment del projecte social i esportiu que 

desenvolupa, del seu patrimoni i de les instal·lacions que 
gestiona.



Què passa si el club obté
benefici?

Com s’ha exposat abans, els socis del club en són els 
seus propietaris i, per tant, en seran els beneficiaris. 

Com a entitat sense ànim de lucre, tots els beneficis 
generats de l’activitat de l’associació s’han de 

reinvertir en la pròpia entitat i això es farà, com ja es fa 
habitualment, en forma d’avantatges per als socis, 
millores en la instal·lació actual, projectes de noves 

instal·lacions, etc. 


