
 COMUNICAT AL SOCI DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB 

Cerdanyola del Vallès, 18 de maig de 2020 

Abans de res, esperem i desitgem que totes les famílies del nostre Club us trobeu en perfecte estat 
de salut i d’ànim. 

Com ja sabeu, ens trobem davant d'una situació excepcional creada per la pandèmia del Covid-19. 
Des de la Junta Directiva, pensem que ja tenim la informació mínima necessària per informar i intentar 
aclarir les dubtes que alguns dels socis ens han fet arribar, mitjançant aquest comunicat.  

Al ser el Club una entitat esportiva sense ànim de lucre legalment creada i inscrita, l’és d’aplicació el 
que diu la nota de premsa que va enviar la Secretària General de l'Esport de la Generalitat de 
Catalunya, respecte a la devolució de quotes de socis durant la crisis sanitària del coronavirus, la qual 
conclou que aquest tipus d’entitats no estan obligades a fer-ho, ja que les quotes del socis són 
aportacions a fons perdut per a contribuir al manteniment de l'entitat i reflecteixen l'adhesió i 
pertinença a un projecte compartit per tots els socis que són copropietaris del Club (s’adjunta nota de 
premsa). 

Un cop informats d'això, us volem fer partícips de les accions tant econòmiques com esportives que 
s’han fet i es faran: 

 Pagament  de les nòmines i despeses corresponent al mes sencer de març a tots els 
col·laboradors, tant als que tenen contractes laborals, com els que estan acollits al sistema de 
Voluntariat. 

 Pagament de la quota de Seguretat Social i IRPF als mesos de març i abril. 

 Pagament del 50% de les nòmines d'abril i maig de les persones amb tasques 
imprescindibles  com són la Secretària, el responsable de Premsa i el Director Tècnic. 

 Pagament de despeses fitxes com són gestoria, telèfon, assegurances, protecció de dades, 
etc. 

 Disseny de pretemporada davant la possibilitat de poder oferir reiniciar l'activitat quan el 
Govern ho autoritzi, amb la previsió de que els nostres col·laboradors hauran de tornar a 
treballar al juny o amb mesos no habituals com podrien ser part de Juliol o part d’agost  i per 
tant, se'ls haurà de pagar el salari corresponent. 

 Confecció d’equips per temporada propera, en previsió de l’inici de la Temporada oficial  
2020-21 al Setembre. 

Una vegada aclarits tots aquest interrogants i es pugui avaluar les despeses totals de la temporada 
2019-20, en el cas de superàvit, aquesta Junta té la intenció de fer una reducció en les quotes de la 
temporada propera. 

Finalment, només us demanem comprensió i paciència, ja que com tots ja sabeu aquesta pandèmia 
ens ha agafat a tots d'improvís i ningú, ni persones ni entitats, estàvem preparats per afrontar-la, ni 
per sortir-ne amb facilitat. 

Seguim en contacte a través de la xarxes i us anirem informant de qualsevol novetat. 

MOLTES forces i ànims PER A TOTS !!!! (#Somverds) 

JUNTA DIRECTIVA CLUB BÀSQUET CERDANYOLA 

PRESIDENT 

 
JOSÉ MARIA BLANCO GUERRERO 
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Aclariments sobre el pagament de les quotes de 
les entitats i les empreses esportives durant la 
crisi sanitària del coronavirus 
 
En virtut de la declaració de l'estat d'alarma, per part del Govern de 
l’Estat, des del 15 de març de 2020, a conseqüència de la pandèmia del 
coronavirus, la qual cosa implica l’aplicació de mesures que afecten 
directament les persones consumidores, com ara el tancament de les 
instal·lacions esportives públiques i privades, la Secretaria General de 
l’Esport i de l’Activitat Física i l’Agència Catalana del Consum volen 
aclarir els dubtes existents sobre les quotes dels clubs i entitats 
esportives amb o sense ànim de lucre, i més concretament si aquestes 
quotes estarien afectades pel que preveu la normativa general de consum 
sobre el dret a la devolució dels imports pagats pels consumidors en cas 
que no es prestin els serveis. 
 
En primer lloc, pel que fa a les quotes socials abonades a entitats culturals i 
esportives sense finalitat de lucre, legalment creades i inscrites com a tals, 
no generen dret a devolució. Són aportacions a fons perdut per contribuir al 
manteniment de l’entitat i reflecteixen l’adhesió i la pertinença a un projecte 
compartit per totes les persones associades. Cal tenir en compte que si estem 
parlant de quotes a una entitat en qualitat de soci, i que aquesta condició 
comporti ser copropietari de l’entitat -cosa relativament freqüent en el cas de 
molts clubs i entitats esportives i culturals-, aquest fet exclou la relació de 
consum i, per tant, ja no hi hauria lloc a cap devolució. 
 
Si que es podria demanar, en canvi, la devolució de les quotes addicionals que 
eventualment s’hagin abonat per activitats opcionals ofertes per l’entitat que 
comportin una contraprestació directa i concreta com, per exemple, cursos 
d’aprenentatge o activitats especials de lleure i esbarjo. 
 
En aquest casos, i malgrat que la persona usuària té el dret al retorn dels 
diners pagats, l’Agència Catalana del Consum recomana que els consumidors 
busquin solucions pactades amb les empreses o les entitats que han organitzat 
i han cobrat per aquests serveis.  
 
Quotes de gimnasos 
 
En segon lloc, i respecte als serveis que es paguen per quotes (cursos, 
gimnasos, etc.) en empreses amb ànim de lucre, cal tenir en compte que si 
aquestes deixen de prestar un servei per tancament temporal de l'empresa a 
causa de força major -és a dir, ordres o instruccions del Govern, com és el cas 
actual-, l’usuari té dret a reclamar el retorn de la part proporcional de les 
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quotes, en funció del temps que hagi estat sense servei per causa del 
tancament; o bé pot acceptar altres compensacions, com ara serveis 
addicionals (monitor personal, ampliació d’horari, etc.) o descomptes. Si el 
servei no es pot reprendre un cop passat el període de suspensió, l’usuari pot 
reclamar el total dels imports que hagi pagat. 
 
En el cas que no es respectin aquests drets, l’Agència Catalana del Consum 
aconsella reclamar a l'empresa amb qui s’ha contractat el servei, sempre de 
manera que en quedi constància (full oficial de reclamacions, bústia de 
reclamacions en línia de l'empresa, correu electrònic, etc.). 
 
Si en el termini d'un mes l’empresa no respon o no s’arriba a un acord, es pot 
presentar una reclamació en el servei públic de consum del municipi o comarca 
on viu l’usuari o amb el formulari web de l’Agència Catalana del Consum. Des 
dels organismes públics de consum, es tramitarà la reclamació mitjançant els 
mecanismes de resolució alternativa de conflictes, que són sistemes gratuïts i 
voluntaris per a ambdues parts. Si cap de les opcions anteriors no dona un 
resultat satisfactori, es pot recórrer a la via judicial. En aquest cas, es recomana 
contactar amb una Organització de persones consumidores registrada a 
Catalunya. 
 
Finalment, sense minvar els drets que les persones consumidores han assolit 
al llarg del temps i que estan reconeguts per les lleis i els Tribunals, també s’ha 
de considerar que estem vivint una crisi social i econòmica de la qual no tenim 
precedents, que aquestes empreses afronten una manca de liquiditat molt 
important i que, en molts casos, els serà impossible retornar els diners. 
 
Per aquest motiu, es demana als consumidors que demanin la devolució dels 
diners només en els casos d’absoluta necessitat, evidentment sempre que les 
condicions que ofereixin les empreses i entitats siguin adequades i raonables. 
 
 
31 de març de 2020  
 


