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1 - PRINCIPIS GENERALS
En funció del que determinen els Estatuts, les activitats i serveis han d’estar motivats per l’interès específic
dels mateixos associats.
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Les aportacions de l’Associació han de tenir caràcter d’ajuda i és necessari establir-les en funció dels costos
i del rendiment social de cada activitat.
La Comissió s’ha guiat en el desenvolupament del seu treball per criteris econòmics i amb una perspectiva
ètica, basada en els següents fets:
a) El dret o l’obligació de tots els associats a participar en el compliment dels principis estatutaris.
b) El suport econòmic de “la Caixa” ha de ser adequat i responsablement correspost, assegurant un
aprofitament òptim i eficaç per a l’Associació.
c) Que els recursos que tant “la Caixa” como els mateixos associats aporten a l’Associació poden ser
aprofitats pel major nombre possible d’ells, tenint en compte la dispersió geogràfica existent.
d) Les activitats, tal i com diuen els Estatuts en el seu article 1r, han de fomentar la companyonia i el
perfeccionament intel·lectual, cultural i esportiu dels associats.
1.1 - QUOTA
La quota representa la contribució de l’associat a les despeses generals i per a l’any 2020 serà de:
 Associat: Quota 45,00 €.
 Quota de reingrés definida a l’art.7è dels Estatuts (pels casos d’expulsats que demanin el seu retorn a
l’entitat): 36,00 €, IVA inclòs, més les quotes degudes.
Les quotes anuals dels familiars:
Familiars d’associat o d’asociat difunt, a partir de 18 anys (1): Quota de 42,35 €, IVA inclòs.
Titular de grup familiar d’associat difunt: Quota de 42,35 €, IVA inclòs.
Per a ser familiar beneficiari i acollir-se a aquestes quotes, és necessari que es donin les condicions
previstes en el Reglament de Familiars.
Per als familiars que no cumpleixin les condicions de l’esmentat Reglament o que no estiguin inscrits com a
familiar beneficiari, el tractement econòmic serà el mateix que per als acompanyants de l’associat.
El càrrec de les quotes als nous associats i beneficiaris s’aplicarà des del mes següent al del seu ingrés en
l’Associació, en proporció als mesos que manquin per finalitzar l’any natural. La fracció mínima de quota a
aplicar serà l’equivalent a la de tres mesos.
Per als successius exercicis, aquestes quotes s’actualitzaran automàticament en proporció a la variació
experimentada per l’Índex de Preus al Consum a 31/12 de l’any anterior, arrodonint el resultat al 0,50
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superior. La Junta Rectora podrà decidir la l’aplicació d’una quota diferent que serà d’aplicació en l’exercici
posterior a la celebració de la corresponent Junta Rectora.
L’alta en l’Associació també comporta la confecció del corresponent carnet, que pels familiars beneficiaris té
un cost de 4,00 €.
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El càrrec de la quota anual s’efectuarà per avançat i per l’any natural en curs. La baixa durant l’any no
comportarà en cap cas la devolució de part de l’esmentada quota.
El recàrrec d’acompanyant (6,00 €, IVA inclòs) s’aplicarà per cada dia d’activitat i per cada persona forana a
l’Associació que faci ús d’una instal·lació o participi en una activitat associativa. Aquest recàrrec no eximeix
d’haver de pagar les altres despeses que l’activitat ocasioni. En cas d’esdeveniments socials (menjars...), el
recàrrec a acompanyants sobre el preu per a membres de l’Associació es calcularà aplicant un 20% a
l’esmentat preu i arrodonint al valor absolut inferior.
La Junta Directiva podrà fixar limitacions en el nombre d’acompanyants per associat i per beneficiari.
En cap cas una persona no associada podrà ocupar el lloc a un associat o beneficiari en l’ús d’una instal·lació
o en el transcurs d’una activitat associativa.

(1): Els beneficiaris menors de 18 anys restaran exempts de càrrec de quota. En el cas de beneficiaris
d’associats difunts serà necessari que el titular de grup familiar estigui inscrit com a beneficiari. A efectes
del càrrec de la quota es tindrà en compte l’any en que es facin els 18 anys, amb independència del mes en
que tingui lloc.
1.2 – ACTIVITATS
a) Les activitats han d’estar motivades per l’interès específic dels associats i han d’estar obertes a tots
ells i als familiars beneficiaris, per tant i per definició, no han d’excloure ningú. Han de tenir caràcter
participatiu i col·lectiu.
b) Tots els participants en qualsevol activitat associativa hauran d’estar degudament assegurats i s’eximirà
expressament a l’Associació de qualsevol responsabilitat en els accidents que pogués patir o ocasionar. Al
principi de la temporada, s’haurà de comprovar que tenen llicència federativa o és una activitat de les
incloses a l’assegurança col·lectiva.

c) La programació de les activitats es farà de forma que faciliti la participació del major nombre
d’associats.
d) Tots els associats poden presentar propostes d’activitats durant tot l’any, propostes que seran
estudiades per la Comissió Econòmica i la Junta Directiva amb la finalitat d’incorporar-les, si
procedeix, al pressupost i pla d’activitats de la propera temporada a presentar a la Junta Rectora. És
necessari distingir les activitats que són reconegudes per ser practicades en l’Associació de les
activitats noves, que hauran de ser propostes a la Junta Rectora per la seva admissió com a
activitat associativa, establint les condicions de participació i el seu règim econòmic.
e) Qualsevol activitat nova es publicarà en la web de l’Associació amb una butlleta d’inscripció per a
que resti oberta a tots els associats.
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f) L’Associació es farà càrrec de les despeses derivades de la promoció, organització, tràmits,
administració, etc. Els costos d’anuncis repetits o d’activitats puntuals de les seccions que tinguin
una difusió generalitzada (que no es limitin als inscrits a la secció) hauran de ser aprovats per la
Junta Directiva que valorarà si van a càrrec dels participants en l’activitat o de la secció.
g) Quan l’organització de les activitats impliqui la signatura de contractes i/o compromisos econòmics
en nom de l’Associació, s’haurà d’identificar o nomenar a un responsable de l’organització. Aquest
responsable, abans de la signatura, haurà de sol·licitar l’autorització expressa de la Junta Directiva
i/o Comissió Econòmica delegada a aquest efecte. Aquest apartat es refereix en especial a les
trobades, copes Associació, o activitats entre seccions.
h) De la mateixa manera i per qualsevol tipus d’actes que reben assignació o ajuda econòmica de
l’Associació, reglamentada o extraordinària, s’hauran d’utilitzar i/o contactar en primer lloc els
proveïdores preferents de l’Associació. Si es desconeix la seva existència s’haurà de fer una
consulta prèvia abans de contractar i assumir compromisos en nom de l’entitat i poder contrastar
les condicions i preus dels bens i serveis oferts als associats.
1.3 – PARTICIPACIÓ
En aplicació dels articles 1 i 3 dels Estatuts poden participar en les activitats de l’Associació els associats i
els beneficiaris que es detallen en el Reglament de Familiars.
1.3.1 – INSCRIPCIONS
a) Les inscripcions per participar en qualsevol secció o activitat de l’Associació es faran mitjançant la
petició corresponent subscrita per l’associat (en el cas de familiars d’associat difunt, pel titular del
grup familiar). Serà necessari que consti la data i, de forma clara, si es tracta d’inscripció d’associat
o de beneficiari, així com que el que la subscriu es responsabilitza de la seva actuació. També ha de
constar que autoritza els càrrecs que corresponguin a causa de la inscripció subscrita. Les
inscripcions s’hauran de complimentar preferiblement en el formulari de la web de l’Associació i, en
cas de no ser possible, per escrit fent-se arribar als serveis administratius en mà, per correu,
cartera, correu electrònic o altres mitjans telemàtics equivalents.
b) Les inscripcions a les seccions seran permanents i deixaran de tenir efecte quan qui hagi formalitzat
l’alta manifesti la seva voluntat de causar baixa o aquesta sigui obligada al perdre’s la condició
d’associat o beneficiari.
c) A l’inici de cada temporada, es donaran de baixa les seccions que no hagin realitzat una activitat
coneguda en les dues temporades anteriors. Així mateix, el delegat també podrà sol·licitar a
l’administració la baixa dels inscrits que no hagin realitzat activitat durant dues temporades.
1.3.2 - GARANTIES DE PARTICIPACIÓ RESPONSABLE.
a) El règim de quotes vigent que en molts casos elimina la participació econòmica directa de l’associat
en l’activitat que du a terme, fa exigible un rigorós compliment dels compromisos assumits i obliga
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a preveure mecanismes de correcció de possibles desviacions del que ha de ser una conducta
responsable, ja que els mitjans que aporta l’Associació provenen de tot el col·lectiu.
b) Són especialment significatives les inversions en infraestructura per a ús específic d’una activitat,
que només són justificables socialment amb una correcta utilització.
c) La inscripció a una activitat comporta el compromís per part de l’associat:
» De participar activament;
» De la continuïtat de la seva participació durant tota la temporada o el temps que duri
l’activitat programada, que en el cas de les inversions en infraestructura es determinarà en
funció de la importància de la despesa i del nombre d’associats inscrits que vagin a utilitzarla i del període d’utilització;
» D’assumir els drets i deures que comporti l’activitat de la secció;
» D’utilitzar, en la forma prevista i aprovada, els mitjans que aporta l’Associació. Quan
l’alteració o l’incompliment del programa o del compromís de participació suposi una
desviació econòmica amb un increment de qualsevol ordre (absolut o proporcional al
nombre de participants), aquesta desviació es carregarà íntegrament a l’associat o
associats que la ocasionin o a tots els inscrits a la secció, segons correspongui. En la boleta
d’inscripció constarà l’autorització de fer el càrrec corresponent si es donés aquesta
circumstància.
d) El delegat ha de vetllar pel compliment de les normes tal com diu l’article 39è dels Estatuts, i és el
màxim responsable de que les activitats es desenvolupin segons els principis bàsics establerts. Així
mateix, ha de garantir que la participació de persones foranes té caràcter d’excepcionalitat i que, en
cap cas, exclou la participació d’un associat o beneficiari.
1.3.3 - FAMILIARS BENEFICIARIS
a)

b)
c)

Els associats podran inscriure como familiars beneficiaris als que compleixin les condicions del
Reglament de Familiars. Per familiars d’associat difunt, podran mantenir la seva condició sempre
que constessin inscrits en el moment de la defunció i sempre que sigui junt a un titular major d’edat.
Els ingressos per quotes de familiars beneficiaris cobriran exclusivament les despeses d’aquest
grup. De produir-se dèficit en una temporada s’estudiarà el sistema de compensació.
Els familiars podran beneficiar-se dels descomptes o altres beneficis que, com a col·lectiu,
aconsegueixi l’Associació.

1.4 - CONCEPTES SUSCEPTIBLES D’APORTACIÓ ECONÒMICA
a) Les aportacions econòmiques de l’Associació a les activitats es basen en criteris d’equitat i de
sostenibilitat. S’estableixen en funció dels costos de l’activitat i del seu rendiment social.
b) Les aportacions de la Associació sempre han de tenir caràcter d’ajuda i per tant en totes les
activitats existirà un pagament per part de l’associat o beneficiari en la forma que cada temporada
es determini.
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c) En cada activitat –esportiva, cultural o lúdica– la Comissió Econòmica estimarà quin ha de ser el
nombre mínim d’inscrits per concedir l’aportació econòmica. En cap cas es concediran aquestes
aportacions ni a l’activitat individual ni a la formada únicament per familiars beneficiaris, ni a
elements o instruments d’ús exclusivament personal.
d) Per obtenir l’aportació econòmica en l’activitat esportiva seran condicions necessàries participar en
competició, social o federativa o assimilada, o en esdeveniments socials no competitius, i que el
nombre de participants sigui suficient per a formar l’equip o equips que es vulguin inscriure. Per a
aquelles seccions d’activitats amb baixa presència pel territori, la Comissió Econòmica podrà
autoritzar un nombre mínim de participants per esdeveniment inferior a l’establert com a norma
general.
e) La condició de fer l’activitat en un equip implica que l’activitat individual, d’un associat o beneficiari,
sol o integrat en un grup aliè a l’Associació, no tindrà dret a cap tipus d’aportació econòmica.
f) L’aportació econòmica es meritarà a partir del document de pagament que la justifiqui.
g) Per poder rebre les aportacions econòmiques, el delegat haurà de presentar els justificants en un
període màxim de 30 dies des de la seva emissió.
h) Es condició inexcusable que els interessats s’hagin inscrit a la secció corresponent.
i) Totes les aportacions econòmiques es compten amb IVA inclòs.
j) En el cas dels professionals, als que se’ls hagi de fer retenció d’IRPF, l’aportació econòmica serà
l’import brut.
k) Serà necessari per a rebre aportació econòmica que les activitats i els esdeveniments hagin estat
publicats prèviament en la web i en l’agenda de la Soci, i que es mostri la llista dels inscrits i/o
participants en aquestes. A més, també serà condició per rebre aportació econòmica que la secció
hagi cobrat primer el cost de les activitats als participants.
l) No tindran aportació econòmica aquelles activitats organitzades en un territori en el mateix dia que
una activitat organitzada prèviament per la Soci (copes, trobades, etc.). La Comissió Econòmica
podrà decidir les excepcionalitats a aplicar.
m) En tots els casos s’estableix un topall per a les aportacions econòmiques rebudes de 350,00 € per
participant, temporada i per la suma de totes les activitats i conceptes imputables. Una vegada
assolit aquest topall, es podran continuar practicant les activitats, però no correspondrà rebre cap
aportació econòmica de compensació per les despeses fetes. De superar-se el topall, es carregarà,
si fos el cas, l’import diferencial.
1.4.1 - INFRAESTRUCTURA
a) S’entén per infraestructura aquells costos estrictament necessaris per a realitzar l’activitat.
b) En cap cas es podran entendre com infraestructura elements o instruments d’ús individual o
personal.
c) Si és necessari es podrà assenyalar un topall màxim en el cost per associat en l’aportació
econòmica per infraestructura. Per a la temporada 2020 es fixa en el 90%.
d) Lloguer recurrent d’espai:
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La despesa anual de lloguer d’espai d’una Secció i la seva operativa econòmicadministrativa durant l’Exercici social seguirà la normativa general. Es faran cobraments a
priori als membres usuaris pel 10 % restant d’aquesta despesa, no coberta per l’Associació.
Les tarifes mensuals repercutides a Seccions de BCN en 2020 per l’ús d’espai del local són:
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SECCIÓ

TARIFA
SECCIÓ

ESPAI

TEATRE

752

SALA ACTES

CORAL

347

SALA ACTES

BILLAR

752

BILLAR

203

TENNIS TAULA

TENNIS DE TAULA

347
POLIVALENTE JARDÍ

TXIKUNG

347

BRIDGE

347

JOCS DE TAULA

347

MÚSICA MODERNA

550

MÚSICA MODERNA

INFORMÀTICA

347

SALA JUNTES

PETANCA

289

PETANCA

FOTOGRAFIA

289

FOTOGRAFIA

POLIVALENT CARRER




L’import d’aquestes despeses transitòriament en 2020 no comptaran pel seguiment dels
topalls d’import per membre ni d’import per concepte d’infraestructura.
Subvenció de la Fundació Bancària motivada por dedicació a acció solidària: se
subvencionarà la despesa anual de lloguer recurrent d’espai d’una Secció pel
desenvolupament de la seva activitat de la següent forma:
I. Per a poder optar a aquest tipus de subvenció, s’haurà d’haver realitzat un mínim de dos
esdeveniments qualificats d’acció solidària durant l’Exercici social.

II. Se subvencionarà el 25 % de la despesa anual per a cada esdeveniment realitzat
durant l’Exercici social sota la qualificació d’acció solidària en col·laboració amb
l’Associació de Voluntaris de “la Caixa” (“acció solidària”):
1. Dues accions solidàries: 50 %
2. Tres accions solidàries: 75 %
3. Quatre o més accions solidàries: 100 %
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e)

f)

g)

h)
i)
j)
k)

l)

III. La Comissió Econòmica podrà decidir reduir de forma proporcional l’import a cobrar
a priori als membres usuaris de cada Secció en funció del nombre d’accions
solidàries que la Secció a priori tingui ja:
1. Compromeses
2. Previstes, d’entre les consolidades en els dos Exercicis anteriors
IV. A mesura que es vagin complint els requisits de realització d’accions solidàries
durant l’Exercici es liquidarà a la Secció l’import del % corresponent a aquest tipus
de subvenció, i en conseqüència es reemborsarà l’import d’aquest % corresponent
als càrrecs suportats pels membres de la Secció. Les Seccions que arribin al mínim
de 4 accions solidàries en l’Exercici, hauran aconseguit que els seus membres
recuperin tot l’import que se’ls hagi carregat a priori.
Els associats i/o beneficiaris no poden tenir actuacions retribuïdes per part de la Associació.
Qualsevol excepció haurà de ser autoritzada expressament per la Junta Directiva, prèvia aprovació
de la Comissió Econòmica.
La inscripció a la federació o entitats organitzadores de torneigs, exclusivament per als equips que
participin en representació de l’Associació, en les condicions que estableix la Comissió Econòmica
en cada cas.
Les llicències i targetes federatives personals, la possessió de les quals sigui obligatòria, aniran a
càrrec del propi interessat, pel que suposen d’utilització permanent i benefici personal.
Per poder tramitar una targeta federativa a través de l’Associació serà necessari estar inscrit en la
secció corresponent.
Totes les secciones constituïdes com club son susceptibles de rebre l’aportació econòmica per la
quota de club.
Pavellons, Sales, i Torneigs: S’han de presentar totes les condicions, drets i deures, dels pavellons,
sales i de les inscripcions a torneigs externs en que s’inscriguin les seccions.
Les sancions imposades per la pràctica de l’esport en competició i que tinguin una contrapartida
monetària les pagarà l’afectat i no l’Associació.
En el cas de prospeccions, només es donarà aportació a les prospeccions si l’activitat prevista es
realitza. Haurà un màxim de tres prospeccions per temporada d’un dia i un màxim de dos
prospectors per dia. No poden rebre aportació els prospectors menors d’edat, ja que aquests
tampoc paguen quota associativa.
Si es contracta la prospecció de la ruta a una empresa externa, només s’obtindrà la compensació
equivalent a un prospector.
El preu del quilometratge per a la temporada 2020 s’estableix en 0,31 € por km.

1.4.2 – CONSUMIBLES
a) S’entén per consumible el material divers necessari per a realitzar l’activitat. Tindrà el topall del 90%
del cost.
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b) El vestuari s’atorga a títol individual al jugador i valdrà per tres temporades (llevat dels tècnics que
seran vàlids per quatre). La compra serà centralitzada amb el proveïdor contractat.
El delegat farà la comanda, per a la gent inscrita en la secció que participi en les activitats,
mitjançant el formulari que se li facilitarà, el qual haurà d’enviar a Serveis Econòmics
(ssee@lasoci.org).
L’aportació serà del 100%, sense copagament, sempre i quan es participi. La no participació, com a
mínim en un 30% de l’activitat, durant el temps de vigència establert, comporta el càrrec del cost
del vestuari. La Comissió Econòmica podrà augmentar aquest percentatge fins al 100% de
participació en seccions de baixa activitat.
En el cas de seccions amb reglaments federatius, només es podran demanar equipaments fins el
topall de jugadors que cada federació estableixi per equip. La comanda d’equips per sobre del topall
federatiu, es farà amb càrrec a qui el delegat indiqui (associat o secció).
Si l’associat participa en diferents seccions o activitats amb dret al mateix vestuari, únicament rebrà
un equip per persona. Això no se aplicaria si el vestuari fos diferent entre les esmentades activitats.
De produir-se coincidència de dorsal entre seccions similars aquest serà únic per associat.
c) El material que ha tingut aportació és per a ús exclusiu de les activitats de la secció, però no dels
seus membres individuals. Aquest material pertany a l’Associació.
d) La secció serà responsable del material que utilitzi i està obligada a inventariar-lo. La pèrdua del
material serà objecte de càrrec als inscrits.
1.4.3 – CURSOS
a) Els cursos podran ser només d’iniciació, per a aquells que es vulguin iniciar en l’activitat, un de sol
per activitat, amb el topall que estableixi la Comissió Econòmica cada temporada.
b) S’estableix la possibilitat de fer cursos de primers auxilis per a aquelles activitats esportives que ho
requereixin. Els requisits seran de mínim 12 inscrits que poden ser de diferents seccions i amb un
topall de 400,00 € per curs.
La compensació del 90% del cost té els mateixos requisits de participació i temps que la resta dels
cursos.
c) La compensació es percebrà al final de la segona temporada, sempre i quan s’hagi participat amb
regularitat en l’activitat.
1.4.4 – FIXOS
a) Inclou trofeus-fi de temporada i gestions dels delegats, amb l’aportació econòmica del 100% fins el
topall de la normativa. No s’imputen pel topall màxim per persona i temporada.
b) Les despeses del delegat es podran demanar al llarg de tota la temporada, a mesura que es vagin
necessitant, i fins alt màxim determinat per la normativa. El delegat procurarà que aquestes
despeses siguin proporcionals a l’activitat desenvolupada. La Comissió Econòmica podrà demanar,
arribat el cas, informació d’aquestes.
c) Per a trofeus només es donarà aportació si s’ha participat en les activitats socials de la secció
durant la temporada.
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d) Per la cerimònia de fi de temporada només es donarà aportació a aquells associats que hagin
assistit a aquesta i compleixin el requisit de trofeus.
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1.5 – TROBADES
a) Es regiran per la normativa específica estipulada per la Comissió Econòmica i aprovada per la Junta
Directiva.
1.6 – ACTIVITATS CONJUNTES DE SECCIONS
a) Els esdeveniments entre seccions seran tractats com una activitat social més de les seccions i les
aportacions econòmiques s’imputaran a cada secció participant.
1.7 - CONCEPTES SENSE APORTACIÓ ECONÒMICA. EXCEPCIONS.
a) Els conceptes no previstos en l’actual reglament no tindran aportació econòmica.
b) Respecte a les seccions creades una vegada tancat el pressupost, es procurarà dotar d’aportació
econòmica el seu pla d’activitats a partir dels excedents existents a final de temporada.
c) Si es presenten casos o situacions, que per la seva singularitat s’han d’entendre exclosos del marc
d’aquest reglament, seran tractats per la Comissió Econòmica i resolts per la Junta Directiva.
1.8 - ACTIVITATS INFANTILS
Prèvia sol·licitud de l’organitzador, i presentant un plan d’actividad i un pressupost, la Comissió Econòmica
estudiarà la viabilitat de l’activitat i l’aportació econòmica a determinar, requirint l’aprovació final de la Junta
Directiva.
Les condicions per rebre aportació econòmica seran les mateixes que per a qualsevol esdeveniment de
seccions: publicació a la web i a l’agenda de la Soci, relacions d’nscrits i de participants, i presentació de les
factures corresponents.
1.9 – DESPLAÇAMENTS I DIETES DE JUNTES I COMISSIONS
a) Els desplaçaments i les dietes dels membres de la Junta Rectora, la Junta Directiva i la Comissió
Econòmica per a assistir a les reunions dels respectius òrgans de gestió, i les de l’equip de redacció
de la revista quan sigui necessari, en funció del seu contingut. Els imports a pagar són 0,31 €/km
més peatges El topall màxim que s’abonarà per aquest concepte, serà l’equivalent al preu del bitllet
d’avió o tren (segons sigui el cas) que l’agència de viatges ens indiqui des del punt d’origen, més el
cost del taxi d’anada i tornada fins l’aeroport o estació de tren, si hi hagués. Aquest topall màxim no
afectarà al quilometratge dels desplaçaments previs en vehicle propi des de l’origen del rector/ora
i/o delegat/ada a un aeroport o estació en una altra ciutat. 30,00 € màxim per dinar i/o sopar, amb
presentació de justificants.
b) El mateix tracte tindran els delegats de secció quan siguin convocats per la Comissió Econòmica o
la Junta Directiva.
c) Els residents a les Illes Balears i a les Illes Canàries hauran d’obtenir la bonificació per insularitat.
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– ÚS D’INSTAL·LACIONS I ALTRES SERVEIS
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S’agrupen dins dels serveis i activitats de caràcter general tots aquells que, d’una manera genèrica,
s’ofereixen als associats, com per exemple: administració general, revista, reunions d’associats o
convocades per la Junta Directiva, reunions de la Junta Rectora i de la Junta Directiva, així com de la
Comissió Econòmica i altres que poguessin existir en cada moment.
En aquells serveis de l’Associació no propis de secció, es procurarà que les despeses que originin siguin
autofinanciades pels propis beneficiaris.
Des de gener de 2020, les tarifes per ús d’instal·lacions a aplicar són:

Sardenya, 521-523. 08024 Barcelona
Tel. 93 211 15 44
info@lasoci.org
www.lasoci.org

ÚS D’ESPAIS - Associats i familiars beneficiaris:

EL PERSONAL DE “LA CAIXA”– Inscrita en el Registro de Asociaciones de Barcelona, Sección 1ª, Número 201. CIF: G-08648081

N MÀX.
N MÀX.
PERSONES PERSONAS
(TAULES) (SILLAS)

MATÍ

TARDA

SALA 1 - ENTRADA PLANTA CARRER

4

N/A

Fix: € 10
3a hora i posteriors: € 3 / h

Fix: € 12
3a hora i posteriors: € 4 / h

SALA 2 - FRONT ADMINISTRACIÓN

8

N/A

Fix: € 12
3a hora i posteriors: € 4 / h

Fix: € 14
3a hora i posteriors: € 5 / h

12-32

15

18

35

Fix: € 15
3a hora i posteriors: € 5 / h

Fix: € 17
3a hora i posteriors: € 6 / h

Consultar

100

Fix: € 20
3a hora i posteriors: € 7 / h

Fix: € 22
3a hora i posteriors: € 8 / h

N/A

80

Fix: € 25
3a hora i posteriors: € 8 / h

Fix: € 28
3a hora i posteriors: € 10 / h

Fix: € 5

Fix: € 5

SALA JOCS - POLIVALENT PLANTA CARRER
SALA JUNTES (*)
SALA POLIVALENT - PLANTA JARDÍ

SALA ACTES (*)
(*) MATERIAL (projector)
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ÚS D’ESPAIS - Forans:
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N MÀX.
N MÀX.
PERSONES PERSONAS
(TAULES) (SILLAS)

MATÍ

TARDA

SALA 1 - ENTRADA PLANTA CARRER

4

4

Fix: € 20
3a hora i posteriors: € 6 / h

Fix: € 24
3a hora i posteriors: € 8 / h

SALA 2 - FRONT ADMINISTRACIÓN

9

9

Fix: € 24
3a hora i posteriors: € 8 / h

Fix: € 28
3a hora i posteriors: € 10 / h

12-32

15

18

35

Fix: € 30
3a hora i posteriors: € 10 / h

Fix: € 34
3a hora i posteriors: € 12 / h

Consultar

100

Fix: € 40
3a hora i posteriors: € 14 / h

Fix: € 44
3a hora i posteriors: € 16 / h

N/A

80

Fix: € 50
3a hora i posteriors: € 16 / h

Fix: € 56
3a hora i posteriors: € 20 / h

Fix: € 15

Fix: € 15

SALA JOCS - POLIVALENT PLANTA CARRER
SALA JUNTES (*)
SALA POLIVALENT - PLANTA JARDÍ
SALA ACTES (*)
(*) MATERIAL (projector)
Notes:

1) En el cas de que en el grup que fa la Reserva hagi membres de l’Associació, qui reservi podrà escollir entre la tarifa de forans o la d’Associats més recàrrec per cada
acompanyant corresponent segons normativa
2) Aquestes tarifes no se apliquen a celebracions infantils i de Seccions.
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- SEGUIMENT DE LES ACTIVITATS
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S’ahurà de verificar l’adequació dels pressupostos de la temporada a les normes que aprovi la Junta
Rectora. Aquest control l’exerciran la Comissió Econòmica i la Junta Directiva.
El mitjà d’informació i de comunicació habitual entre associats o entre l’Associació i els associats i les
Seccions, és la pàgina web.
Amb aquesta finalitat, es recorda que els delegats de seccions han de publicar en la web i en l’agenda de la
Soci les seves activitats.
La Comissió Econòmica va establir com a requisit obligatori, ja des de la temporada 2014-15, el que havia
estat una recomanació en temporades anteriors, que la secció cobri abans el cost de les activitats als
participants, segons les opcions econòmiques que el delegat posi a l’esdeveniment. Després, seran els
associats els que rebin de la Soci l’aportació que correspongui quan el delegat presenti les factures. No
obstant, el delegat pot fer constar que en determinats esdeveniments l’aportació es faci al compte de la
secció.
También es demana, per a afavorir una major transparència, que tots els fluxes econòmics quedin reflectits
en el compte de la secció.
El delegat de secció haurà de vetllar per l’assistència habitual a les activitats.
4

- PREMISSES BÀSIQUES I CALENDARI PER A LA CONFECCIÓ DELS PRESSUPOSTOS
a) Una vegada celebrada la Junta Rectora, es convocarà a la Comissió Econòmic per a que actualitzi
les premisses bàsiques per a la confecció dels pressupostos de la propera temporada.
b) A partir del mes de setembre s’informarà als delegats de com i quan podran consultar la
documentació necessària per a la confecció dels pressupostos.
c) Els pressupostos han de complimentar-se en la web abans del 30 de gener de cada temporada.
d) La Comissió Econòmica aprova els pressupostos que són ratificats per la Junta Directiva i aprovats
definitivament per la Junta Rectora.
e) Les subvencions oficials o d’altres que es puguin rebre es computaran a favor de la secció o equip i
per a l’activitat por la qual la rep, s’aplicaran proporcionalment d’acord amb les assignacions de
l’Associació i les aportacions econòmiques que hagin fet els associats inscrits.
f) Es podran autoritzar per la Junta Directiva, previ dictamen favorable de la Comissió Econòmica
compensacions econòmiques entre els diversos conceptes pressupostats per una activitat, sempre
que no s’alteri substancialment la finalitat prevista ni suposi un increment sobre l’aportació
econòmica aprovada.
g) Els pagaments de les aportacions es faran efectius prèvia presentació de factures, rebuts o altre
comprovant vàlid.
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