
TARIFES 2023

QUOTA MENSUAL*

Numerari 103,17 €

Més gran de 65 anys 71,41 €

Consort 47,46 €

Parella 138,69 €

Familiar** 208,02 €

**Aquesta quota s'aplica al conjunt d'una parella i els seus fills (fins l'any en que compleixin els 21 anys)

si la suma de totes les seves quotes excedeix de 230,14€.

Juvenil (de 15 a 18 anys inclosos) 45,77 €

Infantil (de 8 a 14 anys inclosos) 33,74 €

Esportiu (+30 anys)*** 58,64 €

***Aquest import s'obté de restar el valor de la beca (44,53€) a la quota numerària (103,17€).

Les beques s'atorguen prèvia aprovació de la Junta Directiva del club.

Esportiu (de 19 a 30 anys inclosos)**** 46,21 €

****Aquest import s'obté de restar el valor de la beca (56,96€) a la quota numerària (103,17€).

Les beques s'atorguen prèvia aprovació de la Junta Directiva del club.

 Transeünt 115,57 €

*Imports exempts d'IVA

BAIXA TEMPORAL

QUOTA REINGRÉS*

La quota reingrés haurà de ser abonada per aquelles persones que després

de donar-se de baixa del club de forma voluntària  vulguin tornar a ser soci/a.

Numerari 300,00 €

/+ una quota anual anticipada de 1238,04 €               Total: 1538,04 €

Més gran de 65 anys 300,00 €

/+ una quota anual anticipada de 859,92 €                  Total: 1.156,92 €

Consort 94,92 €

Juvenil (de 15 fins a 18 anys) 137,31 €

Infantil (de 8 a 14 anys) 101,22 €

*Imports exempts d'IVA

SERVEI DE TAQUILLA*

Cada soci/a podrà disposar d'una taquilla.

La concessió serà per rigurós ordre de sol·licitud.

Taquilla petita 4 €/mes 48 €/any

Taquilla gran 6 €/mes 72 €/any

*Imports exempts d'IVA

SERVEI DE PANYOL

Cada soci/a amarrista podrà disposar de tants panyols com vaixells tingui al seu nom. 

La concessió serà per rigorós ordre de sol·licitud.

Panyol petit* 25 €/mes (IVA inclòs)

*S'ha de pagar una quota anual anticipada de 300 € (IVA inclòs) + un dipòsit de 200 €

Panyol senzill** 40 €/mes (IVA inclòs)

**S'ha de pagar una quota anual anticipada de 480 € +IVA inclòs + un dipòsit de 450 €

Panyol gran*** 60 €/mes (IVA inclòs)

***S'ha de pagar una quota anual anticipada de 720 € (IVA inclòs) + un dipòsit de 450 €

Amb justificació, s'estableix un mínim de quatre mesos de baixa temporal, prèvia 
aprovació de la Junta Directiva del club.
Al llarg de la baixa temporal s'abonarà un 20% de la quota corresponent a cada 
categoria.
*Imports exempts d'IVA


