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BCN SERVEIS DE NETEJA I
ADECAF
TANQUEN
UN
ACORD PER A FER COSTAT
ALS CENTRES ESPORTIUS
ASSOCIATS A LA PATRONAL
DEL FITNESS CATALÀ

ASSESSORAMENT PERSONALITZAT
EN ASSEGURANCES
Gràcies a l’acord tancat amb el broker d'assegurances
RibéSalat, tots els membres d’Adecaf podeu dirigir qualsevol
dubte o consulta relacionada amb les assegurances de la
vostra activitat a adecaf@ribesalat.com. Un equip de
professionals

us

atendrà

de

manera

personalitzada,

adaptant-se a les necessitats de cada centre esportiu.

AQUEST MES
DONEM LA
BENVINGUDA A...

ADECAF S'ENVOLTA D'UN ‘DREAM TEAM’
JUDICIAL PER A DEMANDAR A LA GENERALITAT
Ja són més de 30 les empreses que han iniciat els tràmit per interposar les reclamacions administratives pels danys
patrimonials causats per la gestió de la pandèmia. Les reclamacions consisteixen en presentar davant l’Administració
l’escrit de reclamació en el que ja s’argumenta jurídicament el dret a ser rescabalat pels danys patits, alhora que es justifica
econòmicament i de manera precisa quins han estat aquests danys patrimonials. S’encabeixen en tres conceptes: pèrdues,
lucre cessant i danys permanents.

En cas que l’Administració no atengués les reclamacions, la segona fase
consisteix en interposar una demanda contenciós administrativa per aquests
danys ja reclamats.
En aquests moments l’equip d’auditors i auditores treballa amb aquelles
empreses que ja han iniciat els tràmits en valorar els danys.

Encara esteu a temps d’iniciar els tràmits, aconsellem fer-ho abans del 21 de
juny per no perdre els danys provocats per la declaració del primer estat
d’alarma.
Font:https://www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/adecaf-se-rodea-dream-team-judicialdemandar-la-generalitat/

ACCIONS ADECAF

Entrevista en línia a
Iolanda Latorre pel
dia de la dona, de la
mà de MAS
(Management
around Sports)

Reunions amb
PROCICAT per evitar
tancaments

Treballs en projectes
digitals en
programes d'ajut
europeus

Treball d'ADECAF
amb PIMEC

Presència en XXSS
per a difondre
actuacions enfront
de les afectacions
de la COVID-19 en el
sector del fitness

12 comunicats de
servei informatiu
adreçats als
associats

Presència d'ADECAF
a mitjans:
CMDsport,
2PlayBook, Palco23

