
 
 
 
L'Escuderia MATHC et proposa fer-te soci de una entitat amb 
50 anys de historia en el mon del motor perquè continuïs 
gaudint del teu vehicle històric amb uns avantatges únics. 
 

 

Per una quota anual de  40 €, 35€ si ja ets soci del Atlètic 

Terrassa HC, i t’ oferim: 
 

 Document per l'exempció de l'impost Municipal. 
 Certificat per les bonificacions del 100% de l'impost del CO2, per 

el primer vehicle: gratis el tràmit de la Escudería.   En cas de tenir 
més vehicles, a raó de 10€ per cada document addicional. En 
totes les situacions caldrà afegir 20 € de la taxa de la Federació 
Catalana de Vehicles Històrics. 

 Carta Certificat Pertinència en cas que alguna Asseguradora ho 
demani. 

 Gestions Federatives (llicències i altres tràmits). 
 Descomptes en establiments associats. 
 Descomptes en activitats organitzades per l'Escuderia MATHC 

(Pujada a la Mata, Ral·li de motos històriques, etc). 
 Ús de les instal·lacions del Club, 3 invitacions anuals. 
 Entrada lliure al restaurant del xalet del ATHC. 
 I altres que anirem informant. 

 

 

"Kit Benvinguda" 
 Gorra + mascareta MATHC. 
 Adhesius Escuderia. 
 Targeta soci 
 

 

 

Que necessites fer per fer-te soci!!!  Clica aquí i obriràs un 
formulari automàtic que hauràs d’emplenar. Recorda que hauràs 
d’afegir el comprovant de pagament de la primera anualitat al 
compte corrent : ES12  2100  0423  9602  00102870 indicant en el 
concepte “QUOTA ESCUDERIA MATHC nom i cognoms”. La resta 
d’anualitats es passaran automàticament al cobrament a l’inici de 
cada any.  Un cop estigui tot emplenat, clica “enviar” i ja hauràs fet 
tot el procés per ser soci de la nostra escuderia. Al clicar “enviar”, 
ens dones conformitat a la política de privacitat. Veure política de 
privacitat aquí. 
Si veus que tens problemes amb el formulari automàtic, al final 
podràs emplenar manualment la mateixa informació i ens la fas 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdODR8zgONR5It3dj6zPhu6hTT1GQ1542060iJMVvJ6s0biRg/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1mlc-ICGopQ-ooOv_FlZ5ns_q_nen4i8x/view?usp=sharing


arribar, juntament amb el comprovant de pagament al mail 
escuderiamathc@athc.cat. 
 
 
 
En aquest enllaç trobareu un breu resum del DECRET LLEI 
33/2020, de 30 de setembre que fa referencia al impost sobre el 
CO2 amb informació que et serà molt interessant. 
 
 
Per a qualsevol dubte que tinguis, ens pots enviar un e-mail a: 
escuderiamathc@athc.cat   i et donarem resposta el més aviat 
possible. 
 
  

https://drive.google.com/file/d/10fKcByQ74rcaP_wHicWTd_k3zt0U3FSp/view?usp=sharing


  

 
 
 

Alta Soci.      40 €/any 

 

Dades personals: 
 

Nom:_____________________ 
Cognoms:__________________________ 

Data 
Naixement:__________________  DNI:______________________
__ 
 

Adreça:________________________________________________ 

Població:_______________________ 
Provincia:____________________ 

Codi Postal:__________ 
Correu electrónic:_____________________ 

Telefon:_______________ 
 
 
Els meus vehicles històrics: 
 

Numero de Cotxes: 
Numero de Motos: 
 
 

Domiciliació bancaria: 
 

Titular del compte: 
___________________________________________ 

Entitat bancària: 
______________________________________________ 
 

IBAN :  ES__   ____  ____  ____  ________ 
 

A, __________________ a ________de________________20__  
   

Signatura: 
 

 

 

⍅  He llegit i accepto la política de privacitat. 

https://drive.google.com/file/d/1mlc-ICGopQ-ooOv_FlZ5ns_q_nen4i8x/view?usp=sharing

