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CLUB BÀSQUET SANTA PERPÈTUA 

INFORMACIÓ QUOTES TEMPORADA 2020-2021 

Benvolguts/des socis/es, 
 
Ens complau facilitar-vos la informació referent a les quotes per a la temporada 2020-2021. 
 
Quotes 
 

Categoria 

 
Quota Soci 

(€) 

 
Quota 

Jugador/a 

Quota Total 
anual a pagar 

(€)  (€) 

Escola  50,00 200,00 250,00 
Premini a Infantil 50,00 270,00 320,00 
Cadet a Sènior (excepte Sènior A Masculí) 50,00 350,00 400,00 
Sènior A Masculí (Primer Equip) - 350,00 350,00 
Jugadors/a que no competeixen, només entrenen 50,00 230,00 280,00 

 
Calendari de pagaments 
 

Categoria 
Quota Total 

anual a pagar 
(€) 

Pagaments 

Octubre’20 Desembre’20 Febrer’21 Abril’21 

Escola  250,00 80,00 70,00 50,00 50,00 

Premini a Infantil 320,00 100,00 100,00 70,00 50,00 
Cadet a Sènior 
(excepte Sènior A 
Masculí) 

400,00 125,00 125,00 100,00 50,00 

Sènior A Masculí 
(Primer Equip) 

350,00 125,00 125,00 100,00 - 

Jugadors/a que no 
competeixen, només 
entrenen 

280,00 80,00 80,00 70,00 50,00 

 

Condicions: 
- La quota total a pagar és anual. El fraccionament és només per facilitar el pagament. 
- Es considera una temporada completa tots els jugadors/es donats d’alta fins al 30 d’octubre de 2020. Amb 

posterioritat a aquesta data, a les noves incorporacions se’ls hi informarà de les quotes a aplicar, de 
manera individualitzada i segons el criteri del Club. 

- En el cas de que algun jugador/a vulgui donar-se de baixa abans de finalitzar la temporada, haurà d’abonar 
la totalitat de l’import pendent de pagar de la quota total. 

- La quota d’abril correspon a la quota de soci. Només es cobra una quota de soci per família. En una família 
amb dos fills/es o més jugant al Club, només es cobrarà 50 € al rebut d’abril per a tota la família, 
independentment del número de fills/es. 

- Els rebuts es giraran entre el dia 5 i 10 del mes establert al calendari de pagaments. 
- El mètode de pagament és la domiciliació bancària. 
- El recàrrec per devolució de rebut és de 10 €. Abans de retornar qualsevol rebut, si us plau contacti amb 

nosaltres a l’e-mail Tresoreria@cbstaperpetua.cat  
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- Cada unitat familiar ha de vendre un talonari de loteria de Nadal. Els 50 euros recaptats de la venda no 
s’han de retornar i es giraran al rebut de desembre. En cas de no voler vendre Loteria (s’ha d’enviar un -
email a loteria@cbsantaperpetua.cat informant) es giraran 10 euros al rebut de desembre, per unitat 
familiar. El rebut del desembre es girarà del següent modus: 
 

Categoria 
Quota 
Desembre’
20 (€) 

Import a girar en rebut 
si es ven Loteria 

(€) 

Import a girar en rebut 
si NO es ven Loteria 

(€) 

Escola  70,00 Exempt Exempt 

Premini a Infantil 100,00 100,00 + 50,00= 150,00 € 100,00 + 10,00= 110,00 € 

Cadet a Sènior (excepte 
Sènior A Masculí) 

125,00 
125,00 + 50,00= 175,00 € 125,00 + 10,00= 135,00 € 

Sènior A Masculí (Primer 
Equip) 

125,00 
Exempt Exempt 

Jugadors/a que no 
competeixen, només 
entrenen 

80,00 

80,00 + 50,00= 130,00 € 80,00 + 10,00= 90,00 € 

 
- Si necessita condicions especials de pagament, contacti a l’e-mail Tresoreria@cbstaperpetua.cat i 

expliqui’ns el seu cas. Possibles condicions especials de temporades anteriors no s’apliquen a la nova 
temporada, per defecte. 

Roba oficial del Club 

Els jugadors i jugadores del Club Bàsquet Santa Perpètua han de dur la roba oficial vigent als partits que jugaran amb 
el Club. Portar qualsevol altre roba diferent a l’oficial i vigent, en qualsevol de les seves versions anteriors, exclourà al 
jugador/a a participar en el partit.  

La compra de la roba oficial és a càrrec del jugador/a (Botiga Roba Club: https://mitsport-shop.com/cbsantaperpetua/). 

La roba obligatoria és el que consta en el Pack Bàsic (samarretes de joc, pantalons i samarreta d’escalfament). Us 
animen a complementar-lo amb el Pack Xandall i la resta de productes disponibles. 

Inscripció del jugador/a 

Tot jugador/a ha de ser soci/a del Club. En cas de ser menor d’edat, és tota la unitat familiar qui adquireixen el dret a 
ser soci/a del Club. 

Caldrà lliurar (o haver lliurat) emplenats al Club (via Playoff) els següents documents per poder participar en les 
activitats formatives i competitives de la temporada 2020-2021: 

- Fitxa d’inscripció (nous jugadors) o fitxa d’actualització de dades (jugadors del Club). 
- Llicència federativa. 
- Certificat Mèdic Esportiu (només per a noves altes al Club). 

El certificat mèdic s’ha d’haver lliurat abans de l’inici de les competicions federatives i és a càrrec del jugador/a. No 
disposar del certificat mèdic suposarà que el jugador/a no podrà estar convocat al partit del seu equip. 

Degut a l’excepcionalitat del període de COVID, tots els certificats mèdics vigents la temporada passada, han quedat 
prorrogats automàticament. 

Els jugadors/es procedents d’altres clubs han de lliurar, a més, la carta de baixa del seu club d’origen per poder tramitar 
la nova llicència federativa. 
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Comunicació de baixa del Club 

Els socis/es que no vulguin continuar al Club la temporada vinent, ho han de comunicar a la Junta Directiva mitjançant 
la fitxa de baixa. 

Si el soci/a que es dóna de baixa és un jugador/a, o el seu representant legal, per fitxar per un altre club, haurà de 
demanar també la carta de baixa del Club per poder tramitar la nova llicència federativa. 

Santa Perpètua de Mogoda, setembre de 2020 

La Junta Directiva 


