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CLUB BÀSQUET SANTA PERPÈTUA 

INFORMACIÓ QUOTES TEMPORADA 2022-2023 

Benvolguts/des socis/es, 
 
Ens complau facilitar-vos la informació referent a les quotes per a la temporada 2022-2023, aprovades a la Assemblea 
general ordinària de socis i sòcies. 
 
Quotes i Calendari de pagaments 
 

Categoria 
Quota Total 

anual a pagar 
(€) 

Pagaments (€) 

Juliol'22 Octubre'22 Desembre'22 Febrer'23 Abril'23 

Escola   210,00 €   -   50,00 €   60,00 €   50,00 €   50,00 €  

Premini a Infantil  360,00 €   40,00 €   110,00 €   110,00 €   100,00 €   -  

Cadet  430,00 €   55,00 €   125,00 €   125,00 €   125,00 €   -  

Junior  470,00 €   115,00 €   120,00 €   120,00 €   115,00 €   -  

Sots a Sènior 
(excepte primers 

equips) 

 490,00 €   125,00 €   125,00 €   120,00 €   120,00 €   -  

Primers equips 
(Masculí i 
Femení) 

 390,00 €   125,00 €   100,00 €   100,00 €   65,00 €   -  

 
 

Condicions: 
- La quota total a pagar és anual. El fraccionament és només per facilitar el pagament. 
- La categoria a aplicar a cada jugador/a, correspon a la categoria del jugador, no pas a l’equip assignat 

(excepte Escola i Primers Equips). Per exemple: jugador Infantil que el seu equip assignat és Cadet, la 
categoria a aplicar per a les quotes és Infantil. 

- Es considera una temporada completa tots els jugadors/es donats d’alta fins al 30 d’octubre de 2022. 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. 

- El rebut de juliol correspon íntegrament al cost de la fitxa federativa més mutualitat mèdica del jugador/a. 
Qui no tingui aquest rebut pagat, no podrà començar la competició fins a haver fet el pagament. 

- Per a altes posteriors al 5 de juliol, el rebut de juliol s’haurà de satisfer mitjançant transferència bancària al 
número de compte del Club ES59 0081 0022 9800 0157 4567 indicant Nom Jugador/a+Equip assignat. 

- La quota de soci es troba inclosa en la quota anual. 
- En una família amb dos fills/es o més jugant al Club, es descomptaran 50 € al rebut de febrer, a partir del 

segon fill/a. 
- 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 (s’entregarà durant el mes d’octubre). Els 
50 euros recaptats de la venda no s’han de retornar i es giraran al rebut de desembre. La unitat familiar
que hagi indicat a la inscripció a Playoff que no vol vendre loteria, s’aplicarà un recàrrec de 10 euros al 
rebut de desembre. 
 

- 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 mitjançant la nostra botiga oficial a la web  
https://customify.es/cbsantaperpetua/pack-basico-cb-santa-perpetua.html  

La roba obligatòria és la 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. 

Per a noves altes, ABANS DE COMPRAR LA ROBA, heu de parlar amb el vostre entrenador/a per comprovar que el 
dorsal escollit està lliure a l’equip assignat. Recomanem fer la compra abans del mes d’agost, per assegurar tenir la 
roba abans de l’inici de la competició. 

Inscripció del jugador/a 

Tot jugador/a és 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) els següents documents per poder participar en les activitats formatives i competitives de 
la temporada: 

- Fitxa d’inscripció (nous jugadors) o fitxa d’actualització de dades (jugadors del Club), via Playoff. 
- Llicència federativa (NOVETAT: via app Bàsquet Català. Us informarem amb detall els propers dies). 
- Certificat Mèdic Esportiu (e-mail a info@cbsantaperpetua.cat). 

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. 

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. 

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, a info@cbsantaperpetua.cat. 

Si el soci/a que es dona 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, juny de 2022 

La Junta Directiva 


