
 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

ÀREA ECONÒMICA 

Condicions econòmiques 

Tipus de quota 
Inscripció 
Setembre 

Pagament 
Novembre 

Pagament 
Febrer 

 
Jugador/a 
Federat/da 

 

95€ 150€ 150€ 

Aquells jugadors/es que competeixen el cap de setmana a la lliga de la Federació 
Catalana de Voleibol (FCVB) 

 
Jugador/a 

Màster 
Federats/des 

 

90€ 130€ 130€ 

Aquells jugadors/es que competeixen en l’equip màster a la Federació Catalana de 
Voleibol (FCVB) 
 

Jugador/a NO 
Federat/da 

 

60€ 90€ 90€ 

Aquells jugadors/es que competeixen en una lliga que NO es troba regulada per la 
FCVB. 

 
Entrenaments 

 
60€ 80€ 80€ 

Aquells jugadors/es que només participen als entrenaments i que NO competeixen 
 

Jugador/a 
Lesionat/da* 

 

Lesió menor a un mes 🡪 quota habitual 
Lesió superior a un mes🡪  Quota reduïda 🡪 12€/mes 

 

(*) Nota: Els jugadors i jugadores que estiguin lesionats i la seva lesió sigui 

d’una durada superior a un mes, se’ls hi aplicarà la quota de jugador/a 

lesionat/da, i se li adaptarà a la pròxima quota. 

El jugador o jugadora que tingui una lesió d’una durada inferior a un mes no 

se li aplicarà aquest descompte a la quota. 

 

  



 
 
 

 

 

Forma de Pagament Temporada 22/23 

 

Un cop realitzat el registre del jugador o jugadora cal fer el pagament pertinent 

a la inscripció sigui quan sigui el moment en el que l’esportista s’incorpora al 

club. 

 

Aquesta temporada es demana als pares, mares i jugadors/es que es faci la 

transferència de les quotes corresponents. Aquestes quotes s’han de fer a les 

dates que trobareu tot seguit: 

Inscripció: De l’1 al 5 de setembre o en el moment de registre del jugador/a 

Primera Quota: De l’1 al 5 de novembre. 

Segona Quota: De l’1 al 5 de febrer. 

Les transferència cal fer-los al següent número de compte: 

BBVA IBAN: ES83 0182 1404 3002 0159 2347 

CONCEPTE: NOM I ELS DOS COGNOMS JUGADOR/A 

 

BENEFICIARI: Torre Vòlei 
 
* El cobrament de la inscripció de cada jugador/a inclou una samarreta 
d’entrenament  
 
** S’aplicarà un descompte d’un 30% amb el segon membre familiar 
germà/germana/pare/mare. En el cas de ser dues quotes diferents sempre 
s’aplicarà a la quota més baixa, en cas de ser més de dues en dues una ha 
de ser a la les que es procediran a rebaixar seran les de més baixa 
quantia. 
 
*** Per tots aquells residents i empadronats a La Torre de Claramunt tindran 
un descompte del 20% en totes les quotes de la temporada subvencionada per 
l’Ajuntament 

 

****Aquestes reduccions NO son acumulables. 
 

 

Tot seguit adjuntem les quantitats de les reduccions (30% per 

familiars i 20% per empadronats) 

 



 
 
 

 

 

Reducció de quotes per familiar (30%) 

2 quotes: reducció a la més baixa. 

Més de 2 quotes: per ordre de més baixa. 

Tipus de quota 
Inscripció 
Setembre 

Pagament 
Novembre 

Pagament 
Febrer 

 
Jugador/a 
Federat/da 

 

66,5€ 105€ 105€ 

Aquells jugadors/es que competeixen el cap de setmana a la lliga de la Federació 
Catalana de Voleibol (FCVB) 

 
Jugador/a 

Màster 
Federats/des 

 

63€ 91€ 91€ 

Aquells jugadors/es que competeixen en l’equip màster a la Federació Catalana de 
Voleibol (FCVB) 
 

Jugador/a NO 
Federat/da 

 

42€ 63€ 63€ 

Aquells jugadors/es que competeixen en una lliga que NO es troba regulada per la 
FCVB. 

 
Entrenaments 

 
42€ 56€ 56€ 

Aquells jugadors/es que només participen als entrenaments i que NO competeixen 
 

Jugador/a 
Lesionat/da* 

 

Lesió menor a un mes quota habitual 
Lesió superior a un mes  Quota reduïda 12€/mes 

 

  



 
 
 

 

 

Quotes reduïdes (només per a jugadors/es empadronats/des a 

La Torre de Claramunt) 

Tipus de quota 
Inscripció 

Setembre 

Pagament 

Novembre 

Pagament 

Febrer 

Jugador/a 

Federat/da 
76€ 120€ 120€ 

Aquells jugadors/es que competeixen el cap de setmana a la lliga de la Federació 

Catalana de Voleibol (FCVB) 

Jugador/a 

Màster 

Federats/des 

72€ 104€ 104€ 

Aquells jugadors/es que competeixen en l’equip màster a la Federació Catalana de 

Voleibol (FCVB) 

Jugador/a NO 

Federat/da 
48€ 72€ 72€ 

Aquells jugadors/es que competeixen en una lliga que NO es troba regulada per la 

FCVB. 

Entrenaments 48€ 64€ 64€ 

Aquells jugadors/es que només participen als entrenaments i que NO competeixen 

 

Jugador/a 

Lesionat/da* 

 

Lesió menor a un mes quota habitual 

Lesió superior a un mes  Quota reduïda  12€/mes 

 


