
PAGAMENTS

DISTRIBUCIÓ DE PAGAMENT DE LA QUOTA MENSUAL SEGONS LA DATA L’ALTA:
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Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol

Setembre ALTA Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9

Octubre ALTA Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9

Novembre ALTA Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9

Desembre ALTA Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q.P.K 8

Gener ALTA Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q.P.K 7

Febrer ALTA Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q.P.K 6

Març ALTA Q1 Q2 Q3 Q4 Q.P.K 5

Abril ALTA Q1 Q2 Q3 Q.P.K 4

Maig ALTA Q1 Q2 Q.P.K 3

Juny ALTA Q1 Q.P.K 2

Les escoles i seccions esportives de competició pagaran un preu de tempo-
rada fraccionat de la forma següent:

• El mes de juliol o agost es facturaran els 50 € en concepte de DRETS D’INS-
CRIPCIÓ (inclou la revisió mèdica obligatòria).

• La resta, un cop descomptats els 50 € dels drets de la quota anual, es fac-
turarà en 9 quotes iguals repartides entre els mesos de setembre a maig.

• Als esportistes que iniciïn la seva activitat el mes d’octubre o posterior, 
se’ls facturarà fins el mes de juny.

En les seccions i escoles de patinatge i karate, per l’especificació de termi-
nis pròpia de la seva activitat, el pagament pot finalitzar al juliol en funció 
del mes d’inici. Per aquest motiu, les altes de setembre a novembre (in-
clòs) paguen 9 mensualitats i, a partir de desembre, es van reduint un mes 
(Q.P.K.).

Exemple: una inscripció (alta) al mes de gener pagarà al moment de la 
inscripció els 42,50€ de l’alta i el mes en curs i, de març a juny, l’import 
corresponent a la mensualitat (Q2 a Q7) (a excepció de patinatge i karate 
que incorporen la “Q.P.K 8”).

DE SETEMBRE A 
DESEMBRE

GENER I FEBRER
DE MARÇ A 

JULIOL*

QUOTA 
D’INSCRIPCIÓ

50 € 42,50 € 15 €
* A partir del mes de març no es realitza-

ran revisions mèdiques. S’exclouen de la 
quota d’inscripció.
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PROTOCOL DE BAIXES DURANT EL PERÍODE DE INSCRIPCIÓ I FINS L’INICI DE L’ACTIVITAT:

- Les baixes per motius mèdics justificats (cal certificat mèdic) es penalit-
zaran amb un 10% sobre l’import de la inscripció en concepte de despeses 
d’organització i d’ocupació de plaça.

- Les baixes per voluntat pròpia es penalitzaran amb un 20% sobre l’import 
de la inscripció en concepte de despeses d’organització i d’ocupació de 
plaça.

UN COP INICIADA L’ACTIVITAT :

- Per a la tramitació de baixes, caldrà omplir el full de baixa que es troba al 
Punt d’Atenció al Soci abans del dia 25 del mes per tal de no generar cap 
altre rebut a partir de la seva recepció.
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