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1 Presentació. 

 

El nostre Club té com a finalitat posar a 
l'abast de tots els seus membres els mitjans 
per aprendre i millorar la pràctica del voleibol, 
col·laborant alhora en la seva formació com 
a persona a través de l’esport, a partir d’uns 
valors que recull la Carta Ètica de 
l’associació SantCugatCreix, a la que el Club 
s’ha adherit i que treballa amb els equips. 

El Club té, en aquests moments, equips 
femenins federats en categories infantil, 
cadet, juvenil i sènior. El nostre primer equip 
sènior és un referent en el voleibol català i és 
un dels 12 equips que milita a Superlliga, la 
màxima categoria a nivell estatal.  

Tots els equips disposen d'un entrenador que 
actua en coordinació amb una direcció 
tècnica, i són els que marquen les pautes de 
funcionament de l’equip. Igualment, 
cadascun dels equips disposa d’una capitana 
i un pare delegat. 

Els equips seran d’entre dotze i catorze 
jugadores, excepte excepcions puntuals en 
les que calgui incorporar alguna jugadora 
més. 

El Club organitza anualment un Torneig 
Internacional de Voleibol Base i promou la 
participació de les seves jugadores en altres 
torneigs locals, nacionals i  internacionals.  

L’abast d’aquesta normativa son els equips 
en categories infantil, cadet, juvenil i sènior 
en competició federada de la FCVB. 

2 Admissió. 

 

Totes les jugadores que formen part dels 
equips del Club que vulguin continuar la 

propera temporada, han de sol·licitar la 
renovació de plaça. 

Per a la incorporació de noves jugadores  
caldrà adreçar sol·licitud, que serà 
valorada per l’equip tècnic, procurant 
integrar-les als equips del Club en la mesura 
del possible.  

Els tràmits d'inscripció es realitzaran durant 
el mes de maig-juny, de forma excepcional al 
juliol i si fos imprescindible, al setembre. 

Per a formalitzar la sol·licitud d’inscripció o 
renovació de plaça, s’haurà de complimentar 
el formulari que es troba publicat al web del 
Club. 

El Club confirmarà la inscripció o renovació 
com a màxim durant la primera quinzena del 
mes d’agost. 

Recordem que totes les jugadores del club 
hauran de disposar de DNI vigent o 
document identificatiu similar. 

3 Finançament. 

 

El finançament del Club s’assoleix 
bàsicament a partir dels drets d'inscripció i 
quota de soci, quotes de joc i els 
patrocinadors.  

En el formulari d’inscripció és obligatori 
presentar les dades bancàries (IBAN), per 
tal de domiciliar els drets d'inscripció i el 
cobrament mensual de quotes. 

3.1 Drets d'inscripció i quota de soci. 

Les jugadores faran efectiva la quantitat de 
140€ en concepte de quota de soci (90€) i 
drets d'inscripció (50€). Aquesta quota es 
pagarà mitjançant transferència al compte 
del Club al mes de setembre.  
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Els germans admesos al Club tindran un 
tractament especial: el primer germà abonarà 
la totalitat dels drets i quota de soci, el segon 
germà abonarà un 80% del mateixos, el 
tercer germà abonarà el 50% i per als 
successius els drets seran gratuïts. 

3.2 Pagament de quotes. 

La quota anual per als equips que entrenen 3 
dies a la setmana és de 630€ per jugadora. 
El cobrament d’aquest import es farà en 3 
rebuts de 210€ els mesos de setembre, 
gener i abril. 

La quota anual per als equips que entrenen 2 
dies a la setmana és de 420€ per jugadora. 
El cobrament d’aquest import es farà en 2 
rebuts de 210€ els mesos de setembre i 
gener. 

S’aplicaran les bonificacions establertes per 
germanes al Club. Els preus de quotes i 
condicions de bonificació podran ser 
modificats per acord de l’Assemblea de 
socis, si escau. 

La presentació dels rebuts es realitzarà 
durant la primera setmana del mes 
corresponent (setembre / gener / abril). 

El fet de formalitzar la inscripció obliga al 
compliment del compromís anual, amb el 
pagament de TOTES les quotes, malgrat la 
jugadora no finalitzi tota la temporada. La 
Junta i l’equip tècnic del club valoraran 
possibles casos excepcionals en que estigui 
justificat dispensar d’aquest pagament per 
lesió greu o causa equivalent. 

3.3 Servei de revisió mèdica. 

El club disposarà aquesta temporada d’un 
servei mèdic que a principi de temporada 
realitzarà una revisió mèdica completa a 
totes les jugadores.  

Per poder jugar és obligatori que totes les 
jugadores passin una revisió mèdica i es 
certifiqui la seva aptitud. 

El preu de la revisió que ofereix el Club 
s’informarà oportunament i es facturarà a 
banda de les quotes. 

 

Fisioterapeuta 

El club disposa d’un acord amb l'empresa 
Fisio y més pel que tots els socis del club 
tenen un descompte del 15%.  

Fisio y Més:  
Carrer Xerric 4, local 1.  
664762570  

3.4 Impagats. 

Les quotes impagades seran aplicades de 
forma automàtica en una nova facturació 
juntament amb les despeses que la 
devolució hagi pogut generar. 

3.5 Comunicació de canvis. 

Qualsevol canvi que afecti els pagaments 
(una baixa, un canvi de domiciliació bancària, 
problemes amb els pagaments...), ha de ser 
notificat al Club a través d’un e-correu a: 
administracio@cvsantcugat.com  

 

4 Activitat esportiva. 

 

El voleibol és un esport d’equip que 
requereix compromís i respecte cap a les 
companyes d’equip i cap a l’entrenador. 

És imprescindible l’assistència i puntualitat 
tant als entrenaments com als  partits. Les 
faltes d'assistència reiterades sense cap 

mailto:administracio@cvsantcugat.com
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tipus de justificació o disciplina, provocaran 
la baixa en l’equip. 

Igualment les jugadores poden estar 
convocades pel Club per desenvolupar altres 
activitats relacionades amb el voleibol. 

4.1   Equipament i uniformitat 

El Club posarà a la venda l’equipament 
necessari per a realitzar la activitat 
mitjançant el proveïdor de la roba. 

Del cost de l’equipament se n’informarà 
oportunament així com de la forma de 
pagament i la seva distribució. Per tal de 
garantir la uniformitat és obligatori adquirir: 
el xandall, dues samarretes de joc, malles o 
coulotte, samarreta d’escalfament i 
samarretes d’entrenament. El preu d’aquest 
material s’ajustarà al màxim que es pugui. 

Apart d’aquest material el Club facilitarà 
l’adquisició de genolleres, bosses d’esport, 
dessuadores, anoracs, etc., que seran els 
corporatius de l’entitat. No obstant això, es 
donarà un període de transició per a aprofitar 
les peces de roba complementària que 
tinguin les jugadores de la temporada 
anterior, a excepció de la que és obligatòria. 

Les jugadores han de tenir cura del seu 
equipament. L’han de marcar i no l’han de 
deixar oblidat al camp, la manca d’uniformitat 
pot ser motiu de no participació en un partit. 
Cal portar l’equipament adequat també als 
entrenaments i als desplaçaments de l’equip. 

4.2   Entrenaments. 

Es preveu que es puguin iniciar a finals 
d’agost o a principis de setembre de 2020 i 
finalitzaran a mitjans de juny de 2021. 

4.3  Delegats. 

Cada equip nomenarà un delegat/da escollit 
entre els pares/mares o acompanyants de 
les jugadores. El delegat serà el representant 

de l’equip davant la Direcció Tècnica i la 
junta directiva per qualsevol circumstància 
que calgués comunicar. 

Serà responsable de les següents tasques : 

• Prèvies a un partit. 

Contactar amb l’entrenador o el 
responsable del club per saber el dia i 
l’hora en què es jugarà i comunicar-ho a 
les jugadores i/o famílies, així com donar 
les indicacions pertinents, si escau (punt 
de trobada de tot l’equip per 
desplaçaments, etc.). 

• Als partits. 

S’encarregarà de que hi hagi aigua a 
disposició de les jugadores al llarg del 
partit. 

• Al finalitzar els partits 

Recollir l’acta del partit, previ control de 
totes les anotacions. 

4.4 Competició. 

Els equips del Club militen en competicions 
federades, des de l'àmbit comarcal fins el 
nacional. 

El Club farà efectives totes les despeses 
originades de la competició federada: drets 
federatius, mútua esportiva i arbitratges. 

Les jugadores de l’escola de voleibol i les 
infantils faran, de forma rotatòria i obligatòria, 
de recollidores de pilotes en els partits del 
primer equip sènior. 

4.5 Sancions 

Les sancions derivades de la manca 
d'uniformitat de l'equip o per la no 
presentació de la documentació en els partits 
aniran a càrrec de la jugadora sancionada.  
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4.6 Desplaçaments. 

Els dels equips en categories nacionals es 
realitzaran en el mitjà que es consideri més 
adient per les característiques del 
desplaçament. Els desplaçaments de la resta 
d'equips es realitzaran en vehicles privats.  

Totes les jugadores han d’anar equipades 
amb el xandall oficial durant els 
desplaçaments conjunts. 

5 Socis. 

 

S’abonarà almenys una quota de soci per 
unitat familiar, ja sigui d’un dels progenitors, 
en cas de jugadores menors d’edat, o de la 
pròpia jugadora, en cas de ser major d’edat. 
La quota establerta de soci ordinari és de 
90€, i s’abona en el moment de formalitzar la 
inscripció.  

Tot soci tindrà els drets i deures que 
estableixen els estatuts de l’entitat, 
disponibles al nostre web. 

6 Covid-19 

Donada l’excepcional situació generada per 
la pandèmia Covid-19 durant la temporada 
19-20, i davant la possibilitat d’una nova 
afectació de l’activitat durant la temporada 
20-21, el club considera important remarcar 
els següents punts:  

• L’activitat esportiva s’iniciarà només si 
està autoritzada i seguint les 
recomanacions indicades per la 

Secretaria General de l’Esport i de 
l’activitat Física, 

• La inscripció comporta l’acceptació de 
les directrius que puguin ser 
imposades pel Govern Central o la 
Generalitat en cas d’un nou rebrot de 
la pandèmia, 

• Les quotes socials abonades a 
entitats culturals i esportives 
sense finalitat de lucre, legalment 
creades i inscrites com a tals, no 
generen dret a devolució. 

7 Compromís amb la ciutat. 

La nostra entitat manifesta la seva voluntat i 
compromís de participar en la vida social, 
cultural i esportiva de Sant Cugat, treballant 
per la formació i educació dels joves de la 
ciutat.  

Per aquesta raó estem oberts a totes les 
activitats esportives que s’hi organitzin, 
manifestant així la nostra disposició a 
participar dins l'entorn esportiu de la nostra 
ciutat. 

8 Dades de contacte. 

CLUB VOLEIBOL SANT CUGAT 

C/ Brollador s/n 

08197 VALLDOREIX 

e-correu : administracio@cvsantcugat.com 

VISITA EL NOSTRE WEB: 

www.cvsantcugat.com
 

mailto:carlos.rouco@cvsantcugat.com

