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S’obre el període d’inscripció dels jugadors i jugadores de futbol per a la temporada 2020-2021 

“termini obert des del 25 de maig al 30 de juny de 2020” 

- Els jugadors i jugadores que tenen fitxa amb el club tenen reservada la plaça fins al 7 de juny. A                   
partir d’aquesta data, es podran inscriure sempre que quedin places vacants a la categoria a la que                 
pertany segons l’any de naixement. 

- Els jugadors i jugadores que no tenen fitxa amb el club poden fer la inscripció a partir del 7 de juny,                    
sempre que el grup al que pertany per any de naixement o categoria, no estès cobert pels jugadors i                   
jugadores actuals del club.  En cas contrari, quedaran en llista d’espera. 

- Aquell jugador o jugadora que aquest any no ha estat al club, pot fer la preinscripció abans del 7 de                     
juny, per ésser el primer en la llista d’espera. En aquest cas, el pagament no es faria fins que el club                     
confirmes la plaça. 

- Donat que les oficines del club segueixen tancades pel COVID-19, aquesta temporada la inscripció               
es realitzarà de forma telemàtica, a l'espera, si es donen les condicions, de poder rebre a algú a la                   
oficina del club, prèvia cita.  

- Davant les circumstàncies del moment, el club ofereix la possibilitat de fer el pagament en 3                 
cops|mensualitats. 

- El pagament de la inscripció es podrà realitzar: 

● Mitjançant una transferència al compte: ES71 0081 5339 8500 0119 6327 i indicant com a dades                 
addicionals el nom i cognoms del jugador/a. 

● Per domiciliació en un sol pagament (60€). El club us girarà un rebut al voltant del 15 de juny amb                    
l’import  corresponent a la inscripció 

● Per domiciliació en tres pagaments iguals, que es giraran sobre els dies 15 de juny, juliol i agost (20€                   
per rebut). 

- Per a realitzar la inscripció caldrà fer-nos arribar per email (cfcorbera@cfcorbera.net) les dues              
últimes planes d’aquest document, degudament complimentades i el resguard de la transferència (si             
s’ha escollit aquesta opció). 

- En el cas excepcional que no es pogués dur a terme la temporada, el Club, (al igual que en el                     
Campus de Setmana Santa) tornaria l'import íntegre de la inscripció.  

- Per a qualsevol dubte, mentre no estiguin obertes les oficines del club, podeu contactar per                
whatsapp amb el Tito: 664 562 386 

CONDICIONS 

- El C.F. Corbera configurarà els equips en funció de la qualitat tècnica, necessitats per posició i nivell                  
de competició de cada equip . Els equips, sense comptar els porters, no excediran la quantitat de                 
10-11 jugadors/es en futbol 7 i de 18 a fútbol 11. La intenció és configurar equips amb capacitat de                   
competició i que els seus jugadors participin de forma activa i continuada en la gran majoria de partits;                  
és per això que les plantilles han d’estar compensades a nivell de qualitat i no tenir un nombre                  
excessiu de components. 
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Pot haver alguna excepcionalitat per ajustos d’un any a l’altre de jugadors del mateix club, jugadors                
que segueixen o per jugadors en edat d’iniciació. 

Un cop rebudes les sol·licituds d’inscripció, el cos tècnic del CFC, tenint en compte la qualitat tècnica                 
dels jugadors i jugadores, elaborarà la llista de cadascun dels equips que seran inscrits en les                
competicions de la Federació Catalana de Futbol en les seves diferents categories. 

- Es podran fer inscripcions de jugadors només per entrenaments però, dependrà de la quantitat de                
jugadors i jugadores que hi hagi inscrits;  El coordinador decidirà si es pot o no. 

- El primer germà tindrà un descompte del 50% sobre la quota mensual, a partir del segon germà el                   
descompte serà del 70%. 

QUOTES TEMPORADA 2020-2021 FUTBOL FORMATIU 

Grup Categoria Quota 
d'Inscripció 

Quota 
mensual 

Quota 
soci 

Escola 
Debutants 1r any (2016) 0 € 

 
15 € 

40 € 2 
 

Debutants 2n any (2015) 15 € / 30 € 1 
Prebenjamí (2013-14) 

60 €  

42 € 
 

Fútbol 7 
Benjamí (2011-12) 
Aleví (2009-10) 
Femení (2007-12) 30 €3 

Fútbol 11 

Femení (2004-06) 
Infantil (2007-08) 

60 €  Cadet (2005-06) 
Juvenil (2002-04) 25 € 

 

1 La quota mensual del Debutants de 2n any dependrà de si l’equip s’inscriu a la competició de                  
debutants de la FCF.  

2 La quota de soci està prorratejada dins les 10 quotes mensuals, ja inclosa en els 42€. 

3 La reducció de la meitat de la quota d’inscripció per la campanya #orgullosa segueix vigent pel                 
futbol femení. La quota mensual reduïda per la promoció de la temporada 19-20, ja no és vigent. .  

 

DESPESES FCF 

Recordem que al Setembre cada jugador haurà de tramitar la seva alta al “Portal del Federat” i la                  
mutualitat obligatòria, com cada any. A títol informatiu aquí teniu l’import de les quotes de la                
temporada 2019-20.  

Aquestes quotes són les que la FCF tenia per a aquesta temporada passada. Degut al Covid-19 ara                 
caldrà esperar a conèixer les bonificacions previstes. Tant bon punt se'ns informi, us ho farem saber                
amb els imports definitius.  

Categoria Quota Portal 
del Federat 

Quota 
mutualitat Total 

JUVENIL 24,5 € 93,14 € 117,64 € 
CADET 24,5 € 93,14 € 117,64 € 
INFANTIL 24,5 € 67,85 € 89,35 € 
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FEMENÍ 24,5 € 66,97 € 91,47 € 
ALEVÍ 24,5 € 55,18 € 79,68 € 
BENJAMÍ 24,5 € 55,18 € 79,68 € 
PREBENJAMÍ 24,5 € 55,18 € 79,68 € 
FEM ALEVÍ 24,5 € 55,18 € 79,68 € 
DEBUTANT 24,5 € 21,93 € 46,43 € 

 

Als nous jugadors/es del club i als que els hagi caducat la revisió mèdica se’ls assignarà dia i hora : 

● el 1 o 2 de juliol a partir de les 17.00 hores 

● el 14 o 15 de setembre a partir de les 17.00 hores. 

El preu serà de 28.00 € que caldrà pagar en el mateix moment de fer-la. 

 

HORARIS D'ENTRENAMENT PROVISIONALS 

Aquests horaris poden patir lleus canvis en funció de la quantitat d'equips inscrits a cada categoria.                
Els horaris definitius els comunicarem, en començar els entrenaments, la primera setmana de             
Setembre. 
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ALTRES CONDICIONS: 
 

1. Continuarem amb la indumentària, de la temporada anterior. Als jugadors/es nous al club,             
se’ls entregarà la equipació de partit.  

2. Les famílies es faran responsables de les reposicions de les equipacions. 
3. Pels jugadors/es nous al club cal comprar el pack obligatori de partits (o el d’entrenaments si                

s’han apuntat només a entrenaments): 
 

    Pack obligatori partits (110 €) Pack obligatori entrenaments (50€) 

Samarreta entrenament Samarreta entrenament 

Pantaló entrenament Pantaló entrenament 

Mitgetes entrenament Mitgetes entrenament 

Dessuadora Dessuadora 

Polo passeig  

Jaqueta xandall  

Pantaló xandall  

 
 

4. Per la campanya de Nadal es farà entrega d’un talonari de loteria per família corresponent a 8                 
butlletes de 3€, amb un cost de 24€ (4€ de donació al club). Es descomptarà amb la quota                  
del mes de desembre.  
 

5. Acceptació del codi ètic de la FCF i normativa futbol base del club. Aquesta informació es pot                 
trobar a la nostra web (www.cfcobera.net) -> Zona d’interés -> Descàrregues. 
 

6. Aquell jugador/a que un cop aturada la competició pel Covid-19, hagi deixat de pagar els               
imports obligatoris per tots els socis, per fer la inscripció l’any següent, haurà de fer front als                 
mateixos. Els imports obligatoris inclouen fins a la mensualitat d’abril. 
 

7. Cada jugador o jugadora que es doni de baixa durant la temporada, segons les causes, el                
Club decidirà l’any vinent si pot tornar i en quines condicions. 
 
Les despeses d’equip s’avaluen i equilibren segons els jugadors i quotes que es paguen. Tota               
baixa descompensa el saldo de despeses i ingresos d’aquest equip i Club. 
 

8. El jugador/a que tingui saldo a pagar de la temporada anterior, no pot fer inscripció per la                 
temporada següent, fins a posar-se al corrent de pagament. 

 
 
 

Oficina del club: Carrer Josep Tarradelles s/n 
Horari: Dimarts i dijous de 10:00 a 14:00 

Dilluns a divendres de 16:30h a 21:00h 
cfcorbera@cfcorbera.net 

http://www.cfcobera.net/


INSCRIPCIONS C.F. CORBERA TEMPORADA 2020 - 2021 
 

 
 
 
Jo, ............................................................................................... amb DNI: ..........................com  
 
a pare / mare / tutor legal del jugador/a ....................................................................................... 
 
accepto aquestes condicions per la inscripció del jugador/a al Club de Futbol Corbera. 
 
Corbera de Llobregat,  ........ de ............................... de 20... 
 
 
 
 
 
 
 
Signat:  
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