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CALENDARI DE PAGAMENTS TEMPORADA 2021/22 

 

1-Les dates utilitzades son les que hi ha competició catalana. Els partits que hi hagin, ja siguin competicions 

nacionals o amistoses, fora d’aquestes dates es validaran a la següent que aparegui en aquest calendari. 

 

2-Com interpretar les dates? Les dates de competició estan agrupades de dos en dos caps de setmana. Cada 

grup de dates se li ha assignat una data de Gestió del Pagament. Això vol dir, que la data de gestió correspon 

a la setmana en que es tramita el pagament, no exactament a la data de quan l’àrbitre el veu reflectit al 

compte. La CTARJ aproximadament en la data prevista li donarà a comptabilitat per a que des de 

comptabilitat s’introdueixin les transferències al sistema i així poder fer els pagaments. Un cop feta aquesta 

gestió el pagament no és immediat, habitualment es pot trigar el màxim d’una setmana. 

 

3-Això ens obliga a tots a ser més formals, des de la meva persona en la tramitació dels pagaments fins a 

cada àrbitre fent les liquidacions. Es recorda que un àrbitre que no liquida en temps i forma, la FCVB 

realitza la liquidació de manera automàtica, així, l’àrbitre evidentment cobrarà el partit però perdrà el dret al 

desplaçament. 

 

4-Totes les dates son orientatives, tot i la nostre voluntat per complir-les, en algunes dades concretes (per 

exemple el nadal) poden haver modificacions que, en el cas de fer-se, seran informades amb antelació. 

 

 

Mes Cap de setmana Data Prevista de Gestió del Pagament 

setembre 24 25 
 

Octubre 02 03 11/10/2021 

    octubre 09 10 
 

octubre 16 17 25/10/2021 

    octubre 23 24 
 

octubre 30 31 08/11/2021 

    novembre 06 07 

 novembre 13 14 22/11/2021 

    novembre 20 21 
 

novembre 27 28 09/12/2021 

    desembre 04 05 
 

desembre 11 12 20/12/2021 

    desembre 18 19 27/12/2021 

    Gener 08 09 

 Gener 15 16 24/01/2022 
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    Gener 22 23 

 Gener 29 30 07/02/2022 

    febrer 05 06 
 

febrer 12 13 21/02/2022 

    Febrer 19 20 
 

Febrer 26 27 07/03/2022 

    març 05 06 
 

març 12 13 21/03/2022 

    març 19 20 

 Març 26 27 04/04/2022 

    abril 02 03 

 abril 09 10 18/04/2022 

    Abril 23 24 
 

Abr/Maig 30 01 09/05/2022 

    maig 07 08 

 maig 14 15 23/05/2022 

    Maig 21 22 

 Maig  28 29  

Juny 04 05 13/06/2022 
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