FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL
www.fcvolei.cat
Les Jonqueres, 16, 5è‐C
08003 BARCELONA
Tel.: 93.268.41.77
Fax: 93.268.23.36

BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL
PER A L’EXERCICI 2021
(aprovades per l’assemblea 19/06/2021)

1
Inscrita al Registre d’entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número 2837, segons resolució de data 29/12/1983. – NIF: G‐08882797

FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL
www.fcvolei.cat
Les Jonqueres, 16, 5è‐C
08003 BARCELONA
Tel.: 93.268.41.77
Fax: 93.268.23.36

ÍNDEX
Pàgina
TÍTOL I. NORMES GENERALS
Capítol 1. Àmbit d’aplicació
Base 1. Àmbit funcional ....................................................4
Base 2. Àmbit temporal ....................................................4
Capítol 2. Normativa aplicable
Base 3. Normativa aplicable ..............................................4
Capítol 3. Informació als òrgans de govern
Base 4. Informació als òrgans de govern .............................4
TÍTOL II. GESTIÓ DEL PRESSUPOST
Capítol 1. Crèdits inicials
Base 5. Quantificació del pressupost ...................................5
Capítol 2. Vinculació jurídica
Base 6. Vinculació jurídica .................................................5
Capítol 3. Modificacions de pressupost
Base 7. Consideracions generals ........................................5
TÍTOL III. GESTIÓ DE LA DESPESA
Capítol 1. Fases de la despesa
Base 8. Consideracions generals ........................................5
Base 9. Principi d’anualitat pressupostària ...........................6
Base 10. Ordenació de pagaments .....................................6
Capítol 2. Tramitació de les despeses
Base 11. Despeses financeres ............................................7
Base 12. Despeses d’inversió.............................................7
Capítol 3. Normes de contractació administrativa
Base 13. Consideracions generals ......................................7
Capítol 4. Bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar
Base 14. Consideracions generals ......................................7
Base 15. Bestretes de caixa fixa.........................................8

2
Inscrita al Registre d’entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número 2837, segons resolució de data 29/12/1983. – NIF: G‐08882797

FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL
www.fcvolei.cat
Les Jonqueres, 16, 5è‐C
08003 BARCELONA
Tel.: 93.268.41.77
Fax: 93.268.23.36

TÍTOL IV. TRESORERIA
Capítol 1. Operatòria de funcionament
Base 16. Disposició de fons ...............................................8
Base 17. Terminis de pagament .........................................8
Base 18. Mitjans de pagament ...........................................8
Base 19. Principi de caixa única .........................................8
Capítol 2. Habilitacions
Base 20. Habilitacions ......................................................9
TÍTOL V. CONTROL I FISCALITZACIÓ
Capítol 1. Control i fiscalització
Base 21. Control i fiscalització ...........................................9
TÍTOL VI. TANCAMENT D’EXERCICI PRESSUPOSTARI
Capítol 1. Liquidació del pressupost i Comptes
Base 22. Liquidació del pressupost .....................................9
Base 23. Compte general ..................................................9
TÍTOL VII. TARIFES FEDERATIVES
Capítol 1. Tarifes d’aplicació temporada 2021/2022
Base 24. Tarifes arbitrals ..................................................10
Base 25. Dipòsits, quotes i drets ........................................11
Base 26. Llicències i assegurances ....................................12
DISPOSICIONS FINALS
Primera ..........................................................................14
Segona ..........................................................................14

3
Inscrita al Registre d’entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número 2837, segons resolució de data 29/12/1983. – NIF: G‐08882797

FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL
www.fcvolei.cat
Les Jonqueres, 16, 5è‐C
08003 BARCELONA
Tel.: 93.268.41.77
Fax: 93.268.23.36

PROPOSTA DE BASES D’EXECUCIÓ DEL
PRESSUPOST DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE
VOLEIBOL PER A L’EXERCICI 2021

TÍTOL I. NORMES GENERALS

CAPÍTOL 1.- Àmbit d’aplicació
Base 1.- Àmbit funcional. Les bases d’execució del pressupost de la Federació Catalana de Voleibol
(en endavant FCVB) per a l’exercici 2021 s’aplicaran al pressupost de la pròpia Federació.
Base 2.- Àmbit temporal. Les presents bases tindran la mateixa vigència que el pressupost i que la
seva pròrroga legal, si s’escau.

CAPÍTOL 2.- Normativa aplicable
Base 3.- Normativa aplicable.
3.1.- La gestió, el desenvolupament i l’aplicació del pressupost de la FCVB se subjectarà a la
normativa general aplicable a les Federacions Esportives Catalanes, tal i com estableix el Capítol II
del Títol V dels seus estatuts, i a les presents bases.
3.2.- La comptabilització del pressupost, la seva execució i liquidació es regirà per la mateixa
normativa esmentada abans, així com per les disposicions dictades des de presidència i els òrgans de
Tresoreria.
3.3.- El control i fiscalització de l’execució del pressupost es regularà per les normes incloses en
aquestes bases i per les instruccions que, amb aquesta finalitat, es dictin. La normativa vigent
s’aplicarà amb caràcter supletori.

CAPÍTOL 3.- Informació als òrgans de govern.
Base 4.- Informació als òrgans de govern.
Trimestralment, i dins del termini dels 30 dies següents a cada venciment natural, les Comissions de
la FCVB juntament amb la Secretaria General elaboraran, si es considera adient, l’estat d’execució del
pressupost i informació complementària que permeti valorar-ne els nivells d’acompliment a la
Presidència, que en donarà compte en la reunió de la Comissió Permanent que se celebri.
La Comissió Permanent podrà dictar informe mitjançant el qual donarà compte a la Junta Directiva de
l’estat d’execució del pressupost, restant la informació a disposició dels membres de l’Assemblea que
ho sol·licitin.
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TÍTOL II. GESTIÓ DEL PRESSUPOST

CAPÍTOL 1.- Crèdits inicials
Base 5.- Quantificació del pressupost.
A l’estat de despeses del pressupost de la FCVB es concedeixen els crèdits necessaris per al
compliment de les seves obligacions per un import de 1.929.465,00 €.
Els ingressos que s’estima que s’han de liquidar durant l’exercici importen la mateixa quantitat.

CAPÍTOL 2.- Vinculació jurídica
Base 6.- Vinculació jurídica.
6.1.- La comptabilitat pressupostària es desglossarà a nivell de partides pressupostàries, que vindran
definides per les activitats pròpies de la FCVB.
6.2.-El nivell de vinculació jurídica serà a nivell del pressupost general.
6.3.- El control comptable de les despeses es farà sobre la partida pressupostària.
6.4.- Es podran crear noves partides sense aprovar una modificació del pressupost.

CAPÍTOL 3.- Modificacions de pressupost.
Base 7.- Consideracions generals.
7.1.- Qualsevol modificació del pressupost requereix una proposta raonada de les variacions, en la
qual s’haurà d’especificar la destinació de la consignació, especialment si aquesta pot significar nous
compromisos de despesa per la FCVB en exercicis posteriors.
7.2.- Les modificacions del pressupost, com a regla general, seran aprovades per la Presidència de la
Federació i ratificades per la Junta Directiva.
7.3.- Les modificacions del pressupost que no siguin competència de l’Assemblea General seran
executives des del moment de la seva aprovació i no precisaran exposició al públic. Tots els
expedients de modificació de crèdits hauran de ser informats prèviament per la Presidència.

TÍTOL III. GESTIÓ DE LA DESPESA
CAPÍTOL 1.- Fases de la despesa.
Base 8.- Consideracions generals.
8.1.- Les diferents comissions o departaments proposaran les despeses, que, un cop aprovades per la
Presidència, seran comptabilitzades.
8.2.- En el cas de les propostes d’activitats, on la despesa està integrada per diferents conceptes o
partides, es realitzarà una aprovació global del pressupost de l’activitat per part de Presidència i a
proposta del departament. Sense l’aprovació de presidència no s’entén autoritzada l’activitat. Els
increments de despesa en cadascuna de les partides de l’activitat, requeriran nova autorització
explícita de Presidència. Les disminucions de despesa no requereixen autorització.
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Base 9.- Principi d’anualitat pressupostària.
9.1.- Amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses del present pressupost només es podran contraure
obligacions derivades de despeses que es realitzin en l’any natural del propi exercici pressupostari.
9.2.- Presidència podrà aprovar el reconeixement d’obligacions de crèdits d’exercicis anteriors,
sempre i quan existeixi consignació pressupostària.
9.3.- Malgrat el que es disposa en l’apartat 9.2 s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent en el
moment del seu reconeixement les obligacions següents:
a) Les que resultin de la liquidació d’endarreriments a favor del personal que percebi les seves
retribucions amb càrrec a aquest pressupost.
b) Les derivades de compromisos vàlidament adquirits en exercicis anteriors.
c) Els corresponents a subministraments d’aigua, electricitat, gas i altres serveis mesurats per
comptador, quan l’obligació de pagament neixi en aquest exercici.
d) Els interessos creditors produïts en l’exercici anterior per comptes oberts per la FCVB, quan el
seu venciment es produeixi en el present exercici.

Base 10.- Ordenació de pagaments.
10.1.- Un cop reconeguda una obligació, el tresorer o la vicepresidència econòmica prepararà un pla
de disposicions de fons de tresoreria, l'aprovació del qual correspondrà a la Presidència de la FCVB, en
qualitat d’ordenador de pagaments.
10.2.- En l'ordenació de pagaments s'haurà de respectar la prioritat, per aquest ordre, de les
despeses de personal i de les obligacions reconegudes i liquidades en exercicis anteriors.
Dintre de cada grup (despeses de personal, obligacions reconegudes i liquidades en exercicis anteriors
i altres pagaments), amb caràcter general, s'efectuaran els pagaments de conformitat amb l'antiguitat
de la data de presentació en el Registre de la FCVB del corresponent document (certificat, factura,
minuta, justificació de subvencions, etc.) que hagi servit de base al reconeixement i liquidació de
l'obligació, o bé de la data de naixement de l'obligació si no fos precís la presentació prèvia de cap
document.
10.3.- Igualment, i malgrat el que es disposa en el paràgraf anterior, es podrà donar preferència als
següents pagaments:
a) Que tinguin caràcter d'urgència, prèvia proposta del responsable de la Comissió Tècnica o
Departament corresponent.
b) Quan la manca de pagament pugui suposar l'obligació de satisfer interessos de demora.
c) Quan corresponguin a despeses de caràcter forçós o obligatori.
d) Tots els pagaments d'import inferior a la quantitat que determini l'ordenador.
10.4.- Quan els creditors per obligacions reconegudes i liquidades siguin a la vegada deutors de la
FCVB es podrà efectuar la corresponent compensació.
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CAPÍTOL 2.- Tramitació de les despeses.
Base 11.- Despeses financeres.
11.1.- Pel que fa a les despeses financeres caldrà tenir en compte les següents consideracions:
a) Caldrà justificar que els interessos i amortitzacions carregats directament en compte s’ajusten
als quadres d’amortització o contractes.
b) Les despeses financeres es justificaran amb les factures o documents bancaris de càrrec
corresponents.
c) En els pagaments en moneda estrangera hi figurarà la documentació que justifiqui
l’equivalència en euros.
11.2.- L’òrgan competent per a l’aprovació de les despeses financeres serà la Presidència de la FCVB.

Base 12.- Despeses d’inversió.
12.1.- Els subministraments inventariables s'imputaran al grup 2, sempre que tinguin una vida útil
previsible superior a un exercici, i s’ajustin al que estableix la normativa vigent.
12.2.- S’imputaran a grup 6 aquelles despeses de manteniment i reposició dels béns i instal·lacions,
encara que siguin de quantia important, quan tinguin com a finalitat mantenir l’estat inicial dels
mateixos.

CAPÍTOL 3.- Normes de contractació administrativa
Base 13.- Consideracions generals.
13.1.- Es podran tramitar contractes menors directes, amb l’aprovació de la Presidència, sempre que
no superin un import de 15.000,00€ (impostos exclosos). La superació d’aquest import necessitarà
aprovació de Presidència prèvia valoració d’ almenys tres pressupostos.
13.2.- Amb caràcter general no es podrà fraccionar l’objecte del contracte.
13.3.- No es podran efectuar contractes menors de consultoria i assistència amb persones físiques de
manera reiterada, els quals puguin donar lloc a una relació laboral encoberta.
13.4.- Es permet que els membres de Junta Directiva, amb excepció de Presidència , accedeixin a les
col·laboracions puntuals amb la FCVB complint els mateixos requisits que qualsevol altre interessat del
mateix estament, en relació a la seva activitat esportiva o professional habitual. S’establirà en cada
cas, l’import de la dieta compensatòria per la dedicació del directiu, atès que no es permet relació
laboral o mercantil entre els membres de Junta Directiva i la FCVB.

CAPÍTOL 4.- Bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar.
Base 14.- Consideracions generals.
14.1.- Les bestretes de caixa fixa i les ordres de pagament a justificar es regularan per la normativa
que al respecte dicti Presidència.
14.2.- Com a norma general no es permet fraccionar un mateix pagament, aplicant una part a
bestretes de caixa fixa i una altra a manaments a justificar.
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Base 15.- Bestretes de caixa fixa.
L’habilitat disposarà dels fons necessaris per satisfer pagaments mitjançant aquest procediment amb
l’autorització de la Presidència.
Setmanalment l’habilitat presentarà relació dels justificants de pagament.
Les despeses de dietes i locomoció dels membres de Junta Directiva i personal federatiu ocasionades
per desplaçament del càrrec es pagaran pel sistema de Bestretes de Caixa Fixa, d’acord amb les
normes que dicti la Presidència.

Base 16.- Targetes VISA.
S’autoritza a Presidència a la possessió i utilització de targetes de crèdit a fi i efectes d’avançament de
pagaments a justificar.
S’autoritza al Gerent Esportiu a la possessió i utilització d’una targeta de crèdit, amb l’ús restringit per
desplaçaments i despeses federatives de diferents departaments, sempre que aquestes segones
despeses s’hagi autoritzat prèviament mitjançant el document anomenat “proposta d’activitat”.

TÍTOL IV. TRESORERIA
CAPÍTOL 1. Operatòria de funcionament.
Base 16.- Disposició de fons.
Els xecs, ordres de transferència i tota la documentació bancària per disposar dels fons seran signats
conjuntament per la Presidència, i pel tresorer o vicepresidència econòmica, o persones que legalment
els substitueixin.

Base 17.- Terminis de pagament i cobrament.
17.1.- Amb caràcter general, la FCVB efectuarà els seus pagaments dins del termini de 60 dies des de
l’entrada al Registre General de la factura o document anàleg.
17.2.- Es reserva a la Presidència la potestat per alterar, individual o col·lectivament, aquest termini,
en els casos en què ho consideri oportú pels interessos de la FCVB.
17.3. Amb caràcter general, els clubs han de liquidar les factures a la FCVB, en un termini de 7 dies
naturals des de la seva emissió. L’incompliment d’aquest termini comportarà un recàrrec del 10%.
Excepcionalment, es podran fraccionar els pagaments de la tarifa plana de les llicències, segons la
normativa establerta a l’efecte. Aquest criteri general no és d’aplicació en aquells conceptes que tenen
el seu propi termini establert a la normativa, com ara els arbitratges o altres.
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La FCVB es reserva el dret a cobrar anticipadament algunes factures segons el seu concepte, i a no
lliurar el servei o material corresponent fins que la factura no estigui pagada. Estan subjectes a
aquests pagaments anticipats: la venta de material esportiu, les autoritzacions federatives dels
entrenadors, la col·legiatura d’entrenadors, les llicències individuals de delegats, tècnics, etc; els
certificats federatius, i qualsevol altre que s’estableixi des de la presidència de la FCVB.

Base 18.- Mitjans de pagament.
La Tresoreria utilitzarà normalment el sistema de pagament per transferència bancària amb tots els
estaments de la FCVB i/o col·laboradors, si bé queden autoritzats subsidiàriament la resta de sistemes
de pagament existents en el mercat financer en cada moment.

Base 19.- Principi de caixa única.
La FCVB així com les seves territorials i tots els òrgans de gestió que es puguin crear,
sotmeses al principi comptable de caixa única.

queden

CAPÍTOL 2. Habilitacions.
Base 20.- Habilitacions.
20.1.- La tresoreria podrà proposar el nomenament de persones habilitades per efectuar pagaments,
quan les circumstàncies d’ubicació o especificitat així ho facin convenient. Tots els nomenaments
seran competència de la Presidència, previ informe de la Secretaria General de la FCVB.
20.2.- Els habilitats podran efectuar els pagaments pels quals hagin estat autoritzats, mitjançant els
comptes restringits de pagaments que s’estableixin.

TÍTOL V. CONTROL I FISCALITZACIÓ
CAPÍTOL 1.- Control i fiscalització.
Base 21.- Control i fiscalització.
Tal i com estableix l’art. 29 de l’Estatut Orgànic de la FCVB, l’Assemblea podrà designar dos Clubs
interventors per tal de col·laborar amb la Junta Directiva en la supervisió dels apartats d’índole
econòmic. La regulació d’aquests interventors es farà segons el mencionat article.

TÍTOL VI. TANCAMENT D'EXERCICI PRESSUPOSTARI

CAPÍTOL 1.- Liquidació del pressupost i comptes.
Base 22.- Liquidació de pressupost.
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Les operacions de liquidació del pressupost es regiran pel que disposen les presents bases i la
normativa supletòria aplicable. La seva aprovació correspondrà a la Junta Directiva. A efectes de
calcular la provisió de dubtós cobrament, s’estableixen els següents percentatges estimatius a aplicar
sobre el total de drets pendents de cobrament no garantit per a cada exercici, per a una antiguitat d’1
any el 5%, per a una antiguitat de 2 anys el 10%, per a una antiguitat de 3 anys el 40%, per a una
antiguitat de 4 anys el 80% i per a una antiguitat de 5 anys o superior el 100%.

Base 23.-Compte general.
La rendició de comptes es regirà pel que disposa el Capítol II del Títol V dels Estatuts de la FCVB. La
seva aprovació correspondrà a l’Assemblea General.

TÍTOL VII. TARIFES FEDERATIVES

CAPÍTOL 1.- Tarifes d’aplicació temporada 2021/2022
Base 24.-Tarifes arbitrals.
A l’àmbit d’actuació de la FCVB, les tarifes arbitrals d’aplicació a les competicions de la temporada
2021/2022 seran:

Competició

1r-2n-An

1r-2n

1r-An

1 àrbitre

Campionat de Catalunya de 1a Divisió Sènior

96,54 €

89,12 €

86,99 €

80,63 €

Campionat de Catalunya de 2a Divisió Sènior

75,32 €

71,08 €

67,90 €

62,59 €

Campionat de Catalunya de 3a Divisió Sènior

66,84 €

63,65 €

61,53 €

56,23 €

Campionat de Catalunya de 4a Divisió Sènior

57,29 €

50,92 €

48,80 €

43,50 €

Campionat de Catalunya Júnior

57,29 €

54,11 €

51,98 €

49,86 €

Campionat de Catalunya Juvenil Primera Divisió

57,29 €

54,11 €

51,98 €

49,86 €

Campionat de Catalunya Juvenil Segona Divisió

53,04 €

47,74 €

43,50€

37,13 €

Campionat de Catalunya Juvenil Tercera Divisió

51,98 €

46,68 €

42,44 €

36,07 €

Campionat de Catalunya Preferent Juvenil

51,98 €

46,68 €

42,44 €

36,07 €

Campionat de Catalunya Cadet Primera Divisió

51,98 €

46,68 €

42,44 €

36,07 €

Campionat de Catalunya Cadet Segona Divisió

50,92 €

45,62 €

41,38 €

35,01 €

Campionat de Catalunya Cadet Tercera Divisió

50,92 €

45,62 €

41,38 €

35,01 €

Campionat Catalunya Preferent Cadet

50,92 €

45,62 €

41,38 €

35,01 €

Campionat de Catalunya Infantil Primera Divisió

50,92 €

45,62 €

41,38 €

35,01 €

Campionat de Catalunya Infantil Segona Divisió

50,92 €

45,62 €

41,38 €

35,01 €

Campionat de Catalunya Infantil Tercera Divisió

50,92 €

45,62 €

41,38 €

35,01 €

Campionat Catalunya Preferent Infantil

24,72 €
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Lliga Màster

24,72 €

Campionat de Catalunya Aleví

24,72 €

Promoció/Fase d’Ascens a 1a Divisió Catalana Sènior

96,56 €

89,10 €

87,04 €

80,65 €

Promoció/Fase d’Ascens a 2a Divisió Catalana Sènior

75,40 €

71,07 €

67,98 €

62,64 €

Promoció/Fase d’Ascens a 3a Divisió Catalana Sènior

66,85 €

63,86 €

61,59 €

56,24 €

Promoció/Fase d’Ascens a Juvenil Primera Divisió

57,32 €

50,99 €

48,82 €

43,52 €

Promoció/Fase d’Ascens a Juvenil Segona Divisió

53,05 €

47,79 €

43,52 €

37,18 €

Promoció/Fase d’Ascens a Cadet Primera Divisió

52,02 €

46,71 €

42,44 €

36,15 €

Lliga Catalana Sènior de Divisió d’Honor

186,74 €

176,13 €

168,71 €

158,11 €

Lliga Catalana Sènior de 1a Divisió “A”

128,39 €

116,70 €

113,56 €

107,17 €

Lliga Catalana Sènior de 1a Divisió “B”

96,56 €

89,15 €

87,04 €

80,65 €

Les tarifes arbitrals de la resta de competicions (Copes Tardor, Copes Primavera, Lligues Catalanes
equips participació no obligatòria,....) es fixaran una vegada estiguin confirmats els equips participants,
en funció de la seva categoria i competició.
Les tarifes de desplaçaments i dietes arbitrals es fixaran en annex, segons els acords adoptats en
Assemblea General Extraordinària de data 03/09/2006.

La FCVB remetrà setmanalment al club l’albarà amb la despesa corresponent als drets arbitrals,
per tots els conceptes, dels partits que hagi tingut el club a la jornada de competició. El
pagament s’haurà de fer efectiu dins dels 3 dies hàbils següents a la recepció de l’albarà o la
notificació de que aquest està disponible a l’aplicatiu de llicències de la FCVB. El incompliment
del termini de pagament comportarà un recàrrec directe del 10% del total pendent en
arbitratges. A més, el Comitè Català de Competició podrà resoldre amb la pèrdua dels partits
així com la suspensió de competició de tots els equips del Club fins a la liquidació de tots els
imports pendents (Article 14.10 del Reglament de Competició).
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Base 25.- Dipòsits, quotes i drets.
A l’àmbit d’actuació de la FCVB, els imports d’aplicació en concepte de dipòsit (aval), drets i quotes per
la temporada 2021/2022 seran els següents:

Competició

Dipòsit

Quota

Drets

Superlliga estatal

RFEVB

170,00 €

109,18 €

Superlliga-2 estatal

RFEVB

154,50 €

98,88

Lliga FEV estatal

RFEVB

142,14 €

93,73

Lliga de Primera Divisió estatal

RFEVB

116,39 €

83,43 €

Fase d’Ascens a Primera Divisió estatal

RFEVB

Campionat de Catalunya de 1a Divisió Sènior

900,00 €

82,40 €

Campionat de Catalunya de 2a Divisió Sènior

600,00 €

71,07 €

Campionat de Catalunya de 3a Divisió Sènior

500,00 €

65,92 €

Campionat de Catalunya de 4a Divisió Sènior

200,00 €

60,77 €

Campionat d’Espanya Juvenil

RFEVB

Campionat de Catalunya Júnior

350,00 €

50,47 €

Campionat de Catalunya Juvenil Primera Divisió

350,00 €

50,47 €

Campionat de Catalunya Juvenil Segona Divisió

200,00 €

50,47 €

Campionat de Catalunya Juvenil Tercera Divisió

200,00 €

50,47 €

Campionat de Catalunya Preferent Juvenil

200,00 €

50,47 €

Campionat de Catalunya Cadet Primera Divisió

200,00 €

50,47 €

Campionat de Catalunya Cadet Segona Divisió

150,00 €

50,47 €

Campionat de Catalunya Cadet Tercera Divisió

150,00 €

50,47 €

Campionat de Catalunya Preferent Cadet

150,00 €

50,47 €

Campionat de Catalunya Infantil Primera Divisió

65,00 €

43,26 €

Campionat de Catalunya Infantil Segona Divisió

65,00 €

43,26 €

Campionat de Catalunya Infantil Tercera Divisió

65,00 €

Campionat de Catalunya Preferent Infantil

50,00 €

Campionat de Catalunya Aleví

50,00€

43,26 €

Campionat de Catalunya de Base
Campionat de Catalunya Màster

50,00€

Campionat de Catalunya Veterans

50,00€

Lligues Catalanes / Copes Primavera / Copes Tardor (equips
sèniors nova creació)

350,00 €

60,77 €
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Lligues Catalanes / Copes Primavera / Copes Tardor (equips juv
–cad -inf. nova creació)
Lliga Catalana de Vòlei Platja (Clubs)

200,00 €

50,47 €

50,00 €

51,50 €

Cada Club haurà d’efectuar un dipòsit per categoria (masculina i/o femenina) en funció de la màxima
competició catalana on hi participi un equip del mateix.
La quota d ’afiliació (una per Club) ve determinada per la màxima competició (estatal o nacional) on hi
participi un equip del mateix.
Els drets d’inscripció corresponen a cada equip, en funció de la competició (estatal o nacional) on hi
participi.
Aquests tres conceptes han de ser abonats pel club necessàriament abans de l’inici de la competició.

Base 26.- Llicències i assegurances.
1.- Llicències
A l’àmbit d’actuació de la FCVB, els imports d’aplicació en concepte de drets d’inscripció, llicències i
assegurança, per la temporada 2021/2022, s’establirà en base a una tarifa plana. Aquest import es
facturarà al moment de la inscripció de l’equip a la competició corresponent.
El pagament de la facturació de llicències haurà de seguir els següents terminis:


50% amb 10 dies d’antelació al inici de la competició



30% com a màxim, el 19 de novembre de 2021



20% com a màxim, el 20 de desembre de 2021.

La quota addicional de recàrrec per a aquells clubs que no puguin complir amb els terminis fixats a
l’apartat anterior, serà de:
o

150,00 € per als equips sèniors, juvenils i cadets

o

75 € per als equips infantils

La no recepció del primer pagament del 50% en el termini fixat s’entendrà com a generació d’ofici de la
quota de recàrrec.
Des de la Secretaria General de la FCVB s’enviarà la factura corresponent, així com les quotes mensuals
a pagar. Un incompliment del pagament d’alguna les factures suposarà el 10% de recàrrec directe
sobre aquella factura (no sobre el total), sense perjudici de la possibilitat de suspensió de competició de
tots els equips del Club per part del Comitè Català de Competició, fins estar novament al corrent de
pagament.
Amb aquesta tarifa plana es podran tramitar fins a un màxim de 18 llicències nacionals/comunitaris (16
com a màxim + 2 altes addicionals si es fan les 2 baixes corresponents).
Durant la temporada es podran fer més altes. Aquest fet implicarà haver de fer obligatòriament una
baixa (ja que no es podran tenir més de 16 llicències), aquesta baixa tindrà una despesa de 20,00 €.
La llicència i assegurança per als entrenadors/es, delegats/des, directius, tindran la seva tarifa a banda.
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Competició
Campionat de Catalunya de Primera Divisió Sènior (2a Estatal)
Campionat de Catalunya de Primera Divisió Sènior (2a Estatal)
BONIFICADA (per tenir com a mínim 1 equip de categoria inferior –
juvenil, cadet, infantil o aleví)
Campionat de Catalunya de Segona Divisió Sènior
Campionat de Catalunya de Tercera Divisió Sènior
Campionat de Catalunya de Quarta Divisió Sènior
Campionat de Catalunya Júnior
Campionat de Catalunya de Primera Divisió Juvenil
Campionat de Catalunya de Segona Divisió Juvenil
Campionat de Catalunya de Tercera Divisió Juvenil
Campionat de Catalunya Preferent Juvenil
Campionat de Catalunya de Primera Divisió Cadet
Campionat de Catalunya de Segona Divisió Cadet
Campionat de Catalunya de Tercera Divisió Cadet
Campionat de Catalunya Preferent Cadet
Campionat de Catalunya de Primera Divisió Infantil
Campionat de Catalunya de Segona Divisió Infantil
Campionat de Catalunya de Tercera Divisió Infantil
Campionat de Catalunya de Primera Divisió Infantil BONIFICADA (per
tenir inscrit un equip aleví)
Campionat de Catalunya de Segona Divisió Infantil BONIFICADA (per
tenir inscrit un equip aleví)
Campionat de Catalunya de Tercera Divisió Infantil BONIFICADA (per
tenir inscrit un equip aleví)
Campionat de Catalunya Preferent Infantil
Campionat de Catalunya Aleví

20,60 € per jugador/a
20,60 € per jugador/a

Lliga Màster i Veterans

25,75 € per jugador/a

Vòlei
Vòlei
Vòlei
Vòlei
Vòlei
Vòlei

platja
platja
platja
platja
platja
platja

Import Tarifa Plana
2.570,88 €
1.805,59 €
1.805,59 €
1.382,26 €
1323,55 €
1.282,35 €
1.282,35 €
1.259,69 €
1.259,69 €
1.259,69 €
555,17 €
542,81 €
542,81 €
542,81 €
388,31 €
388,31 €
388,31 €
278,10 €
278,10 €
278,10 €

(majors amb llicència de pista)
(majors sense llicència de pista)
(menors amb llicència de pista)
(menors sense llicència de pista
– llicència d’entrenador amb llicència de pista
– llicència d’entrenador sense llicència de pista

25,00 € per jugador/a
30,00 € per jugador/a (*)
10,00 € per jugador/a
15,00 € per jugador/a (*)
25,00 €
30,00 € (*)

(*) Pendents de l’assegurança per a la temporada 2021/2022

Llicències d’entrenadors/es, delegats/es,:
Competició

Superlliga Estatal
Superlliga 2 Estatal
Lliga FEV Estatal
Lliga de Primera Divisió Estatal
Campionat de Catalunya de 1a Divisió Sènior
(2a Divisió estatal)
Campionat de Catalunya de 2a Divisió Sènior
Campionat de Catalunya de 3a Divisió Sènior
Campionat de Catalunya de 4a Divisió Sènior
Campionat de Catalunya Júnior
Campionat de Catalunya de 1a Divisió Juvenil
Campionat de Catalunya de 2a Divisió Juvenil
Campionat de Catalunya de 3a Divisió Juvenil
Campionat de Catalunya Preferent Juvenil
Campionat de Catalunya de 1a Divisió Cadet
Campionat de Catalunya de 2a Divisió Cadet

Entrenador
NIII comunitari

Entrenador
NIII-estranger

RFEVB
RFEVB
RFEVB
RFEVB
125,66 €

RFEVB
RFEVB
RFEVB
RFEVB
(1)

72,10 €
72,10 €
72,10 €
72,10 € (1)
72,10 € (1)
72,10 €
72,10 €
72,10 €
72,10 €
72,10 €

160,68 €

(1)

107,12 €
107,12 €
107,12 €
107,12 € (1)
107,12 € (1)
107,12 €
107,12 €
107,12 €
107,12 €
107,12 €

Entrenador NI,
NII / oficial
(delegat, ...)
comunitari
RFEVB
RFEVB
RFEVB
RFEVB
55,62 €
55,62 €
55,62 €
55,62 €
55,62 € (1)
55,62 € (1)
55,62 €
55,62 €
55,62 €
55,62 €
55,62 €

Entrenador NI,
NII / oficial
(delegat, ...)
estranger
RFEVB
RFEVB
RFEVB
RFEVB
132,87 €

(1)

80,34 €
80,34 €
80,34 €
80,34 € (1)
80,34 € (1)
80,34 €
80,34 €
80,34 €
80,34 €
80,34 €

14
Inscrita al Registre d’entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número 2837, segons resolució de data 29/12/1983. – NIF: G‐08882797

FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL
www.fcvolei.cat
Les Jonqueres, 16, 5è‐C
08003 BARCELONA
Tel.: 93.268.41.77
Fax: 93.268.23.36
Campionat de Catalunya de 3a Divisió Cadet
Campionat de Catalunya Preferent Cadet
Campionat de Catalunya de 1a Divisió Infantil
Campionat de Catalunya de 2a Divisió Infantil
Campionat de Catalunya de 3a Divisió Infantil
Campionat de Catalunya Preferent Infantil
Campionat de Catalunya Aleví
Campionat de Catalunya Màster
Campionat de Catalunya Veterans
Lligues Catalanes / Copes Primavera / Copes
Tardor (equips sèniors nova creació)
Lligues Catalanes / Copes Primavera / Copes
Tardor (equips juv –cad -inf. nova creació)

72,10
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

72,10 €

107,12
107,12
107,12
107,12
107,12
107,12
107,12
107,12
107,12
107,12

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

107,12 €

55,62
55,62
55,62
55,62
55,62
55,62
55,62
55,62
55,62
55,62

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

55,62 €

80,34
80,34
80,34
80,34
80,34
80,34
80,34
80,34
80,34
80,34

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

80,34 €

(1):

els jugadors, entrenadors, directius i auxiliars que vulguin treure llicència per jugar amb l’equip de
superior categoria a competició estatal (Superlliga, Superlliga-2, Lliga FEV o Primera Estatal), hauran
d’abonar l’import complementari fixat per la RFEVB.
2.- LLICÈNCIES ARBITRALS

Nacionals 227,00 €
Territorial A + Hab. Nacional 227,00 €
Territorial A 150,00 €
Territorial B 124,00 €
Territorial C 108,00 €
Anotador 98,00 €
Àrbitre Vòlei-Platja 30,00 €
Àrbitre Colꞏlaborador 50,00 € (*)


(*) L’àrbitre colꞏlaborador que participi en més de cinc jornades de competició oficial, haurà de
tramitar la llicència sencera arbitral, que correspongui a la seva titulació.



Els àrbitres nacionals i habilitats, hauran de pagar la seva llicència abans de l’inici de la competició.
La resta d’àrbitres podran anar compensant l’import de la llicència amb els arbitratges que comencin
a realitzat en la temporada, tenint en compte els següents terminis màxims:
-

30 novembre: el 50% de la llicència ha d’haver estat abonat o es descomptarà dels arbitratges
pendents de cobrament.
31 de desembre: el 100% de la llicència ha d’haver estat liquidat, o es descomptarà dels
arbitratges pendents.

Les persones que durant la temporada passada assistissin a 2 dels 6 clínics que es van realitzar
gaudiran d’un descompte de 20,00 € sempre que ho sol·licitin en el moment de tramitar la llicència i es
comprovi la seva participació en els clínics.
3.- Assegurances
Les pòlisses contractades per a totes les llicències (jugadors/es, entrenadors/es, delegats/des, directius)
i tant de pista com de platja, serà l’asseguradora MGS.
L’import de la mateixa per als entrenadors/es, delegats/des, directius, ...i que no està contemplada dins
de la tarifa plana serà de 79,00 €.
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4.- Ajudes a clubs
Les ajudes a clubs que atorga la FCVB seran competència de la presidència de la FCVB. Des de
presidència es proposaran els criteris dels ajuts, així com el seu repartiment. El requisit indispensable és
la publicitat a posterior dels criteris i imports atorgats.
Atès que els ajuts a clubs es determinen amb data 30/06/2021, i que el pressupost de la FCVB avarca
l’any natural, en el supòsit de que el pressupost de l’exercici no aguantés les ajudes establertes per
manca de consolidació i consignació pressupostària, la FCVB podrà traspassar d’exercici els imports
sobrants, per tal de no perjudicar ni al club al que li correspon l’ajut, ni al tancament comptable de la
pròpia FCVB.

DISPOSICIONS FINALS

Primera.- En tot allò no previst en les presents bases, serà d’aplicació el que estableixin els Estatuts,
els acords de Junta Directiva, els d’Assemblea i qualsevol normativa o disposició aplicable a l’efecte.

Segona.- Qualsevol modificació de la normativa estatal o autonòmica que signifiqui una modificació
d’aquestes bases d’execució, s’entendrà d’immediata aplicació, i les bases es consideraran
automàticament adaptades als canvis que s’hagin produït.

_________________________________________________
Maig 2021
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