FEDERACIÓ CATALANA DE BEISBOL I SOFTBOL

CIR. ADM.: 06/15
Reg Sortida: 16.15
REF.: Tarifes temporada 2015

TARIFES ANOTACIÓ TEMPORADA 2015
CATEGORIA

QUOTA ANOTACIÓ

BEISBOL

TARIFA

NIVELL

SÈNIOR /SÈNIOR DH
JUVENIL
CADET (SUB16)
INFANTIL

35.00€*
29.00€
23.00€
19.00€

(3)
(3-2)
(3-2-1)
(3-2-1)

SOFTBOL FEMENÍ

TARIFA

NIVELL

SÈNIOR/ SÈNIOR DH
JUVENIL
CADET (SUB17)

30.00€*
25.00€
20.00€

(3)
(3-2)
(3-2-1)

SOFTBOL MASCULÍ
TARIFA
SÈNIOR
25.00€
Aquesta tarifa és un preu únic.

NIVELL
(3-2-1)

*Tan sols es designaran anotadors/es de Nivell 2 en aquestes categories en cas d’imperiosa
necessitat i amb la conformitat del Comitè de Competició de la F.C.B.S.
En cap cas es podran designar anotadors/es de Nivell 1.
DESPLAÇAMENTS
No s’abonarà cap desplaçament inferior als 50km (anada i tornada). En les distàncies superiors
als desplaçaments habituals (dins de la Zona Barcelonès- Baix Llobregat), en ser distàncies
superiors als 50 Km, es manté el pagament basat en el sistema de kilometratge.
COMARQUES DE CATALUNYA (anada i tornada)

TARIFA

BARCELONÈS, BAIX LLOBREGAT

A

OSONA, BAGES

25.00.-€

VALLÈS OCCIDENTAL

A

OSONA/BAGES

18.00.-€

VALLÈS OCCIDENTAL

A

BARCELONÈS/BAIX LLOBREGAT

15.00.-€

VALLÈS ORIENTAL

A

BARCELONÈS/BAIX LLOBREGAT

18.00.-€

VALLÈS ORIENTAL

A

OSONA/BAGES

23.00.-€

ALT PENEDÈS

A

BARCELONÈS/BAIX LLOBREGAT/OSONA/BAGES

23.00.-€

*Adjunt Annex-I amb els mapes d’aquestes comarques de Catalunya amb els seus municipis.
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DIETES
IMPORT: 6’00.-€
La dieta és el suplement que es pagarà tan sols en el cas que un anotador/a hagi d’anotar més
d’un partit (seguits) en el mateix terreny de joc. Sempre que almenys un dels partits sigui de la
categoria Cadet o superior. En altres casos, tan sols s’abonarà ½ de la dieta (3,00€).
• La dieta s’abonarà en el ben entès de l’horari dels partits impedeixi que l’anotador/a es
pugui desplaçar per realitzar l’àpat corresponent (dinar o sopar) fora de la instal.lació
(al seu domicili o similar).
PARTITS SUSPESOS
Si un partit es suspèn per decisió federativa amb antel·lació, de manera (suficient) que
l’anotador/a no s’arribi a desplaçar al terreny de joc, no s’abonarà cap quantitat al mateix.
Si un partit es suspèn una vegada l’anotador/a estigui en el terreny de joc:
a) Si no ha començat, o tot hi haver-se començat no es Partit Legal, s’abonarà el
desplaçament, si correspon, però no s’abonaran els drets d’anotació sinó l’import fixe
de 10,00.-€.
b) Si és considerat Partit Legal en el moment de la suspensió (eventualment amb resultat
vàlid), s’abonaran els drets d’anotació , desplaçament si correspon i dieta si s’escau.
PARTITS DECLARATS FORFAIT
Si un partit es declara FORFAIT s’abonaran els drets d’anotació (desplaçament si correspon i
dieta si s’escau)
NORMATIVA DE PAGAMENT
El pagament a l’anotador/a el realitzarà el club a través de la F.C.B.S. Aquesta generarà una
factura individual per cada Club (home-club) a final de mes amb tots els partits que hagi
realitzar aquest Comitè durant aquell mes.
El club podrà realitzar el pagament mitjançant transferència al compte de la F.C.B.S “La Caixa
2100-3420-03-2200020732” o en metàl.lic a les oficines de la F.C.B.S, no més tard del dia
següent de la recepció de la factura i en cas de ser festiu, al següent dia laborable.
La F.C.B.S pagarà els Drets d’actuació als anotadors/es de forma individualitzada no més tard
del 5 del mes vençut, aplicant el 2% de IRPF, i si aquest fos festiu, llavors al següent dia
laborable,mitjançant transferència a un compte bancari facilitat per l’interessat/da i en el
que ell/ella sigui el titular o autoritzat. En cas de no disposar de compte bancari , el
pagament serà en taló.
• Els dies laborables s’entendran, com en els que l’oficina de la F.C.B.S està oberta.
Dilluns a dijous 10:00-14:00 16:00-20:00 Divendres 10:00-15:00
* l’Annex-II amb el llistat dels anotadors/es

Barcelona, a 08 d’abril de 2015
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