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C.E. LLAVANERES - C.F. ESCOLA LLAVANERES
FULL INSCRIPCIÓ JUGADOR – TEMPORADA 2022-23

DADES DEL JUGADOR 

*Nom i Cognoms

*Data de naixement *Germans al Club? Nom: 

*DNI/Passaport *N. targeta Sanitària

*Domicili: Adreça Població/C.P. 

Telèfons Escola 

Correu electrònic 

DADES PARES/TUTORS 

PARE/TUTOR 

Nom i cognoms 

Telèfon mòbil Correu electrònic 

DNI/NIE Data de naixement 

MARE/TUTORA 

Nom i cognoms 

Telèfon mòbil Correu electrònic 

DNI/NIE Data de naixement 

FORMES DE PAGAMENT: 
Primer pagament mitjançant ingrés en el compte del club. 

Núm compte de CAIXABANK Categoria (tant femenins, masculins o mixtes)
CF ESCOLA LLAVANERES  ES37.2100.0416.5502.0019.5183  Aleví, Benjamí, Pre-benjamí, Escoleta 

CE LLAVANERES ES70.2100.0416.5702.0000.3983  Amateur B, Juvenil, Cadet, Infantil

El primer pagament per transferència i la resta per domiciliació bancària omplint el full d’autorització SEPA adjunt 
Futbol base masculí (Pre Benjamí, Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet i Juvenil)

Primera Fracció 
(abans del 20/09/2022)

Segona Fracció 
(15/12/2022 per

domiciliació bancària)

Tercera Fracció 
(15/03/2023 per

domiciliació bancària)

Primer germà 240,00 € 140,00 € 120,00 €

Segon germà 235,50 € 140,00 € - 

Tercer germà o més 110,00 € - - 

Escoleta 
Primera Quota (abans 

del 20/09/2022)
Segona Fracció (15/12/2022

per domiciliació bancària)
Tercera Fracció (15/03/2023

per domiciliació bancària)

P3 i P4 100,00 € 53,00 € - 

P5 160,00 € 127,00 € 90,00 € 

 Futbol base femení
Primera Quota 

(abans del 20/09/2022)
Segona Fracció (15/12/2022 per

domiciliació bancaria) 
Tercera Fracció (15/03/2023 per

domiciliació bancaria)

190,00 € 150,00 € 100,00 € 

Nom, cognoms, DNI i signatura: 

NOTA IMPORTANT: Per tal que aquesta inscripció sigui vàlida i l’inscrit/-a pugui entrenar i
disputar partits s’ha d’estar al corrent de pagament de les temporades anteriors.
DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR AMB LA INSCRIPCIÓ: 

• DNI o llibre família, fotocòpia de la targeta sanitària (catsalut) i fotografia mida carnet.
• Justificant de l'ingrés bancari del primer pagament de la quota, en cas de no presentar-lo, no serà la vàlida la inscripció.
• Full d’autorització de domiciliació SEPA degudament cumplimentat i signat.
• Annex I al full d'inscripció degudament signats.

http://www.cellavaneres.com/
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a) PROTECCIÓ DE DADES I DRETS D’IMATGE:

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) l’informem

que les dades personals consignades en aquest formulari són incorporades en fitxers titularitat de les entitats CE

LLAVANERES i CF ESCOLA LLAVANERES i entitats vinculades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. En cas

d’autoritzar-nos, les seves dades de contacte podran ésser també utilitzades per a l’enviament d’informacions

relacionades amb les nostres activitats i serveis que puguin resultar del seu interès i d'altres relacionades.

Així mateix, atès que el dret a la pròpia imatge es troba reconegut a l’article 18.1 de la Constitució regulat per la Llei

Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, les entitats

CE LLAVANERES i CF ESCOLA LLAVANERES i entitats vinculades demanen el seu consentiment per aparèixer de forma

clarament identificable en les fotografies i gravacions que puguin realitzar-se a les activitats de l’entitat, i que s’exposin

públicament a la pàgina web, canals socials (Facebook, Twitter, Youtube, etc.), revistes o altres publicacions internes

(àlbum de cromos) o de tercers. El present consentiment i autorització s’atorga de forma gratuïta i amb renúncia

formal a qualsevol contraprestació econòmica. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que

contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant comunicació escrita a les entitats CE LLAVANERES i CF ESCOLA LLAVANERES,

Ref. Protecció de dades, Avda. Sant Andreu 88-90 de 08392 Sant Andreu de Llavaneres, o bé per correu electrònic a

info@cellavaneres.com.

b) COMUNICACIONS: La persona sotasignat autoritza a que qualsevol comunicació que les entitats  CE LLAVANERES i CF

ESCOLA LLAVANERES li hagin de realitzar siguin a través de l’adreça de correu electrònic expressament indicada en el

full d’inscripció.

c) El sotasignat es dona per assabentat de llur obligació de pagament de la quota (modalitat de pagament únic) o les

quotes (modalitat de pagament fraccionat); així mateix es dona per assabentat que: les entitats CE LLAVANERES i CF

ESCOLA LLAVANERES no tramitaran la fitxa federativa a aquells jugadors que no entreguin correctament emplenada i

signada la inscripció; no hagin facilitat les dades bancàries; no entreguin la documentació necessària o no facin efectiu

algun dels pagaments de la temporada en curs o tingui pendents de pagament quotes de temporades anteriors. Així

com, també, es retiraran aquelles fitxes on s’acumuli un màxim de dos endarreriments o incidències en el pagament

de les quotes, impedint la pràctica esportiva del jugador/-a.

d) El jugador/-a, pare, mare, tutor/-a s’obliguen a mantenir el perfil de www.futbol.cat actualitzat, així com a fer el

pagament directe de la quota d’inscripció i la mutualitat a la Federació Catalana de Futbol.

e) Així mateix, el sotasignat s’obliga a que el jugador/-a disposi de la indumentària esportiva del Club per a participar als

entrenaments, convocatòries i partits.

f) És indispensable haver lliurat al Club la samarreta de partit facilitada pel Club en la temporada anterior.

Sant Andreu de Llavaneres, a _______  de _____________________ de _______________ 

Nom i cognoms jugador major d’edat o Pare/Mare/Tutor del menor 

 Signatura: 

 DNI/NIE nº: 

Annex I al full d'inscripció

mailto:info@cellavaneres.com
http://www.futbol.cat/


ORDRE DE DOMICILIACIO DE CÀRREC DIRECTE SEPA 

Referència de l’ordre de domiciliació: __________________________ 

Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’Ordre de domiciliació, Vostè autoritza als creditors (A) CLUB 

ESPORTIU LLAVANERES (CIF: G59454355) i CLUB DE FUTBOL ESCOLA LLAVANERES (CIF: 
G62007661) a enviar ordres a la seva entitat financera per realitzar càrrecs en el seu compte (B) i a la

seva entitat financera per endeutar els imports corresponents a les quotes del Club d’acord amb les 

ordres del creditor. Tenint dret a un reemborsament per part del seu banc o entitat de crèdit d’acord

amb les condicions de l’acord amb el seu banc. El reemborsament haurà de reclamar-se en un termini 

de 8 setmanes des de la data en la que es va realitzar el càrrec en el seu compte. Els seus drets estan 

explicats en un document que pot sol·licitar i li serà facilitat pel seu banc o entitat de crèdit. 

TOTS ELS CAMPS MARCATS AMB * HAN DE SER OBLIGATÒRIAMENT CUMPLIMENTATS 

DADES DEL DEUTOR (*): 

Codi: Categoria jugador *Nom i cognoms: *NIF/NIE:

*Carrer: *Codi Postal:

*Població - *Província: *País:

*Telèfon(1): *Fax(1): Correu Electrònic(1):  

*IBAN – Número de Compte (B): *SWIFT BIC: 

(1) A títol merament informatiu, per a ús exclusiu del creditor

DADES DEL CREDITOR (A): 

Nom dels creditors: CLUB ESPOTIU LLAVANERES i CLUB DE FUTBOL ESCOLA LLAVANERES 

Identificador dels creditors: ES72000G59454355 - ES68000G62007661 

Carrer:  Avinguda Sant Andreu 88-90 

C.P.:  08392 Població–Província: 
Sant Andreu de Llavaneres-Barcelona 

 PAÍS: ESPANYA

Tipus de Pagament:    Recurrent: Únic:

* Data:

*Localitat on es signa: Sant Andreu de Llavaneres
*Signatura del Deutor:

UN COP SIGNADA AQUESTA ORDRE DE DOMICILIACIÓ HA D’ENVIAR-LA AL CREDITOR 

PER A LA SEVA CUSTÒDIA 




