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PROTOCOL DE GESTIÓ Núm. 4 :    
DEVOLUCIÓ DE QUOTES, D’INSCRIPCIONS I ALTRES 
 
El Club Excursionista de Gràcia gestiona el cobrament als seus socis de diverses quotes, com 
ara : 
 

- Quota de soci 

- Quota d’inscripció de nou soci 

- Quota de soci de promoció 

- Quota de secció 

- Quota Inscripció a curs 

- Quota Inscripció d’activitat 

- Import llicència federativa 

- Altres  

La quota de soci és una aportació a fons perdut per contribuir al manteniment de l’entitat i 
reflecteix l’adhesió i la pertinença a un projecte compartit per totes les persones associades.  La 
quota en qualitat de soci no és retornable. 
 
La quota d’inscripció, la quota de promoció i la quota de secció, tampoc són retornables. 
 
La resta de quotes, que es poden haver abonat per activitats opcionals que ofereix el Club i que 
comporten una contraprestació directa i concreta com, per exemple, cursos, sortides, activitats 
diverses, si que poden ser retornades. 
 
Les devolucions per causa imputable al Club, seran per l’import complert. 
 
La devolució s’ha de sol·licitar per escrit, mitjançant un correu electrònic a 
cegracia@cegracia.cat.  Els motius de la devolució han d’estar degudament justificats per la 
persona que la sol·licita. 
 
1. Devolució de quotes d’inscripció a cursos: 

 
• Si se sol·licita abans de 15 dies (2 setmanes) de l’inici del curs: devolució del 100 % 

• Si se sol·licita abans de 7 dies (1 setmana) de l’inici del curs: devolució del 50% 

• Si se sol·licita quan manquen 6 dies o menys dies per l’inici del curs: no es farà 
devolució. 

• Si no se sol·licita, no hi haurà devolució. 

 

2. Devolució de quotes d’inscripció d’activitats: 
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a) En el cas de Senders: 
o Si se sol·licita abans de 7 dies (1 setmana) de l’inici de l’activitat: devolució del 

100% 

o Si se sol·licita quan manquin 6 dies, no es tornarà l’import de la inscripció. 

Es guardarà per a la propera activitat. Aquesta excepció només es tindrà en 

compte dues vegades.  

 

b) En el cas de la resta de Seccions, atès que el cost de les sortides és només per a refugis, 

es deixa a criteri de cada Secció, en funció de les condicions de cada refugi. 

 

c) En el cas de la Matagalls-Montserrat i de La Directa, segons el que estableixi el seu 

Reglament. 

 
d) Si no es sol·licita, no hi haurà devolució 

 
3. Devolució de llicències federatives temporals: 

 
No es farà la devolució de l’import abonat de la llicència temporal. 
 
4. Devolució d’altres cobraments: 

 

La devolució d’altres cobraments, si escau, es farà prèvia sol·licitud degudament justificada. 
 
 
En el cas que l’entitat bancària cobri despeses en el moment de la devolució de qualsevol 
d’aquestes situacions, es descomptarà aquest import del l’import a retornar. 
 
 
 
 
 
Consell del Club Excursionista de Gràcia 
24 de novembre de 2021 

 


