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1.- RENOVACIÓ ABONAMENTS   

(Tindrà la consideració d’abonat de la temporada anterior aquella persona que disposés d’un 
abonament de la temporada 2015—2016 i que hagués satisfet el pagament d’aquest en la seva 

totalitat) 

La renovació dels abonaments del MORABANC ANDORRA per la temporada 2016-2017, es 

realitzaran de manera automàtica llevat de comunicar el contrari, per aquells abonats que 

varen domiciliar el pagament la temporada anterior, conservant la localitat ocupada la 

temporada anterior. 

Segons la periodicitat de pagament triada, l’abonament serà girant en 1 o 4 terminis, en les 
següents dates (i el pagament s’efectuarà pel compte bancari facilitat per l’abonat): 

 1r termini (o en cas d’únic pagament): 10 de Juliol de 2016 

 2n termini: 8 d’Agost de 2016 

 3r termini: 5 de Setembre de 2016 

 4t termini: 5 d’Octubre de 2016 

En cas de canvi de domiciliació bancària, caldrà comunicar-ho amb antelació a les oficines del 

Club (c/Baixada del Molí 31-35, d’Andorra la Vella), o bé a través del correu electrònic 

abonaments@bca.ad, adjuntant còpia de la targeta amb les dades del titular i el codi IBAN. 

Aquells titulars d’abonaments de la temporada anterior que realitzaren el pagament en efectiu 

o mitjançant targeta de crèdit, poden facilitar al club un compte bancari per domiciliar el 

pagament de l’abonament de temporada, o bé, personar-se a les oficines del club per fer el 

pagament íntegre de l’abonament de la temporada 2016-2017. La data límit per realitzar 

aquestes gestions és el 1 de Juliol de 2016. Amb posterioritat a aquesta data, els seients pre-

reservats s’alliberaran, quedant a disposició de la resta d’abonat o dels nous abonats.   

En cas de impagament de qualsevol dels terminis, el Club es reserva el dret d’anular 

l’abonament, alliberant la localitat corresponent, des del mateix moment de tenir constància 

de la devolució. 

Canvi de localitat 

Per canviar la localitat associada a l’abonament de temporada, respecte la temporada anterior, 

el termini per sol·licitar-ho es troba obert. En aquest cas, caldrà tramitar la renovació 

personalment a les oficines del Club al Poliesportiu d’Andorra. 

Cas que el seient triat no es trobi disponible en aquell moment, es procedirà a habilitar una 

llista d’espera, fins el dia 1 de Juliol de 2016. A partir d’aquesta data, un cop es disposi dels 
seients alliberats degut a baixes o per no complir les condicions de renovació, el Club procedirà 

a assignar els seients sol·licitats, cas que aquest quedi disponible. 

mailto:abonaments@bca.ad
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Acreditació condicions que donen dret a tarifes reduïdes 

Caldrà acreditar, a petició del Club, amb la documentació escaient, que es té dret a gaudir de 

les diverses reduccions de tarifa (edat, estudiant, familiar, tenidor VISA Bàsquet) 

Condicions que donen dret a descomptes sobre la tarifa de l’abonament que correspongui 

 “Porta un amic” (40%/20%/20%/... de descompte): per a ser beneficiari d’aquest 
descompte, un nou abonat haurà de referenciar a un abonat de la temporada 2016-2017 

com a abonat promotor (el nou abonat, haurà d’indicar en el seu formulari d’inscripció, les 
dades de l’abonat promotor, segons les condicions indicades en l’apartat Nous Abonats). 

L’Abonat Promotor que, en tot cas ha de ser un abonat de la temporada anterior, gaudirà 
d’un descompte del 40% sobre el preu de l’abonament (un cop descomptats totes les 
reduccions i/o descomptes als que tingui dret). 

Pels successius abonats “captats”, l’Abonat Promotor gaudirà de descomptes addicionals 
del 20%, fins a esgotar el import del propi abonament. 

El import net descomptat a l’Abonat Promotor, per cada nou abonat, mai podrà ser 
superior al import pagat pel nou abonat. Es a dir: si un Abonat Promotor té un abonament 

de 355,00€, el 40% de descompte serien 142,00€. En aquest cas, per poder gaudir d’aquest 
import de descompte, el nou abonat ha de satisfer una quota (un cop aplicat tots els 

descomptes a que tingui dret), superior o igual a 142,00€ nets. En cas de no arribar a 
aquesta xifra, el descompte serà el equivalent al import de la quota del nou abonat. 

Si els nous abonats que s’acullen a la promoció gaudeixen de la tarifa reduïda FAMILIAR, 
només poden ser “portats” per un únic abonat. 

En cas d’impagament de la quota de l’abonament i en conseqüència de cessar la condició 
d’abonat, els beneficis de la promoció “Porta un amic” queden revocats per ambdós 
persones implicades. 

Queden exclosos de la promoció tots aquells nous abonats, persones titulars 

d’abonaments la temporada 2015-2016, amb abonaments gratuïts, socis sense 

abonament, jugadors i entrenadors del Club, Penya 3Color.  

El descompte que finalment tingui dret l’Abonat Promotor, serà regularitzat en el 4t 

termini per aquells abonats que facin pagament fraccionat. Per la resta, es procedirà a 

realitzar un abonament a favor de l’abonat, en el compte de domiciliació indicat. 

 Accionista BCA (10% de descompte): descompte exclusiu per a abonats que amb 

anterioritat al 31 de maig de 2016 siguin titulars d’accions de la societat, segons la relació 
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actualitzada que consta en poder del Club i inscrita en el Registre de Societats del Govern 

d’Andorra. 
 Visa Bàsquet de MoraBanc (10% de descompte): descompte exclusiu per a abonats que 

amb anterioritat al 31 de maig de 2016 siguin titulars d’una targeta Visa Bàsquet vigent. 

En cas que Morabanc informi al club de la baixa de la targeta en el transcurs de la 

temporada, els beneficis de la promoció seran nuls, procedint a aplicar les condicions 

econòmiques que corresponguin sense tenir en consideració aquest descompte. 
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2.- ALTA NOUS ABONATS (fins el 1 de Juliol de 2016)  

Els nous abonats podran descarregar el formulari des el nostre lloc web o bé recollir-ne un a 

les oficines del Club. Cal un formulari individual per a cada nou abonament. 

Hauran de presentar la seva sol·licitud, presencialment, a les oficines del Club (c/Baixada del 

Molí 31-35, d’Andorra la Vella) 

El import de l’abonament, si s’ha triat l’opció de pagament mitjançant domiciliació bancària, 
serà girat en 1 o 4 terminis (opció a triar), en les mateixes dates i condicions que per les 

renovacions, sempre que les altes es formalitzin abans del 1 de Juliol de 2016: 

En cas d’impagament de qualsevol dels terminis, l’abonament i la conseqüent reserva de 
localitat quedarà anul·lada, des del moment de tenir constància de la devolució. 

Cas que l’abonament es vulgui pagar en efectiu o targeta de crèdit, el pagament en un únic 

termini en el moment de la formalització. 

Acreditació condicions que donen dret a tarifes reduïdes 

Caldrà acreditar amb la documentació escaient, que es té dret a gaudir de les diverses 

reduccions de tarifa (edat, estudiant, familiar) i descomptes (accionista, targeta “Visa 
Bàsquet”). 

Tarifa FAMILIAR: només s’aplicarà a persones (3 o més) membres de la mateixa unitat familiar 
(cònjuge, fills o germans) que convisquin en el mateix domicili. El primer abonament (cap de 

família) serà a partir del qual s’estableixi la unitat familiar susceptible de beneficiar-se 

d’aquesta tarifa.  

Excepcionalment, es podran beneficiar d’aquesta tarifa reduïda, les relacions familiars avis-

nets, avis-fills-nets o germans (amb els seus cònjuges i/o descendents). 

En tots els casos, caldrà acreditar documentalment les relacions de parentiu que donin dret a 

gaudir d’aquesta tarifa reduïda. 

Per computar els mínim de 3 membres d’una unitat familiar, s’exclourà el carnet per menors 
de 6 anys sense seient. 

Tot i que sigui computable a efectes de acumular 3 persones per a gaudir de la tarifa Familiar, 

els abonaments Penya 3Color i jugadors/entrenadors, no disposaran de cap descompte 

addicional al haver-se establert unes tarifes específiques per a ells. 
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Condicions que donen dret a descomptes sobre la tarifa de l’abonament que correspongui 

 “Porta un amic” (10% de descompte): el nou abonat, beneficiari d’aquest descompte, 
haurà d’indicar en el seu formulari d’inscripció, les dades de l’abonat promotor (abonat de 
la temporada 2015-2016 que el promou). 

Cal adjuntar còpia d’un document identificatiu d’ambdues persones. No s’admetran dins la 

promoció qualsevol sol·licitud que no inclogui tota la documentació requerida. 

En cas d’impagament de la quota de l’abonament i en conseqüència de cessar la condició 
d’abonat, els beneficis de la promoció “Porta un amic” queden revocats per ambdós 

persones implicades. 

Queden exclosos de la promoció tots aquells nous abonats, persones titulars 

d’abonaments la temporada 2015-2016, amb abonaments gratuïts, socis sense 

abonament, jugadors i entrenadors del Club, Penya 3Color.  

 Accionista BCA (10% de descompte): descompte exclusiu per a nous abonats que amb 

anterioritat al 31 de maig de 2016 siguin titulars d’accions de la societat, segons la relació 
actualitzada que consta en poder del Club i inscrita en el Registre de Societats del Govern 

d’Andorra. 
 Visa Bàsquet de MoraBanc (10% de descompte): descompte exclusiu per a nous abonats 

que amb anterioritat al 31 de maig de 2016 siguin titulars d’una targeta Visa Bàsquet 
vigent. 

En cas que MoraBanc informi al club de la baixa de la targeta en el transcurs de la 

temporada, els beneficis de la promoció seran nuls, procedint a aplicar les condicions 

econòmiques que corresponguin sense tenir en consideració aquest descompte. 
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3.- ALTA NOUS ABONATS (posterior al 1 de Juliol) 

A partir del 1 de Juliol de 2016, les altes que es realitzin, gaudiran de les mateixes condicions 

que les efectuades amb anterioritat, a excepció dels terminis de pagament en cas de 

domiciliació bancària: 

 Altes entre el 1 de Juliol i el 31 de Juliol de 2016 

o 1r termini: 8 d’Agost de 2016 (50% del import) 

o 2n termini: 5 de Setembre de 2016 (25% del import) 

o 3r termini: 5 d’Octubre de 2016 (25% del import) 
 

 Altes entre el 1 d’Agost i el 31 d’Agost de 2016 

o 1r termini: 5 de Setembre de 2016 (50% del import) 

o 2n termini: 5 d’Octubre de 2016 (50% del import) 

 

 Altes posteriors al 31 d’Agost 

o El pagament íntegre de l’abonament es realitzarà en el moment de la 
contractació 

4.- LLIURAMENT DE CARNETS 

El carnet corresponent a l’abonament de temporada es lliuraran a partir del dia 21 de 

setembre de 2016. Es podran recollir els carnets, presentant el comprovant facilitat en el 

moment de contractar l’abonament i sempre que s’estigui al corrent de pagament dels 
terminis de pagament vençuts. 

5.-FORMULARIS D’ALTA I MODIFICACIÓ DE DADES 

Podreu descarregar el formulari des el nostre lloc web www.bca.ad o bé recollir-ne un a les 

oficines del Club. 

6.- CARNET SENSE SEIENT  

Per a sol·licitar el carnet acreditatiu que permet l’accés (sense seient) als nascuts a partir del 1 

de Gener de 2011, caldrà personar-se a les oficines del club. Caldrà acreditar l’edat i vincular-

ho amb un abonat adult. 

7.- SOCIS NO ABONATS  

Els socis no abonats podran recollir els seus documents identificatiu, a partir del 21 de 

setembre de 2016 a les oficines del Club. La condició de soci no abonat dona dret a adquirir 

una (1) entrada per partit a preu preferent, però sense tenir la consideració d’abonament. 

http://www.bca.ad/

