CONVENI ENTRE LES ENTITATS _______________________ i _______________________, PER
ESTABLIR L’ACORD DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ DELS SEUS ESPORTISTES
A _______________________________________, a ____ de ________________ de 201____
REUNITS
En/na _______________________________________________________________, president de
l’entitat__________________________ en nom i representació de la mateixa, amb domicili a
____________________, carrer ______________________, núm. ______, amb NIF
________________ inscrita/adscrita amb el núm. _______ en el Registre d’Entitats Esportives de la
Generalitat de Catalunya. Acredita la seva intervenció mitjançant certificació de data
________________, expedida pel Secretari/a de l’entitat.
En/na ________________________________________________________________ president de
l’entitat__________________________ en nom i representació de la mateixa, amb domicili a
____________________, amb domicili a ____________________, carrer ______________________,
núm. _____, amb NIF _________________ inscrita/adscrita amb el núm. ________ en el Registre
d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. Acredita la seva intervenció mitjançant
certificació de data ________________, expedida pel Secretari/a de l’entitat.
MANIFESTEN
1. Que ambdues entitats tenen com a finalitat bàsica el foment, el desenvolupament i la pràctica
continuada de l’activitat física i esportiva de diversos esports i especialment el de la natació, per a la
qual cosa estan afiliades a la Federació Catalana de Natació.
2. Que en compliment de la seva activitat, ambdues entitats tenen com a missió la formació dels seus
esportistes i tramiten cada temporada davant la FCN les llicències necessàries per a que en puguin
competir a les competicions federades.
3. Que la FCN té establerta la quota de promoció, supòsit regulat en el Reglament de llicències i que
es genera quan en una mateixa temporada un club sol·licita la subscripció d’una llicència per a un
esportista de 14 fins a 18 anys provinent d’altre club, amb uns determinats supòsits d’exempció entre
els quals es troba l’establiment de l’acord de col·laboració entre dos clubs per a la formació dels seus
esportistes.
ACORD
Ambdues parts acorden establir el present conveni pel qual estableixen l’acord de col·laboració que
regularan lliurament entre les parts, per a la formació dels seus respectius esportistes.
DURADA DEL CONVENI
Aquest conveni tindrà una durada des del dia 1 d’octubre de 2018 fins el 30 de setembre de 2019,
amb possibilitat de renovació per a tantes temporades esportives com les parts vagin establint.
EXTINCIÓ DEL COVENI
Són causes d’extinció del conveni:
• Fi de la durada del conveni.
• Incompliment del present conveni.
OBLIGATORIETAT DE NOTIFICACIÓ
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El present conveni i, si s’escau, els acords de renovació, seran d’obligada notificació cada temporada
esportiva a la Federació Catalana de Natació, per tal que procedeixi a l’exempció de la quota de
promoció per a les entitats signants.
NORMATIVA APLICABLE
Per tot allò no previst en aquest conveni s’atendrà el que disposa el Reglament de llicències de la
Federació Catalana de Natació i la normativa interna federativa de regulació de la quota de promoció.
La Comissió de control de la Federació Catalana de Natació serà l’encarregada d’interpretar aquest
conveni i resoldre els dubtes que n’ofereixi el seu compliment.
JURISDICCIÓ COMPETENT
En cas de litigi, les parts s’obliguen a sotmetre les seves diferències al Tribunal d’Arbitratge Esportiu
de Catalunya (TAEC) i es comprometen a complir els laude arbitral que es dicti.
En prova de conformitat i per a que consti a efectes oportuns, ambdues parts signen el present
document en duplicat exemplar però a un sol efecte, al lloc i data a l’encapçalament indicats.

President del Club _________________

President del Club _________________
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