
CONTRACTE ENTRE CLUBS  
D'ACCEPTACIÓ-CESSIÓ DE DRETS DE PARTICIPACIÓ 

A..................  .   .,  de  de  . 
nom del municipi   dia    mes any 

R E U N I T S 

D’una part, en , amb DNI núm.  , 
i en nom i representació del club    , 
(en endavant CLUB CEDENT) del qual n’és President. 

.…  I , d’altra part, en  ,  amb DNI núm.      …………………………… ……
..................   , 

(en endavant CLUB ACCEPTANT) del qual n’és President. 
en nom i representació del club …..  ……………  

Es reconeixen amb capacitat legal per a la formalització del present document; 
i, en conseqüència,   

  E X P O S E N 

I.- Que l’equip SÈNIOR    del CLUB CEDENT actualment 
     masculí / femení 

ostenta els drets corresponents per a participar a la següent competició: 
.................................... 

II.- Que el CLUB CEDENT ha acordat, d’acord amb el que estableix l’article 
34 del Reglament Jurisdiccional de la Federació Catalana de Basquetbol, cedir 
els drets de participació de l’esmentat equip d’aquest al CLUB ACCEPTANT. 
.     

III.- Que, els dos compareixents, en les seves respectives representacions 
que ostenten, convenen a formalitzar el present document segons les següents 

Còpia per a  
Federació Catalana de Basquetbol 



E S T I P U L A C I O N S 

Primera.-            , com a CLUB 
CEDENT, mitjançant aquest acte, i d’acord amb el que disposa l’article 34 del
Reglament Jurisdiccional, CEDEIX els drets de participació de l’equip 
SÈNIOR al CLUB ACCEPANT.

........ .

Segona.-        en qualitat de CLUB 
ACCEPTANT, en aquest mateix acte, i també d’acord amb el que disposa 
l’esmentat article 34, ACCEPTA I ASSUMEIX la cessió dels drets de participació 
esmentada a l’anterior paràgraf.     

I en prova de la seva conformitat, signen les parts compareixents el present 
document, per triplicat i a un sol efecte, al lloc i data que figuren a 
l’encapçalament del mateix.   

Signatura del President 

Sr. 
President del 

(Club Cedent)

Signatura del President 

Sr. 
President del 

(Club Accepant)

Segell de club Segell de club 
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