Federació de Natació Comunitat Valenciana
- Reglament General -

CAPÍTOL 5é
DELS DRETS DE FORMACIÓ ESPORTIVA
ARTICLE 23
1. Si la temporada següent a la finalització de la vigència de la llicència, l’esportista subscriu una
altra amb diferent club adscrit a la Comunitat Valenciana, el d’origen tindrà dret a una
compensació econòmica pel seu treball de formació sempre que es complisquen els següents
requisits:
a. Que l’esportista siga major de 16 anys: Es tindrà en compte l’edat de l’esportista en el moment
de sol.licitar la llicència.
b. Que l’esportista haja estat un mínim de dues temporades consecutives en el club d’origen.
c. Que l’esportista haja participat amb el seu club d’origen en alguna competició que no siga de
categoria absoluta.
2. Quan el club de destinació estiga radicat fora de la Comunitat Valenciana, la Federació de Natació
Comunitat Valenciana percebrà del club d’origen part dels drets de formació reglamentats per la
R.F.E.N. en els següents casos:
d. Quan un esportista haja rebut part de la seua formació en un Centre d’Entrenament gestionat
per la Federació Autonòmica, li correspondrà a aquesta un 25% dels drets de formació marcats
per la R.F.E.N. per cada temporada en el Centre, fins a un màxim de tres (fins a un màxim del
75%).
e. Quan un club haja rebut ajuda de la Federació Autonòmica per a la formació del seu esportista,
durant una o diverses temporades, li correspondrà a aquesta una quantitat equivalent al total de
l’ajuda rebuda, no podent ser superior als drets de formació marcats per la R.F.E.N.
ARTICLE 24
La compensació econòmica regulada en l’article anterior es calcularà d’acord amb les següents
formules.
X=(TLAxIFA)+(TLNxIFN) ; X<=IMDF
X = Quantia de la compensació econòmica.
TLA = Nombre de temporades consecutives amb llicència territorial en el club d’origen.
TLN = Nombre de temporades amb llicència nacional en el club d’origen.
Quan un esportista haguera canviat de club per motius laborals, d’estudis, de trasllat dels pares en el
cas d’esportistes menors d’edat o que visquen a les seues expenses o per circumstàncies d’anàloga
naturalesa i posteriorment tornarà al seu club d’origen, s’entendrà, a l’efecte del càlcul de N, que no
s’ha interromput la permanència en el club d’origen, sense perjudici que no es computen les
temporades que haguera romàs en l’altre club.
IFA y IFN = Imports fixos que anualment determine l’Assemblea General de la F.N.C.V., abans de
l’inici de la temporada esportiva, que no podrà ser inferior al de la temporada anterior.
IMDF = Import màxim dels drets de formació. L’import resultant de la fórmula mai podrà superar
aquest màxim. Igualment es determinarà per l’Assemblea General.
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ARTICLE 25
1. La percepció de la compensació econòmica resultant de l’aplicació de la fórmula continguda en
l’anterior article és renunciable, totalment o parcialment, pel club de procedència i origen.
2. Quan l’esportista canvie de comunitat autònoma i segons l’article 23 aquest reglament, li
correspondrà una part dels drets de formació marcats per la R.F.E.N. a la Federació Autonòmica, el
club d’origen només podrà renunciar a la part que li poguera correspondre.
ARTICLE 26
1. Si el club d’origen no renunciara a la seua compensació per formació, haurà de ser abonada pel
club de destinació, abans de diligenciar la nova llicència. Prodüit el pagament, el club d’origen
haurà d’atorgar l’oportuna certificació de baixa.
2. Encara en el cas que el club de destinació no abonara la compensació fixada al club d’origen, la
llicència serà expedida, sense perjudici de que la F.N.C.V. adopte les mesures necessàries perquè
es procedisca a l’abonament de la quantitat establida. En tot cas, la F.N.C.V. retindrà al club de
destinació les subvencions, premis, o altres ajudes a les quals tinguera dret fins al pagament total
de la quantia de la compensació, fent lliurament de tals quantitats al club de procedència en acabar
la temporada esportiva.
3. Si finalitzada la temporada el club deutor no haguera satisfet íntegrament la quantitat deguda no se
li permetrà competir la temporada següent en cap competició organitzada per la F.N.C.V.
ARTICLE 27
1. No existirà el dret a rebre la compensació econòmica establida en els articles anteriors en el cas
que el canvi de club obeïsca a la necessitat de l’esportista de canviar la seua residència bé per
raons laborals, d’estudis o per trasllat dels pares en el cas d’esportistes menors d’edat o que
visquen a les seues expenses, o qualsevol altra causa d’ anàloga naturalesa.
2. Perquè procedisca l’aplicació d’aquestes excepcions, l’esportista haurà de tindre una necessitat
real de canviar de residència, no depenent aquest canvi de l’exclusiva voluntat d’aquest.
3. Perquè operen les excepcions previstes en el present article, el canvi de club, que haurà d’estar
situat a la província de la nova residència, haurà de ser necessari perquè l’esportista puga continuar
practicant qualsevol de les especialitats esportives de la F.N.C.V.
4. No serà aplicable l’excepció de canvi de residència per motius laborals en els casos en els quals el
club de destinació ostente la condició d’empresari en el contracte de treball subscrit per
l’esportista.
ARTICLE 28
1. En el supòsit de discrepància a l’hora de determinar la quantia del dret de compensació o per
qualsevol altra circumstància relacionada amb el canvi de clubs radicats en diferents Comunitats
Autònomes, els clubs o l’esportista implicats hauran de posar en coneixement de la R.F.E.N., a
través de les Federacions d’àmbit autonòmic corresponents, els motius d’aquesta, aportant la
documentació acreditativa de les seues postures, resolent l’organisme federatiu de la R.F.E.N.
d’acord amb el seu reglament.
2. Una vegada tramitada la llicència territorial pel nou club de destinació, la llicència nacional haurà
de tramitar-se pel mateix club. Pel que s’entén que es comprometrà a acatar la resolució que
emeteren els òrgans federatius de la R.F.E.N. en el corresponent expedient.
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ARTICLE 29
El club d’origen tindrà dret a percebre la compensació econòmica per drets de formació en el cas que
l’esportista haguera romàs inactiu o competint fora de la jurisdicció de la R.F.E.N., i decidira
subscriure nova llicència adscrivint-se a un club diferent al d’origen.
ARTICLE 30
1. Quan el canvi de club d’un esportista haja suposat l’abonament de drets de formació, i l’esportista
a la temporada següent canviara novament de club, el club que ha pagat els drets de formació
tindrà el dret a ser compensat econòmicament en el 50% de l’import abonat per aquest concepte,
pel club que fitxe aquest esportista.
2. No procedirà el pagament dels drets de formació quan l’esportista torne al seu club d’origen, en el
cas que el canvi de club haguera obedeït al canvi de residència per motius laborals, d’estudis,
trasllat dels pares en el cas d’esportistes menors o que visquen a les seues expenses o
circumstàncies anàloges.
3. Tampoc procedirà el pagament de drets de formació, quan l’esportista pretenguera obtindre una
segona llicència (per una altra modalitat) amb el mateix club pel qual va subscriure la primera i
destinació del canvi.
TITULO VI
CONFLICTES
ARTICLE 31
1. El Jutge de Conflictes serà designat per el President de la F.N.C.V. Serà alié a la Junta Directiva
d’aquesta última i preferentment llicenciat en dret.
2. L’expedient podrà incoar-se de ofici o a instáncies de qualsevol part interessada, garantint-se el
tràmit d’audiència als afectats.
3. L’expedient es resoldrà en el termini màxim de 21 dies naturals, sent la decisió que s’adopte
inmediatament executiva, sense perjudici dels ulteriors recursos que contra la resolució
procedisquen.
4. Tractant-se de llicències, mentrestant es resol l’expedient, l’esportista no podrà competir amb el
club de destinació, amb les repercussions disciplinàries que la seua participació puga provocar.
5. Una vegada resolt l’expedient es cursarà la llicència de l’esportista que es trobava en suspens si el
club de destinació no manifestara el contrari en el termini de 72 hores des de la notificació de
l’acord que posa fi a l’expedient.
6. Contra les resolucions adoptades pel Jutge de Conflictes cabrà recurs davant la Junta Directiva de
la F.N.C.V. en termini de 10 dies naturals.
7. Contra la resolució que emeta la Junta Directiva de la F.N.C.V. es podrà interposar recurs davant el
Consell Valencià de l'Esport.

IMPORTS FIXOS PER A LA FÓRMULA A APLICAR EN 2011
IFA = 50 euros
IFN = 275 euros
IMDF = 1500 euros
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