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Federació de Boxeig de la 
Comunitat Valenciana 

CONTRACTE D'APODERAMENT 

ENTRE 
MÀNAGER Y BOXEADOR 

 
Els que subscriuen: 

Don.. . natural de.. 

 nascut el. de..  de.. i domiciliat a   . 

carrer/avda/plaça de..    núm. C.P... en concepte de MÀNAGER en el text del 

present contracte, el cual declara ser  actualmente titular d’una Llicència expedida o homologada per la Federació de Boxeig de la Comunitat 

Valenciana,     per a l’any..  ., com Mànager amb el número 

 
Y Don. .. natural de. . 

nascut el...          de..  de.. i domiciliat a .    . 

carrer/avda/plaça de.    .núm .C.P.. . el cual declara ser titular de una Llicència 

de  BOXADOR  PROFESSIONAL  expedida  o  homologada  la Federació de Boxeig de la Comunitat Valenciana,   per a l’any........ amb el 

núm. ..en concepte de Boxador en el present contracte. 

 
 
 
 
 
E s t i p u l a n y c o n v i e n e n l o s i g u i e n t e : 

 
1r. El Boxador, actuant en la forma que s'ha fet menció atorga plens poders al 
mandatari, qui accepta contractar, en el lloc  i  per compte del boxador de 
referència, combats de boxa, exhibicions, produccions audiovisuals o en suport 
informàtic i tota classe de produccions o actes diversos que es referisquen a la 
professió del Boxador, remuneracions, salaris, sous, honoraris, percentatges, 
indemnitzacions, etc., és a dir, de representar tant activa com passivament al 
Boxador quan es refereix als seus interessos materials i esportius, de  
conformitat amb el que es disposa per  el *FCV.,  sense  el requisit del qual el 
compromís es considerarà nul, per a ambdues parts. 
 

2n. En la seua conseqüència, el Mànager, tindrà autoritat suficient per a signar 
tota classe de contractes i acords, comprometent-se el Boxador a no obligar-se 
pel seu sol compte durant la vigència del contracte. 

 

3r. El Mànager ha de garantir al Boxador les atencions precises per al seu 
correcte entrenament, facilitant-li gimnàs i material per a la seua perfecta 
posada a punt, dirigint ell els seus entrenaments en cas de ser Entrenador 
Titulat pel FCV. i en possessió de Llicència com a tal, o posant a la seua 
disposició un Entrenador Titulat pel FCV., els emoluents del qual seran per 
compte del Mànager. La relació entre Mànager i Entrenador Titulat serà 
reflectida en Contracte annex a aquest, amb  la signatura d'acceptació i 
conformitat del Boxador. 

 

4t. El Mànager es compromet a acompanyar al Boxador  en els seus combats, 
atenent-lo en el racó del ring en cas de ser Entrenador Titulat pel FCV., podent 
ser substituït per un Entrenador Titulat amb Llicència del FCV., i podent ser 
assumida la representació del Mànager per l'Entrenador habitual, per a 
determinats combats, en cas d'absència justificada del mateix i sempre, en tots 
els casos, amb la seua autorització. 
 

 
5é.  El Mànager garanteix al poderdant, en tot cas, una vegada complit  per 
aquest el compromís, el cobrament dels emoluents que en cada ocasió haja 
contractat, excepte quan existisca intervenció reglamentària federativa que ho 
impedisca, exigint el Mànager rebut justificatiu d'aquesta. 
 
6é. Tota actuació donarà lloc a una liquidació, que serà efectuada pel Mànager i 
signada pel Boxador, tenint aquest 30 dies de termini a partir de la data de 
celebració del combat per a reclamar davant el FCV. Passat aquest termini es 
considerarà com a correcta i acceptada a totes les finalitats. 

 
 

7.  El  *Manager *retindrá un 
. .% (fins a un 30% màxim segons el 

que s'estableix Reglament, haurà de constar exactament el percentatge 

pactat, en aquest contracte) de tota classe de remuneracions concedides al 

Boxador i derivades de la seua condició i professió, quan aquestes es 

realitzen 

 
en territori de l'Estat Espanyol, i un 30% quan corresponguen a actuacions a 
l'estranger. En la disputa de Títols Europeus, Mundials o altres Internacionals de 
qualsevol de les versions reconegudes pel FCV., es contracte o no mitjançant 
subhasta oficial, ja siga com a Campió, Aspirant Oficial o voluntari, i siguen 
disputats tant a Espanya com a l'estranger, el percentatge a percebre pel 
Mànager serà el 30%. 

 

8é. En cas de desacord entre les parts, aquestes es comprometen a  sol·licitar al 
FCV.. les condicions d'una solució amistosa. 

 

9é. El Mànager i el Boxador declaren tindre coneixement dels  Estatuts i 
Reglaments del FCV. i es comprometen a complir-los. 

 
10é.   Aquest  contracte estarà en vigor. .( un any mínim i cinc 

anys màxim, fixar temps per anualitats completes) des del dia de la seua 

signatura. En el cas que el Boxador obtinga els Títols d'Europa i/o del Món 

dins del termini de vigència d'aquest contracte, es considerarà tàcitament 

prorrogat per un any més, comptant des de la data de finalització d'aquest. 

 
11é. El present contracte ha quedat registrat i visat por la Federació de 

Boxeig de la Comunitat Valenciana  el  dia , 

tenint   en  total  una  validesa  de  que acaba el 

dia. .... 

 
12é. Redactat en quatre exemplars, dels quals, un és depositat en els arxius del 

FCV., un altre en els de la Federació Territorial i els altres dos entregats un al 

Mànager i un altre al Boxador. 

 

13é. Aquest contracte quedaria nul amb caràcter general si el Mànager fóra 

sancionat per un període igual o superior a un any. 

 

14é. Per incompliment d'alguna de les clàusules contractuals anteriors sempre 

prèvia reclamació de qualsevol de les parts i segons el parer de la Federació de 

Boxeig de la Comunitat Valenciana, aquest contracte podrà quedar resolt. En cas 

de disconformitat amb el veredicte de l'avantdita Federació les parts podran 

acudir als llits ordinaris de Justícia. 

 

15é. En cas que el Mànager no posseïsca Titulació Oficial i Llicència com a 

Entrenador, o que àdhuc tenint la mateixa delegue la preparació del Boxador en 

un Entrenador Titulat, aquest contracte haurà d'estar acompanyat per un altre 

annex entre Mànager i Entrenador Titulat, amb conformitat del Boxador. 

 
En. ..a.. de ................................ de. . 

 

Signatura del Mànager Signatura del Boxador 

Registre............................... Visat de la 

Data................................... Federación Autonómica 

Vº Bº 

Federació de Boxeig de la 
Comunitat Valenciana 


