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CONVENI DE COL∙LABORACIÓ EMPRESARIAL EN ACTIVITATS D’INTERÈS GENERAL 
ENTRE DRIVING EVENTS, SLU I LA XARXA PER A LA CONSERVACIÓ DE LA NATURA EN 

MOTIU DE L’ULTRA CLEAN MARATHON 
 

(ART. 25 LLEI 49/2002, DE 23 DE DESEMBRE, DE “RÈGIM FISCAL DE LES ENTITATS 
SENSE ÀNIM DE LUCRE I DELS INCENTIUS FISCALS AL MECENATGE”) 

 
Vic, a 16 de febrer del 2023 
 

R E U N I T S 
 

 
D’una part,  
 
DRIVING  EVENTS,  SLU,  amb  domicili  a  Carrer  del  Feu,  33  08554  de  Sant Miquel  de 
Balenyà,  Barclona  amb  CIF  B63313621,  inscrita  al  Registre   Mercantil  de  Barcelona, 
representada en aquest acte per Ramon Vila Altimir, amb DNI número  33931173D, en 
la seva condició de persona física designada per representar a la societat Driving Evens, 
SLU. 
  
En endavant, Driving Events, SLU 
 
I de l’altra,  
 
La XARXA PER A LA CONSERVACIÓ DE LA NATURA amb domicili a 08500 Vic, C/ Sagrada 
Família 7 (Universitat de Vic) i CIF G63122404; i en el seu nom i representació, la Sra. 
Cristina  Sanchez  Alonso, major  d’edat,  amb  DNI  46652004T,  en  la  seva  condició  de 
Presidenta, segons acord adoptat per l’Assamblea General del 18 de febrer del 2021 i 
actua  per  les  facultats  que  li  han  estat  conferides  en  els  Estatuts  que  regulen  la 
organització i funcionament de la XCN. 
 
En endavant, la XCN 
 
 
Ambdues parts, es reconeixen mútuament la capacitat d’atorgar el present document, 
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M A N I F E S T E N 
 

 
I. Que Driving Events, SLU té per missió millorar les condicions de vida dels ciutadans 

i  de  les  generacions  futures,  garantint  el  seu  accés  a  recursos  naturals  i  bàsics  i 

minimitzant l’impacte ambiental del progrés humà. 

 

Que la XCN és una organització sense ànim de lucre que té per missió promoure la 

conservació de la natura mitjançant la implicació social, principalment a través de 

les entitats de custòdia i de voluntariat ambiental, a qui la XCN dóna suport i amb 

qui  treballa  de  forma  col∙laborativa,  i  establint  aliances  per  fer  compatibles  les 

activitats humanes amb la sostenibilitat dels ecosistemes. 

 

II. Que les parts manifesten que:  

1. Respectaran els drets humans, drets de la infància, el medi ambient i la salut 
pública, així com els tractats i convencions relatius a la lluita contra el racisme i la 
xenofòbia.  

2. Compleixen amb  la  legislació vigent en matèria  laboral, de  seguretat  social, 
fiscal i relativa a riscos laborals, tant a Espanya com en altres països on actua. En 
cas  d'haver  comès  alguna  irregularitat,  hauran  d'haver  redreçat  la  situació  de 
manera satisfactòria. 

3. No produeixen  ni  comercialitzaran  productes  que  perjudiquin  la  salut,  com 
tabac o alcohol d'alta graduació.  

4. No  estaran  directament  o  indirectament  relacionada  amb  la  fabricació  o  el 
comerç d'armes o de qualsevol altre producte pensat per a actes violents o d'ús 
militar.  

5. No  produeixen  o  comercialitzaran  productes  o  serveis,  ni  difondran 
campanyes que no encaixin amb la  imatge i els valors de Driving Events, SLU ni 
de XCN.  

 
III. Que  la  XCN  en  el  marc  de  l’esdeveniment  “ULTRA  CLEAN  MARATHON” 

coordina l’organització  i que aquest esdeveniment es durà a terme el 18 de març 
de  2023  i  que  té  per  objectiu  augmentar  la  conscienciació  i  mobilització 
ciutadana, reduir residus en espais naturals i promoure mesures de conservació de 
la  natura.  Alhora,  vol  fer  créixer  el compromís  de  les  persones  esportistes en  la 
cura del medi  ambient,  i  la  promoció de  curses  i  activitats  esportives  solidàries  i 
alhora sostenibles. 
 

IV. Que Driving Events, SLU està interessada en l'esdeveniment organitzat per les 
diverses  entitats  implicades  en  l’ULTRA  CLEAN MARATHON  i,  concretament  està 
interessada  a  col∙laborar  en  qualitat  de  “col∙laborador”  i  en  que  la  XCN  faci 
publicitat  de  la  denominació,  marca  i  logotips  de  Driving  Events,  SLU  durant  tal 
esdeveniment en els termes i condicions establerts en el present contracte. 

 
 

C L À U S U L E S 
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PRIMERA.‐ OBJECTE 
 
En  virtut  d’aquest  conveni,  Driving  Events,  SLU  es  compromet  a  col∙laborar  amb  les 
següents accions:  
 

‐ Amb  una  aportació  per  un  import  de  1.000,00  euros  (mil  euros)  destinats  a 
cobrir  despeses  d’organització  de  l’ULTRA  CLEAN  MARATHON  (materials  de 
comunicació i despeses de la logística). 

 
Driving  Events,  SLU  realitzarà  l’aportació  que  s’assenyala  en  aquesta  clàusula  i  la 
següent, i a canvi, la XCN es compromet a difondre la col∙laboració de Driving Events, 
SLU en els termes del present conveni. 
 
 
SEGONA.‐ APORTACIÓ ECONÒMICA 
 
L’aportació econòmica de Driving Events, SLU consistirà en una quantitat de 1.000,00 € 
(MIL EUROS), quantitat que Driving Events, SLU lliurarà a la XCN dintre de les següents 
setmanes  a  la data de  signatura del  present  conveni,  lliurant  la  XCN un  rebut per  la 
quantitat percebuda. 
 
TERCERA.‐  GARANTIA  i DIFUSIÓ DE LA COL∙LABORACIÓ 
 
La  XCN  garanteix  la  realització  de  l’esdeveniment  ULTRA  CLEAN MARATHON  en  els 
terminis  establerts,  i  farà  arribar  un  informe  final  a  l’empresa  sobre  les  actuacions 
vinculades a l’esdeveniment en qüestió. 
 
Així mateix la XCN, a canvi de la col∙laboració de Driving Events, SLU, es compromet a 
difondre  per  escrit  la  col∙laboració  d’aquesta  a  través  dels  canals  de  comunicació 
propis de la ULTRA CLEAN MARATHON, en la forma que es descriu a continuació: 
 

‐  Logotip  de  l’empresa  al  dossier  de  premsa.  Constarà  el  logotip  a  l’apartat  de 
col∙laboradors 
 
‐  Logotip  de  l’empresa  a  l’apartat  col∙laboradors  de  la  web: 
https://ultracleanmarathon.cat/ca/collaboradors‐2/ 
 
‐ invitació i participació als diferents actes públics vinculats a l’esdeveniment, 
 
‐ difusió d’aquesta col∙laboració a través de les Xarxes Socials de l’UCM. 
 

  
QUARTA.‐ DURADA 
 
El  present  Conveni  és  vigent  des  de  la  data  de  la  seva  signatura  i  finalitzarà  un  cop 
finalitzi la difusió pública de l’ULTRA CLEAN MARATHON.  
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A  partir  de  la  resolució  del  conveni,  totes  dues  parts  cessaran  en  la 
utilització del nom i logotip de l’altra part. 
 
CINQUENA.‐ COMPATIBILITATS 
 
Ambdues  parts  s’autoritzen  mútuament  a  donar  informació  pública  de  la  signatura 
d’aquest acord en la que hi podrà incloure: títol, contingut, i durada. 
 
Les parts podran incloure els anagrames de les respectives organitzacions i institucions 
que  els  donen  suport  en  la  difusió  de  les  iniciatives  que  portin  a  terme  en  el marc 
d’aquest acord. 
 
 
SISENA.‐ LEGISLACIÓ APLICABLE I ARBITRATGE 
 
El present conveni de col∙laboració es regirà pel seu clausulat i per l’Article 25 de la Llei 
49/2002, de 23 de desembre, de “Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y 
de los incentivos fiscales al mecenazgo”. 
 
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present conveni les parts es 
sotmeten a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, de l’Associació 
Catalana  per  a  l’Arbitratge,  al  qual  se  li  encarrega  la  designació  de  l’àrbitre  i 
l’administració  de  l’arbitratge,  obligant‐se  des  d‘ara  al  compliment  de  la  decisió 
arbitral. 
 
 
SETENA.‐ I.V.A. 
 
El  present  conveni  de  col∙laboració  no  està  subjecte  a  l’impost  de  l’I.V.A.  atès  que 
d’acord  amb el  que  estableix  l’article  25  de  la  Llei  49/2002,  de  23  de  desembre,  de 
“régimen  fiscal  de  las  entidades  sin  fines  lucrativos  y  de  los  incentivos  fiscales  al 
mecenazgo”,  la difusió de la participació del col∙laborador no constitueix una prestació 
de serveis.  
 
I en prova de conformitat,  les parts  firmen el present conveni per duplicat  i a un sol 
efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament. 
 

 

Per  Xarxa  per  a  la  Conservació  de  la 
Natura 
 
 
 
Sra. Cristina Sanchez Alonso 
Presidenta 

Per  Driving Events, SLU 
 
 
 

Sr./Sra. Ramon Vila Altimir 
Driving Events, SLU  

   


		2023-02-17T10:57:11+0100
	33931173D RAMON VILA (R: B63313621)


		2023-02-17T12:04:38+0100
	46652004T CRISTINA SANCHEZ (R: G63122402)




