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CODI DE BON GOVERN DE LA  

FEDERACIÓ DE VELA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FVCV) 

 

CAPITULO I: PRINCIPIS GENERALS DEL BON GOVERN DE LA FVCV 

Article 1.  Finalitat i àmbit d'aplicació del Codi de Bon Govern 

El Codi de Bon Govern de la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana 

s'establix amb la finalitat de formalitzar la recollida i el desenvolupament 

dels valors, principis i pràctiques que han de complir en la seua actuació els 

membres que integren els seus òrgans col·legiats de govern i representació, 

els seus òrgans tècnics i de col·laboració, i els de qualsevol nou òrgan de 

govern o de control que es constituisca per imperatiu legal o estatutari en el 

futur, així com el seu personal directiu, i les persones que treballen en o 

col·laboren amb ella. 

 

Article 2.  Naturalesa del Codi de Bon Govern 

El present Codi de Bon Govern ha d'aplicar-se i interpretar-se com a part del 

sistema normatiu establert per a les persones incloses en el seu àmbit 

d'aplicació. 

 

Article 3.  Valors i principis fonamentals de la Federació de Vela de la 

Comunitat Valenciana 

1. Ètica. L'actuació dels qui integren els òrgans col·legiats, i dels qui 

mantenen una relació laboral o de col·laboració amb la Federació de Vela de 

la Comunitat Valenciana estarà presidida pel respecte a la Constitució, a la 

resta de l'ordenament jurídic i als valors democràtics, socials i de 

participació. 
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2. Integritat i independència. L'estructura de la Federació de Vela de la 

Comunitat Valenciana garantirà la independència en les decisions de gestió i 

d'actuació, de manera que es mantinga un criteri independent i alié a tot 

interés particular. Cap dels seus membres o empleats acceptarà aportacions 

econòmiques o de qualsevol altra índole que afecten al compliment dels 

seus objectius, valors o principis.  

3. Exemplaritat. Els integrants de la Federació de Vela de la Comunitat 

Valenciana vigilaran en l'exercici de les seues funcions pel compliment dels 

objectius de la mateixa, contribuint al prestigi i imatge d'esta. 

4. Sobrietat. Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquest Codi 

gestionaran, protegiran i conservaran adequadament els recursos de la 

Federació de Vela de la Comunitat Valenciana. 

5. Interès general. La Federació de Vela de la Comunitat Valenciana 

mantindrà el seu enfocament centrat a aconseguir la promoció, tutela, 

organització i control de l'esport de vela dins del territori de la Comunitat 

Valenciana, atenent a l'interés general de la societat, promovent polítiques i 

accions socialment responsables i compromeses amb el progrés laboral, 

formatiu, esportiu, mediambiental i cultural, i de forma particular al 

desenvolupament de la igualtat de dones i homes, així com al de persones 

amb discapacitat. 

6. Imparcialitat. Les relacions de la Federació de Vela de la Comunitat 

Valenciana amb qualsevol persona natural o jurídica amb la qual es 

relacione es guiaran per criteris d'objectivitat, imparcialitat i igualtat 

d'oportunitats, sense fer diferències per raó de qualsevol condició o 

circumstància personal o social. 

7. Confidencialitat. Les persones subjectes a aquest Codi respectaran el 

deure de la confidencialitat respecte de les dades i informacions a les que 

tinguen accés en virtut de les seues funcions o competències, encara 

després d'haver cessat en elles. 
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8. Transparència. La Federació de Vela de la Comunitat Valenciana actuarà 

amb plena transparència i disposarà d'una pàgina web d'accés públic, en les 

seues versions de valencià i de castellà, en la qual publicarà totes les 

obligacions que li vénen imposades en matèria de transparència. 

9. Rendició de comptes. La Federació de Vela de la Comunitat Valenciana 

rendirà comptes davant l'òrgan competent en matèria d'esports, anualment 

i/o sempre que siga requerit per aquest per al compliment de les 

obligacions previstes en matèria de transparència, o vinga així previst pels 

Estatuts o una altra normativa d'aplicació. 

 

CAPITULO II: NORMES DE BON GOVERN DE LA FVCV 

Article 4. Compromisos dels membres dels òrgans superiors i del personal 

directiu de la FVCV 

Totes les persones que integren els òrgans col·legiats de govern i 

representació i els de qualsevol nou òrgan de govern o de control que es 

constituïsca per imperatiu legal o estatutari en el futur, així com el personal 

directiu de la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana, es 

comprometen a actuar amb lleialtat a la mateixa, assumint els següents 

compromisos: 

a) Mantenir en secret quants dades o informacions reben per 

l'acompliment d'un càrrec en l'entitat esportiva, no podent utilitzar-

los en benefici propi o de terceres persones. 

b) No fer ús indegut del patrimoni de l'entitat ni valer-se de la seua 

posició per obtenir avantatges patrimonials. 

c) Respectar i tindre cura dels recursos materials que posen a la seua 

disposició la Federació. 
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d) No aprofitar-se de les oportunitats de negoci que coneguen en la 

seua condició de persona membre de la Junta Directiva i altres 

òrgans de gestió o administració. 

e) Acatar els acords i resolucions adoptats pels òrgans competents. 

f) Oposar-se als acords contraris a la Llei, els estatuts o l'interés 

federatiu. 

g) Abstenir-se d'intervenir en deliberacions i votacions de qualsevol 

qüestió en la qual puguen tindre un interès particular. Es considera 

que també existix interés personal quan l'assumpte afecte a una 

persona membre de la seua família, fins al tercer grau de 

consanguinitat o d'afinitat, o a una societat, entitat o organisme on 

exercisca un càrrec directiu o tinga una participació significativa. 

h) Participar activament en les reunions de la Junta Directiva, 

Assemblea General o Comissió Delegat, així com en les tasques que li 

siguen encomanades prèviament acceptades. 

i) Actuar amb la diligència deguda en l'exercici de les seues funcions, 

atenint-se en tot moment a les finalitats estatutàries de la Federació. 

j) Subministrar a la Junta Directiva la informació relativa a l'existència 

de relacions d'índole contractual, comercial o familiar amb 

proveïdors o entitats que tinguen vincles comercials o professionals 

amb la Federació. 

k) Acreditar no haver incorregut en delictes contra la Hisenda Pública 

ni la Seguretat Social, mitjançant la presentació de declaració 

responsable. 

l) Promocionar la igualtat entre dones i homes, així com dur a terme 

actuacions per eradicar la discriminació per raó de sexe en l'esport. 
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m) Proporcionar tota la documentació i informació necessària a les 

noves persones directives que els hagen de substituir. 

n) Posar en coneixement dels organismes pertinents qualsevol sospita 

d'actuació corrupta o fraudulenta. 

o) Acatar en la seua integritat el contingut del present Codi de Bon 

Govern o aquell que poguera substituir-li. 

 

Article 5. Retribucions 

1. La Federació de Vela de la Comunitat Valenciana no formalitzarà 

contractes blindats, ni establirà indemnitzacions de quanties superiors a les 

establertes com a obligatòries per la legislació vigent. 

2. La Memòria econòmica recollirà la informació sobre les retribucions 

dineràries o en espècie satisfetes als membres dels òrgans superiors de la 

Federació, tant en concepte de reemborsament de despeses ocasionades 

en l'acompliment de les seues funcions, com en concepte de remuneracions 

pels servicis prestats a l'entitat, bé siga per relació laboral o mercantil, bé 

siguen inherents com a diferent de la seua pròpia funció. 

 

Article 6. Relacions econòmiques amb els membres de la FVCV o amb tercers 

vinculats a ells 

1. El personal directiu de la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana no 

podrà contractar per mitjà de les seues empreses o en nom de tercers, amb 

la pròpia entitat esportiva, excepte si ho aprova prèviament l'Assemblea 

General i es comunica a l'òrgan competent en matèria d'esport. Aquesta 

prohibició de contractació afectarà a les empreses dels seus cònjuges, de 

persones vinculades per la relació de convivència anàloga i dels seus 

descendents o ascendents.  
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2. La Memòria econòmica recollirà el volum de transaccions econòmiques 

que la Federació mantinga amb els seus membres o amb tercers vinculats a 

ells. 

 

Article 7. Procediments de gestió ordinària 

S'incorpora en el present Codi de Bon Govern els procediments i sistemes 

d'autorització per a la gestió ordinària de la Federació de Vela de la 

Comunitat Valenciana, si bé seran actualitzats quantes vegades siga 

necessari amb les decisions que sobre este tema prenguen els seus òrgans 

superiors en les seues respectives competències, o per les novetats legals 

que pogueren ser-li aplicable. 

1. Adquisició de productes i contractació de serveis:  

a) Segregació de funcions i autorització de la despesa: el Director o 

Responsable d'àrea o departament emplenarà una sol·licitud 

d'autorització de despesa amb la informació i justificació relativa al 

mateix. Es considerarà autoritzat una vegada obtinga el vistiplau del 

Gerent i, en els casos que siga superior a 12.000 €, també del 

President. No serà necessari este tràmit quan es tracte de reposició 

de material ordinari o de servicis anuals ja contractats en conjunt al 

començament de cada exercici. Això, no obstant les decisions que 

s'adopten per la Comissió Permanent en les seues corresponents 

reunions, conforme vinga establert pels Estatuts de la Federació de 

Vela de la Comunitat Valenciana. 

b) Autoritzada la despesa, se sol·licitarà un o diversos pressupostos 

segons l'import de la despesa a realitzar, que inclourà la forma de 

pagament:  

-a partir 3.001.-€, es demanarà un pressupost;  

-a partir de 12.001.-€, es requeriran tres pressupostos. 



7 
 

c) S'impulsarà la responsabilitat social mitjançant la contractació 

socialment responsable que incremente l'eficiència de la despesa i 

facilite la participació de xicotetes i mitjanes empreses que recolzen 

valors socials, ambientals, ètics, de transparència, sempre amb ple 

respecte a la igualtat, no discriminació, publicitat, lliure 

concurrència, actuació transparent i proporcionada i la lliure 

prestació de serveis. 

d) Es complirà amb el principi d'igualtat de tracte entre dones i homes, 

evitant discriminacions, directes o indirectes, per raó de sexe, 

excepte quan estiguen justificades per un propòsit legítim i els 

mitjans per aconseguir-ho siguen adequats i necessaris. 

e) Es fomentarà la compra, ús i gaudi de béns i servicis que suposen el 

consum de productes que incorporen valors ambientals i de 

sostenibilitat, socials i ètics, i el respecte dels drets de la infància en 

tota la cadena de producció, així com el comerç just, a fi d'afavorir el 

desenvolupament de pautes de consum responsable i sostenible, i 

afavorint especialment el consum de productes autòctons 

valencians. 

 

2. Pagaments i cobraments en efectiu: 

Es realitzarà, almenys, un arqueig mensual de la Caixa, coincidint amb 

l'últim dia hàbil de cada mes. Aquest arqueig obtindrà el vistiplau del 

Gerent i del Tresorer. 

a) Pagaments: Tots els pagaments que es realitzen per la Caixa hauran 

d'estar els seus conceptes identificats, comptar amb caràcter previ 

amb l'autorització del Gerent i la signatura de qui pretenga el seu 

cobrament. 

b) Cobraments: S'expedirà rebut de l'ingrés realitzat per la Caixa pel 

Responsable de l'àrea d'administració; en cas d'expedir-se per 
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persona diferent, haurà de fer arribar a la Tresoreria els imports 

recaptats com més prompte millor.  

 

3. Límits a les facultats de disposició 

1. No podran comprometre's despeses de caràcter plurianual en cada 

període de mandat sense autorització prèvia de l'òrgan competent en 

matèria d'esport, quan la despesa anual compromesa amb aquest caràcter 

supere el 10 % del pressupost. Aquest percentatge podrà ser revisat 

excepcionalment pel citat òrgan. 

2. Es requerirà l'acord favorable de l'assemblea general, i informe en el 

mateix sentit de l'òrgan competent en matèria d'esport, per a les següents 

actuacions: 

a) Quan el gravamen o l'alienació dels béns represente un valor superior al 

cinquanta per cent de l'actiu que resulte de l'últim balanç aprovat. 

b) Quan l'operació d'endeutament a concertar supose una càrrega financera 

anual superior al vint per cent del pressupost de la federació. 

3. En els supòsits contemplats en els dos apartats anteriors, es requerirà 

l'aprovació de dos terços de les persones assembleistes presents i un 

informe de viabilitat subscrit per professional qualificat. 

4. S'exclouen de l'establert en este article les operacions de tresoreria que 

es concerten amb entitats financeres a l'empara de les subvencions 

concedides per qualsevol administració pública. 

 

4. Tractament de la informació comptable 

1. La Federació de Vela de la Comunitat Valenciana ajusta la seua 

comptabilitat a les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat de 

conformitat amb la normativa que li és aplicable i està subjecta al règim de 

pressupost i patrimoni propis. 
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2. Al tancament de cada exercici, la Federació de Vela de la Comunitat 

Valenciana haurà de confeccionar els comptes anuals de l'entitat, que 

comprendran el Balanç, el Compte de pèrdues i guanys i la Memòria 

econòmica. La Junta Directiva formularà els Comptes Anuals i respondrà de 

les mateixes, i hauran de ser signades, almenys, per les persones titulars de 

la Presidència, la Secretaria i la Tresoreria. Els comptes anuals s'aprovaran 

per l'Assemblea General per majoria simple en el temps previst pels 

Estatuts, i en tot cas, dins els sis primers mesos de l'exercici.  

3. Es posarà a la disposició dels membres de l'Assemblea General 

còpia completa del Dictamen d'Auditoria, Comptes Anuals, Memòria i carta 

de recomanacions. Així mateix, estarà a la disposició dels membres de la 

mateixa les anotacions comptables corresponents que suporten estes 

transaccions, sempre que siga requerit pel conducte reglamentari establert, 

això sense perjudici de l'aplicació de la normativa en matèria de protecció 

de dades, i vetllant per la veracitat de la informació facilitada. 

4. La Federació de Vela de la Comunitat Valenciana rendirà comptes 

anualment, auditades si és necessari, davant l'òrgan competent en matèria 

d'esport en el termini de trenta dies naturals següents a l'aprovació de les 

mateixes per l'Assemblea General, i en tot cas abans del 31 de juliol de cada 

any. 

5. El dipòsit de Comptes s'efectuarà en el Registre d'Entitats 

Esportives de la Comunitat Valenciana. 

 

Article 8. Accions en matèria de transparència 

1. La Federació de Vela de la Comunitat Valenciana centrarà el seu 

enfocament a aconseguir la promoció, tutela, organització i control de 

l'esport de vela dins del territori de la Comunitat Valenciana, mantenint la 

interlocució amb associacions d'esportistes, i fomentant el diàleg amb les 

quals promoguen l'esport femení. 
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2. La Federació de Vela de la Comunitat Valenciana publicarà a la seua 

pàgina web d'accés públic, en les seues versions de valencià i de castellà: 

-les funcions públiques que desenvolupa; 

-els estatuts, reglaments i altra normativa que li és aplicable; 

-organigrama descriptiu de la seua estructura organitzativa, amb 

identificació dels responsables, i altra informació institucional, organitzativa 

i de planificació; 

-els contractes i convenis subscrits en l'exercici de les seues funcions 

públiques, amb indicació de l'objecte, durada i import; 

-els pressupostos i comptes anuals que hagen de rendir-se i, si és necessari, 

els informes d'auditoria; 

-les subvencions i ajudes públiques rebudes i concedides, amb indicació de 

l'entitat pública atorgant, el seu import, el seu objectiu o finalitat i els seus 

beneficiaris;  

-en cas de produir-se una modificació estatutària que alce l'actual  

prohibició retributiva, també es publicaran les retribucions percebudes 

anualment per les persones membres dels òrgans de govern i representació, 

així com les indemnitzacions percebudes, si és necessari, en ocasió de 

l'abandó del càrrec. 

 

Article 9. Accions en matèria de responsabilitat social en l'ocupació 

1. La Federació de Vela de la Comunitat Valenciana promourà la qualitat en 

l'ocupació mitjançant millores contínues i la creació d'ocupació estable, 

fomentant la contractació indefinida, la formació contínua del seu personal, 

la promoció professional i totes aquelles mesures tendents a millorar les 

condicions d'ocupabilitat. 

 

2. La selecció de personal es farà d'acord amb els principis de mèrit, 

capacitat, no discriminació i igualtat. 
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3. La Federació de Vela de la Comunitat Valenciana respectarà la igualtat de 

tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral, i amb esta finalitat, evitarà 

qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes; així mateix, 

garantirà els drets a la igualtat de tracte i d'oportunitats de les persones 

amb discapacitat. 

 

Article 10. Accions de responsabilitat social en matèria d'igualtat 

1. La Federació de Vela de la Comunitat Valenciana mantindrà una política 

activa per prevenir i eliminar les conductes que suposen assetjament i abús 

sexual,  per raó de sexe i/o laboral, així com en general totes aquelles que 

atempten contra els drets fonamentals dels seus empleats o persones 

vinculades, en particular contra la seua dignitat personal i/o professional. 

Per tant, totes les persones vinculades a la Federació hauran d'ajustar la 

seua conducta als següents principis: 

a) S'evitarà qualsevol comportament i expressió de naturalesa sexual 

no desitjat per el/la destinatària; 

b) S'evitarà realitzar invitacions o regals no desitjats quan d'això es 

desprenga l'ànim d'intimar amb el seu destinatari/a 

c) Es respectarà la diversitat i pluralitat present en la societat actual, 

sense que tinguen cabuda manifestacions o comentaris pejoratius cap a 

determinats col·lectius o minories per raó de la seua raça o ètnia, religió o 

creences, sexe o orientació sexual, malaltia o discapacitat, etc. 

d) Es garantirà un ambient de respecte i correcció en l'àmbit de la 

Federació, tant en les relacions laborals, professionals o esportives. 

e) Qualsevol persona amb vinculació a la Federació haurà de 

denunciar qualsevol situació d'assetjament i abús que atempte contra la 

dignitat de les persones a fi d'emprendre les accions disciplinàries o judicials 

oportunes, quedant prohibides expressament les represàlies contra la/les 

persones que efectuen la/les denúncia/es.  
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2. La Federació de Vela de la Comunitat Valenciana desenvoluparà activitats 

esportives en el seu àmbit incorporant l'efectiva consideració del principi 

d'igualtat real i efectiva entre dones i homes, així com en les persones amb 

discapacitat, en el seu disseny i execució.  

3. La Federació de Vela de la Comunitat Valenciana promourà en el seu 

àmbit l'esport femení, i afavorirà l'efectiva obertura de les seues diferents 

modalitats mitjançant el desenvolupament i promoció de programes 

específics en totes les etapes de la vida i en tots els nivells, inclosos els de 

responsabilitat i decisió. 

4. Els òrgans de representació i govern de la Federació procuraran reflectir 

una presència equilibrada de dones i d'homes; en qualsevol cas, la 

composició de la Junta Directiva ha d'estar present almenys un 40% de cada 

sexe. 

 

Article 11. Accions de responsabilitat social en matèria d'integració de 

persones amb discapacitat 

S'adoptaran les mesures adequades i proporcionades per procurar 

l'accessibilitat universal als béns i serveis de la Federació de Vela de la 

Comunitat Valenciana per les persones amb discapacitat. 

 

Article 12. Accions de responsabilitat social en matèria de medi ambient 

1. La Federació de Vela de la Comunitat Valenciana contribuirà a la 

sostenibilitat i al manteniment de la qualitat de les aigües on es 

desenvolupa el seu esport.  

2. En les activitats en les quals intervinga la Federació de Vela de la 

Comunitat Valenciana s'adoptaran mesures, accions i pràctiques que 

minimitzen el seu impacte ambiental, amb l'objecte de reduir els efectes del 
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canvi climàtic i propiciar el respecte a la biodiversitat i la preservació dels 

ecosistemes valencians, el paisatge i el patrimoni cultural i històric. 

3. En la presa de decisions, i més enllà del compliment de les exigències 

legals, s'adoptaran mesures complementàries que siguen respectuoses amb 

el medi ambient i que fomenten, entre uns altres, aspectes com l'estalvi 

energètic, la disminució de residus, la reducció de radiacions, el control 

d'emissions, les energies renovables, el control de l'obsolescència 

programada, el reciclatge i el consum de productes ecològics. 

 

Article 13. Data d'efectes i entrada en vigor 

El present Codi de Bon Govern entrarà en vigor amb efectes immediats 

després de la seua aprovació per l'Assemblea General de la Federació de 

Vela de la Comunitat Valenciana. 

 

Calp Juny 2019  

 

Diligència per la qual certifique que el present CODI DE BON GOVERN va ser 
APROVAT PER UNANIMITAT per l'Assemblea General d'esta Federació, el 29 
de juny de 2019 en el Real Club Nàutic de Calp 
 

 

VºBº Carlos Torrado Campos 
President 

Fdo: Carlos Cerdá Donat 
Secretari 
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