
 

Estatut de les persones directives 
 
DECRET 2/2018, de 12 de gener, del Consell, pel qual es regulen les entitats esportives de 
la Comunitat Valenciana 

 
CAPÍTOL VII 

 
Article 82. Concepte de persona directiva 

Als  efectes  d’aquest  decret, s’entén com a persona directiva la que forme part de la junta 

directiva de les federacions esportives. 

 
Article 83. Relació jurídica amb la federació 

Les  persones  directives  que  mantinguen  una  relació  laboral  amb  la  federació  s’hauran  de regir 

per un contracte d’alta direcció. 

 
Article 84. Drets de les persones directives 

Les persones directives de les federacions esportives tenen els drets següents: 

a) Ser convocades a les sessions de l’òrgan, assistir-hi, participar-hi en els debats expressant 

lliurement la seua opinió i exercir-hi el dret de vot, fent-hi constar, si ho volen, el vot raonat 

que emeten. 

b) Rebre les retribucions aprovades per l’assemblea general i el reembossament de les despeses 

que s’efectuen en el compliment de les seues activitats dins dels límits prèviament establits 

per l’assemblea general de la federació. 

c) Intervindre en les tasques pròpies del càrrec  o funció que  exercisquen,cooperant en la gestió 

que competeix a l’òrgan a què pertanyen. 

d) Conèixer el  contingut  de  les  actes  de  les  sessions  de l’òrgan de  què  formen  part. 

e) Disposar d’informació i documentació precisa per a la participación en els òrgans directius 

de la seua federació. 

f) Rebre amb caràcter permanent els mitjans materials necessaris per a exercir 

correctament les funcions que se’ls assignen. 

g) Ser assegurades contra els riscos d’accident i de responsabilitat civil que es deriven 

directament de l’exercici de l’activitat com a persona directiva de la federació. 

h) Qualsevol   altre  previst  per  les  normes  estatutàries  o  reglamentàries  de  la   federació. 

 
Article 85. Deures de les persones directives 

Les persones directives estan obligades a: 

a) Col·laborar lleialment en la gestió de la federació, guardant, quan calga, el secret de les 

deliberacions. L’obligació de confidencialitat subsisteix a pesar d’haver cessat en el càrrec. 

b) Actuar con la diligencia debida en el ejercicio de sus funciones, ateniéndose en todo momento 

a las finalidades estatutarias de la federación. 

b) Actuar amb la diligència deguda en l’exercici de les seues funcions,atenint-se en tot moment a 

les finalitats estatutàries de la federació. 

c) Respectar  i  curar  els  recursos  materials   que  posa  a  la    seua  disposició  la  federació. 

d) Exercir les funcions que  se’ls  encomana, prèviament  acceptades. 



 

e) Rebutjar tot tipus de contraprestació econòmica o d’un altre tipus no prevista en aquest 

decret. 

f) Promocionar  la  igualtat  entre  dones  i homes, així com dur a terme actuacions per a 

eradicar la discriminació per raó de sexe en l’esport. 

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

h) Proporcionar  tota  la  documentació   i   informació  necessària  a  les  noves persones directives  

que els hagen de substituir. 

i) Abstindre’s  d’assistir  i  intervindre en les deliberacions que afecten assumptes en què tinguen 

un interès personal. Es considera que també hi ha interès personal de la persona directiva quan 

l’assumpte afecte una persona   membre  de  la  seua  família, fins  al  tercer grau de consanguinitat 

o d’afinitat, o a una societat, entitat o organisme en què exercisca un càrrec directiu o tinga 

una  participació significativa. 

j) Concórrer  a  les  reunions, tret  que  ho  impedisquen  raons  de  força  major. 

k) Complir el codi de bon govern que aprove la seua federació. 

l) Informar dels organismes pertinents qualsevol sospita d’actuació corrupta o fraudulenta. 

m) Qualsevol  altre  previst  per  les  normes  estatutàries   o  reglamentàries   de  la  federació. 
 

Article 86. Remuneracions  i  despeses  del  personal  directiu   i  reembossament  de  les  despeses. 

1. La política de remuneració al personal directiu de cada federació s’ajustarà a criteris de 

moderació i transparència. 

2. Les remuneracions no es podran satisfer amb càrrec a subvencions públiques i només seran 

possibles quan l’entitat esportiu compte 

amb finançament propi. 

3. Les persones directives de les federacions esportives tindran dret a percebre el 

reembossament de les despeses que s’hagen produït de manera efectiva en l’exercici de les seues 

funcions. 

4. Les remuneracions i les despeses reembossables dels càrrecs directius seran aprovades 

per l’assemblea general de manera específica, nominal i limitada, quant a la seua quantia i durada, i 

conclourà, com a màxim, en finalitzar el mandat. 

 
Article 87. Regles de conducta de les persones directives. 

El personal directiu de les federacions esportives no podrà: 

a) Percebre   comissions , pagaments  de  viatges  o beneficis anàlegs  de  terceres  persones  o entitats 

per la contractació de béns  i  serveis  per  part  de l’entitat esportiva. 

b) Percebre incentius per a aconseguir objectius esportius o econòmics,tret que ho aprove 

prèviament l’assemblea general i es comunique a l’òrgan competent en matèria d’esport. 

c) Contractar, per mitjà  de les seues empreses o en nom de tercers, amb la pròpia entitat esportiva, 

llevat que ho aprove prèviament l’assemblea general i es comunique a l’òrgan competent en 

materia d’esport. Aquesta prohibició d’autocontractació afectarà les empreses dels  cònjuges, 

de persones vinculades per una relació de convivencia anàloga i de la seua descendència o 

ascendència. 

d) Fer ús del patrimoni de la seua  federació  o  valdre’s  de  la  seua  posició  en  aquesta  per  a 

obtindre un avantatge   patrimonial. 



 

e) Qualsevol  altra  prohibició prevista per les normes estatutàries o reglamentàries de la 

federació. 

 
Article 88. Responsabilitat dels òrgans de govern i representació. 

1. Amb independència de les responsabilitats penals, civils i administratives que de manera 

general consagra l’ordenament jurídic, les persones integrants dels diversos òrgans de les 

federacions són responsables específicament dels actes, resolucions o acords adoptats pels òrgans 

de què formen part, llevat que n’hagen votat en contra o se n’hagen abstingut, i hagen fet constar 

expressament en acta el sentit del seu vot. 

2. Són així mateix responsables en els termes que preveu la legislació esportiva, en aquest 

decret o en els reglaments de les federacions, per l’incompliment dels acords dels òrgans, les normes 

electorals o per la comissió de faltes previstes en el règim disciplinari esportiu. 

 
Article 89. Cessament del personal directiu. 

Les persones directives cessaran per les causes següents: 

a) Expiració   del  període   de mandat, sense   haver  sigut   reelegides  per a  un  nou  mandat. 

b) Dimissió. 

c) Incapacitat  que  els  impedisca  el  desenvolupament  de  les  seues  funcions. 

d) Moció de censura. 

e) Incompatibilitat, legal   o  reglamentària, sobrevinguda  o  quan  aquesta  es  conega. 


