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L'Assemblea General de la FGCV, en la seua reunió de data 18 de Juny de 2015, ha 
aprovat que, conforme al que s'estableix en els Estatuts de la Federación de Golf de la 
Comunitat Valenciana (FGCV) i davant la necessitat d'aconseguir recursos per a poder 
atendre la creixent demanda de serveis que la Federació ha de continuar oferint a tot el 
Golf a la Comunitat Valenciana, a partir del 19 de Juny de 2015 s'aplicaran els següents 
criteris: 
 
La quota federativa inicial d'adscripció a aquesta FGCV, per a entitats esportives i camps 
de golf que vagen a causar alta, es fixa en una aportació de 3.500 €, que serà única en el 
moment de federar-se i s'estarà exempt de la quota anual pel que resta d'any natural, havent 
d'estar totalment abonada en el moment de tramitar la sol·licitud amb el corresponent 
lliurament de la documentació que es precise. 
 
Les persones jurídiques que en el moment en què es federen disposen d'un camp de golf 
d'almenys 9 clots per a ser mesurat i valorat, és a dir, quan es tracte de l'alta d'una entitat 
esportiva amb camp de golf o simplement un camp de golf, se'ls reduiran 3.000 € en la 
quota indicada, donada la seua significativa contribució a la promoció, desenvolupament, 
foment i pràctica d'aquest esport. 
 
Aquesta normativa no modifica les quotes anuals d'afiliació a continuar abonant d'ara en 
avant i que es mantenen com estaven establides, romanent l'aplicació del mòdul de 15 € de 
deducció per cada llicència d'esportista amb el codi federatiu (LV) que la persona jurídica 
tinguera a 31 de desembre de l'any anterior (tancament anual de llicències de l'exercici 
anterior), arribant fins i tot a quedar exempt de pagament si la suma dels imports anteriors 
de deducció per federats fora igual o major al muntant de la quota corresponent, estimulant 
així a afavorir el creixement de socis i/o abonats a un mínim de membres que s'estima 
propici per a consolidar la promoció o pràctica d'aquesta modalitat esportiva i la 
participació en activitats o competicions en l'àmbit federat. 
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Aquesta quota federativa d'adscripció anual a aquesta FGCV de les entitats esportives i 
camps de golf existents, que es renovarà a principis de cada any, està fixada en: 
 

 225 € el primer any, següent sencer al de l'alta federativa (exempt amb 15 llicències). 
 450 € el segon any (exempt amb 30 llicències). 
 900 € el tercer i següents anys (exempt amb 60 llicències). 

 
El pagament que resulte, haurà d'estar abonat dins dels primers sis mesos de l'any en curs. 
De no ser liquidat en el termini i per la totalitat que corresponga, es causarà BAIXA en la 
seua adscripció a aquesta FGCV i es comunicarà a la Real Federación Española de Golf i 
al Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana, als efectes oportuns. 

 
 

València, a 19 de juny de 2015 
EL SECRETARI GENERAL 

 
 
 
 
 
 

Jorge Roda Balaguer 


