
Jo ______________________________________________________________________, 

amb N.I.F. ____________________-___, en qualitat de membre de la JUNTA DIRECTIVA 

de la FEDERACIÓN DE GOLF DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FGCV ), 

manifeste haver llegit la informació del Decret que consta al peu de la meua signatura, 

i 

 

D E C L A R E (en relació a l'any anterior i el període transcorregut fins hui): 
 
a) Que ____1 he mantingut relacions d'índole contractual, comercial o familiar amb 

proveïdors o entitats que tinguen vincles comercials o professionals amb la FGCV o 
amb la “Escola de Golf d'Elx FGCV, S.L.”. 

 
b) Que ____1 he realitzat transaccions econòmiques amb la FGCV o amb la “Escuela de  

Golf de Elche FGCV, S.L.” o amb tercers vinculats a aquestes. En cas afirmatiu 
expressar el volum __________________________________________ 

 
c) Que en la meua activitat privada ____1 he exercit càrrecs directius en societats o 

empreses amb vincles comercials o professionals amb la FGCV o amb la “Escuela de 
Golf de Elche FGCV, S.L.”. En cas afirmatiu expressar quins 
____________________________________________________________________ 
 
 

En fe de la qual cosa, expedisc la present declaració i, per deixar-ne constància, ho signe, 
 

En ___________________________a ____ de ___________________ de 201__ 
 
 
El Decret 2/2018, de 12 de gener, del Consell, pel qual es regulen les entitats esportives de la 
Comunitat Valenciana, estableix 

 Article 6-2h): El personal directiu i alts càrrecs hauran de subministrar a la junta directiva 
de la seua entitat esportiva 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 l'entitat de la qual formen part. 

 Article 6-2i):.Es requerirà informació periòdica sobre el volum de transaccions 
econòmiques que l'entitat mantinga amb els seus membres o tercers vinculats a ells 

 Article 87): 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, llevat 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 matèria d'esport. Aquesta prohibició de autocontratació afectarà les 
empreses dels seus cònjuges, de persones vinculades per una relació de convivència 
anàloga i dels seus descendents o ascendents. 

d) Fer ús del patrimoni de la seua federació o valdre's de la seua posició en la mateixa per a 
obtindre un avantatge patrimonial 

e) Qualssevol altres prohibicions previstes per les normes estatutàries o reglamentàries de la 
federació. 
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