
 

Codi de Bon Govern 
 

  

PRÁCTIQUES ADOPTADES FGCV 
  
  

CONTINGUT: 
  
1. La Federación de Golf de la Comunitat Valenciana (FGCV) adopta un codi de bon 

govern en el qual es recullen les pràctiques inspirades en els principis de democràcia i 
participació, el contingut de la qual és el següent: 

 
a) Mantindre en secret quantes 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 valdre's de la seua posició per a 

obtindre avantatges patrimonials 
 
c) No aprofitar-se de les oportunitats de negoci que coneguen en la seua condició 

de persona membre de la junta directiva o altres òrgans de gestió o 
administració. 

 
d) L'oposició als acords contraris a la llei, els estatuts o a l'interés de l'entitat. 
 
e) S'haurà de remetre als membres de l'assemblea general còpia completa del 

dictamen d'auditoria, comptes anuals, memòria i carta de recomanacions. Així 
mateix, haurà d'estar a la disposició dels membres de la mateixa les anotacions 
comptables corresponents que suporten aquestes transaccions, sempre que 
siga requerit pel conducte reglamentari establit. Tot això sense perjudici de 
l'aplicació de la normativa en matèria de protecció de dades. 

 
       Es vetlarà especialment per la veracitat de la informació facilitada. 
 
f) Prohibició d'establir en tota classe d'indemnitzacions quanties superiors a les 

establides com a obligatòries per la legislació vigent. 
 
g) Establiment d'un sistema d'autorització d'operacions on es fixarà qui o qui han 

d'autoritzar amb la seua signatura, en funció de la seua quantia, cadascuna de 
les operacions que realitze l'entitat esportiva, regulant un sistema de 
segregació de funcions en el qual cap persona puga intervindre en totes les 
fases d'una transacció. 

 
h) 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. 

 
i) Es requerirà informació periòdica sobre el volum de transaccions econòmiques 

que l'entitat mantinga amb els seus membres o tercers vinculats a ells. 
 



j) Per a ostentar la presidència o ser membre de la junta directiva de l'entitat, 
s'haurà d'acreditar no haver incorregut en delictes contra la Hisenda Pública ni 
la Seguretat Social, mitjançant la presentació d'una declaració responsable. 

 
k) La FGCV mantindrà, dins de la seua política d'informació i de transparència, 

interlocució amb associacions d'esportistes, fomentant el diàleg amb les quals 
promoguen l'esport femení. 

 
l) S'adoptaran mesures tendents a la prevenció i eliminació de l'assetjament i 

abús sexual en el si de l'entitat, mitjançant la implantació d'un protocol contra 
l'assetjament i l'abús sexual. 

 
m) L'activitat de l'entitat es desenvoluparà de forma compatible i respectuosa amb 

el medi ambient, evitant tot impacte negatiu sobre aquest. 
 

Tot això, sense perjudici del que s'estableix en el capítol VII del decret 
d'entitats esportives, que regula l'Estatut de les persones directives de les 
federacions esportives. 

 
2. El codi de bon govern serà aplicable a tots els càrrecs directius de l'entitat esportiva. 

 
3. La FGCV publicarà en la seua pàgina web el codi de bon govern que aprove la seua 

assemblea general. 
 
 
 


