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1.- INTRODUCCIÓ, ANTECEDENTS I OBJECTIU.- 
 
 El Consell de Ministres del Consell d'Europa, en data 24 de setembre de 
1992, va aprovar un Codi d'Ètica Esportiva, perquè els Estats membres i les 
federacions esportives dels mateixos el tingueren en consideració. Amb 
posterioritat es van aprovar uns principis de bon govern d'aplicació al 
desenvolupament i gestió de l'esport en l'àmbit de la Comunitat Europea. 
    
 A Espanya, el Consell Superior d'Esports, sobre la base de la Llei 10/1990, 
de 15 d'octubre de l'Esport va estimar convenient l'elaboració i implantació de 
normes dirigides a regular de forma sistemàtica i ordenada el “govern corporatiu” 
de les Federacions Esportives Espanyoles, com un instrument eficaç i necessari 
que contribueix a una major transparència en la gestió d'aquestes. 
 En la Comunitat Valenciana,  el Decret 2/2018 de 12 de gener, del Consell, 
pel qual es regulen les entitats esportives de la Comunitat Valenciana, estableix: 
 “Les entitats esportives que perceben ajudes públiques gestionades per la 
conselleria competent en matèria d'esport hauran d'adoptar un codi de bon govern 
en el qual es recullen les pràctiques inspirades en els principis de democràcia i 
participació” 
 
 En conseqüència la Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana, 
adopta el corresponent Codi de Bon Govern, amb l'objectiu d'assegurar major 
transparència i eficàcia, si cap, en l'actuació dels seus òrgans de govern, millorant 
així el seu funcionament. 
 
2.- NORMES DE BON GOVERN.- 
 
2.1.- Obligacions de la Junta Directiva. 
 
Els membres de la Junta Directiva tenen el deure d'actuar amb lleialtat respecte a 
la federació i s'imposa el compliment de les següents obligacions:  
  
a) Participar activament en les reunions de la Junta Directiva i en les tasques 
que li siguen assignades 
 
b) Mantindre en secret tot tipus d'informació que reben  en l'acompliment del 
seu càrrec, no podent utilitzar-los en benefici propi, ni facilitar-los a tercers.  
 
c) Abstindre's d'intervindre en deliberacions i votacions de qualsevol qüestió, 
en la qual pogueren tindre un interés particular.  
  
d) No fer ús indegut del patrimoni federatiu ni valdre's de la seua posició per a 
obtindre avantatges patrimonials.  
  
e) No aprofitar-se de les oportunitats de negoci que coneguen en la seua 
condició de membre de la Junta Directiva.  
  
f) Oposar-se als acords contraris a la Llei, els Estatuts o a l'interés federatiu.  
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g) S'haurà de remetre als membres de l'assemblea general còpia completa de: 
 
1) Comptes anuals, inclòs el balanç de situació, comptes de pèrdues i guanys, 
memòria econòmica i execució del pressupost de l'exercici anterior. 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. 
 
2) Memòria d'activitats de l'exercici anterior.  
  
3) Projecte de pressupost anual del següent exercici.  
  
4) Si escau, segons el que s'estableix per normativa estatutària, acord dels 
òrgans de govern o imperatiu legal, còpia del dictamen d'auditoria i/o verificació 
comptable. 
 
2.2.- Una altra normativa d'aplicació.-  
 
a) Per a ostentar la presidència o ser membre de la junta directiva de la 
federació, s'haurà d'acreditar no haver incorregut en delictes contra la Hisenda 
Pública ni la Seguretat Social, mitjançant la presentació d'una declaració 
responsable. 
 
b) Les persones amb funció i vinculació directiva o amb contracte d'alta 
direcció, si escau,  hauran de comunicar a la junta directiva de la federació la 
possible relació de tipus contractual, comercial o familiar amb entitats o persones 
amb vincles comercials o professionals amb la pròpia federació. 
  
c) Des de la F.V.B.C.V. es mantindrà, amb l'objectiu d'intensificar la 
col·laboració, contacte amb associacions d'esportistes i especialment amb les quals 
promoguen l'esport femení. 
 
d) S'adoptaran mesures tendents a la prevenció i eliminació de l'assetjament i 
abús sexual en el si de la federació, mitjançant la implantació d'un protocol contra 
l'assetjament i l'abús sexual. 
 
e) L'activitat de la federació es desenvoluparà de forma compatible i 
respectuosa amb el medi ambient, evitant tot impacte negatiu sobre aquest. 
 
2.3.- Codi d'Ètica esportiva. 
 
  La F.V.B.C.V., assumeix els valors del codi d'ètica esportiva, aprovat pel 
Consell d'Europa el 24 de setembre de 1992, en el que li concerneix com a 
federació esportiva, fent-ho extensiu als seus clubs, esportistes, personal tècnic, 
àrbitres/as i personal directiu (annex  1). 
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2.4.- Retribucions: 
1.- Prohibició de realització de contractes blindats, amb indemnitzacions per 
damunt de la legislació vigent, amb personal tant administratiu com tècnic de la 
Federació.  
 
2.- Haurà de figurar en la memòria econòmica de la F.V.B.C.V., la informació  de 
retribucions dineràries o en espècie, per qualsevol concepte, satisfetes als 
membres dels òrgans de govern de la pròpia federació. 
 
3.- Prohibició d'establir en tota classe d'indemnitzacions quanties superiors a les 
establides com a obligatòries per la legislació vigent. 
 
3.- MECANISMES DE CONTROL.- 
 
3.1.- Gestió de compres i pagaments. 
  
 1.- S'haurà de garantir com a criteri general d'actuació  en l'adquisició 
d'inversions que superen els 20.000 € o els 12.000 € en el supòsit de 
subministraments de béns o prestació de serveis per empreses de consultoria o 
assistència  tècnica, el següent procediment: 
 
 a) Proposta de despesa subscrita per responsable de departament o 
membre de la Junta Directiva, acompanyat d'escrit raonat de la necessitat de la 
inversió i almenys tres ofertes d'empreses. 
 
 b) Estudi de les propostes per la Comissió de Contractació, emetent informe 
raonat sobre l'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat/preu. 
 
 c) Adjudicació i autorització de la despesa subscrita pel President/a  i 
Secretari/a de la  F.V.B.C.V.  
 
 2.- En quanties inferiors a les contemplades en l'apartat anterior i superiors 
a 3.000 € o els 1.000 en subministraments de béns o prestació de serveis 
d'empreses de consultoria o assistència tècnica el procediment serà: 
 
 a) Proposta de despesa subscrita per responsable de departament o 
membre de la Junta Directiva, acompanyat d'escrit raonat de la necessitat de la 
inversió i almenys dues ofertes. 
 
 b) Estudi de les propostes pel Secretaria General, qui emetrà informe raonat 
de l'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat/preu de les ofertes 
presentades. 
 
 c) Autorització de la despesa amb almenys dues signatures mancomunades 
autoritzades.   
 
 3.- En quanties inferiors a les contemplades en l'apartat anterior, en 
subministraments de béns o prestació de serveis d'empreses de consultoria o 
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assistència tècnica l'autorització de la despesa s'efectuarà amb almenys dues 
signatures mancomunades autoritzades. 
  
 4.- Com a norma general totes les despeses compromeses per la F.V.B.C.V., 
s'abonaran per transferència bancària contra factura o rebut degudament registrat 
i comptabilitzat. Per a despeses de menor quantia i en casos extraordinaris es 
podrà autoritzar per la Secretaria General pagaments en metàl·lic que no superen 
els 500 €. 
  
 5.- Respecte a les targetes de crèdit o dèbit autoritzades, se seguirà el 
mateix criteri que amb l'establit en apartats anteriors, el control dels quals 
correspondrà a la Secretaria General. 
 
 6.- Bestretes: En casos excepcionals es podrà autoritzar la despesa 
anticipant a responsables d'expedició o activitat pròpia de la F.V.B.C.V. per una 
quantitat en metàl·lic mai superior a 3.000 €, havent de justificar-se 
documentalment, dins dels set dies següents a la finalització de l'activitat d'acord 
amb la normativa establida. 
 
2.3.- Gestió esportiva. 
 
 1.- Anualment, s'elaborarà un document de planificació tècnic esportiva, 
que  inclourà almenys els següents paràmetres:  
  
  a) Programació i normativa de les competicions  corresponents a la 
temporada esportiva, tant en voleibol com en volei platja.  
  
  b) Establiment dels criteris de selecció dels i les esportistes de les 
seleccions autonòmiques de categories inferiors i de les persones responsables de 
les seleccions corresponents. 
 
  c) Programació dels cursos de titulació i activitats formatives per a 
l'any en curs.  
 
  d) Criteris de selecció de nous alumnes i alumnes dels plans 
d'especialització esportiva de Xest (PED). 
 
  e) Programació de les concentracions de tecnificació per a 
esportistes en formació. 
 
 2.- S'establiran els criteris objectius que han de regir el procediment de 
selecció del professorat de cursos de titulació d'entrenadors/es i d'àrbitres, 
coordinadament amb els comités tècnics corresponents. 
 
 3.- Normativa i criteris per a la designació de seus de finals autonòmiques 
de totes les categories. 
 
 4.- Normativa bàsica sobre instal·lacions esportives, d'obligat compliment 
per a les entitats que han de participar en les competicions oficials o reconegudes 
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per la F.V.B.C.V. i que hauran d'acreditar documentalment el seu compliment abans 
de l'inici de la temporada esportiva o de l'esdeveniment corresponent 
 
4.- ÒRGANS DE CONTROL.- 
 
 3.1.- La Secretaria General  
  
  La Secretaria General de la F.V.B.C.V., haurà d'atendre la legalitat formal i 
material de les actuacions de la Junta Directiva, comprovar la regularitat 
estatutària, el compliment de les disposicions emanades dels òrgans reguladors, 
cuidarà amb la Presidència de les operacions de cobraments i pagaments. 
Autoritzarà amb la seua signatura, mancomunada amb la del President/a, i/o 
persona en qui delegue, tots els moviments de fons. Assistirà a la Presidència per a 
l'elaboració dels Balanços que periòdicament es presenten a la Junta Directiva, i 
que anualment hauran de presentar-se a l'Assemblea General. I  vetlarà pel 
compliment del present Codi de Bon Govern. 
 
 3.2.- Comissió de contractació i convenis:  
 
 Composta per almenys tres persones de la Junta Directiva propostes per la 
pròpia junta i nomenades per la Presidència de la F.V.B.C.V. 
La comesa bàsica de la Comissió de Contractació consistirà a avaluar i emetre 
informe sobre les ofertes de contractació contemplades en l'apartat 3.1, 1, b) del 
present Codi de Bon Govern, així com emetre informe sobre propostes de convenis 
amb entitats públiques i privades. 
 
5.- DISPOSICIONS FINALS.- 
 
 5.1.- Disposició final primera.  
  
  S'autoritza la Junta Directiva de la F.V.B.C.V. a esmenar, suprimir o 
introduir en el present Codi, aquelles modificacions d'estricta legalitat, per a les 
quals fora requerida per l'autoritat competent en matèria d'esports, sense 
perjudici de la seua immediata executivitat i posterior ratificació de l'Assemblea 
General. 
  
 5.2.- Disposició final segona.  
  
      Aquest Codi entrarà en vigor per a tot el seu col·lectiu adscrit des del mateix 
moment de la seua aprovació per l'Assemblea General.  
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Annex 1 
 Codi d'ètica esportiva del Consell d'Europa per al “joc net en l'esport” 
 
JOC NET: EL CAMÍ CAP A la VICTÒRIA.  
  
INTRODUCCIÓ. 
  
 1. El Codi d'ètica esportiva del Consell d'Europa per al “joc net en l'esport“ 
és una declaració d'intencions acceptada pels Ministres europeus responsables de 
l'esport.  
  
 2. El Codi parteix del principi que les consideracions ètiques que subjauen 
en el “joc net” no constitueixen un element facultatiu, sinó una cosa essencial a tota 
activitat esportiva, a tota política i a tota mena de gestió que es realitze en el camp 
de l'esport, i que aquestes consideracions s'apliquen en tots els nivells de la 
competència i de compromís amb l'activitat esportiva, tant de caràcter recreatiu 
com de competició.  
  
 3. El Codi aporta un sòlid marc ètic per a lluitar contra les pressions 
exercides per la societat moderna, les quals impliquen una amenaça per als 
fonaments tradicionals de l'esport, que es basen en el “joc net”, en l'esperit 
esportiu i en el moviment voluntari.  
  
OBJECTIUS DEL CODI. 
  
 4. El Codi pretén essencialment promoure el “joc net” entre els xiquets i 
adolescents que seran els esportistes adults i les figures del demà de l'esport. No 
obstant això, el Codi es dirigeix a les persones adultes i a les institucions que 
exerceixen una influència directa o indirecta en el compromís i la participació dels 
joves en l'esport.  
  
 5. El Codi engloba el concepte de dret dels xiquets i adolescents a practicar 
un esport i a obtindre una satisfacció d'aqueixa pràctica, i el concepte de 
responsabilitat dels adults i les institucions, en la seua condició de promotors del 
“joc net” i de garants del respecte d'aqueix dret.  
  
DEFINICIÓ DE “JOC NET”. 
  
 6. El “joc net” significa molt més que el simple respecte de les regles: abasta 
els conceptes d'amistat, de respecte de l'adversari i d'esperit esportiu. És, més que 
un comportament, una manera de pensar. El concepte s'estén a la lluita contra les 
trampes, contra l'art d'enganyar sense vulnerar les regles, contra el dopatge, la 
violència física i verbal, la desigualtat d'oportunitats, l'excessiva comercialització i 
la corrupció.  
  
 7. El “joc net” és un concepte positiu. El codi considera l'esport com una 
activitat sociocultural que enriqueix la societat i l'amistat entre les nacions, sempre 
que es practique amb lleialtat. L'esport és considerat així mateix com una activitat 
que, si s'exerceix amb lleialtat, permet a la persona conéixer-se, expressar-se i 
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realitzar-se millor; desenvolupar-se, adquirir coneixements pràctics i demostrar 
les seues capacitats; l'esport fa possible la interacció social, és font de disfrute i 
aporta benestar i salut. L'esport, amb la seua extensa xarxa de clubs i d’aficionats, 
ofereix l'ocasió de participar i d'assumir responsabilitats socials. A més, la 
participació responsable en determinades activitats pot coadjuvar al 
desenvolupament de la sensibilitat respecte al medi ambient.  
  
RESPONSABILITAT PER EL “JOC NET“. 
  
 8. El Codi reconeix que la participació de xiquets i adolescents en les 
activitats esportives s'insereix en un entorn social més ampli. Admet que l'individu 
i la societat només poden aprofitar plenament els avantatges potencials de l'esport 
si el “joc net “ deixa de ser un concepte secundari per a convertir-se en 
preocupació central; reconeix que totes les persones que, d'una forma directa o 
indirecta, afavoreixen i influeixen en l'experiència que xiquets i adolescents viuen 
en l'esport, han de concedir una prioritat absoluta a aquest concepte. Es tracta, 
concretament, de:  
  
 8.1. ELS GOVERNS: a tots els nivells, inclosos els organismes que treballen 
amb els governs. Els participants que treballen amb els governs. Els participants en 
els sectors oficials de l'educació posseeixen una responsabilitat especial.  
  
 8.2. LES ORGANITZACIONS ESPORTIVES I VINCULADES AMB L'ESPORT: en 
particular les federacions esportives i els organismes dirigents, les associacions 
d'educació física, els organismes i instituts vinculats a l'entrenament, les 
professions relacionades amb la medicina i la farmàcia, i els mitjans de 
comunicació. El sector comercial, compreses les activitats de producció, venda i 
màrqueting d'articles esportius, deu així mateix assumir les seues responsabilitats 
i contribuir al foment del “joc net“.  
  
 8.3. LES PERSONES: especialment, els pares, docents, entrenadors, àrbitres, 
directius, administradors, periodistes, metges i farmacèutics, així com els 
esportistes d'alta competència, que serveixen de models. El Codi s'aplica a totes les 
persones, amb independència que participen com a voluntaris o en qualitat de 
professionals. En la seua condició d'espectadors, les persones poden assumir 
responsabilitats complementàries.  
  
 9. Cadascuna d'aquestes institucions i persones ha d'assumir una 
responsabilitat i exercir una funció. Aquest Codi d'ètica va destinat a elles, i 
solament serà eficaç si tots els actors de l'esport estan disposats a assumir les 
responsabilitats definides en aquest.  
  
ELS GOVERNS. 
  
 10. Els governs assumiran les responsabilitats següents:  
  
 10.1. Afavorir l'adopció de criteris ètics, rigorosos en tots els àmbits socials 
en els quals l'esport està present;  
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 10.2. Encoratjar i donar suport a les persones i organitzacions que apliquen 
principis ètics sans en les activitats vinculades amb l'esport;  
  
 10.3. Encoratjar als professors i monitors d'educació física a què 
concedisquen importància primordial a la promoció de l'esport i al “joc net” en els 
programes escolars de formació esportiva;  
  
 10.4. Donar suport quantes iniciatives estiguen destinades a promoure el 
“joc net “en l'esport, en particular entre els joves, i encoratjar a les institucions a 
què concedisquen prioritat a aquest objectiu;  
  
 10.5. Encoratjar, en els àmbits nacional i internacional, la investigació 
destinada a millorar la comprensió dels complexos problemes que afecten la 
pràctica de l'esport juvenil, i a valorar l'abast dels comportaments indesitjables i 
les oportunitats de promoure el “joc net “.  
  
ORGANITZACIONS ESPORTIVES I VINCULADES A l'ESPORT. 
  
 11. Les organitzacions esportives i vinculades a l'esport assumiran les 
responsabilitats següents:  
  
MARC I CONTEXT DEL “JOC NET“: 
  
 11.1. Facilitar directives clares en les quals es definisquen els 
comportaments conformes o contraris a l'ètica, i procurar que s'implante un 
sistema d'estímuls i sancions coherents i ajustats en totes les modalitats i nivells 
de participació;  
  
 11.2. Procurar que totes les decisions s'ajusten a un codi ètic aplicable a la 
seua disciplina esportiva i inspirat en el Codi europeu;  
  
 11.3. Sensibilitzar a l'opinió dins de la seua esfera d'influència respecte al 
concepte de “joc net “, mitjançant campanyes, recompenses, material didàctic i 
ofertes de formació. Aquestes organitzacions deuen, així mateix, supervisar 
estretament la marxa d'aquestes activitats, i avaluar els seus defectes;  
  
 11.4. Implantar sistemes que, a més de l'èxit en la competició, recompensen 
el “joc net “i el desenvolupament personal;  
  
 11.5. Donar suport i ajuda als periodistes que fomenten la “bona conducta “.  
  
EL TREBALL AMB ELS JOVENS. 
  
 11.6 Vetlar per que les estructures participatives prevegen les necessitats 
específiques dels adolescents i dels xiquets en creixement, permetent la 
participació en diversos nivells, des de l'activitat recreativa fins a l'alta competició;  
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 11.7. Donar suport a la modificació dels reglaments a fi d'atendre les 
necessitats específiques dels joves, posant en relleu no solament l'èxit competitiu, 
sinó també el “joc net “;  
  
 11.8. Vetlar per la implantació de garanties a fi d'impedir l'explotació dels 
menors, en particular dels quals mostren aptituds precoces;  
  
 11.9. Procurar que tots els membres o afiliats a una organització que 
assumisquen responsabilitats respecte dels joves i adolescents posseïsquen les 
qualificacions necessàries per a orientar-los, formar-los i educar-los i, 
especialment, vetlar perquè coneixen les transformacions biològiques i 
psicològiques que implica el procés de maduració del menor.  
  
 12. Les persones assumiran les responsabilitats següents:  
  
EL COMPORTAMENT INDIVIDUAL: 
  
 12.1. Posseir un comportament exemplar que oferisca un model positiu als 
xiquets i adolescents; abstindre's en tot cas de recompensar, adoptar 
personalment o passar per alt tot comportament deslleial per part de tercers; 
imposar les sancions adequades a aquest tipus de comportament;  
  
 12.2. Vetlar per que el nivell de formació i de qualificació s'ajuste a les 
necessitats del menor, en funció dels diferents graus de participació en l'esport.    
 

12.3 Convertir la salut, la seguretat i el benestar del xiquet o del jove atleta 
en la principal de les seues prioritats, i aconseguir que aquests objectius siguen 
prioritaris respecte a l'assoliment de l'èxit per persona interposada, o a la 
reputació del club, de l'escola, de l'entrenador o del pare;  
  
 12.4. Aconseguir que els xiquets visquen una experiència esportiva que els 
anime a participar tota la seua vida en activitats físiques saludables;  
  
 12.5. Abstindre's de tractar als xiquets com si foren xicotets adults, tenint, 
en canvi, consciència de les transformacions físiques i psíquiques que implica el 
desenvolupament del xiquet i de la manera en què influeixen en el rendiment 
esportiu;  
  
 12.6. Abstindre's de situar al menor davant expectatives que no siga capaç 
de satisfer;  
  
 12.7. Reconéixer la importància que té el goig de la competició, abstenint-se 
en tot cas d'exercir sobre el xiquet una pressió indeguda i contrària al seu dret a 
decidir lliurement sobre la seua participació;  
  
 12.8. Interessar-se tant pels individus millor dotats com pels qui no ho 
estan tant, destacant i recompensant, a part de l'èxit en la competició, el 
desenvolupament personal i l'adquisició de coneixements pràctics;  
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 12.9. Encoratjar als joves al fet que creen els seus propis jocs i adopten les 
seues pròpies regles; al fet que actuen no solament com a competidors, sinó també 
com a entrenadors, directius o àrbitres; al fet que fixen el seu propi sistema de 
gratificacions i sancions per comportaments deslleials; i al fet que es facen 
responsables dels seus actes;  
  
 12.10. Facilitar als joves i als seus familiars tota la informació possible, amb 
la finalitat que siguen conscients dels potencials riscos i atractius de l'èxit.  
  
CONCLUSIÓ. 
  
 13. El “joc net” és essencial si es desitja promoure i desenvolupar l'esport i 
la participació esportiva. El comportament lleial en l'esport “el joc net” és 
beneficiós per a la persona, les organitzacions esportives i la societat en el seu 
conjunt.  
  
La nostra obligació és fomentar aqueix esperit.  
  
QUI JUGA NET, GUANYA. 
 
 
 
 


