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FUNCIONS PÚBLIQUES DE LA FEDERACIÓ DE GIMNÀSTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 

 

1) La Federació de Gimnàstica de la Comunitat Valenciana d'ara en avant Federació, es va 

constituir amb data 12 de març de 1987, número d'inscripció 22, secció 2, en el Registre 

d'Entitats Esportives. 

2) La Federació és una associació privada, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica 

pròpia i capacitat d'obrar, la fi prioritària de la qual és la promoció, tutela, organització i control 

de les seues modalitats i especialitats esportives, dins de l'àmbit territorial de la Comunitat 

Valenciana. 

3) Així mateix, la Federació té entre les seues finalitats la defensa de les persones, físiques 

i jurídiques, federades a aquesta, i del bon nom i reputació de la modalitat i de les seues 

especialitats federades.  

 

Àmbit d'actuació, integració i domicili social. 

1) La Federació té com a àmbit d'actuació la Comunitat Valenciana, podent organitzar-se 

territorialment d'acord amb les seues característiques i necessitats. 

2) La Federació realitzarà principalment les seues activitats en l'àmbit de la Comunitat 

Valenciana, si bé podrà defensar els seus interessos i desenvolupar les seues funcions en un 

àmbit superior, amb respecte a les limitacions legals i administratives que resulten d'aplicació. 

3) La Federació està integrada en la Real Federació Espanyola de Gimnàstica. 

4) El domicili social es fixa a València, C. Dr. *Zamenhoff, 45 bis, (CP 46008). 

5) Si es produïra un canvi de domicili dins del mateix municipi l'acord podrà adoptar-se 

per la junta directiva, havent de ser ratificat posteriorment per l'assemblea general. 

 

 

Naturalesa jurídica. 

1) La Federació és una entitat esportiva integrada per esportistes, tècnics-entrenadors o 
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tècniques-entrenadores, jutges-àrbitres o jutgesses-àrbitres, així com clubs i seccions 

esportives d'altres entitats no esportives. 

2) Té la consideració d'entitat d'utilitat pública, d'acord amb el que estableix la Llei 

10/1990, de 15 d'octubre, de l'Esport. 

3) Exerceix per delegació de la Generalitat funcions públiques de caràcter administratiu, 

actuant en aquest cas com a agent col·laborador de l'administració autonòmica, sota la tutela i 

coordinació de la conselleria competent en matèria d'esport. 

4) La Federació podrà associar-se amb altres federacions esportives de la Comunitat 

Valenciana, d'acord amb el que es disposa en la Llei 2/2011, de l'Esport i l'Activitat Física de la 

Comunitat Valenciana, i les seues normes de desenvolupament, per al que requerirà l'acord 

majoritari de l'assemblea general 

 

Regulació i principis d'actuació. 

1) La Federació es regula per la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i 

l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana, pel Decret 2/2018, de 12 de gener, del Consell, pel 

qual es regulen les entitats esportives de la Comunitat Valenciana, i altres normes de 

desenvolupament, i pels presents Estatuts i reglaments de la Federació, així com les altres 

disposicions legals i federatives de qualsevol àmbit que resulten aplicables. 

2) Els actes i acords de la Federació podran ser impugnats directament per les persones 

interessades davant la jurisdicció competent d'acord amb la normativa vigent, excepte en 

aquells casos en què es requerisca la prèvia impugnació davant algun òrgan de l'administració 

pública. 

 

 

3) La Federació, en el desenvolupament de la seua activitat, impedirà qualsevol actuació 

que puga produir discriminació per raó de naixement, sexe, religió, llengua, orientació sexual o 

identitat de gènere, o per qualsevol altra circumstància personal, política o social. 

4) En compliment del que es disposa en l'article 7 del Decret 2/2018, de 12 de gener, a fi 

d'eliminar les desigualtats de gènere, garantir la igualtat real efectiva de dones i homes en la 

pràctica esportiva i en la gestió de la Federació i per a posar fi a les situacions d'abús, 
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s'implantarà un pla de foment de la igualtat de gènere, així com un protocol de prevenció i 

lluita contra l'assetjament i abús sexual. 

5) A més, es promourà l'esport femení a fi de garantir la igualtat real i efectiva de dones i 

homes en la pràctica de cada modalitat esportiva i en la pròpia gestió de la Federació. 

6) En l'exercici de les funcions públiques, aquesta Federació haurà de respectar en la seua 

actuació i relacions els següents principis: 

a) Servei efectiu a la ciutadania. 

b) Simplicitat, claredat i proximitat a la ciutadania. 

c) Participació, objectivitat i transparència de l'actuació administrativa. 

d) Racionalització i agilitat dels procediments administratius i de les activitats materials de 

gestió. 

e) Bona fe, confiança legítima i lleialtat institucional. 

f) Responsabilitat per la gestió pública. 

g) Planificació i direcció per objectius i control en la gestió i avaluació de resultats. 

h) Eficàcia en el compliment d'objectius fixats. 

i) Economia, suficiència i adequació dels mitjans a les finalitats institucionals. 

j) Eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics. 

k) Cooperació, col·laboració i coordinació amb les administracions públiques. 

l) La utilització de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana: el valencià i el 

castellà. 

 

Composició. 

La Federació es compon dels següents estaments: 

1) Entitats esportives, composta per clubs i seccions esportives de gimnàstica d'altres 

entitats. 

2) Esportistes. 

3) Tècnics-entrenadors i tècniques-entrenadores. 
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4) Jutges-àrbitres i jutgesses-àrbitres. 

 

Modalitats i especialitats esportives. 

La Federació té reconegudes les següents modalitats i especialitats esportives: 

1) Gimnàstica artística masculina. 

2) Gimnàstica artística femenina. 

3) Gimnàstica rítmica. 

4) Gimnàstica aeròbica. 

5) Gimnàstica acrobàtica. 

6) Gimnàstica trampolí. 

7) Gimnàstica general. 

8) Gimnàstica federada de grup de la comunitat valenciana. 

9) *Parkour. 

 

 

 

Funcions. 

1. Corresponen amb caràcter exclusiu a la Federació les següents funcions: 

a) Qualificar, organitzar i autoritzar les competicions oficials d'àmbit autonòmic o inferior 

de les seues modalitats o especialitats esportives, excepte les quals realitzen els ens públics 

amb competències per a això. 

b) Expedir les llicències federatives. 

c) Emetre l'informe preceptiu per a la inscripció dels clubs esportius i les seccions 

esportives en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana. 

d) Actuar en coordinació amb la federació espanyola i internacional corresponent per a la 

celebració de les competicions oficials espanyoles i internacionals que se celebren en el 

territori de la Comunitat Valenciana. 
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e) Representar a la Comunitat Valenciana en les activitats i competicions esportives 

oficials de la seua modalitat, en els àmbits autonòmic, estatal i, en el seu cas, internacional. 

f) Elaborar i executar, en coordinació amb l'òrgan competent en matèria d'esport i amb 

les federacions esportives espanyoles, els plans de preparació d'esportistes d'elit i alt nivell. 

g) Col·laborar amb l'òrgan competent en matèria d'esport en l'elaboració de la relació 

dels esportistes d'elit. 

h) Col·laborar en els programes esportius de l'òrgan competent en matèria d'esport. 

i) Exercir la potestat disciplinària, col·laborar amb el Tribunal de l'Esport de la Comunitat 

Valenciana i executar les ordres i resolucions d'aquest. 

j) Designar als i les esportistes de la seua modalitat esportiva que hagen d'integrar les 

seleccions valencianes. 

k) Assumir les modalitats i especialitats esportives que li adscriga l'òrgan competent en 

matèria d'esport, en atenció a criteris d'interés esportiu general. 

l) Tutelar i emparar les noves modalitats o especialitats esportives que sorgisquen del 

desenvolupament del seu esport, propostes per l'assemblea general de la Federació i 

aprovades per l'òrgan competent de l'administració esportiva. 

m) Sol·licitar al Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana la suspensió de la 

inscripció en el citat registre d'aquelles entitats esportives no adscrites a la Federació i, 

posteriorment, comunicar-ho a la resta d'institucions esportives i administratives. 

2. També li corresponen les següents funcions, amb caràcter no exclusiu: 

a) Promoure l'esport i vetlar pel compliment de les normes estatutàries i reglamentàries 

de caràcter esportiu. 

b) Col·laborar amb l'administració autonòmica en els programes de formació de personal 

tècnic i entrenador. 

c) Organitzar concentracions i cursos de perfeccionament per als seus diferents 

estaments esportius. 

d) Col·laborar amb la Generalitat en la prevenció, control i repressió en la utilització de 

substàncies i grups farmacològics prohibits i mètodes no reglamentaris en l'esport. 

e) Vetlar per l'emplene general de la normativa que els siga aplicable, amb especial 
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atenció a les matèries de transparència, igualtat de gènere, integració, equitat, protecció i salut 

de les persones en tots els seus nivells i funcions. 

f) Col·laborar amb les administracions públiques en la prestació de serveis públics de 

caràcter esportiu per a la ciutadania. 

g) Col·laborar amb les administracions públiques en la gestió d'instal·lacions esportives.  

h) Personar-se, sempre que la Federació a través de la Presidència ho estime necessari o 

convenient, en les instàncies judicials que corresponguen, en aquells processos que es 

*aperturen en ocasió de qualsevol causa en la qual s'investigue un delicte de naturalesa sexual, 

relacionat amb una persona física federada, o en ocasió d'apostes i tripijocs en competicions 

esportives.  

3. Són funcions públiques de caràcter administratiu les recollides en els epígrafs a), b), e) i 

i) de l'apartat 1, i els epígrafs b) i d) de l'apartat 2, que no podran ser al seu torn delegades per 

la Federació. 

Els actes dictats en l'exercici de funcions públiques de caràcter administratiu seran recurribles 

davant l'òrgan competent en matèria esportiva que corresponga, segons el règim de recursos 

previst en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques, a excepció dels quals es dicten en exercici de la potestat 

disciplinària, el coneixement de la qual correspon al Tribunal de l'Esport de la Comunitat 

Valenciana.  

En tots dos casos, les resolucions dictades per l'òrgan competent en matèria d'esport i pel 

Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana posen fi a la via administrativa. 

4) Altres funcions: 

En relació amb el seu objecte social o finalitat, es podran realitzar qualssevol altres activitats no 

contemplades en les funcions enumerades en els apartats anteriors, fins i tot les derivades 

d'explotacions econòmiques, amb sotmetiment, en aquest últim cas al que es disposa en la Llei 

49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels 

incentius fiscals al mecenatge, i altra legislació aplicable. 

 

Estructura territorial. 

1) L'àmbit territorial de la Federació s'estén a tot el territori de la Comunitat Valenciana. 
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2) La Federació de GIMNÀSTICA de la Comunitat Valenciana s'estructura 

administrativament en Delegacions Provincials: Alacant, Castelló i València en o de qualsevol 

altre àmbit, que es puguen crear, prèvia aprovació de l'Assemblea General. 

3) D'acord amb la voluntat, possibilitats i necessitats esportives de la zona, l'assemblea 

general de la Federació, a proposta de la junta directiva, podrà crear unitats d'àmbit territorial 

inferior a la província, per al millor desenvolupament i promoció d'aquest esport. 

4) Les funcions d'aquestes unitats s'establiran per l'assemblea general en el moment de la 

seua creació. 

5) Els òrgans de govern i representació previstos en aquests Estatuts no podran reproduir-

se en l'estructura de cadascuna de les delegacions territorials de la Federació qualsevol que 

siga el seu àmbit geogràfic. 

 


