
 

FUNCIONS PUBLIQUES 
Segons els nous Estatuts d’aquesta Federació aprovats en la Assemblea General 
Extraordinària de 28 de juny de 2020 i Registrats per Resolució del 6 d’octubre de 
2020, en el seus articles es diu: 

Art. 3. Naturalesa jurídica 

1. La Federació és una entitat esportiva integrada per esportistes, tècnics-entrenadors o 
tècniques-entrenadores, jutges-àrbitres o jutgesses-àrbitres, així com clubs i seccions 
esportives d’altres entitats. 

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, 
i actua en aquest cas com a agent col·laborador de l’Administració autonòmica, amb la 
tutela i coordinació de la conselleria competent en matèria d’esport. 

... 

Art. 7. Funcions 

1. Corresponen amb caràcter exclusiu a la Federació les funcions següents: 
a) Qualificar, organitzar i autoritzar les competicions oficials d’àmbit autonòmic o 

inferior de les seues modalitats o especialitats esportives, llevat de les que 
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. 

e) Representar la Comunitat Valenciana en les activitats i competicions esportives 
oficials de la seua modalitat, en els àmbits autonòmic, estatal i, si és el 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-ne les ordres i resolucions. 



 

j) Designar els i les esportistes de la seua modalitat esportiva que han d’integrar 
les seleccions valencianes. 

k) Assumir les modalitats i especialitats esportives que li adscriu l’òrgan 
competent en matèria d’esport, en atenció a criteris d’interès esportiu general. 

l) Tutelar i emparar les noves modalitats o especialitats esportives que sorgisquen 
del desenvolupament del seu esport, proposades 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 aquest registre d’aquelles entitats esportives no 
adscrites a la Federació. 

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 pel compliment general de la normativa que els siga d’aplicació, amb 
atenció especialment a les matèries de transparència, igualtat de gènere, 
integració, equitat, protecció i salut de les persones en tots els 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. 

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 de 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, llevat dels que es 
dicten en exercici de la potestat disciplinària, el coneixement dels quals correspon al 
Tribunal de l’Esport de la Comunitat Valenciana. En ambdós 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.  
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ASSEMBLEA GENERAL 

Nº Nom i cognoms Estament
1 ADRIÁN SOTO PÉREZ Entitats
2 ALBERTO IVORRA GINER Entitats
3 ANDREA ARRONES OLMO Esportistes
4 ANNA FELIU GIMENEZ Esportistes
5 ANTONIO IVARS DALMAU Esportistes
6 ANTONIO JOVER PUERTO Tècnics
7 BASILIO CASTILLO LLOPIS Àrbitres
8 DAVID RAMAL GUIRAO Entitats
9 DOLORES MARCO GOMEZ Tècnics

10 ELENA MASIA AMOROS Entitats
11 EMILIO SANTOS RODRIGUEZ MUÑOZ Entitats
12 FERRAN FELIU REIG Àrbitres
13 FRANCISCO VALLET FERRER Entitats
14 INMACULADA APARICIO APARICIO Tècnics
15 IVAN GALLARDO GÓMEZ Tècnics
16 IVAN SANCHO DIES Entitats
17 JAVIER ALCAZAR TOMAS Entitats
18 JAVIER MORENO CUESTA Entitats
19 JOAN ANTONI VAZQUEZ ORTEGA Esportistes
20 JOSEFA GARCÍA GINER Entitats
21 JUAN ANTONIO LOPEZ GALVEZ Tècnics
22 JUAN BAUTISTA FEMENIA CRESPO Entitats
23 LUISA MICO ANDRES Esportistes
24 MARI PAZ RIQUELME CASTELLO Entitats
25 MARIA JESUS ALMAGRO LEON Entitats
26 MARIANO SOLA GONZALEZ Entitats
27 MIGUEL TORTOSA APARICIO Entitats
28 RAUL VALLDECABRES HERMOSO Esportistes
29 ROBERTO PAYA JUAN Entitats
30 ROSA GIMENEZ GARCIA Àrbitres
31 VICENTE SANCHIS JUAN Entitats  



 

 

PRESIDENCIA I JUNTA DIRECTIVA 

Càrrec Nom i cognoms
Presidencia FERRAN FELIU REIG

Vicepresidencia 1ª JUAN ANTONIO LOPEZ GALVEZ
Vicepresidencia 2ª INMACULADA APARICIO APARICIO

Secretaria ROSA GIMENEZ GARCIA
Tesoreria IVAN GALLARDO GÓMEZ

Vocal DOLORES MARCO GOMEZ
Vocal BASILIO CASTILLO LLOPIS  

 

 

 



 

ÒRGANS TÈCNICS 

Presidencia FERRAN FELIU REIG
Secretaria ROSA GIMENEZ GARCIA

Vocal IVAN GALLARDO GÓMEZ

Presidencia FERRAN FELIU REIG
Vicepresidencia 2ª INMACULADA APARICIO APARICIO

Vocal DOLORES MARCO GOMEZ
Vocal IVAN GALLARDO GÓMEZ

COMISSIÓ DE COMPETICIONS

COMISSIÓ DE PROJECTES

 

 

ÒRGANS DISCIPLINARIS 

(pendent de nomenar)

(pendent de nomenar)
JUTGE ÚNIC DE COMPETICIÓ

COMITÉ D'APELACIÓ

 

 

ÒRGANS ELECTORALS 

Presidencia ISABEL GIMÉNEZ GARCÍA
Secretaria SERGIO MUÑOZ FONFRIA

Vocalia Mª DOLORES LOPEZ GALVEZ

JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA

 


