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3.6. Preus públics d’aplicació en les instal·lacions
esportives municipals i per la prestació de servicis
de l’OA Fundació Esportiva Municipal

TÍTOL I
OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Article 1. Objecte
De conformitat amb el que disposen els articles 41 a 47 i 127 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, esta normativa té per
objecte la regulació dels preus públics exigibles per l’ús, la prestació de servicis o la realització
d’activitats a les instal·lacions esportives municipals de la ciutat de València.
Article 2. Àmbit d’aplicació dels preus públics aprovats per l’Ajuntament de València
2.1. Els preus públics aprovats per l’Ajuntament de València són d’aplicació en totes les instal·lacions
esportives municipals gestionades directament per l’OA Fundació Esportiva Municipal de
València, així com per la prestació de servicis i l’organització d’activitats que se’n realitzen fora o a
les seues oficines centrals administratives.
S’entén per instal·lacions esportives municipals les definides com a tals en el Reglament
d’instal·lacions esportives municipals de la ciutat de València.
2.2. Així mateix, són aplicables als usos i activitats que es realitzen en les instal·lacions esportives
municipals gestionades de forma indirecta, sense perjuí que les persones o entitats adjudicatàries
de la gestió, en els termes que establisca el contracte o instrument que regisca la gestió del
servici, puguen aplicar altres preus diferents proposats per estes entitats i aprovats per l’òrgan
municipal competent.
2.3. A les entitats esportives que siguen representatives de l’esport a la ciutat de València i hagen
subscrit, en els termes que establisca el Reglament d’instal·lacions esportives municipals de la
ciutat de València, un conveni d’ús amb l’OA Fundació Esportiva Municipal, els serà aplicable
exclusivament el cànon que, si és el cas, s’establisca en el conveni per a la utilització de les
instal·lacions.

TÍTOL II
MERITACIÓ I OBLIGATS AL PAGAMENT
Article 3. Obligació de pagament del preu públic
En atenció a la naturalesa de l’ús o activitat que es tracte, l’obligació de pagament del preu públic
naix des del moment de formalització de la inscripció, reserva de la instal·lació o espai esportiu, entrada
en la instal·lació o prestació del servici per l’OA Fundació Esportiva Municipal.
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Article 4. Obligats al pagament del preu públic
Estan obligades al pagament del preu públic totes aquelles persones o entitats que realitzen un ús o
una activitat a les instal·lacions esportives municipals, amb independència que es formalitze a través
d’inscripció, reserva o entrada en el recinte esportiu.
També estan obligades les persones o entitats que siguen beneficiàries de servicis prestats per l’OA
Fundació Esportiva Municipal.

TÍTOL III
QUANTIA I SUPÒSITS D’EXEMPCIÓ I BONIFICACIÓ

Article 5. Quantia
5.1. La quantia dels preus públics és la fixada en els annexos d’esta normativa per cada un dels
distints usos, servicis o activitats.
5.2. Als efectes d’aplicar la tarifa corresponent, l’horari de matí es considera fins a les 15 hores i el de
vesprada, a partir de les 15 hores.
Article 6. Exempcions i bonificacions. Norma general
Sobre els preus establits únicament poden aplicar-se les exempcions i bonificacions expressament
previstes en este títol.
Article 7. Exempcions
Sobre el preu públic establit únicament s’apliquen les exempcions següents:
- La utilització de forma col·lectiva realitzada pels centres d’ensenyança primària, secundària, centres
d’atenció especial (CAU), batxillerat i cicles formatius de grau mitjà o superior, públics o concertats,
d’aquelles instal·lacions o espais esportius que no tinguen als respectius centres, que siga
obligatòria i exigida per la norma educativa, en els termes establits en el Reglament d’instal·lacions
esportives municipals de la ciutat de València i que es realitze en horari lectiu o diferent d’este. En
este últim cas la utilització està condicionada a l’existència prèvia de disponibilitat horària. S’exclou
en tot cas l’ús o realització d’activitats en piscines.
- Activitats que tinguen per objecte la promoció, el foment, la divulgació o la pràctica de qualsevol
modalitat esportiva, organitzada o patrocinada per l’Ajuntament de València o la Fundació
Esportiva Municipal de València.
- Activitats i esdeveniments organitzats directament pels distints servicis de l’Ajuntament de
València, els grups polítics municipals o la Fundació Esportiva Municipal de València (incloent en
este apartat convocatòries oficials d’accés a ocupació públic i cessió d’instal·lacions esportives als
servicis municipals de Prevenció i Extinció d’Incendis i a la Policia Local per a la realització
d’activitats incloses en els seus plans de formació). Per a l’aplicació d’esta exempció, la sol·licitud
l’ha d’efectuar o avalar el o la responsable del servici o grup polític municipal de què es tracte i
estarà condicionada a l’existència prèvia de disponibilitat horària.
- Cessió d’instal·lacions a partits polítics en els termes establits en la normativa electoral.
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Article 8. Bonificacions
8.1. Únicament s’aplicaran les bonificacions aprovades per l’Ajuntament de València en concepte de
tarifa reduïda quan concórreguen algun dels supòsits següents:
- Persones menors de 16 anys, excepte en aquelles activitats la normativa específica de les quals
establisca l’obligació de pagament o l’aplicació de preus públics especials.
- Persones que tinguen la condició de pensionista o jubilada major de 65 anys.
- Les persones amb discapacitat en grau igual o superior al 33 per 100.
8.2. Excepcionalment, per mitjà d’una resolució de la presidència de l’OA Fundació Esportiva
Municipal pot aplicar-se una bonificació de fins al 100 % del preu públic establit quan l’activitat
que es vaja a realitzar, siga o no esportiva, tinga caràcter benèfic, social o cultural i concórreguen
raons d’especial interés o utilitat pública en la seua celebració.
8.3. L’aplicació de les bonificacions establides en este article exigix que la persona o entitat
peticionària acredite prèviament la concurrència dels requisits exigits en cada cas. L’acreditació
s’ha de realitzar davant del personal de la instal·lació, per mitjà del document expedit per les
autoritats públiques que acredite l’edat de la persona, la seua condició de pensionista, jubilada o
persona amb discapacitat.
8.4. En els casos d’ús d’un espai esportiu que per la seua naturalesa o característiques es duga a
terme de forma col·lectiva, totes les persones usuàries hauran de reunir els requisits establits per
a ser beneficiària de la bonificació, ja que en qualsevol altre cas s’aplicarà la tarifa ordinària.
S’entén a estos efectes per ús col·lectiu aquell que es du a terme per dos o més persones.
S’exceptuen del que establix el paràgraf anterior els supòsits següents:
- Les activitats dirigides, incloses en la programació anual d’activitats organitzada per l’OA
Fundació Esportiva Municipal, persona o entitat adjudicatària de la gestió en els supòsits de
gestió indirecta,o per una altra persona o entitat degudament autoritzada per la direcció
d’aquell organisme. En estos casos, l’usuari o usuària individual ha de pagar el preu específic
establit per a realitzar l’activitat.
- Reserves realitzades amb abonaments i bons anuals. En estos casos només s’exigix la presència
de la persona titular de l’abonament o bo anual que haja realitzat la reserva.
8.5. Sobre un preu públic bonificat per la concurrència d’algun dels supòsits indicats en l’apartat
primer no es pot acumular una altra bonificació, encara que en la persona usuària concórreguen
els requisits objectius o subjectius previstos per a aplicar-les. En cas de concurrència, l’usuari o
usuària ha d’optar per l’aplicació d’una d’entre les distintes bonificacions de què puga beneficiarse.
8.6. Quan es tracte dels bons i abonaments regulats en els articles 9 a 11 d’esta normativa, només
s’apliquen els preus públics establits per a adquirir-los, sense que puga aplicar-se cap tipus de
bonificació addicional.

TÍTOL IV
RÈGIM DELS BONS I ABONAMENTS
Article 9. Bons
9.1. Per mitjà de l’adquisició d’un bo la persona usuària té dret al nombre d’usos previst per a una
modalitat esportiva, servici o activitat concrets.
Només en el cas que això expressament estiga previst, es pot utilitzar un bo per a diverses
modalitats esportives, servicis o activitats.
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9.2. Els bons podran ser utilitzats en totes les instal·lacions esportives municipals gestionades
directament per l’OA Fundació Esportiva Municipal quan s’hi puga dur a terme la mateixa o
diverses modalitats esportives, servicis o activitats, en els termes de l’apartat anterior. En cap cas
podran utilitzar-se en les instal·lacions en règim de gestió indirecta.
9.3. En els casos d’instal·lacions esportives municipals en règim de gestió indirecta, els bons només
poden ser utilitzats en la instal·lació en què s’hagen adquirit. En cap cas podran ser utilitzats en
les instal·lacions gestionades directament per l’OA Fundació Esportiva Municipal o en altres
instal·lacions en règim de gestió indirecta.
9.4. Els bons que no siguen de temporada tenen una caducitat de sis mesos a comptar de la data de
l’expedició.
Els bons en vigor no queden afectats per l’aprovació de nous preus públics.
9.5. Els bons tenen caràcter personal i no poden transmetre’s a un tercer.
Article 10. Abonaments per a persones físiques
10.1. Per mitjà de l’adquisició de la condició d’abonat/ada, la usuària o l’usuari persona física podrà
gaudir de les tarifes i del conjunt de servicis i avantatges que es prevegen específicament per a
una modalitat esportiva, servici o activitat concrets.
10.2. El denominat Abonament Esport només és aplicable a les instal·lacions gestionades
directament per l’OA Fundació Esportiva Municipal.
A les instal·lacions esportives municipals en règim de gestió indirecta, les entitats adjudicatàries
poden oferir l’Abonament Esport o proposar altres abonaments en els termes establits en els
plecs i condicions que hagen de regir la gestió, els quals han de ser aprovats per l’òrgan
municipal competent.
10.3. Els abonaments tenen caràcter personal i no poden transmetre’s a un tercer.
Article 11. Abonaments per a entitats esportives o entitats que perseguisquen fins d’interés general i
per a col·lectius
11.1. Les entitats esportives o aquelles que perseguisquen fins d’interés general poden adquirir la
condició d’abonades i disfrutar dels servicis i avantatges que estiguen previstos específicament
per a una modalitat esportiva, servici o activitat concrets.
L’abonament es concedix amb l’exclusiva finalitat de realitzar l’activitat esportiva prevista, la seua
validesa no pot ser superior a una temporada esportiva, en el cas d’entitat esportiva, o una
anualitat en el cas d’entitats que perseguisquen fins d’interés general i en cap cas poden ser
transferits d’una entitat a una altra.
Perquè una entitat puga adquirir la condició d’abonada, s’ha de seguir el procediment establit en
el Reglament d’instal·lacions esportives de la ciutat de València.
A les entitats que estiguen en possessió de la condició d’entitat abonada se’ls aplicarà una
reducció en la tarifa del 25 % sobre el preu establit en l’annex I.
11.2. Té la consideració de col·lectiu abonat tot aquell que utilitze les pistes poliesportives i els
camps de futbol de forma regular (setmanalment), de manera que poden efectuar reserves dels
espais segons la disponibilitat d’estos.
L’abonament es concedix amb l’exclusiva finalitat de realitzar una activitat esportiva concreta i
especifica. La seua validesa no pot ser superior a una temporada esportiva o una anualitat en el
cas que corresponga. El període de reserva mínim establit és d’un mes i màxim d’un trimestre
renovable fins a la finalització de la temporada.
Queden excloses d’este abonament totes les modalitats esportives per a les quals ja es tinga
previst un abonament d’ús individual.
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Perquè un col·lectiu puga adquirir la condició d’abonat s’ha de seguir el procediment establit en
el Reglament d’instal·lacions esportives de la ciutat de València.

TÍTOL V
NORMES DE GESTIÓ
Article 12. Lloc de pagament
El pagament del preu públic s’ha de realitzar en la instal·lació esportiva municipal mateixa o, si és el
cas, en el lloc establit per la direcció de l’OA Fundació Esportiva Municipal a l’establir un servici o
organitzar una activitat determinada.
Article 13. Moment del pagament
13.1. Amb caràcter general, s’ha de liquidar i pagar per complet sempre amb anterioritat a l’ús, la
prestació del servici o la realització de l’activitat.
13.2. En els casos d’activitats o servicis organitzats per l’OA Fundació Esportiva Municipal caldrà
ajustar-se al que establisca de forma particular la direcció de l’organisme autònom en el moment
d’establir les normes que en regisquen la prestació.
13.3. El pagament del preu públic per les entitats abonades o col·lectius abonats a què fa referència
l’article 11 pot fraccionar-se, dins del període de validesa, amb caràcter mensual o trimestral. En
estos casos, el pagament s’ha de realitzar abans del començament de cada període mensual o
trimestral i es podrà realitzar per mitjà de domiciliació bancària si l’OA Fundació Esportiva
Municipal implanta esta modalitat de pagament.
13.4. En el cas de reserves efectuades per a períodes de temps superiors a un mes, amb la sol·licitud
prèvia de la persona interessada la direcció de l’OA Fundació Esportiva Municipal pot autoritzar el
fraccionament del pagament amb caràcter mensual durant el període reservat. En estos casos, el
pagament s’ha de realitzar abans del començament de cada període mensual, i es podrà realitzar
per mitjà de domiciliació bancària si l’OA Fundació Esportiva Municipal implanta esta modalitat
de pagament.
13.5. En els supòsits de reserves s’han de seguir les normes següents d’acord amb el que establix el
Reglament d’instal·lacions esportives municipals de la ciutat de València:
13.5.1. Reserva per mitjà de personació en la instal·lació.
El pagament del preu públic ha de ser simultani al moment en què es realitze la reserva.
13.5.2. Reserva per mitjà de telefonada dels que siguen titulars d’un bo anual o tinguen la
condició d’abonat/ada conforme a l’article 10.
El pagament del preu públic s’ha de realitzar en tot cas amb anterioritat a l’ús o realització de
l’activitat.
La persona abonada que no es persone en la instal·lació per a l’ús o realització de l’activitat
reservada, llevat que concórrega una de les causes que establix l’article 15.1 de la normativa
de preus públics, estarà obligat a satisfer el preu públic establit, el qual serà exigit pel personal
de la instal·lació en el moment en què vaja a realitzar-se un nou ús o una nova activitat en
qualsevol de les instal·lacions esportives municipals.
Si es produïx la falta de personació en els mateixos termes de l’apartat anterior, fins a un
màxim de tres vegades, la persona abonada perdrà el dret a realitzar reserves telefòniques en
qualsevol de les instal·lacions esportives municipals durant el termini de duració de
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l’abonament i sense perjuí de l’obligació de satisfer el preu públic per l’ús o activitat no
realitzada.
A este efecte, la direcció de l’OA Fundació Esportiva Municipal dictarà les instruccions
oportunes perquè totes les instal·lacions estiguen coordinades als efectes de cobrament dels
preus públics i de pèrdua del dret d’una persona abonada per a realitzar reserves telefòniques.
Si concorre algun dels supòsits de l’article 15.1 de la normativa de preus públics i la persona
abonada no pot realitzar l’ús o activitat reservada, pot optar entre:
- La devolució de l’import del preu públic en el cas que haja estat satisfet.
- Realitzar una nova reserva dins del termini màxim d’una setmana posterior a la data
reservada, sempre que hi haja instal·lació i horari disponible amb este fi.
13.5.3. En el cas concret de la reserva per al lloguer de pavellons coberts, es cobrarà una bestreta
del preu establit del 20 % en el moment de realitzar-la. Si es renuncia a la reserva efectuada, el
termini per a efectuar la devolució d’eixa bestreta és d’un màxim de 30 dies abans de la
realització de l’esdeveniment o activitat. Una vegada transcorregut el termini, no es podrà
efectuar la devolució de la bestreta.
13.5.4. La reserva de sales, salons i espais exteriors del Complex Esportiu Cultural Petxina està
prevista en el Reglament d’instal·lacions esportives municipals de la ciutat de València en
l’article 32.
Article. 14. Determinació del preu públic aplicable a les activitats reservades amb anterioritat al
començament de l’any natural
En el supòsit d’inscripcions o reserves realitzades amb anterioritat al començament de l’any natural i
que hagen de començar a produir efecte l’any següent, el preu aplicable serà en tot cas l’establit per a
este últim.
Article 15. Supòsits de devolució del preu públic satisfet
15.1. Norma general
La devolució del preu públic satisfet escau en els supòsits següents:
- Inclemències de l’oratge que impedisquen objectivament l’ús de la instal·lació reservada en el
moment en què es vaja a realitzar l’ús o l’activitat.
A estos efectes, correspon al personal adscrit en cada moment a les Instal·lacions esportives
municipals determinar en cada cas si les circumstàncies climatològiques impedixen l’ús o la
realització de l’activitat.
- Activitats programades per l’OA Fundació Esportiva Municipal que per causes alienes a l’usuari
no puguen realitzar-se.
- Lesió (o malaltia) justificada, comunicada amb antelació al dia en què vaja a realitzar-se l’ús o
activitat. En este cas, la persona usuària ha de sol·licitar la devolució del preu públic per mitjà
d’un escrit dirigit a la direcció de l’OA Fundació Esportiva Municipal al qual haurà d’adjuntar
els documents que justifiquen la lesió produïda.
- Realització d’obres en les instal·lacions que impedisquen l’ús o realització de l’activitat.
15.2. Norma especial per a cursos i la resta d’activitats esportives programades.
- En estos casos no pertoca la devolució del preu públic satisfet una vegada transcorregut l’últim
dia natural del mes anterior a què comence el curs o l’activitat esportiva programada.
Únicament per causes alienes a la persona usuària o en els cursos trimestrals per lesió
justificada, es tornaran els mesos complets que falten i es cobraran els mesos transcorreguts
totalment o parcialment al preu mensual.
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- Es podrà compensar les usuàries i els usuaris de cursets per aquelles sessions que no puguen
disfrutar per inassistència del monitor o per qualsevol altra causa no imputable a l’usuari/ària
amb usos lliures de bany lliure o musculació, o una altra classe dirigida de característiques
semblants (sempre en funció de les característiques de cada instal·lació).
Article 16. Cobrament dels preus públics per mitjà de procediment de constrenyiment
D’acord amb el que establix l’article 46.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els deutes pels preus públics regulats
en esta normativa poden exigir-se pel procediment administratiu de constrenyiment i de conformitat
amb la normativa de recaptació que s’aplique.

DISPOSICIONS FINALS
PRIMERA. Delegació de competències
De conformitat amb el que establix l’article 47 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la competència per a aprovar nous
preus públics, així com la modificació o actualització dels establits en esta normativa pot ser delegada
pel Ple de l’Ajuntament de València en els termes establits en el títol X de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.
SEGONA. Competències per a la subscripció de convenis
La competència per a subscriure els convenis a què fa referència l’apartat tercer de l’article dos,
apartat tercer, correspon a l’òrgan competent de l’OA Fundació Esportiva Municipal d’acord amb els
seus estatuts.
TERCERA. Publicitat dels preus establits en la normativa
Els preus públics s’han d’exposar en un lloc visible en cada instal·lació esportiva per a coneixement i
informació de totes les persones usuàries.
Així mateix, l’OA Fundació Esportiva Municipal ha de disposar el que siga necessari perquè les
oficines centrals i totes les instal·lacions esportives municipals disposen d’exemplars complets d’esta
normativa reguladora dels preus públics, els quals estaran a disposició de totes les persones usuàries.
QUARTA. Aplicació supletòria
En tot el que no estiga establit en esta normativa seran aplicables les normes contingudes en
l’Ordenança fiscal general de l’Ajuntament de València, així com en la legislació tributària general o
específica que se li aplique.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Esta normativa reguladora de preus públics entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2013 i, d’esta
manera, queda derogada l’Ordenança de preus públics per prestació de servicis de l’OA Fundació
Esportiva Municipal aprovada per l’Ajuntament de València en la sessió ordinària del 29 d’octubre de
2010, així com les modificacions de què haja sigut objecte.
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ANNEX I: PREUS UNITARIS

A. INSTAL·LACIONS A L’AIRE LLIURE
TARIFA
Sense
Amb
llum
llum
A.1

A.2

A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

REDUÏDA
Sense
Amb
llum
llum

PISTA PÀDEL / TENNIS / FRONTÓ
UTILITZACIÓ LLIURE (60’) (màxim 4 jugadors) ....……

10,85

12,65

5,45

6,30

PISTA POLIESPORTIVA
UTILITZACIÓ LLIURE / ENTRENAMENTS (60’) …..……
UTILITZACIÓ LLIURE (60’) 1/2 pista …………..……….…..
UTILITZACIÓ LLIURE (60’) utilització individual ..…….
PARTITS COMPETICIÓ (60’) ..………..…………….......……...

18,70
9,25
2,95
28,15

23,30
12,55
6,05
32,75

9,30
4,60
1,55
14,10

11,75
6,35
3,00
16,30

27,95

37,40

14,00

26,80

46,95

65,75

23,45

32,90

18,70
27,95

27,95
45,60

9,30
13,90

13,90
22,90

75,95
91,25

91,15
106,40

37,90
45,65

45,65
53,20

37,40
53,20

53,20
68,45

18,70
26,55

26,55
34,30

CAMP GRAN
UTILITZACIÓ LLIURE / ENTRENAMENTS (60’) ….….…
PARTITS COMPETICIÓ (2 vestidors. Fins a un
màxim de 2 hores) (60’) …………….....…………………..…..
UTILITZACIÓ LLIURE / ENTRENAMENTS (1/2
CAMP o FUTBOL-7) (60’) …………………............................
PARTIT COMPETICIÓ F-7 (60’) ………………….......……….
CAMP GESPA ARTIFICIAL
UTILITZACIÓ LLIURE/ENTRENAMENTS (60’)
CAMP GRAN …………………….......….…………………………..
PARTIT COMPETICIÓ (60’) CAMP GRAN ……….....….…
UTILITZACIÓ LLIURE/ENTRENAMENTS (60’)
CAMP FUTBOL 7 …...............................................................
PARTIT COMPETICIÓ CAMP FUTBOL 7 (60’) ….......….
PISTA D’ATLETISME
UTILITZACIÓ LLIURE (120’) ……………..……………………...
UTILITZACIÓ GRUP 20 PERSONES (120’) …..………......
COMPETICIONS ( ½ JORNADA) ……......……………….….

2,65
33,85
42,30
281,45 474,40

ROCÒDROM (només federats), CAMP DE TIR AMB
ARC I TIR OLÍMPIC (només federats) I RÀDIO
CONTROL
UTILITZACIÓ LLIURE (60’) ..……………….…………....……....
COMPETICIONS (60’) …….………….......…………………...….

2,70
27,95

PISCINES A l’aire lliure
UTILITZACIÓ LLIURE (entrada diürna) ...……...........……
UTILITZACIÓ LLIURE (entrada nocturna) ..…….............

3,35
4,60

3,85
37,40

1,35
16,95
21,15
140,70
235,00

1,40
13,90

1,80
18,70

1,70
3,35
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UTILITZACIÓ CARRER 25 m (60´) fora de l’horari
d’utilització lliure……………………….……………….....……....
UTILITZACIÓ CARRER 50 m (60´) fora de l’horari
d’utilització lliure ………………………….………........….……..
A.8

A.9

10,70
21,75

SKATE / PATINÒDROM / TRIAL
UTILITZACIÓ LLIURE (60 ‘) ……………….…………..………...
LLOGUER TOT L’ESPAI (60 ‘) ……………………………….….

3,85
75,95

PISTA PATINATGE
UTILITZACIÓ LLIURE / ENTRENAMENTS (60’) ….....….
COMPETICIÓ (60’) ……....…………………………………….……

18,70
28,15

1,80
37,90

23,30
32,75

9,30
14,10

11,75
16,30

B. INSTAL·LACIONS COBERTES
TARIFA
Sense
Amb
llum
llum
B.1

B.2

B.3

B.4

B.5

ESQUAIX / BÀDMINTON
UTILITZACIÓ LLIURE (30’) ………………….....…….
UTILITZACIÓ LLIURE TENNIS DE MESA (60’)
FRONTÓ COBERT
UTILITZACIÓ LLIURE (60’) …………….….…...........

REDUÏDA
Sense
Amb
llum
llum

6,70
6,70

12,00

15,05

3,35
3,35

6,00

7,55

2

SALES MULTIUSOS / TATAMI (350 m ) /
LLUITA
ACTIVITAT ESPORTIVA (60’) ………….….…..........
ACTIVITAT NO ESPORTIVA (60’) ……….....…..…
ACTIVITAT ESPORTIVA (60’) PER A SALES
2
2
MAJORS DE 183 M (€/M ) ……………...…………
ACTIVITAT NO ESPORTIVA (60’) PER A
2
2
SALES MAJORS DE 183 M (€/M ) …..….………

23,35
32,90

11,80
16,30

0,150

0,050

0,200

0,100

SALES DE MUSCULACIÓ
UTILITZACIÓ LLIURE (60 ‘) ………………...............
LLOGUER TOTA LA SALA (60 ‘) ……....…........…

3,85
75,95

1,80
37,90

PISTA D’ATLETISME COBERTA I PISTA
CICLISME
UTILITZACIÓ LLIURE (120’) ….…………….…..……
COMPETICIONS (½ jornada) ……..……………….

3,70
328,45

1,75
164,20
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B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

PISTA POLIESPORTIVA COBERTA
UTILITZACIÓ LLIURE (60’) ……….…..….…………..
PISTA TRANSVERSAL (60’) ……...…………………..
PARTITS COMPETICIÓ (60’) ……………….…........
PARTITS COMPETICIÓ, PISTA TRANSVERSAL
(60’) ...............................................................................
UTILITZACIÓ MEGAFONIA (60’) ….…...……..…..
UTILITZACIÓ MARCADOR (60’) ………...…….….
PISTA POLIESPORTIVA COBERTA
UTILITZACIÓ LLIURE (60’) ………………………..….
PISTA TRANSVERSAL (60’) ……..………................
PARTITS COMPETICIÓ (60’) ..……......………..…...

37,40
23,35
46,95

46,95
32,70
64,45

18,70
11,80
23,45

23,45
16,25
33,00

29,35

44,85
23,45
23,45

14,65

22,90
11,80
11,80

28,70
19,70
38,70

39,45
24,25
48,60

14,40
9,75
19,30

19,75
12,05
24,30

PISCINES COBERTES
ENTRADA INDIVIDUAL (60’) …………....…………
UTILITZACIÓ CARRER (60’) …………………………
UTILITZACIÓ VAS D’ENSENYAMENT (60’) …..
ENTRENAMENT WATERPOLO (60’) …...…..…..
PARTIT WATERPOLO 60’..……...……………..…….

3,85
37,40
74,80
56,15
75,25

SERVICI PARC INFANTIL
FINS A DOS HORES …………….......………….……..
Amb un màxim de dos hores, acreditant la
pràctica esportiva en el centre, per a infants
de fins a quatre anys.
SALONS, SALES PREMSA I ESPAIS
AUDITORI ½ JORNADA (285 places) …...........
AUDITORI JORNADA COMPLETA (285 places)
SALA CONFERÈNCIES ½ JORNADA (168 places)
SALA CONFERÈNCIES JORNADA
COMPLETA (168 places) ……….............................
SALA PREMSA / AULA ½ JORNADA ................
SALA PREMSA / AULA JORNADA
COMPLETA..................................................................
ESPAIS ZONA COMUNA DESCOBERTA
2
€/ M DIA ………………................................................
2
ESPAIS ZONA COMUNA COBERTA €/M DIA
2
ESPAIS EQUIPATS €/M DIA*...............................
2
MAGATZEM €/M DIA ...........................…….........
*Estos preus inclouen:
- Espai diàfan
- Connexions a la llum
- Il·luminació pròpia del centre
- Servicis

1,80
22,75
45,50
28,15
37,60

1,40

TARIFA
1.096,75
1.634,25
566,10
944,95
182,55
273,50
0,85
1,05
2,50
0,10

Nota: no inclouen la neteja posterior ni el personal tècnic.
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B.11

B.12

LLOGUER PAVELLONS ESPORTIUS COBERTS
(dia natural complet)
PALAU LLUÍS PUIG ……………..…….....….………….
PAVELLÓ FONT DE SANT LLUÍS ..………..……....
PAVELLÓ EL CABANYAL-CANYAVERAL,
MALVA-ROSA, NATZARET, TRAM III, EL
CARME, BENICALAP, BENIMACLET I LA
FONTSANTA ............................................................
MUNTATGES I DESMUNTATGES 15 % del
preu del dia o fracció de la instal·lació
corresponent.

PISTES PÀDEL COBERTES
PISTA PÀDEL COBERTA (60’) .................…….

TARIFA
6.816,40
6.816,40

2.114,65

Tarifa
Sense
Llum
12,45

Tarifa
Amb Llum
14,25

Reduïda
Sense
Llum
6,20

Reduïda
Amb
Llum
7,15

C. CURSOS
TARIFA
C.1

C.2

C.3

CURSOS AERÒBIC INFANTIL, DANSA I
SIMILARS
1 h SETMANAL MENSUAL ……..........…….….….
2 h SETMANALS MENSUAL .....….…..................
CURSOS
DE
GIMNÀSTICA
DE
MANTENIMENT, AERÒBIC, MUSCULACIÓ,
CICLISME DE SALA I QUALSEVOL ALTRA
MODALITAT ESPORTIVA QUE ES REALITZE
EN PAVELLÓ COBERT
(majors de 16 anys)

Mes
15,65
32,00

Trimestre
39,75
81,45

1 HORA SETMANAL ………..........…………..…….…
1 HORA I ½ SETMANAL ………………............……
2 HORES SETMANALS …………...........…………..…
3 HORES SETMANALS ……….….......…..……………
4 HORES SETMANALS ………………......……………
5 HORES SETMANALS ……………………..……....…
ACCÉS SESSIÓ PUNTUAL: 1 HORA ……….........

TARIFA
Mes
Trimestre
20,80
52,30
26,05
65,35
31,40
78,55
41,80
104,80
52,30
131,00
62,70
156,85
7,60

REDUÏDA
Mes Trimestre
10,40
26,15
13,10
32,75
15,70
39,25
20,90
52,35
26,15
65,65
31,45
78,70
3,80

CURSOS DE BALL DE SALÓ
1 HORA SETMANAL ………………....…..………….…
1 HORA I ½ SETMANAL ……………...…….…..……
2 HORES SETMANALS ………………….……….……

25,30
32,00
38,85

12,80
15,70
19,50

63,85
79,60
93,25

31,90
39,75
46,65
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C.4

C.5

C.6

C.7

CURSOS
D’AIGUAGIM,
AQUAFITNESS,
AQUAERÒBIC, PRE I POSTPART, TERAPEÚTICA,
CORRECTIVA I QUALSEVOL ALTRA MODALITAT
SIMILAR (45’)

PISCINA COBERTA ………………..…1 sessió/set.
…………………………………………….….. 2 sessió/set.
…………………………………………….….. 3 sessió/set.
PISCINA DESCOBERTA ……...…… 20 sessions
………………………………………....….… 10 sessions

27,00
46,95
62,80
59,30
42,20

72,05
109,15
157,20

CURSOS TENNIS
1 HORA SETMANAL ………………………....…………
2 HORES SETMANALS ………………………....…..…
5 HORES SETMANALS
(ESCOLA PRECOMPETICIÓ: 3 H TENNIS + 2
H PREPARACIÓ FÍSICA ..…………………….…….….
7,30 HORES SETMANALS
(ESCOLA PRECOMPETICIÓ: 4,30 H TENNIS +
3 H PREPARACIÓ FÍSICA) ….…...……..……………
CURSOS TENNIS PARTICULAR INDIVIDUAL
(1 sessió 60’) ............................................................

Mes
31,85
51,30

Trimestre
76,95
128,35

CURSOS PÀDEL
1 HORA SETMANAL …………………………....….…..
2 HORES SETMANALS …………………………......…
CURSOS PÀDEL PARTICULAR INDIVIDUAL
1 sessió (60’) ............................................................
CURSOS PÀDEL PARTICULAR DOS
PERSONES
1 sessió (60’) .............................................................

13,45
23,45
31,45
29,70
21,10

36,05
54,65
78,65

129,50

154,35
25,90
Mes
41,45
77,70

Trimestre
113,85
226,20

25,90

36,25

CURSOS DE GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT,
AERÒBIC I QUALSEVOL ALTRA MODALITAT QUE
ES REALITZE A L’AIRE LLIURE

(majors de 16 anys)
2 HORES SETMANALS …………….…………………..
3 HORES SETMANALS ……………….……………..…

C.8

CURSOS DE NATACIÓ D’ESTIU (45’)
BEBÉS-MATRONATACIÓ (1 i 2 anys) 10 classes
.................................................................... 20 classes
PRESCOLARS (3 i 4 anys) ................. 10 classes
…………………………………..……………..... 20 classes
ESCOLARS (de 5 a 15 anys), PENSIONISTES,
JUBILATS I PERSONES AMB DISCAPACITAT
……………….................................….....….. 10 classes
………………………………………………...… 20 classes

Mes
25,00
33,35

Trimestre
71,55
79,60

Mes
12,55
16,75

Trimestre
35,80
39,75

96,60
135,25
52,30
73,25

31,10
52,30
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PERSONES ADULTES A PARTIR DE 16 ANYS
……………………………………….…..….…… 10 classes
…………………………………………..……….. 20 classes
PERSONES ADULTES A PARTIR DE 16 ANYS
(cursos reduïts, màxim 5 alumnes) .... 10 classes
................................................................... 20 classes
C.9

CURSOS DE NATACIÓ EN PISCINA
COBERTA (45’)
CURS DE BEBÉS-MATRONATACIÓ
(1 i 2 anys)
a) D’OCTUBRE A MAIG (a.i.) 1 ses./set …...….
b) INTENSIU UN MES (juny o juliol) …….........
CURS PER A PREESCOLARS (3 i 4 anys)
a) D’OCTUBRE A MAIG (a.i.) 1 ses./set .…...….
b) INTENSIU UN MES (juny o juliol) …....……..
CURS PER A ESCOLARS (5 a 15 anys)
a) D’OCTUBRE A MAIG 1 ses./set ……...……….
b) INTENSIU UN MES (juny o juliol) ….....….…
CURS PER A PERSONES AMB
DISCAPACITAT
a) D’OCTUBRE A MAIG 1 ses./set. ………....…
CURS INDIVIDUAL REHABILITACIÓ PER A
PERSONES ADULTES
a) 10 SESSIONS ……………..…...…............………...
CURS INDIVIDUAL PER A PERSONES
ADULTES
a) 10 SESSIONS ……………..………….......……….….
BEBÉS MATRONATACIÓ …............... 1 ses./set.
………………….…………………..………….... 2 ses./set.
PREESCOLARS DE 3 i 4 ANYS …..… 1 ses./set.
..……………………………………….....….….. 2 ses./set.
…………………………….……….....…...….... 3 ses./set.
ESCOLARS DE 5 a15 ANYS ……...... 1 ses./set.
……………………………………………..……. 2 ses./set.
……………………………………………………. 3 ses./set.
ESCOLA DE PRECOMPETICIÓ
XIQUETS DE 5 a 15 ANYS …………... 2 ses./set.
………………………………………….….….…. 3 ses./set.
PERSONES ADULTES DES DE 16 ANYS
…………………………………………………… 1 ses./set.
…………………………………………..…….…. 2 ses./set.
…………………………………………..……..... 3 ses./set.
3a EDAT (+65 ANYS) / PERSONES AMB
DISCAPACITAT …………….…....……… 1 ses./set.
………………………………………..….…….... 2 ses./set.
………………………………………..…..……... 3 ses./set.

41,70
62,70
83,35
125,35

Mes

Trimestre

135,25
135,25
88,95
88,95
78,65
78,65

73,20

203,45

203,45
47,95
64,35
41,70
52,30
69,75
20,60
31,40
41,70

139,55
187,15
104,80
131,00
174,60
52,30
78,65
104,80

41,70
62,80

104,80
157,20

24,25
41,70
62,80

69,60
104,80
157,20

11,65
20,50
29,45

31,15
52,30
78,65
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C.10

CAMPIONATS FUTBOL 7
PER EQUIP I PER PARTIT …........…….…………….

TARIFA
54,20

C.11

CURSOS DE VELA /ACTIVITATS NAÚTIQUES PLATJA

REDUÏDA
27,15

INFANTILS- JUVENILS (6-17)
PARTICULARS
DIA BLAU - De 10.30 a 13.30 h JORNADA MOTIVACIÓ
DIA BLAU - De 10.30 a 13.30 h TRIMESTRAL – SESSIÓ 2 H.......
* Temporada baixa (TB): resta de l’any.
** Temporada alta (TA): maig, juny, juliol i agost.

TB*
22,00
17,00

TA**
26,00
17,00

PERSONES JOVES ADULTES PARTICULARS
DIA BLAU - De 10.30 a 13.30 h
JORNADA MOTIVACIÓ
DOS H DE NAVEGACIÓ
ENTRE SETMANA
De 15.30 a 17.30 h …………………….......……………………………….…..…
SETMANAL - De 9 a 14 h
DILLUNS A DIVENDRES
SETMANAL - De 9 a 17 h
DILLUNS A DIVENDRES
A LA CARTA
SESSIÓ 1 H.………….…..…
MAR DE DONES
SESSIÓ 2 H.…………….....
* Temporada baixa (TB): resta de l’any.
** Temporada alta (TA): maig, juny, juliol i agost.

TB*
22,00

TA**
26,00

16,00
93,00
124,00
8,00
3,00

19,05
145,00
187,00
10,00
3,00

TB*
20,25
27,80
10,00

TA**
27,80
33,00
10,00

GRUPS CAMPANYA ESCOLAR GRUPS
1/2 JORNADA - De 09.30 a 13.30 h - ½ JORNADA ESCOLAR
DIA BLAU - De 09.30 a 16.30 h
JORNADA ESCOLAR ......
UNIVERSITAT QUADRIMESTRE
SESSIÓ 2 H …………….......
*Temporada baixa (TB): resta de l’any.
**Temporada alta (TA): maig, juny, juliol i agost.
ACTIVITATS NÀUTIQUES PLATJA PARTICULARS
CURS DIA ACTIVITATS PLAT
SESSIÓ 2 H. ……….............
CURS SETMANA ACTIVITATS PLATJA - SESSIÓ 10H .……....……....
C.12

VOLUNTARIAT ESPORTIU
COORDINACIÓ I GESTIÓ .........

CURSOS DE FORMACIÓ ..........

SEGUR ACCIDENTS I RC ..........
C.13

25,00
115,00

FINS A 99 VOLUNTARIS/ÀRIES .......................
DE 100 A 199 VOLUNTARIS/ÀRIES ................
A partir de 200 VOLUNTARIS/ÀRIES .............
FINS A 40 VOLUNTARIS/ÀRIES .......................
FINS A 160 VOLUNTARIS/ÀRIES ....................
MÉS DE 161 VOLUNTARIS/ÀRIES ..................
0,75 x VOLUNTARI/ÀRIA ..................................

CURS ENTRENAMENT FITNESS INDIVIDUAL
1 SESSIÓ (60’) ......................................................................................................................

TARIFA
103,60
155,40
207,20
103,60
155,40
310,80
0,80

31,85
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C.14

CURS SKATE I ROCÒDROM (60’)
1 SESSIÓ / SETMANA MES ………………………………………………………………..……...
2 SESSIÓ / SETMANA MES …………………………………………………………..…….……..
3 SESSIÓ / SETMANA MES…………………………………………………..………….…..........
1 SESSIÓ / SETMANA TRIMESTRE ……………………………………….………....…......….
2 SESSIÓ / SETMANA TRIMESTRE …………………………………………….….……......…
3 SESSIÓ / SETMANA TRIMESTRE ………............……………………………........….……

20,60
31,40
41,70
52,30
78,65
104,80

Els imports que es relacionen en l’annex I d’esta normativa estan referits a franges horàries completes sense
perjudici de l’aplicació de la fracció de l’import que corresponga d’acord amb el que hagen sol·licitat les
persones usuàries.
El fraccionament queda supeditat a la disponibilitat de la instal·lació.

ANNEX II: BONS
TARIFA
D.1

D.2

D.3

BO ANUAL ESQUAIX / BÀDMINTON / TENNIS DE MESA
(ús il·limitat) (30’) - Aplicació de tarifa reduïda en pistes …..…
(ús il·limitat tennis de taula) (60’) - Aplicació de tarifa
reduïda en pistes ..……………………......………………………………………

REDUÏDA

46,95

23,45

46,95

23,45

BO ANUAL PISTA PÀDEL / TENNIS / FRONTÓ
(ús il·limitat) (60’) - Aplicació de Tarifa reduïda en pistes ….....

79,75

39,90

BO ANUAL PISTA PÀDEL COBERTA
(ús il·limitat) (60’) - Aplicació de tarifa reduïda en pistes ……..

143,10

71,55

D.4

BONS TEMPORADA PISCINES DESCOBERTES ………............….

D.5

QUADRE PREUS BONS

TIPUS DE BONS
BO 10 usos …....
BO 20 usos ....…

a)
60,70
107,30

PREUS DE L’ACTIVITAT TARIFA
b)
c)
d)
e)
f)
34,90 25,65 17,45 152,25 103,25
60,70 46,30 30,30 271,60 182,35

75,25

g)
220,25
392,15

h)
178,95
318,85

i)
23,85
45,05

a) Bàdminton / esquaix
b) Piscina coberta / musculació / atletisme pista coberta / pista coberta ciclisme / rocòdrom / skate
/ patinòdromo / trial
c) Piscina descoberta
d) Només aplicable a persones amb discapacitat, jubilats o majors de 65 anys, i menors de 16 anys
i persones usuàries inclosos en la llista d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana: bany
piscina coberta i musculació.
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e) Amb llum: pàdel / tennis / frontó
f) Sense llum: pàdel / tennis / frontó
g) Amb llum: pàdel cobert
h) Sense llum: pàdel cobert
i) Atletisme pista descoberta

ANNEX III: ABONAMENTS

E.1.1

ABONAMENT ESPORT ANUAL
MATINS INDIVIDUAL* .…………………………………………....……..
INDIVIDUAL MENORS DE 16 ANYS …………………......……..…
INDIVIDUAL MAJORS DE 16 ANYS …………………….………….
FAMILIAR A, 2 I 3 MEMBRES ………………………….…………....…
FAMILIAR B, 4 I MÉS MEMBRES ………………………………...…..
MAJORS DE 65 ANYS / PERSONES AMB DISCAPACITAT I
JUBILADES, I USUARIS/ÀRIES INCLOSOS EN LA LLISTA
D’ESPORTISTES D’ELIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

TARIFA ANUAL
144,50
152,15
243,50
456,45
522,00

ABONAMENT ESPORT MENSUAL
MATINS INDIVIDUAL* ..………………………………….….…..………..
INDIVIDUAL MENORS DE 16 ANYS ……………….……….……….
INDIVIDUAL MAJORS DE 16 ANYS ………………………………….
FAMILIAR A, 2 I 3 MEMBRES ……………….……………….…...….…
FAMILIAR B, 4 I MÉS MEMBRES ……………..……...………….…....
MAJORS DE 65 ANYS / PERSONES AMB DISCAPACITAT I
JUBILADES, I USUARIS/ÀRIES INCLOSOS EN LA LLISTA
D’ESPORTISTES D’ELIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

TARIFA MENSUAL
19,05
20,00
31,95
59,95
68,45

152,15

20,00

* L’horari de l’abonament de matí és des de l’obertura de la instal·lació fins a les 15 hores de DL a
DV i DS-DM de 9 a 14 hores.
Poden utilitzar-se durant l’horari d’obertura de la instal·lació de dilluns a diumenge.
L’ús lliure correspon a les sales de musculació, al bany lliure i a l’ús de l’atletisme en pista coberta.
En els cursos organitzats pe l’OA FDM i en el lloguer de les pistes de tennis, pàdel, frontó i
esquaix tindran l’aplicació de la tarifa reduïda.
La tarifa reduïda no serà aplicable a les EDM, les EMID, EMED, els cursos d’estiu de natació en les
piscines descobertes, els cursos de natació fins a 15 anys en piscines cobertes, els cursos de
tennis i els cursos de pàdel.
L’abonament familiar A és per a un màxim de tres membres. Pot incloure pare, mare i les filles i
fills menors de 26 anys. Caldrà aportar una fotocòpia del llibre de família que acredite la unitat
familiar.
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L’abonament familiar B és per a unitats familiars de quatre o més membres. Pot incloure pare,
mare i les filles i fills menors de 26 anys. Caldrà aportar una fotocòpia del llibre de família que
acredite la unitat familiar.
L’abonament és personal i intransferible. En cas de pèrdua, s’haurà d’abonar la tarifa indicada en
l’annex IV.
No correspondrà devolució de preu dels abonaments per tancament temporal de la instal·lació,
sempre que l’activitat puga desenvolupar-se en algun dels complexos esportius gestionats per
l’OA FDM.

Aplicació de les reduccions següents en els cursos de l’annex I: C1 i C9, més:

AERÒBIC INFANTIL 1 H …………………………………………….……….
AERÒBIC INFANTIL 2 H …………………………………………….……….
PERSONES ADULTES REHABILITACIÓ NATACIÓ P. COBERTA
PERSONES ADULTES NATACIÓ P. COBERTA .. 1 ses./set…
……………………………………………………......……....……. 2 ses./set…
………………………………………………………...……...……. 3 ses./set…

E.1.2

Mensuals
8,05
15,95
101,75
12,20
20,50
31,45

Trimestre
20,35
40,70
35,30
52,30
78,55

ABONAMENT ATLETISME/CICLISME

TIPUS DE GRUP
Fins a 10 ..........................
Fins a 20 ..........................
Fins a 40 ..........................
Fins a 80 ..........................
Fins a 120 .......................

ANUAL
Menors
Majors de
de 16
16 anys
anys
1.199,50
1.919,65
2.265,75
3.626,05
4.398,15
7.038,80
8.663,05 13.864,25
12.794,60 20.476,50

MENSUAL
Abonament
matí
149,95
283,20
549,75
1.082,90
1.599,35

Menors
16 anys
157,60
297,60
577,65
1.137,90
1.680,55

Majors 16
anys
251,80
475,65
923,30
1.818,55
2.685,85

Els grups de persones usuàries han de ser tancats per a tot el període de vigència. Caldrà
aportar en el moment de l’abonament un llistat amb les persones que integren el grup.
L’horari de matí serà des de l’obertura de la instal·lació fins a les 15.00 h de dilluns a divendres i
de 09.00 h a 14.00 h els dissabtes i diumenges.
L’abonament serà vàlid per a pistes d’atletisme descobertes, pistes d’atletisme cobertes,
velòdrom i sales de musculació en les mateixes instal·lacions.
El pagament dels abonaments mensuals s’ha d’efectuar en tot cas amb anterioritat a l’ús i
s’hauran de tramitar per mesos naturals.
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E.2
ABONAMENTS DE LES INSTAL·LACIONS EN GESTIÓ INDIRECTA
* A més dels abonaments per a les instal·lacions en gestió indirecta, seran aplicables la resta de preus
dels annexos I i II de la normativa en estes instal·lacions.

E.2.1

COMPLEX ESPORTIU CULTURAL ABASTOS, COMPLEX ESPORTIU TORREFIEL, PISCINA
AIORA, LA RAMBLETA, CDC PETXINA, POLIESPORTIU BENIMÀMET, POLIESPORTIU
MALILLA I POLIESPORTIU J. ANTONIO SAMARANCH
ABONAMENTS
MATINS ..…………………..……………………......……………
*FAMILIAR …………………………......................................
GENERAL………………………..............................................
JOVE ………………………….....….…...………........................
**MIGDIA ……………………..................………....…………
3a EDAT I P. AMB DISCAPACITAT ..........................
ENTRADA PUNTUAL ……………........…….....................
***INCREMENT PER MES EN ABONAMENT
FAMILIAR ..........................................................................
****QUOTA DE MANTENIMENT .............................

INSCRIPCIÓ
42,65
62,35
54,65
46,95
42,65
42,65
7,60

MES
26,55
53,20
42,15
32,70
26,55
21,75

5,50
12,50

* Edat límit en Abonament familiar per instal·lació: Abastos, Aiora i la Rambleta: menors 21 anys;
Torrefiel i Malilla: menors 18 anys; Benimàmet i Petxina: menors 22 anys; J.A. Samaranch: menors
16 anys.
** Exclusiu per a la Piscina Aiora: de dilluns a divendres de 13.00 a 18.00; dissabtes de 09.00 a 22.00 i
diumenges de 09.00 a 14.00 hores.
*** A partir del 4t membre, en l’abonament familiar, s’abonarà este import en la quota mensual per
cada usuari/ària.
**** D’aplicació durant dos mesos consecutius. Una vegada finalitzat eixe termini caldrà abonar la
quota ordinària o es perdran els drets reservats.
Servicis que conté, sempre subjectes a les especificitats de cada instal·lació:
- Activitats en aigua:
Bany lliure, aiguagim, aquaeròbic, 50 % en cursos de natació, sauna i bany turc i bany lliure
piscina d’estiu.
- Activitats en sec:
Aeròbic, step, condicionament físic, gimnàstica 3a edat, cardiobox, cardiopower, aerodance, GAC,
abdominals, estiraments, ioga, musculació, reconeixement mèdic inicial, màquines
cardiovasculars, 50 % descompte lloguer pista pàdel/tennis.
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E.2.2

ABONAMENTS PROPOSATS PER ADJUDICATARIS D’INSTAL·LACIONS EN GESTIÓ
INDIRECTA
COMPLEX ESPORTIU CULTURAL PATRAIX
COMPLEX ESPORTIU CULTURAL PETXINA
POLIESPORTIU MUNICIPAL BENIMÀMET
POLIESPORTIU MUNICIPAL MARXALENES
COMPLEX ESPORTIU ORRIOLS
COMPLEX ESPORTIU TORREFIEL
ABONAMENT ANUAL COMBINAT BANY LLIURE I
MUSCULACIÓ
INDIVIDUALS ……………………………………………………………………..
FAMILIARS 2 I 3 MEMBRES ………………………………………………..
FAMILIARS 4 O MÉS MEMBRES ………………..………………….……

TARIFA
144,45
211,45
249,45

Horari de dilluns a divendres de 8 a 15 hores, i dissabtes i diumenges de 8 a 14 hores.
Imprescindible mostrar el DNI i el llibre de família per a filles i fills menors de 22 anys.

E.2.3

COMPLEX ESPORTIU CULTURAL PATRAIX / COMPLEX ESPORTIU ORRIOLS I
MARXALENES-SAÏDIA
INSCRIPCIÓ
MES
ABONAMENT INDIVIDUAL GENERAL ……….………..
54,65
42,15
ABONAMENT JOVE …………………………………………….
46,95
32,70
ABONAMENT FAMILIAR ………………………..…….……..
62,35
53,20
ABONAMENT 3a EDAT I P. AMB DISCAPACITAT ..
42,65
21,75
ABONAMENT MATINS ………………………………....…...
42,65
26,55
* INCREMENT PER MES EN ABONAMENT FAMILIAR
5,50
* A partir del 4t membre, en l’abonament familiar, s’abonarà este import en la quota mensual per
cada usuari/ària.
Edat límit en abonament familiar: menors de 18 anys.

Servicis que conté, sempre subjectes a les especificacions de cada instal·lació:
Bany lliure
Sala de fitness
Revisió mèdica
50 % descompte lloguer pista pàdel/tennis
Activitats dirigides per monitors: Full Tonic, Body Power, combo, ciclisme de sala, ioga, GAC,
step, estiraments, ABD, pilates, dansa del ventre, batuka i aquafitness.
E.2.4

ABONAMENT VERGE DEL CARME - BETERÓ
ABONAMENT ANUAL BETERÓ, SKATE, TRIAL, PATINÒDROMO .....................................
TARIFA REDUÏDA ABONAMENT ANUAL BETERÓ, SKATE, TRIAL, PATINÒDROM .....

TARIFA
89,35
67,05
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ANNEX IV: ALTRES
DESPESES DE GESTIÓ CLAUS DE TAQUILLA ……………….....……..…
SUPORT TARGETES BONS, ABONAMENTS I CURSOS ..................
LLOGUER TAQUILLES (MENSUAL) ........................................................
DESPESES DE GESTIÓ ACREDITACIÓ ABONAMENT .….………......
ASSISTÈNCIA TÈCNICA MUNTATGE I DESMUNTATGE (60’) .......
INSCRIPCIÓ CIRCUIT DE CARRERES POPULARS .............................
INSCRIPCIÓ CIRCUIT DE CARRERES POPULARS, amb carnet
Jove ...................................................................................................................
INSCRIPCIÓ UNA CARRERA DEL CIRCUIT DE CARRERES
POPULARS .....................................................................................................

UTILITZACIÓ MEGAFONIA INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA (60’) ......
UTILITZACIÓ CLIMATITZACIÓ PER M2 (60’) ……………….….………
UTILITZACIÓ MARCADOR ……………………………….………………..……
SUPLEMENT D’IL·LUMINACIÓ EXTRAORDINÀRIA EN ESPAIS
COBERTS (60’) …………………………………………..………………...………….
LLOGUER CANÓ DE PROJECCIÓ SALA D’ACTES ……………..……...
LLOGUER CANÓ DE PROJECCIÓ SALÓ DE CONFERÈNCIES ……
LLOGUER SALA PER A FISIOTERÀPIA-MASSATGERECUPERACIÓ, HORA ...............................................................................
UTILITZACIÓ VESTIDOR INDIVIDUAL .................................................
UTILITZACIÓ VESTIDOR GRUP (màxim 15 persones) ...................
TRAVESSIA NADANT PORT VALÈNCIA, 750 m, No federats/ades
TRAVESSIA NADANT PORT VALÈNCIA, 750 m, federats/ades
en natació, triatló i FESA ………………………………………………...……...
TRAVESSIA NADANT PORT VALÈNCIA, 2.000 m, no
federats/ades …............................................................................................
TRAVESSIA NADANT PORT VALÈNCIA, 2.000 m, federats/ade
en natació, triatló i FESA …………………………………………...………...…

19,20
2,50
5,20
5,60
26,45
12,70
11,65
2,65
TARIFA
23,45
0,03
23,45
59,55
294,05
147,10
12,45

REDUÏDA
11,80
11,80

147,10
73,55

1,80
14,50
8,30
5,20
10,35
7,25

ANNEX V: TARIFES ESPECÍFIQUES: L’HÍPICA

F.1

L’HÍPICA
PISCINA A L’AIRE LLIURE, UTILITZACIÓ LLIURE ….…..
CURSOS D’HÍPICA per classe ………………........................
ABONAMENT FAMILIAR ESTIU ………………………….…...
BO ESTIU INDIVIDUAL ……………………………..……..……...

TARIFA
Sense
Amb
llum
llum
5,15
21,85
313,25
157,25

REDUÏDA
Sense Amb
llum
llum
2,60
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ANNEX VI: RODATGES DE CINEMA I SESSIONS DE PUBLICITAT

Sessió en IDE o camps de futbol ……………………………....………
Sessió en piscina coberta o descoberta …………………………….
Sessió a Palau Lluís Puig o pavelló Font de Sant Lluís ….……
Sessió en poliesportiu/pavelló: Cabanyal-Canyamelar,
Natzaret, El Carme, Benimaclet, Malva-rosa, Benicalap,
Fontsanta o Estadi Túria (tram III) o instal·lacions similars .
2
Sessió en zona comuna coberta (€/m /sessió) ……………...….
2
Sessió en zona comuna descoberta (€/m /sessió) ……...….…
2
Sessió en zona comuna equipada (€/m /sessió) ………..……..

Coeficients reductors
Àmbit
Publicitat
Internacional ……….....…….
1,00
Nacional …………............…..
0,50
Local ……………………..……..
0,25

TARIFA
733,00
1.155,20
2.193,18

1.360,77
3,00
2,40
7,20

Rodatges
0,500
0,250
0,125

Estos preus podran ser objecte de promoció prèvia comunicació per part de les entitats gestores a l’OA
FDM, amb aplicació dels conceptes següents en la minoració del preu públic:
-

-

-

-

Descompte en la matrícula dels abonaments de l’annex III, E.2.1 i E.2.3: descomptes del 100 % del
preu: inici de temporada (setembre-octubre) i/o inici d’any (gener-febrer). La vigència d’esta
promoció serà de dos mesos naturals.
Descompte en la matrícula dels abonaments de l’annex III, E.2.1 i E.2: descomptes del 75 % del preu
durant els mesos de baixa afluència a la instal·lació. La vigència d’esta promoció podrà aplicar-se
durant els mesos de març, abril, maig, juny, juliol, agost, novembre i desembre.
Abonament jove de l’annex III E.2.1 i E.2.3: ampliació de l’edat fins als 30 anys. Aplicable durant tot
l’any.
Si durant els mesos de juliol i agost, la persona usuària amb abonament de l’annex III, E.2.1 paga la
quota de manteniment en la següent quota del mes de setembre, se li descomptarà l’import pagat
durant eixos dos mesos.
Descomptes en la tarifa individual general i jove dels abonaments de l’annex III, E.2.1 i E.2.3, de fins a
un 20 % de la tarifa. Aplicable fins a un màxim de 6 mesos consecutius.
Descomptes en el lloguer de les pistes de tenis i pàdel de l’annex I.A.1 i annex II.B.12, d’un 50 % en
l’horari de matí (fins a les 15 h). Aplicable durant tot l’any.
Descomptes en el lloguer de les pistes de tenis i pàdel de l’Annex I.A.1 i Annex II.B.12 d’un 25% en
l’horari de vesprada de 15 h. a 18 h. i a partir de les 22 h. fins al tancament. Aplicable durant tot l’any.
Descomptes en el Lloguer de les pistes de tenis i pàdel de l’annex I.A.1 i annex II.B.12 d’un 50 % els
diumenges i festius, en l’horari de vesprada (a partir de les 15 h) Aplicable durant tot l’any.
Descompte en els cursos de tenis i pàdel de l’annex I.C.5 i annex I.C.6 del 10 % si es renova el curs
per al mes/trimestre següent, sempre abans del 25 del mes en curs.
Descompte en els cursos de tenis i pàdel particular individual i dos persones de l’annex I.C.5 i annex
I.C.6 del 25 % en l’horari de matí i vesprada fins a les 18 h. Aplicable durant tot l’any.
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-

-

-

Descompte en el bo de temporada de les piscines descobertes de l’annex II.D.4 del 30 % a partir del
2n membre de la família. Aplicable durant tot el període d’obertura de la instal·lació.
Descompte en la utilització lliure del rocòdrom de l’annex I.A.6 de fins a un 20 % en la tarifa.
Aplicable fins a un màxim de 6 mesos consecutius.
Descomptes en el Lloguer dels camps de gespa artificial de l’annex I.A.4 (futbol 7 i futbol 11:
utilització lliure) del 50 % els diumenges i festius.
Descomptes en el lloguer dels camps de gespa artificial de l’annex I.A.4 (futbol 7 i futbol 11:
utilització lliure) d’un 50 %, en l’horari de matí (fins a les 15 h). Aplicable durant tot l’any.
Descomptes en el bany lliure de l’annex I.B.8 d’un 50 % (aplicació tarifa reduïda) en l’horari de matí
(de 12 h a 15 h). Aplicable durant tot l’any.
Descompte en els cursos de natació de l’annex I.C.9 del 10 % si es renova el curs per al mes/trimestre
següent, sempre abans del 15 del mes en curs.
Descompte en els cursos de l’annex I.C.2 del 100 % en la primera inscripció, per a les persones del
curs del Programa d’esport salut, organitzat per l’organisme autònom FDM. A partir d’eixe moment i
en successives inscripcions, s’aplicarà un 50 % de descompte en estos preus.
Descompte a les famílies nombroses en les instal·lacions esportives gestionades directament per
l’organisme autònom FDM, sobre els preus dels annexos C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7, C.8 i C.9. Este
descompte serà del 20 % per a les famílies nombroses de categoria general i del 50 % per a les
famílies nombroses de categoria especial.
Descompte del 50 % a les dones víctimes de violència de gènere, els seus fills i filles, expressament
declarats com a tals per aplicació de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de
protecció integral contra la violència de gènere, en les instal·lacions gestionades directament per
l’OA FDM de València, sobre els preus dels annexos C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7, C.8 i C.9.
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