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Distribució de publicacions (Liquidació a any vençut) 25% PVP 

Qualsevol treball no inclòs en aquestes tarifes es podrà pressupostar a part. 

 

 

13. Tarifes del Servei d’Esports 

Tots aquests preus estan exemptes d’abonar l’impost sobre el valor afegit en aplicació de l’article 
20.Un.9. a) i 13 a) de la Llei de 28 de desembre de 1992, (BOE 29-12-1992). 

En el preu de la reserva no està inclosa la utilització de material elèctric (marcadors, etc.), tret que es 
tracte de partits oficials; en aquest cas s’haurà de sol·licitar el material necessari en el moment 
d’efectuar la reserva justificant la seua necessitat. 

Les reserves que requereixen un servei extra d’informadors d’accés , de neteja i/o personal, s’han 
d’abonar a banda del preu de la reserva. 

Les instal·lacions municipals de Burjassot són d’ús lliure per als membres de la Comunitat Universitària. 
L’alumne abonarà el 50% dels preus establerts per l’Ajuntament de Burjassot. 

Preus vigents per a 2021 

 

1.- TARJETA ESPORTIVA 

 
 
 ANUAL 

(01/09-31/8) 

1er 
QUATRIMESTRE 
(1 set- 31 gen) 

2º QUATRIMESTRE 
(1 feb- 31 agost) 

Membres de la comunitat 
Universitària (alumne, PAS i PDI) Accés amb el carnet universitari 

Personal d’ens dependents de la 
Universitat de València (1) gratuïta 

Familiars del PDI/PAS i familiars del 
personal dels ens dependents de la 
UV (parella i fills) (1) 

22,00 11,00 11,00 

Becaris no vinculats gratuïta 

Investigadors a instituts propis 
d’investigació gratuïta 

Personal contractat per a projectes 
d’investigació gratuïta 

Residents a col·legis majors propis o 
adscrits (no pertanyents a la UV) per 
participar en competicions 

55,00 
  

Personal jubilat de la UVEG gratuïta 

Personal del CSIC contractat per 
l’IFIC (Institut de Física Corpuscular – 
Conveni amb UV) 

gratuïta 
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 ANUAL 
(01/09-31/8) 

1er 
QUATRIMESTRE 
(1 set- 31 gen) 

2º QUATRIMESTRE 
(1 feb- 31 agost) 

Personal d’empreses localitzades al 
Parc Científic (per fer activitats 
esportives al Campus de Burjassot) 

gratuïta 

Personal d’empreses localitzades al 
Parc Científic (Paterna) gratuïta 

Tutors i coordinadors pràctiques 
ADEIT i professors externs màster gratuïta 

Membres d’altres universitats (PDI, 
PAS i alumnes) segons conveni 

Universitat Jaume I (conveni) gratuïta 

Públic en general 100,00 55,00 55,00 

Empadronats a Burjassot (conveni 
amb l’Ajuntament de Burjassot) gratuïta 

Clubs esportius amb entrenadors/es 
propis i altres entitats segons acord 

Alumne UV (abans Amics i Antics 
alumnes), jubilats, famílies 
nombroses i persones a partir de 65 
anys 

55,00 28,00 28,00 

Duplicats targeta esportiva 3,00 
 
(1) Centre d’Idiomes de la UV, Fundació General de la UV, Fundació Lluís Alcanyís, Fundació Parc 
Científic de la UV, Fundació Universitat-Empresa de València, gestió de projectes universitaris- FGUV 

 

2.-QUOTES D’ACCÉS 

  
2.1.- L’accés d’usuaris externs a les instal·lacions del Servei d’Esports haurà d’estar, en tot cas, 
autoritzada per la Gerència de la Universitat de València  
 
 (En Euros) 
Comunitat Universitària i usuaris amb targeta esportiva gratuïta 

Usuaris externs 2,50 

Abonament de 10 entrades 20,00 
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3.-ACTIVITATS, ESCOLES ESPORTIVES I 
CURSOS 

 

Descompte del 50% del preu per a membres de la Comunitat Universitària amb una discapacitat igual 
o superior al 33%. 

 
 Duració Hores setmanals (En Euros) 

Activitats/Escoles esportives esport 
col·lectiu 

Quadrimestral 2-4 38,00 

Activitats Quadrimestral Fins 1’5 h 25,00 

Musculació Quadrimestral 8 45,00 

Activitats adults estiu Mensual 2-4 12,00 

Activitats adults estiu Mensual 1-1,5 10,00 

Musculació estiu Mensual Fins 10 h. 15,00 

Activitats xiquets vinculats a la U.V. Quadrimestral 2 70,00 

Activitats xiquets no vinculats a la U.V. Quadrimestral 2 85,00 

Activitats xiquets vinculats a la U.V. Quadrimestral 1 35,00 

Activitats xiquets no vinculats a la U.V. Quadrimestral 1 42,00 

Activitats xiquets vinculats a la U.V. Mensual 2 25,00 

Activitats xiquets no vinculats a la U.V. Mensual 2 30,00 

Activitats xiquets vinculats a la U.V. Mensual 1 16,00 

Activitats xiquets no vinculats a la U.V. Mensual 1 20,00 

Escola Esportiva de Karate 1Q oct/gener 3 38,00 

Escola Esportiva de Karate 2Q feb/juny 3 47,00 

Escola Tenia Taula 1Q oct/gen 3 38,00 

Escola Tenis Taula 2Q febr./juny 3 47,00 

Escola Esportiva d’Escalada 1Q oct./gen. 4 100,00 

Escola Esportiva d’Escalada 2Q febr./juny 4 125,00 

Escola Esportiva de Triatló quadrimestral  90,00 

Escola d’Esquaix 1Q oct./gen.  50,00 

Escola d’Esquaix 2Q febr./juny  63,00 

Escola de Vela 1Q oct./gen. 3 90,00 

Escola de Vela 2Q febr./juny 3 115,00 

Activitats, escoles esportives externes i 
esdeveniments extraordinaris 

  s/projecte 

Cursos   s/cost 
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Devolució de l’import de la matrícula 

1)    Es pot demanar la devolució de l’import de les activitats i escoles esportives  fins als 30 dies 
naturals posteriors a l’inici fixat en la programació corresponent per a activitats quadrimestrals i 
fins als 7 dies per a activitats mensuals, sempre que hi haja motius de força major, a petició de la 
persona interessada i amb la corresponent justificació. 

Només si l’activitat o escola encara no ha començat es poden tornar les taxes sense justificació. 

2)    Es pot demanar la devolució de l’import de la targeta esportiva anual o quadrimestral fins als 30 
dies naturals des de la data de pagament de l’import corresponent, a petició de la persona 
interessada i amb la corresponent justificació de motius de força major. 

       Es consideren motius de força major: 

a) Malaltia de la persona interessada, degudament justificada i de durada superior a 15 dies. 

b) Incompatibilitat amb l’horari de treball. 

c) Incompatibilitat amb l’horari acadèmic. 

d) Per qualsevol altra circumstància que la direcció del Servei d’Esports estime oportuna. 

 

3)    L’import de la devolució serà proporcional a l’ús o gaudiment de l’activitat. 

 

4.-COMPETICIONS INTRAUNIVERSITARIES 

                               Inscripcions 
 (En Euros) 
Inscripció en les competicions internes (campionat intern i Trofeu Rector/a) 
d’esports d’equip.   70,00 

Inscripció en les competicions internes de Basquet 3x3 (campionat intern i Trofeu 
Rector/a) 50,00 

Inscripció en la competició Trofeu Rector/a d’esports d’equip.   20,00 

Inscripció a esports d’equip en competicions per concentració 15,00 

Inscripció a competicions internes d'esports individuals 6,00/participant 

Inscripció en esports electrònics (e-sports) 6,00/participant 

 

5.-RESERVA D’INSTAL·LACIONS 

5.1.-Es podran efectuar reserves d’ús puntual, reserves d’ús continuat o periòdic i reserves per a 
esdeveniments especials. 

5.2.-Els usuaris externs que participen en reserves de tenis o pàdel hauran d’abonar el corresponent 
tiquet d’entrada a les instal·lacions (apartat 2. Quotes d’accés).  

5.3.-En les reserves de la resta d’instal·lacions realitzades per usuaris externs, la taxa de lloguer 
“usuaris externs” inclou l’entrada a les instal·lacions, amb un màxim d’aforament per espai establert 
per la normativa del Servei d’Esports o la normativa federativa de cada modalitat esportiva. L’usuari 
haurà de facilitar el llistat de tots els participants. 

5.4.-Les entitats sense finalitat lucrativa tindran una bonificació del 30% aplicable sobre la tarifa 
d’usuaris externs.  
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5.5.-Esdeveniments especials: Les condicions de reserva s’establiran, segons les necessitats de cada 
esdeveniment, a criteri de la direcció del Servei d’Esports. 

5.6.-Es considera “Membres Comunitat Universitària UV” a les persones que estan es possessió de la 
targeta de la UV o de la targeta esportiva de la UV. 

 

INSTAL·LACIONS DESCOBERTES 

PISTA DE TENIS (Euros/hora) 

Preu de reserva 5,00 

Llum artificial (1 hora) 4,00 
 
 
PISTA DE PÀDEL  (Euros/1,5 hores) 

Preu de reserva 8,00 

Llum artificial (1,5 hores) 6,00 
 
VOLEI PLATJA (Euros/1,5 hores 

Membres comunitat Universitària UV 8,00 

Usuaris externs 30,00 

Llum artificial (1,5 hores) 6,00 
 
PISTA FUTBOL-SALA, HANDBOL, VOLEIBOL, BÀSQUET (Euros/hora) 

Membres comunitat Universitària UV 20,00 

Usuaris externs 40,00 

Llum artificial 8,00 
 
CAMP DE FUTBOL 7 (Euros/1’5 hores) 

Membres comunitat Universitària UV 30,00 

Usuaris externs 65,00 

Llum artificial  8,00 
 
CAMP DE FUTBOL 11 (Euros/2 hores) 

Membres comunitat Universitària UV  50,00 

Usuaris externs 100,00 

Llum artificial  15,00 
 

CAMP DE TIR AMB ARC (Campus dels Tarongers) 
El camp de tir amb arc no es pot reservar individualment. La reserva l’ha de fer col·lectivament i 
sempre que hi haja un responsable del grup amb la capacitació adequada. Tots els practicants han de 
disposar de llicència federativa. 
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Membres comunitat Universitària UV 30,00 euros/hora 

Usuaris externs 60,00 euros/hora 
 

INSTAL·LACIONS COBERTES 

SALA BLANCA (Campus de Blasco Ibáñez) (Euros/hora) 

Membres comunitat universitària UV, amb llum artificial 20,00 

Usuaris externs amb llum artificial 50,00 
 
 
TATAMIS (Campus dels Tarongers) (1/2 sala) (Euros/hora) 

Membres comunitat universitària UV, amb llum artificial 20,00 

Usuaris externs amb llum artificial 50,00 
 
 
SALES D’AERÒBIC, VERDA, MUSCULACIÓ, DE FUSTA I BLAVA (Euros/hora) 

Membres comunitat universitària UV, amb llum artificial 35,00 

Usuaris externs amb llum artificial 65,00 
 
FRONTÓ (Campus de Blasco Ibáñez) (Euros/hora) 

Membres comunitat universitària UV, amb llum artificial 12,00 

Usuaris externs amb llum artificial 24,00 
 
PISTES DE BÀSQUET I VOLEIBOL (Aulari Campus Blasco Ibáñez) (Euros/hora) 

Membres comunitat universitària UV, amb llum artificial 40,00 

Usuaris externs amb llum artificial 80,00 
 
PAVELLÓ (Campus de Blasco Ibáñez) (Euros/hora) 

Pista Central: Col·lectius universitaris UV   60,00 

Pista Central: Usuaris externs 120,00 

Aula (Campus de Blasco Ibáñez/ dels Tarongers)   12,00 

 

6.-ALTRES PRESTACIONS 

 (En Euros) 
Lloguer d’armariets 12,00 € /anuals 

Duplicat clau armariet 4,00 

Massatge Shiatsu (1/2 hora) 20,00 
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7.-GABINET DE SUPORT A L’ESPORTISTA 
CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ 

                                                                                                                                 (En euros) 

SERVEIS DESCRIPCIÓ 
Comunitat 

Universitària i 
targeta esportiva 

 
 
 
 
 
 

Mèdics 

Consulta mèdica esportiva 50,00 

Reconeixement mèdic esportiu: Exploració clínica, 
tensió arterial, electrocardiograma de repòs. 32,00 

Prova d’esforç en tapís rodant: 
Electrocardiograma d’esforç, anàlisi de gasos en 
esforç, determinació de llindars i de consum 
màxim de VO2 directes. 

90,00 

Comprovació llindars amb estat estable, estudi 
lactatèmia. 64,00 

Anàlisi sang i orina perfil esportiu  48,00 

Cineantropometria, enquesta nutricional, informe 50,00 

Nutrició 
Primera visita 25,00 

Seguiment 20,00 

 
 

Fisioteràpia 
esportiva 

Tècniques: Osteopatia, Massoteràpia, Teràpia 
Manual, Teràpia neurodinàmica, Teràpia 
miofascial, RPG, Electroteràpia, Prevenció. 
Sessions 30 min. 

20,00 

Teràpies especials Cal consulteu-ne 
preu 

 
 
 

Entrenament 
professional 

Test de camp específic d’esport individual. 40,00 

Test de camp específic d’esport d’equip (10 
esportistes mínim). 340,00 

Suport a la planificació (1 mes). 64,00 

Suport a la planificació (3 mesos). 160,00 

Suport a la planificació (temporada). 480,00 

Readaptació esportiva 64,00 

 
 

Psicoteràpia 

Primera visita. 48,00 

Seguiment. 32,00 

Sessions especials. 48,00 

Sessió per a equips (mínim 10 esportistes). 340,00 

L’atenció al Gabinet de Suport a l’Esportista està oberta als membres de la comunitat universitària, a 
externs que hagen adquirit la targeta esportiva, i tots aquells que abonen la quota d’accés. 

Els membres de la comunitat universitària deuran presentar l’acreditació corresponent.  

Els usuaris externs han de presentar la targeta esportiva. 
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