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Em dirigisc a tots vosaltres com a 
presidenta de la Fundació Esportiva 
Municipal de València. Per a este nou 
equip de govern l’activitat física i 
l’esport en una societat majorment 
sedentària té cada vegada més 
importància. Així, des de la Regidoria 
d’Esports, entenem que l’accés 
a l’activitat esportiva és un dret 
de tots els ciutadans. Des d’eixa 
perspectiva ha sigut i és una de les 
nostres prioritats fer de l’esport una 
activitat accessible per a tots, amb 
independència de l’edat o condició 
social.

Un esport per a tots és, 
inevitablement, un esport que 
cohesiona, que promou la salut i 
que es convertix en un instrument 
educatiu de primer orde. Els 
valors de la pràctica esportiva, el 
desenvolupament de la capacitat de 
treball en equip, el joc net, el respecte 
a l’altre, la solidaritat són, entre 
altres, valors que s’integren de forma 
natural en l’aprenentatge de l’esport. 
És per això que entre les nostres 
prioritats està i estarà procurar els 
mitjans necessaris perquè tots els 
xiquets en edat escolar puguen 
disfrutar, aprendre i practicar les 
activitats esportives promogudes per 
la Fundació a través de beques. L’any 

2015 se n’han millorat les quanties i 
se n’ha incrementat notablement el 
nombre.

Fomentar la participació femenina 
en l’esport és una altra de les nostres 
prioritats. Procurar que la distància 
en els índexs de participació entre 
hòmens i dones es reduïsca és un 
altre dels nostres objectius. És cert 
que la participació femenina està 
creixent de manera progressiva en 
els esdeveniments esportius; de fet, 
en 2015, s’ha registrat un increment 
del 16,2 % respecte de 2014 en el 
circuit Divina Pastora de carreres 
populars, però no és prou. Des del nou 
equip de govern valorem de forma 
molt positiva este increment, però 
som conscients que encara queda 
molt camí per recórrer fins a arribar al 
nostre objectiu que no és un altre que 
aconseguir una participació paritària 
d’hòmens i dones.

No vull deixar de destacar l’important 
factor econòmic que l’activitat 
esportiva significa per a una ciutat 
com València. La capacitat de retorn 
econòmic d’alguns dels nostres 
esdeveniments esportius ha quedat 
reflectida en els estudis realitzats per 
l’Institut Valencià d’Investigacions 
Econòmiques i la Universitat de 

València. En els dits estudis s’ha 
pogut mesurar amb rigor l’impacte 
econòmic que sobre la ciutat tenen 
alguns dels esdeveniments més 
importants com és la Marató de 
València, el qual va tindre un retorn 
econòmic superior als 17 milions 
d’euros en l’edició de 2015.

És per totes estes raons que, des de 
la Regidoria que ostente, des de la 
Fundació que presidisc i des del Govern 
municipal que represente, inste i 
anime tots els que feu possible estos 
èxits socials, esportius i econòmics; 
vosaltres, federacions, clubs, 
associacions esportives; vosaltres, 
que protagonitzeu el dia a dia, a seguir 
treballant junt amb nosaltres a través 
de la FEM per a continuar creixent i 
millorant la qualitat de vida de tots 
els ciutadans amb què compartim un 
meravellós escenari com és la ciutat de 
València.

Maite Girau Melià
Regidora d’Esport 
i presidenta de la FEM
@mtgirau
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L’esport de la ciutat de València ha 
demostrat un any més el seu enorme 
dinamisme, el seu caràcter proactiu i 
integrador, i la seua enorme capacitat 
de treball. I bona prova d’això queda 
recollida en esta Memòria d’Activitats 
Anual.

M’agradaria aprofitar estes 
primeres línies per a agrair a tots els 
treballadors de la Fundació Esportiva 
Municipal, clubs, federacions, 
patrocinadors, voluntaris i la resta de 
col·laboradors de la FEM, així com a 
tots els agents de l’esport valencià, 
el seu bon fer. Al mateix temps, vull 
agrair-los la càlida acollida des de la 
meua incorporació al capdavant de 
la FEM el passat mes de juny, com 
a director gerent, amb la proposta 
d’elements nous que estan generant 
noves sinergies positives per a la 
ciutat de València i el seu esport.

Dins de les principals prioritats 
està l’esport dirigit als més menuts, 
xiquets i xiquetes en edat escolar. 
Per mitjà de les Escoles Esportives, la 
fase municipal dels Jocs Esportius, les 
Escoles Esportives d’Estiu, el projecte 
Valora el Joc Net i altres accions de 
caràcter transversal es facilita l’accés 
a la població en edat escolar als 
poliesportius municipals i als col·legis 

de la ciutat per a practicar activitats 
d’entrenament i de competició. 
A més, hem reforçat i ampliat 
el programa de beques per als 
programes dedicats a esta franja 
d’edat. La dita pràctica esportiva 
va acompanyada d’una formació en 
valors que, a través de la campanya 
“Amb respecte guanyem tots” dirigim 
a tot l’esport base, en general, i al 
futbol, en particular.

També iniciem programes d’acció 
social en col·laboració amb les 
associacions de veïns, AMPA i altres 
entitats per a fomentar la pràctica 
d’activitats esportives en les nostres 
instal·lacions municipals, incloent-hi 
programes de vida saludable.

Reforcem i actualitzem les activitats 
esportives tradicionals i disciplines 
esportives lligades a la nostra 
història i cultura, ja que mereixen ser 
posades en valor i treballar en la seua 
difusió, preservació i creixement. Per 
això, durant els últims mesos, hem 
reforçat la nostra aposta pels esports 
autòctons i continuarem fent-ho 
durant els pròxims anys.

Des de la FEM també hem posat en 
marxa projectes d’igualtat, inclusió i 
contra la violència de gènere.

Els veïns de València van guanyar 
un pavelló esportiu més a la xarxa 
d’instal·lacions municipals de la 
nostra ciutat. En el mes de novembre 
vam posar en marxa el Pavelló de la 
Fontsanta, ubicat en el cor del barri 
i que dóna servici a tots els veïns i 
veïnes i a deu clubs de la ciutat de 
diferents disciplines esportives. Una 
reivindicació històrica del barri que, 
per fi, es va poder dur a terme.

José Vicente Berlanga Arona
Director gerent
@jvberlanga
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Govern i estructura de la fundació 
esportiva municipal
L’Ajuntament de València, per mitjà 
d’un model de gestió molt consolidat 
en el temps, organitza la Delegació 
d’Esports a través del Servici 
d’Esports, que funciona com a unitat 
i suport administratiu i inclou com a 
organisme autònom local la Fundació 
Esportiva Municipal de València, que 
treballa d’acord amb els seus estatuts, 
amb una doble finalitat: per un costat, 
actuant com a oficina tècnica de 
l’Ajuntament en matèria d’esport i, 
d’un altre, com a organisme de gestió 
que desenvolupa els plans, programes 
i projectes esportius municipals 
que s’oferixen als ciutadans, al 
mateix temps que es gestionen les 
instal·lacions esportives.

En este disseny de model es combinen 
diferents formes de gestió dels 
servicis i instal·lacions, unint-se la 
gestió pública directa de l’esport amb 

la gestió pública indirecta a través, 
tant d’empreses especialitzades, 
com del teixit associatiu local, en 
concret clubs i federacions. Es tracta 

d’un model mixt que busca sempre 
l’equilibri global entre rendibilitat 
social i esportiva de la nostra gestió 
amb la rendibilitat econòmica

Ajuntament de València

Delegació d’Esports

Servici d’Esports

Fundació Esportiva Municipall

Oficina Tècnica Organisme Autònom 
de Gestió

Composició de la Junta Rectora

Presidenta
D.ª Maite Girau Meliá (PSPV)

Vocals titulars
Sr. Armand Congost i Mestre (Compromís)
Sr. Albert David Mondragón (Compromís)
Sra. María Oliver Sanz (València en Comú)

Sr. Cristóbal Grau Muñoz (PP)
Sr. Celestino Beneït Mercader (PP)

Sra. María Derqui Fenollera (C’s)
Vocals suplents

Sr. Martí Puchades Romanillos (Compromís)
Sr. Vicent Solbes Bou (Compromís)

Sr. Ramón Vilar Zanón (PSPV)
Sr. Roberto Jaramillo Martínez (València en Comú)

Sr. Carlos Mundina Gómez (PP)
Sra. M. Vicenta Boquer Granell (PP)

Sr. Juan Domingo Muñoz Estepa (C’S)
Director gerent

Sr. José Vicente Berlanga Arona
Llicenciat en Educació Física

Sr. Salvador Gómez Blanch
Arquitecte tècnic

Sr. Jesús Gracia Pérez
Secretària delegada i cap del Servici d’Esports

Sra. Alicia Torres Chust
Interventor delegat

Sr. José Jaime Agustín Valls
Tresorer delegat

Sr. Alberto José Roche García

Organigrama funcional de l’esport municipal
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Organigrama
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Directors d’instal·lació
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Planificació econòmica

Junta Rectora
President

Direcció
Gerència

Servici d’Administració i 
Planificació econòmica
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1.1. ESCOLES ESPORTIVES

1.1.1. Descripció de l’activitat
Este programa es caracteritza per 
l’exercici d’activitats d’ensenyança 
esportiva amb l’objectiu de 
familiaritzar, primer, i especialitzar, 
més tard, l’alumne en l’esport. Es 
desenvolupen en horari extraescolar, 
i comprenen un ampli espectre de 
modalitats esportives. Les EE es 
configuren a través d’un itinerari 
esportivoeducatiu que comprén els 
cicles educatius d’Infantil, Primària, 
Secundària i Batxiller, és a dir, des 
dels 4 fins als 18 anys.

L’alumne inicia l’activitat esportiva 
amb les activitats físiques de base 
i preesportives per a més tard, a 
partir de 3er curs de Primària, triar 
una modalitat esportiva específica. 
Desenvolupa un programa esportiu, 
elaborat per tècnics especialitzats, 
al llarg d’un curs escolar, amb una 
càrrega lectiva entre dos i tres 
hores setmanals, respectivament, 
segons el cicle o etapa en què 
estiguen els alumnes. A més, 
realitzen, puntualment, activitats 
extraordinàries al llarg del curs que 
complementen la seua formació 
esportiva general.

L’accés progressiu a la competició 
es realitza a partir de 3er curs de 
Primària, des d’estes escoles, a 
través d’un projecte d’interrelació 
amb el programa dels Jocs Esportius 
Municipals, la qual cosa permet als 
alumnes disposar d’un calendari 
de competicions al llarg del curs, 
adequat al seu nivell de pràctica.

1.1.2. Objectius generals
- Promocionar l’esport en edat escolar 
en la ciutat com a hàbit de vida, 
vehicle socioparticipatiu i font de 
salut.

- Proporcionar als seus alumnes 
un bagatge psicomotriu, a través 
d’una formació bàsica esportiva que 
desenvolupa al màxim les seues 
qualitats físiques, socials, emocionals i 
intel·lectuals o cognitives, contribuint 
així a la seua formació integral.

- Aprofitar les instal·lacions esportives 
municipals i les dels centres escolars 
com a nucli de promoció esportiva 
de base, creant una vinculació social 
entre el poliesportiu i el barri o 
districte que puga desembocar en 
un primer nucli d’associacionisme, 
generant en un futur, una entitat 
esportiva.

- Promocionar els esports minoritaris 
a València, donant suport a la creació 
d’una base esportiva.

- Especialitzar l’alumne en l’esport 
que ha triat. Esta especialització 
esportiva s’estructura generalment 
en fases i s’adaptarà a l’edat dels 
participants.

- Introduir l’alumne progressivament 
en la competició. La finalitat és 
incorporar els esportistes jóvens, 
una vegada finalitzada la seua 
etapa esportivoeducativa, al teixit 
associatiu que configuren els clubs 
en la ciutat.

1.1.3. Característiques
Població diana: població escolar 
compresa entre els 4 i els 18 anys.
Temporització: 9/10 mesos, de 
setembre/octubre a maig/juny.
Forma de gestió: són organitzades 
per les respectives federacions 
esportives territorials i altres entitats 
que presten servicis esportius. La 

FEM col·labora per mitjà d’una ajuda 
econòmica i un control del programa 
tècnic.

1.1.4.  Contingut de les activitats 
que formen part 
del projecte

Es distingixen dos tipus d’activitats 
en funció de la variable temporal:
 a)  Activitats contínues: tenen la 

duració d’un curs escolar, d’octubre 
a maig. Dos, tres o sis hores de 
pràctica esportiva per alumne a la 
setmana, en sessions de 60 o de 90 
minuts.

b)  A més, de manera complementària 
es desenvolupen puntualment una 
altra sèrie d’activitats esportives 
que completen la formació 
esportiva dels alumnes. Activitats 
extraordinàries de caràcter 
puntual, de duració variable i curta.

c)  També es programa una oferta 
encaminada als tècnics esportius, 
directius, representants de les 
AMPA, i qualsevol altre agent que 
puga intervindre o influir en el 
programa, que fonamentalment es 
resumix de la manera següent:

 - Jornades pedagògiques per a 
monitors esportius.

- Assessorament tècnic especialitzat.
- Xarrades, col·loquis, conferències, 
etc.
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1.1.5. Recursos utilitzats
–  Personal. Qualificació: tècnic 

esportiu nivell 1, nivell 2 i nivell 
3, TAFAD, diplomats i llicenciats 
en Educació Física. Pertany a les 
entitats col·laboradores: federacions, 
empreses.

– Instal·lacions. Centres d’ensenyança 
en horari extraescolar. També s’utilitzen 
instal·lacions dels poliesportius 
municipals..
–  Colaboradors. Les entitats sol·licitants 

(centres d’ensenyança, federacions) 
seran les encarregades d’inscriure els 
alumnes. S’establixen dos terminis 
d’inscripció de grups: setembre-
octubre i desembre-gener. .

–  Grups. El nombre d’alumnes per grups 
és de 12 mínim i 20 màxim. En casos 
especials, com el frontenis, estos 
nombres es reduïxen a l’interval de 6 a 
10, i en escacs són de 10 a 15.

–  Programació tècnica. Elaborada 
per cada una de les entitats 
col·laboradores, s’orienta cap als 
aprenentatges esportius des d’una 
perspectiva pedagògica.

–  Bonificacions. S’oferix la possibilitat 
als alumnes sense recursos 
econòmics de sol·licitar la bonificació 
de la matrícula (70 i 100  % de l’import 
del preu). S’establix com a norma 
de selecció o barem de sol·licituds 
el mateix que utilitza l’Ajuntament 
de València en Primària i Infantil, 
i la Conselleria en Secundària per 
a concedir les ajudes de menjador 
escolar.

1.1.6. Avaluació quantitativa

>>  Curs 2015/2016 
Nre. alumnes per esport i gènere

Esport Xiquets Xiquetes Total
AFB i 
Preesport 455 314 769

Escacs 589 275 864
Atletisme 50 60 110
Bàdminton 56 41 97
Bàsquet 225 147 372
Handbol 229 91 320
Beisbol 0 0 0
Esgrima 96 50 146
FEDI 0 0 0
FESA 68 15 83
Pilota 
(frontenis) 59 19 78

CFF Marítim 0 75 75
Futbol Sala 284 11 295
Gimnàstica 23 525 548
Halterofília 0 0 0
Hoque 410 211 621
Judo 0 0 0
Karate 140 64 204
Lluita 36 14 50
Pilota 
valenciana 102 31 133

Piragüisme 6 3 9
Rugbi 0 0 0
Esquaix 0 0 0
Tenis 0 0 0
Tenis taula 24 3 27
Triatló 0 0 0
Voleibol 123 311 434
Waterpolo 6 0 6
Total 2981 2260 5241

>>  Curs 2015/2016 
Nre. grups d’ED per esport

Esport EMDP, EMID, EMED

AFB 31

Escacs 76

Atletisme 7

Bàdminton 9

Bàsquet 28

Handbol 26

Esgrima 18

FESA 10

CFF Marítim 6

Futbol Sala 22

Gimnàstica 35

Halterofília 0

Hoquei 50

Karate 15

Lluita 5

Pilota (Frontenis) 10

Pilota 19

Piragüisme 0

Preesport 26

Tenis de taula 4

Triatló 0

Voleibol 30

Waterpolo 2

Total 419

>> Nre. de centres segons el seu caràcter
Curs Públic Privat Concertat Total

14 / 15 72 1 20 93

N de modalitats esportives / curs 20
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1.1.7. Avaluació qualitativa
El control del programa es manté 
per part de la FEM, que continua 
donant-li suport d’una forma 
important, sobretot: facilitant l’accés 
d’alumnes amb necessitats especials 
(bonificacions del preu en 70 €), 
subvencionant la compra de material 
esportiu; compensant per mitjà 
d’una subvenció els grups reduïts 
en esports individuals (frontenis, 
bàdminton, pilota valenciana, etc.), i 
subvencionant la tasca de coordinació 
i administració per part de les entitats 
esportives. S’han assentat les bases 
perquè en el futur continue funcionant 
este programa, que complix 34 anys.

1.2.  JOCS ESPORTIUS 
MUNICIPALS (JEM)

1.2.1.  Breu descripció 
de l’activitat

Activitats de caràcter competitiu, 
adaptades a l’edat dels participants, 
que es desenvolupen en forma de 
lliga, campionats o jornades. A partir 
de les edats i categories referides es 
realitzen les inscripcions dels equips 

per modalitats esportives.

Estes activitats que es manifesten 
en forma de partits, trobades, 
concentracions o jornades, solen 
disputar-se els caps de setmana, 
habitualment el dissabte al matí. Les 
trobades són arbitrades per jutges i 
àrbitres de la federació col·laboradora 
corresponent.

1.2.2. Objectius generals
-  Promocionar l’esport de competició, 

com a complement a la pròpia 
activitat esportiva que desenvolupen 
els jóvens escolars i contemplant els 
valors formatius i constructors de la 
personalitat que han de considerar-
se en estes edats.

-  Possibilitar la progressiva introducció 
dels jóvens participants a l’àmbit 
de la competició esportiva, com a 
continuïtat en la pràctica de base en 
el futur i la introducció en la via de 
l’esport federat.

-  Adaptar el fenomen competitiu 
a l’edat dels alumnes, establint-
se distintes fases d’iniciació que 
coincidixen amb els cicles educatius, 
i així facilitar l’accés a la competició 

esportiva de forma natural i no 
forçada. Per a aconseguir este 
objectiu és necessària l’adequació del 
reglament de l’esport en qüestió al 
nivell o etapa en què s’aplique.

-  Estimular l’associacionisme esportiu 
i la promoció de l’esport de base 
per mitjà de l’organització de 
competicions esportives.

1.2.3. Característiques
Població diana: poden participar 
tots els centres educatius, clubs 
esportius o qualsevol entitat pública 
o privada degudament legalitzada, 
organitzant els participants d’acord 
amb les categories establides –
prebenjamins (únicament la modalitat 
de multiesport), benjamins, alevins, 
infantils, cadets i juvenils. Les edats 
que comprenen estes categories van 
des dels 6 als 18 anys, i les categories 
són masculines i femenines, a excepció 
de benjamins i alevins que són mixtes.

Temporització: la duració dels 
campionats coincidix amb un curs 
escolar, d’octubre a maig-juny. Les 
jornades o partits es disputen, 
habitualment, els dissabtes al matí.
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Forma de gestió: a nivell municipal 
són organitzades per la FEM en 
col·laboració amb les respectives 
federacions esportives territorials. La 
relació entre la FEM i les federacions 
esportives territorials es regula a 
través d’un conveni de col·laboració en 
què ambdós parts es comprometen a 
l’organització dels campionats.

1.2.4.  Contingut de les activitats 
que formen part del projecte

Es poden distingir dos tipus d’activitats 
en funció de la seua estructura:

a) Lligues o campionats:tenen la 
duració d’un curs escolar d’octubre 
a maig, els dissabtes al matí. 
Habitualment es juguen a doble volta, 
la qual cosa garantix un número de 
partits suficient. A més, els grups per 
esport i categoria són de 8 a 12 equips. 
També s’utilitza el sistema de play 
off, i inclús es realitzen dos voltes 
reagrupant els equips per nivells.

b) Trobades o jornades: de duració 
variable i curta, com a trobades entre 
centres, minicompeticions, activitats a 
la platja, finals, etc. En algunes d’estes 
categories no hi ha classificacions i són 
totalment participatives (la categoria 
benjamí i aleví).

1.2.5. Recursos utilitzats

Personal:l’oficina tècnica dels jocs està 
ubicada en el Complex Esportiu Cultural 
de la Petxina. A més, les federacions 
col·laboradores que organitzen els 
campionats específics del seu esport 
atenen en la seua seu els participants. 
El personal tècnic qualificat (àrbitres 
i organització), pertany a les entitats 
col·laboradores i són els encarregats de 
dirigir i controlar els campionats.

Instal·lacions: centres d’ensenyança 
en horari extraescolar. També 
s’utilitzen instal·lacions dels 
poliesportius municipals.

Inscripcions: les entitats esportives 
inscriuen els participants en la FEM 
per mitjà d’una aplicació informàtica 
específica. El termini d’inscripció 
d’equips es tanca a principis d’octubre. 
Els requisits establits per l’Orde de 
la Generalitat per a participar són: 
inscriure un nombre mínim i màxim 
de jugadors, aportar la documentació 
amb les dades personals dels 
participants, dades de l’entitat, 
terreny de joc, etc.

Grups: el número d’inscrits per equip 
és un mínim de 8 i un màxim de 20 per a 

esports col·lectius, llevat d’excepcions 
incloses en les bases de competició. En 
esports individuals no hi ha limitacions 
de nombre.

Programació tècnica: la programació 
tècnica ha sigut elaborada per les 
entitats col·laboradores seguint les 
bases generals de la FEM.

Condicions: les categories benjamí 
i aleví són mixtes i, així, poden 
participar en el mateix equip xiquets i 
xiquetes.

Les categories infantil, cadet i juvenil 
es diferencien per sexe en masculines 
i femenines; no obstant això, en la 
competició municipal es permet la 
participació de xiquetes en equips 
masculins, sempre que tinguen l’edat 
corresponent i el permís del pare/mare 
o tutor.

Excepcionalment, les categories 
poden variar quant a sexes i anys de 
naixement, i així es reflectirà en les 
bases de competició específiques 
de cada esport. En la categoria 
benjamí i aleví no hi ha classificacions. 
Els partits, trobades o jornades 
són sempre de caràcter amistós i 
educatiu.
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1.2.6. Avaluació quantitativa

>> Nombre de participants totals en la temporada 2015/ 2016

Esport FDM % Fora VLC 
en FEM

% Fora VLC 
en FEM Conselleria % Conselleria Total

Conselleria + FEM % Total

Atletisme 1036 10,07  % 244 23,55  % 201 4,21  % 1237 8,21  %

Escacs 80 0,78  % 21 26,25  % 51 1,07  % 131 0,87  %

Bàdminton 116 1,13  % 26 22,41  % 0 0,00  % 116 0,77  %

Handbol 312 3,03  % 0 0,00  % 363 7,60  % 675 4,48  %

Bàsquet 3595 34,94  % 778 21,64  % 1205 25,21  % 4800 31,86  %

Esgrima 131 1,27  % 0 0,00  % 0 0,00  % 131 0,87  %

Futbol Sala 3220 31,30  % 444 13,79  % 17 0,36  % 3237 21,48  %

Hoquei 564 5,48  % 38 6,74  % 0 0,00  % 564 3,74  %

Rugbi 269 2,61  % 84 31,23  % 319 6,68  % 588 3,90  %

Voleibol 634 6,16  % 179 28,23  % 50 1,05  % 684 4,54  %

Multiesport 331 3,22  % 61 18,43  % 0 0,00  % 331 2,20  %

Pilota 0 0,00  % 0 0,00  % 231 4,83  % 231 1,53  %

Judo 0 0,00  % 0 0,00  % 288 6,03  % 288 1,91  %

Frontenis 0 0,00  % 0 0,00  % 27 0,56  % 27 0,18  %

Halterofília 0 0,00  % 0 0,00  % 28 0,59  % 28 0,19  %

Orientació 0 0,00  % 0 0,00  % 175 3,66  % 175 1,16  %

Triatlón 0 0,00  % 0 0,00  % 23 0,48  % 23 0,15  %

Gimn. aeròbica 0 0,00  % 0 0,00  % 57 1,19  % 57 0,38  %

Educació Especial 0 0,00  % 0 0,00  % 366 7,66  % 366 2,43  %

Natació 0 0,00  % 0 0,00  % 79 1,65  % 79 0,52  %

Vela 0 0,00  % 0 0,00  % 26 0,54  % 26 0,17  %

Tenis de Taula 0 0,00  % 0 0,00  % 13 0,27  % 13 0,09  %

Tenis 0 0,00  % 0 0,00  % 12 0,25  % 12 0,08  %

Colpbol 0 0,00  % 0 0,00  % 1248 26,11  % 1248 8,28  %

Total 10288 100,00  % 1875 18,23  % 4779 100,00  % 15067 100,00  %

>> Detall dels participants en la FEM en la temporada 2015 / 2016

  Categories Gènere

  Prebenjamí Benjamí Aleví Infantil Cadet Juvenil Masculí Femení

Atletisme 0 256 189 281 229 81 421 615

Escacs 0 41 23 0 16 0 73 7

Bàdminton 0 9 30 51 19 7 65 51

Handbol 0 167 145 0 0 0 192 120

Bàsquet 0 749 1031 762 645 408 1885 1710

Esgrima 0 67 17 24 20 3 87 44

Futbol Sala 0 928 922 524 316 530 2898 322

Hoquei 0 160 136 113 96 59 364 200

Rugbi 0 115 154 0 0 0 257 12

Voleibol 0 46 165 150 140 133 68 566

Multiesport 331 0 0 0 0 0 240 91

Total 331 2538 2812 1905 1481 1221 6550 3738
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1.2.7. Avaluació qualitativa
Al llarg d’este curs s’han seguit les 
estratègies següents:

a) Informatització. Inscripció per 
Internet: es realitza a través d’una 
aplicació informàtica. El 100  % de 
les inscripcions s’han realitzat  per 
Internet. A més, la informatització 
de les inscripcions ens ha possibilitat 
generar una base de dades que 
permetrà realitzar en el futur estudis 
estadístics amb major facilitat.

b) Imatge, mitjans de comunicació 
i difusió. Actualització contínua 
de la pàgina web: després de 
l’actualització de la pàgina es va 
millorar, en general, la comunicació 
amb els participants, concretament 
en els apartats d’informació i 
documentació, inscripció, informació 
sobre ampliacions, consulta de 
reglaments, calendaris i classificacions, 
inserció de notícies, etc. A més, es 
van incorporar enllaços amb totes 
les federacions, la qual cosa permet 
al participant o persona interessada 
navegar per Internet des de la mateixa 
pàgina de la FEM. Difusió en els 
mitjans de comunicació: s’han editat 
quinzenalment articles sobre el joc 
net, l’esport infantil, la competició 
escolar en les pàgines dels periòdics 
contractades per la FEM. L’objectiu 
d’esta edició és difondre el missatge 
esportiu, del joc net i els valors implícits 
que comporta la pràctica esportiva. 
S’ha ampliat la informació relativa a la 
campanya “Valora el Joc Net”.

c) Projectes
S’han transmés orientacions des de 
la FEM a les federacions i entitats 

col·laboradores per a elaborar els 
projectes tècnics, mantenint un 
format comú i uns paràmetres 
equitatius.

S’han renovat els reglaments 
adaptats a l’edat dels participants 
com en anteriors cursos. Al llarg 
de tot el curs els responsables 
federatius s’han reunit amb els 
responsables de la FEM per a 
analitzar la posada en marxa d’este 
reglament tècnic i disciplinari, i han 
presentat algunes millores que s’han 
anat aplicant progressivament. Els 
equips i participants, en general, han 
anat adaptant-se als nous canvis.

d) Projecte multiesport
Este projecte ha sigut dirigit a 
xiquets i xiquetes de 1r i 2n curs 
de Primària (6 i 7 anys). Es tracta 
d’activitats multiesportives, jocs que 
han sigut modificats i s’organitzen 
en forma d’estacions per les quals cal 
passar i resoldre l’exercici proposat. 
Dos federacions han proposat 
jornades de miniolimpíades 
adaptades a les seues modalitats 
esportives: voleibol i rugbi.

e) Preu
El preu d’inscripció als participants en 
este programa ha pujat 1 €. 
El preu ha sigut establit en 13 € 
per als esports col·lectius que 
s’organitzen en sistema de lliga, i de 
8 € per als esports individuals que 
s’organitzen en jornades o trobades. 
La recaptació ha sigut realitzada 
per les entitats esportives que 
organitzen els distints campionats. 
a FEM manté l’oficina tècnica 
encarregada del control i seguiment 

de l’activitat, i subvenciona les 
entitats compensant la despesa 
produïda pels campionats una vegada 
recaptat l’ingrés dels participants.

f) Valoració del “Joc Net
En el curs 2014/15 es va posar en 
marxa el projecte “Valora el Joc 
Net”, en què s’avaluen, per part 
d’entrenadors i àrbitres, els altres 
agents que participen en la partit o 
trobada (jugadors, públic i entrenador 
de l’equip adversari).

1.2.8.  Projectes específics 
desenvolupats en este 
programa:

Durant el curs 2015/16 s’ha 
desenvolupat el programa de 
Miniolimpíades que ja fa deu anys que 
es du a terme.

a) Miniolimpíades
Les Miniolimpíades són una activitat 
multiesportiva que s’emmarca dins 
del programa dels Jocs Esportius 
Municipals (JEM) de la ciutat de 
València, dirigida als xiquets de 
primer cicle de Primària, és a dir, 
nascuts en els anys 2007 i 2008 
i en què participen xiquets dels 
centres escolars i clubs de la ciutat de 
València.

Este curs han participat 331 escolars, 
enquadrats en 45 equips que 
pertanyen a 31 entitats.

Els seus objectius són:
–  Oferir la possibilitat de participar a 

xiquets de primer cicle de Primària 
en una jornada ludicoesportiva 
com a complement a l’Educació 
Física.

>> Equips participants 2015/2016
Esport Benjamí Aleví Infantil Cadet Juvenil Total

Handbol 17 15 - - - 32

Bàsquet 56 80 61 54 36 287

Futbol Sala 75 74 41 25 44 259

Rugbi 11 13 - - - 24

Voleibol 7 15 12 11 12 57

Hoquei 17 14 11 9 6 57

Total 183 211 125 99 98 716
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–  Introduir estos xiquets en l’esport 
de forma progressiva, adaptant les 
pràctiques esportives a les seues 
capacitats evolutives.

–  Incidir en el desenvolupament dels 
patrons motors bàsics a través de 
les pràctiques esportivomotrius 
que plantegen estes formes 
jugades.

Les principals normes que regulen 
esta activitat són les següents:

–  Les jornades s’estructuren en forma 
de circuit de sis a huit estacions en 
funció dels equips participants.

–  En cada una de les estacions 
els participants disfruten d’una 
activitat d’aproximadament 15 
minuts de duració.

–  Les activitats que es troben els 
participants són jocs modificats 
representatius dels esports oferits 
en el programa dels Jocs Esportius 
Municipals.

–  Cada entitat participant ha de 
formar equips d’entre sis i huit 

xiquets acompanyats per un 
monitor. La participació serà mixta.

Al finalitzar les jornades s’entreguen 
premis a tots els participants i es 
realitza un reconeixement públic a 
l’equip amb major puntuació.
S’han desenvolupat cinc jornades que 
són les següents: 
-  15 de novembre de 2014. Ciutat de 

les Arts i les Ciències.
-  31 de gener de 2015. Poliesportiu de 

Natzaret.
-  7 de març. Poliesportiu Tram III.
-  18 d’abril. Poliesportiu de Beteró.
-  30 de maig. Platja de les Arenes.

b) Valora el Joc Net 
La temporada passada es va posar 
en marxa el projecte “Valora el Joc 
Net” en què s’avaluen, per part 
d’entrenadors i àrbitres, els altres 
agents que participen en el partit o 
trobada (jugadors, públic i entrenador 
de l’equip adversari). Tots els 
entrenadors de les entitats inscrites 
s’han compromés a realitzar l’enquesta 
postpartit que s’ha confeccionat amb 

este fi. Es tracta d’una enquesta en 
suport informàtic que pot contestar-
se de forma molt senzilla i ràpida des 
de qualsevol dispositiu electrònic, 
ordinador, mòbil, tauleta, etc.

Per a firmar el compromís i arreplegar 
el manual i les claus d’accés a 
esta senzilla aplicació informàtica 
(enquesta “Valora el Joc Net”), els 
entrenadors i/o els responsables de 
les entitats inscrites van assistir a 
una reunió, en el Complex Esportiu 
Cultural de la Petxina (saló d’actes) 
i van firmar un document de 
compromís amb el projecte.

Esta nova proposta d’acció té per 
objecte el desenvolupament d’una 
aplicació informàtica, sota entorn 
web i adaptada a la navegació 
en dispositius mòbils, basada en 
la realització de qüestionaris de 
valoració per part de tres perfils 
d’usuaris/agents (observadors) 
qualificats: àrbitre de la trobada, 
tècnic esportiu 1 i tècnic esportiu 2.
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Cada trobada esportiva compta amb 
la valoració de quatre qüestionaris (u 
per cada entrenador i dos per l’àrbitre). 
Es tracta d’un mètode econòmic, 
accessible i automàtic, ja que permet als 
agents contestar el qüestionari des d’on 
vullguen. La versatilitat que s’oferix tant 
amb el mòbil com a través d’Internet, 
permet poder realitzar la valoració en 
qualsevol lloc.

La finalitat d’esta avaluació és valorar 
els aspectes relacionats amb el joc net, 
avaluar el comportament dels agents 
participants en la competició (jugadors, 
entrenadors, àrbitres i públic) i els seus 
objectius són:
- Que les entitats es preocupen per 

fomentar i controlar el joc net entre  
els seus participants i en els seus 
respectius entorns o àmbits d’actuació. 

-  Que els tècnics i àrbitres es 
comprometen amb el foment del 
joc net, donant-li una importància 
prioritària en l’exercici de l’activitat.

-  Premiar i/o destacar les entitats i 
persones que millor representen els 
principis del joc net.

-  Que els participants prenguen 
consciència del que significa l’esperit 
esportiu del joc net en la pràctica 
esportiva i s’hi comprometen.

Els qüestionaris permeten mesurar, 
a través d’indicadors de “joc net”, 
el comportament i l’actitud dels 
participants en les trobades esportives 
dels JEM. La seua aplicació pràctica es 
desenvolupa per a sis esports d’equip, 
en les seues diferents categories 
esportives (nivell, edat i sexe): bàsquet, 
handbol, futbol sala, hoquei, rugbi i 
voleibol.

Els qüestionaris es configuren a través 
d’indicadors arreplegats en les 19 
preguntes elaborades. El sistema 
de valoració establix una escala de 
puntuació de l’1 al 5, sent 1 “mai” i 5 
“sempre”.

Els subjectes (agents participants en la 
trobada) que s’han d’observar són els 
següents:
- Jugadors (valorats per l’àrbitre i el 
tècnic rival).

- Tècnic (valorat per l’àrbitre i el tècnic 
rival).

- Públic (valorat per l’àrbitre i el tècnic 
rival).

- Àrbitre (valorat pels dos tècnics).

Els agents encarregats de realitzar 
l’avaluació contesten a un senzill i breu 
qüestionari a través de l’aplicació per 
al mòbil o d’Internet. Les dades poden 
registrar-se una vegada finalitzada 
la trobada i fins a cinc dies després, 
evitant solapar la valoració de més 
d’una trobada. Cada agent accedix als 
qüestionaris a partir d’una contrasenya 
individual generada per l’administrador 
de la ferramenta.

En el cas dels àrbitres, estos, a més, 
poden assignar-se directament un partit, 
ja que és difícil preveure les designacions 
federatives d’àrbitres amb suficient 
antelació perquè s’arreplegue de forma 
automàtica en la base de dades de 
competició.

Les dades s’emmagatzemen en 
una base de dades creada, a què 
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es vinculen els calendaris de les 
federacions, els agents encarregats 
de realitzar la valoració i la resta de 
camps necessaris.

El tractament d’estos resultats 
genera una informació significativa 
que s’estructura de la manera 
següent:
 - Puntuació obtinguda pels àrbitres 

(una, mitjana dels dos entrenadors). 
Avaluació realitzada per cada un dels 
entrenadors (dos).

-  Puntuació obtinguda per cada 
entrenador (dos). 
Avaluació realitzada per l’entrenador 
rival. 
Avaluació realitzada per l’àrbitre.

-  Puntuació obtinguda pels jugadors 
(dos). 
Avaluació realitzada per l’entrenador 
rival. 
Avaluació realitzada per l’àrbitre.

- Puntuació obtinguda pel públic (dos). 
Avaluació realitzada per l’entrenador 
rival. 
Avaluació realitzada per l’àrbitre.

- Puntuació general per equip (dos, 
mitjana de les tres puntuacions 
anteriors).  
Avaluació realitzada per l’entrenador 
rival. 
Avaluació realitzada per l’àrbitre.

-  Puntuació obtinguda pel públic (dos).  
Avaluació realitzada per l’entrenador 
rival. 
Avaluació realitzada per l’àrbitre.

- Puntuació general per equip (dos, 
mitjana de les tres puntuacions 
anteriors). 
Avaluació realitzada per l’entrenador 
rival.  
Avaluació realitzada per l’àrbitre.

De totes estes puntuacions, només 
l’última és pública, i les altres es 
mantenen en l’àmbit de la privacitat 
de l’organització. No obstant això, esta 
informació pot servir per a conéixer la 
valoració de l’acció dels àrbitres, per 
part dels organitzadors; i la valoració 
de l’acció dels respectius entrenadors 
i jugadors per part de cada una de les 
entitats participants, si així ho sol·liciten 
a la FEM.

Per a poder calcular la mitjana de les 
valoracions dels qüestionaris, s’han de 
contestar totes les preguntes.

Les puntuacions es publiquen junt 
amb la classificació tradicional, per 
punts, de manera que els participants 
puguen conéixer tant els resultats 
esportius (nombre de victòries, 
derrotes o empats, tants a favor i en 
contra i puntuació), com la classificació 
respecte al valor del “joc net” de cada 
una de les entitats participants.

Quant als resultats observats 
s’exposen en la taula superior.

Quant als àrbitres, cal destacar que 
en la majoria dels casos són valorats 
positivament, encara que seria 
necessària una major implicació en 
algun dels esports.

Per tot això, és necessari de cara a la 
temporada que ve, reforçar el programa 
de Joc Net, instant entrenadors i 
àrbitres que hi participen, donada la 
seua importància per al programa. Este 
objectiu s’ha plantejat per a incloure’l 
en les bases de competició i fer que el 
programa es consolide dins dels JEM.

1.3.  ESTRATÈGIA D’INTERVENCIÓ 
DAVANT DE LA VIOLÈNCIA 
OBSERVADA EN ALGUNES 
SITUACIONS DEL 
FUTBOL ESCOLAR 
A LA CIUTAT

La ciutat de València disposa de 
18 camps de futbol de caràcter 
municipal, que són gestionats, 
majoritàriament, per clubs de futbol, 
a través de convenis de col·laboració 
amb la Fundació Esportiva Municipal. 
Són 28 les entitats esportives amb 
activitats de futbol base que utilitzen 
estes instal·lacions esportives 
municipals donant servici a més de 
5.600 jóvens (371 equips de futbol).

La FEM exercix el control en la 
gestió d’estes instal·lacions (apartat 
administratiu i comptable), a més 
de responsabilitzar-se del seu 
manteniment.

Esta estratègia es concreta en les 
iniciatives següents:

a) Comissió d’experts
Este grup de treball, format per 
representants del món del futbol en 
els diferents àmbits, va concloure el 
seu treball d’anàlisi amb el dictamen 
següent:
1. La falta en els clubs d’una 

cultura de futbol base educativa. 
Cap club treballa a favor de 
la violència, però, en general, 
excepte escasses excepcions, no 
s’aborda l’aspecte educatiu com 
un element que forme part de 
la identitat dels clubs i les seues 
escoles.

Esport Total equips Equips per 
sota de 3

%equips per 
sota de 3

Bàsquet 284 77 27,11%

Handbol 32 19 59,37%

Futbol sala 258 73 28,30%

Hoquei 29 8 27,58%

Rugbi 22 7 31,81%

Voleibol 35 4 11,43%

Total 660 188 28,50%

>> Valoració mitjana

∑ Valoració equips/Nre. Equips

Esport ∑ Puntuació 
equips Nre. d’equips Puntuació 

mitjana
Bàsquet 989,39 284 3,48
Handbol 84,735 32 2,65
Futbol sala 882,24 258 3,42
Hoquei 72,61 29 2,50
Rugbi 77,33 22 3,51
Voleibol 135,45 35 3,87
Total 2241, 75 660 3,40
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2. Objectiu: guanyar, guanyar 
i guanyar. Generalment, es 
perseguix el resultat i la victòria 
per damunt de qualsevol altre 
tipus d’objectiu formatiu.

3. En la majoria dels casos de futbol 
escolar hi ha una absència de 
titulació i formació adequada.

4. Influència negativa dels pares 
(pressió als menors).

5.  Finalment, s’observa en els clubs 
un excessiu interés econòmic 
en la gestió del futbol base. 
Normalment, el futbol base 
finança altres apartats del 
club. Les quotes que els pares 
paguen, superiors a les d’altres 
esports, han de garantir almenys 
aspectes educatius.

b)  L’actuació davant de les causes 
de producció de violència en el 
futbol base

1r. Conscienciar els clubs en la 
cultura educativa esportiva.
Les juntes directives han aprovat 
i firmat el compromís d’adhesió 
al Codi d’Ètica Esportiva aprovat 
pel Consell d’Europa, el text de 
les recomanacions que, a manera 
de “decàleg”, ha elaborat un grup 
d’experts i, així mateix, per a cada 
temporada, un Programa Educatiu 
Esportiu que han presentat davant 
de la FEM.

2n. Funcions de director esportiu i 
delegat de camp
Cada club de futbol base de la ciutat 
té un director esportiu encarregat 
de complir i fer complir el programa 
educatiu esportiu de l’entitat i de 
retre’n comptes al col·lectiu social 
mateix i a la FEM. Així mateix, en 
cada instal·lació esportiva municipal, 
cada club ha designat un delegat 
de camp responsable d’emetre 
informe d’incidents a la FEM a un 
correu electrònic que es va crear 

per a tal efecte (incidencias@
fdmvalencia.es). El delegat podrà 
valdre’s d’observadors, així com dels 
mecanismes que el conveni establix 
per a exercir el dret d’admissió.

3r. Titulacions dels tècnics  
esportius en el futbol base 
Conscients de la necessitat que 
entrenadors i directors esportius 
compten amb una titulació adequada, 
com ja ocorre en la resta d’esports, la 
FEM va convindre amb la Conselleria 
d’Educació, institució competent en 
l’expedició de titulacions esportives, 
l’establiment d’un procés de transició 
perquè, com a límit l’any 2013, ja no 
poguera haver-hi cap entrenador 
sense la titulació corresponent.

Durant el curs 2014/15 s’ha portat 
el control sobre els equips de futbol 
i s’han trobat encara entrenadors 
sense titulació. L’objectiu és que 
per al curs 2015/16 el 100 % dels 
entrenadors estiguen qualificats.
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4t. Compromís de FEM-clubs-
Federació

Fruit del compromís entre totes les 
parts responsables d’aconseguir un 
futbol base sense violència, la FEM 
ha posat en marxa les iniciatives 
següents: 

1. S’ha establit una via permanent 
de comunicació amb el Comité 
de Competició de la Federació 
Valenciana de Futbol.

2. S’ha adoptat l’acord de la Junta 
Rectora que permet aconseguir 
que clubs amb conveni o que 
siguen usuaris preferents d’una 
instal·lació pública, assumisquen 
jurídicament les obligacions 
tendents a complir els objectius 
que la Comissió ha proposat.

3. S’ha estudiat la possibilitat de 
tindre observadors propis que 
informen respecte de l’evolució 
de les activitats esportives en 
les instal·lacions de la ciutat 
durant el cap de setmana.

5é. Activitats realitzades

a) Aplicació informàtica per al 
control de la gestió dels camps: 
esta aplicació informàtica facilita 
el procés de control dels camps de 
futbol per part dels diferents servicis 
de la FEM.

Cal destacar, en relació amb el tema 
que ocupa a esta Comissió, l’obligació 
dels clubs de presentar un projecte 
i memòria de les activitats que 
exercix, l’aportació d’un reglament 
de règim intern de l’entitat per a 
regular els comportaments dels 
seus membres, la ferramenta 
de comunicació d’incidències i 
l’acceptació del compromís d’adhesió 
a les recomanacions del Codi d’Ètica 
Esportiva, la Carta Europea i les 
recomanacions de la campanya “Amb 
respecte guanyem tots”.

A més, les incidències es comuniquen 
a través d’esta ferramenta 

informàtica, centralitzant d’esta 
manera totes les funcions de control i 
seguiment a través d’esta plataforma 
informàtica.

b) Campanya “Amb respecte 
guanyem tots”:durant estos últims 
mesos s’ha continuat promovent 
esta campanya per mitjà d’accions 
de difusió i publicació en premsa 
d’articles i notícies; publicació en 
el blog d’articles amb temàtica 
relacionada amb els valors en l’esport; 
col·locació de cartelleria i publicitat 
estàtica en les instal·lacions 
esportives.

c) Posada en marxa del projecte 
“Valora el Joc Net”: el projecte 
“Valora el joc net” és una acció 
encaminada a la valoració del 
comportament esportiu (joc net) dels 
diferents agents que interactuen 
en l’acte/trobada esportiva, dins 
del programa dels Jocs Esportius 
Municipals. Les valoracions es 
realitzen a través d’Internet per 
qualsevol dispositiu (PC, portàtil, 
mòbil…) i es registren en una base de 

dades de la FEMV, cosa que permet 
seguir la trajectòria esportiva dels 
esportistes, entrenadors i àrbitres al 
llarg de tot l’any i observar si la seua 
conducta respon als valors del joc 
net.

A més, es publica la classificació 
general de joc net dels equips 
(mitjana de valoració de jugadors, 
entrenador i públic acompanyant). 
Al final de temporada les persones 
o entitats que hagen aconseguit un 
major nivell en la dita classificació 
reben un reconeixement, premi per la 
seua esportivitat.

Esta acció contribuïx a l’objectiu 
estratègic de promoure i premiar el 
comportament esportiu com a alterna-
tiva a les conductes violentes que de 
vegades apareixen en les trobades es-
portives. La seua aplicació va dirigida a 
la base, als menors, buscant incidir en 
la seua formació esportiva des de les 
primeres edats. En estos moments són 
sis esports els que s’han sumat a este 
projecte. Seria desitjable estendre el 
projecte al futbol base. 
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1.4.  ESCOLES ESPORTIVES 
MUNICIPALS D’ESTIU

El projecte EEE 2015 s’ha 
desenvolupat al llarg dels mesos 
de juny, juliol i agost. Les activitats 
esportives han sigut organitzades 
per entitats que habitualment 
dirigixen les activitats d’EE. Este 

projecte ha comptat amb el suport i 
col·laboració de la FEM, que ha cedit 
les seues instal·lacions esportives 
municipals.

Es pretén completar la formació de 
l’alumne de les Escoles Esportives al 
promocionar l’esport per a tots, com 
a mitjà d’ocupació del temps lliure 

i medi educatiu ideal dels nostres 
jóvens, durant el període de vacacions 
escolars d’estiu. En l’actual edició, 
ve a unir-se a l’habitual finalitat 
de relació entre l’esport i el medi 
ambient o naturalesa que ha derivat 
en activitats organitzades fora de 
la ciutat, amb activitats esportives 
urbanes que s’han desenvolupat en 

>> Escoles Esportives Municipals. Places oferides en la temporada 2015/ 2016 

Nom de l’escola Organitzador Data Places

Piscina Benicalap Fed. Bàsquet del 22 de juny fina al 30 de juliol 150 places setmana

Pol. Benimaclet Fed. Bàsquet i Fed. Esgrima CV del 22 de juyt al 30 de juliol 150 places setmana

Pol. Beteró Fed. Hoquei del 15 de juny al 31 de juliol 100 places setmana

Complex Educatiu Xest Fed. Voleibol del 22 de juny al 3 de juliol 100 places setmana

English Summer School Fed. Bàdminton del 22 de juny al 17 de juliol 30 places quinzena

Campus futbol femení Club Marítim Fem  Del 22 de juny al 17 de juliol  70 places torn

Lluita platja Club Lluita Marítim de l’1 de juny al 31 de juliol 30 places quinzena

Campus Multiesportiu Petxina C. Escacs Ciutat Vella del 22 de juny al 31 de juliol 100 places setmana

Voleibol platja Fed. Voleibol del 15 de juny al 31 de juliol 40 places torn

Karate Fed. Karate de l’1 al 26 de juny 60 places total

Atletisme Fed. Atletisme del 22 al 27 de juny 100 places setmana

Piragüisme Club Marítim València del 22 de juny al 29 d’agost 10/12 places torn
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els poliesportius municipals i altres 
instal·lacions esportives de la ciutat, 
susceptibles d’acollir estos projectes 
esportius.

Segons establix el projecte, les 
activitats susceptibles de suport 
municipal han de respectar una sèrie 
de condicions prèvies (habituals, 
d’altra banda, en la relació entre la FEM 
i estes entitats). Finalment, han sigut 
12 els projectes presentats i 4.280 les 
places oferides.

D’altra banda, el projecte d’EEE ha 
permés la participació d’alumnes 
provinents dels Servicis Socials de 
l’Ajuntament. Les places reservades 
per a estos alumnes estan finançades 
per la FEM pel que correspon a 
l’abonament de les quantitats 
establides com a preu a les entitats 
organitzadores que han suportat el 
gasto. Finalment, van ser 22 alumnes 
els que es van beneficiar d’estes 
ajudes, i han disfrutat d’entre una i 
cinc setmanes d’activitat.

1.5.  RELACIÓ DE DOCUMENTACIÓ 
I PROTOCOL QUE S’HA 
DE SEGUIR PER A 
AUTORITZAR I/O DONAR 
SUPORT A LES ACTIVITATS 
ESPORTIVES AMB MENORS 
ORGANITZADES PER ALTRES 
ENTITATS

S’ha requerit a les entitats 
organitzadores d’activitats esportives 
per a menors que aporten un projecte 
a l’inici i una memòria de l’activitat al 
final, que haurà d’arreplegar, com a 
mínim, les dades reflectides en la taula 
superior.

1.6.  JOCS TRADICIONALS

L’Ajuntament de València té 
subscrit, així mateix, un conveni de 
col·laboració amb la Federació Jocs-
Esports Tradicionals de la CV per al 
foment i la recuperació del nostre 
patrimoni lúdic, especialment els jocs 
populars.

Les actuacions desenvolupades 
en 2015 com a conseqüència del 
mencionat conveni, han sigut les 
següents:

-  El programa “Tradició i Salut”, 
destinat a persones majors de 
65 anys. Es realitza, de dilluns a 
divendres, en els centres municipals 
d’activitats de persones majors.

-  El programa “Promoció General. Jocs 
en Família” destinat a la població 
de la ciutat sense distinció d’edats. 
Es realitza els dissabtes en quatre 
jardins de València de manera 
rotatòria.

-  El Programa de “Jocs al Barri”, 
destinat a realitzar activitats en 
quatre/cinc barris de la ciutat durant 
el mes de juliol.

>>  Dades necessàries per a l’autorització d’activitats esportives amb menors 
organitzades per altres entitats 

 Activitat
- Denominació
- Breu descripció (modalitat esportiva, objectius, tipus o caràcter de l’activitat,…)

Organitzador
- Nom de l’entitat/persona organitzadora
- Nom del responsable i càrrec

Instal·lació utilitzada
- Nom de la/les IE utilitzades
- Localització
- Espai/s utilitzat/s per a l’activitat
- Equipament i material utilitzat 

Participants
- Edat i sexe (nombre d’alumnes per torn)
- Nre. total de participants
- Ràtio nre. de participants: tècnic/espai/participants
- Nre. participants amb discapacitat (*)
- Nre. participants estrangers (*)

Recursos temporals
- Horari (dia i hora) amb indicació de la duració de la sessió/activitat

Recursos de personal
- Nom del/dels tècnic/s esportiu/s, amb la seua titulació 
- Funcions del/dels tècnic/s esportiu/s (monitor, coordinador, director...)
- Anys d’experiència en l’activitat (*)
- Altres persones que intervenen en l’activitat (nom, titulació si fóra necessària)

Recursos didàctics i metodològics
- Valoració de l’activitat (ha de fer referència al projecte presentat)
- Informació facilitada als pares/tutors
- Activitats complementàries/extraordinàries (*)

Recursos financers
- Preu de l’activitat per unitat (incloent-hi descomptes, altres variacions)
- Bonificacions, exempcions del preu (incloent-hi normes que en regisquen la concessió)
- Liquidació del pressupost de l’activitat (gastos i ingressos)
- Subvencions (si n’hi ha hagut)

Programa Actuacions Edats Participants

Tradició i Salut 161 +65 4079

Promoció General 39 Totes 2975

Jocs al Barri 24 Totes 535

Total 224 7589
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L’Ajuntament de València, a través 
de la Regidoria d’Esports, Sanitat 
i Higiene i la Fundació Esportiva 
Municipal, organitza i col·labora al 
llarg de l’any en un important nombre 
d’esdeveniments esportius.

Des de la Fundació Esportiva 
Municipal es planifica el calendari 
d’esdeveniments esportius que 
tenen lloc en la ciutat, treballant 
coordinadament amb els diferents 
servicis implicats, com ara el Servici de 
Domini Públic, Policia Local, Servici de 
Transports i Circulació, EMT i FGV, etc.

La FEM organitza directament els 
esdeveniments següents:
–  Circuit Divina Pastora Seguros de 

Carreres Populars (10 proves).
– Patinada Popular.
–  Dia de la Bicicleta.
–  Travessia nadant al Port de València.
–  Sant Silvestre Popular.

En la resta d’esdeveniments que 
tenen lloc a la ciutat, la FEM hi 
participa de diferent manera, ja 
siga col·laborant econòmicament, 
assessorant tècnicament els 
organitzadors o ajudant en la difusió 
de l’esdeveniment. Els esdeveniments 
que apareixen en esta memòria 
són tots aquells de què la FEM ha 
tingut constància, bé perquè els ha 
organitzat directament, bé perquè 
ha participat en la seua coordinació o 
difusió.

En la ciutat se celebren, a més, 
altres esdeveniments dels quals, de 
vegades, no tenim constància, ja siga 
perquè tenen lloc en instal·lacions 
privades o bé en espais en què 
l’Ajuntament no té competència.

Per a ordenar millor els 
esdeveniments s’ha plantejat la 
classificació següent:

-  Grans esdeveniments. Per la seua 
naturalesa transcendixen l’àmbit 
de la Comunitat Valenciana i de 
vegades l’àmbit nacional. Suposen 
el desplaçament d’esportistes i 
espectadors a la nostra ciutat i 
normalment impliquen una estada 
com a mínim d’una nit.

-  Altres esdeveniments. Tenen 
caràcter més local. Poden ser de 
participació oberta o limitada.

-  Carreres Populars. Representen 
una part important dels 
esdeveniments celebrats en la ciutat. 
S’utilitza la marca “València Ciutat 
del Running” per a donar a conéixer la 
gran diversitat de carreres populars 
celebrades en la nostra ciutat.

-  Circuit Divina Pastora Seguros 
de Carreres Populars. Està en un 
apartat diferenciat, ja que formen 
un programa específic compost de 
deu carreres amb característiques 
semblants i són organitzades 
directament per la FEM.

2.1.  GRANS ESDEVENIMENTS
Durant l’any 2015 han tingut lloc en la 
nostra ciuta diferents esdeveniments 
esportius de modalitats molt diverses.

La característica principal d’estos 
esdeveniments és que congreguen 
a esportistes i espectadors de fora 
de la Comunitat Valenciana i que 
l’esdeveniment esportiu té una 
rellevància important dins de la seua 
modalitat esportiva.

Dins d’estos grans esdeveniments 
hi ha dos carreres populars, com la 
Marató i la Mitja Marató de València, 
que apareixen en este apartat i en 
l’apartat “Altres carreres populars”.
En els esdeveniments següents la 
FEM n’ha col·laborat activament en 
l’organització:

35a Marató València Trinidad 
Alfonso

La marató València Trinidad 
Alfonso, organitzada per la 
Societat esportiva Correcaminos 
i l’Ajuntament de València, va ser, 
en la 35 edició, més gran que mai, i 
s’ha consolidat com la prova que més 
públic mobilitza. La ciutat del running 
es va llançar als carrers per a animar 
als corredors. Un desplegament 
sense precedents que va situar 
una animació cada 200 metres 
del recorregut, amb més de 150 
disseminades pel circuit.
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En l’apartat esportiu, el kenyà John 
Mwangangi va batre el rècord del 
circuit, que al seu torn és la millor 
marca en sòl espanyol amb 2h06:13, 
esborrant de les llistes el límit anterior 
de Félix Keny (2h07:14), que datava 
de 2013. En dones, la namíbia Beata 
Naigambo va defendre amb èxit el 
seu triomf de l’any anterior, però amb 
un crono quasi quatre minuts més 
ràpid, la qual cosa va suposar una nova 
plusmarca de la carrera amb 2h26:57.

La prova valenciana consolida la seua 
posició en el calendari de maratons 
internacionals com una cita ineludible i 
amb un circuit propici per a aconseguir 
marques esportives de referència. 
Unes xifres que l’han col·locada com la 
millor d’Espanya segons la RFEA.

Una de les claus per a l’èxit esportiu i 
de participació de la Marató València 
Trinidad Alfonso, amb més de 
16.500 corredors inscrits (+8.500 del 

10k), va ser la implicació i participació 
del públic. Un esperit que ja es va viure 
en l’edició anterior, però que enguany 
va desbordar totes les expectatives, 
marcant fites i records inesborrables 
per al running, que van poder ser vistos 
per televisió en el món sencer. 
Un gran aparador per a la ciutat de 
València en el que és, sens dubte, el seu 
gran esdeveniment esportiu.

La nota de color la van posar, per segon 
any consecutiu, les comissions falleres, 
gràcies al concurs Running Faller 
d’animació. Les falles van omplir de 
color, animació i vistositat el recorregut, 
amb coreografies, disfresses i animats 
càntics.

XVIII València Triatló
Este esdeveniment s’ha convertit en 
un dels més importants de la seua 
modalitat a nivell nacional. En total 
van arribar a meta 2.581 participants 
en el conjunt de les diferents proves 

(olímpica, esprint, superesprint, 
paratriatló, triatló de la dona, esprint 
relleus, olímpic relleus).

Ambient i emoció a pesar de la pluja La 
pluja va ser protagonista no invitada 
en la segona jornada de València 
Triatló. Després d’un solejat dissabte, 
la ciutat aparegué coberta i amb pluja 
moderada, creant un nou escenari 
en què mai s’havia desenvolupat 
l’esdeveniment.

No obstant això, l’oratge no va minorar 
l’ànim dels triatletes que es van donar 
cita en la línia d’eixida. El privilegi de 
nadar en les aigües tranquil·les de la 
dàrsena va permetre que la natació es 
desevolupara amb total normalitat per 
a després extremar les precaucions 
en el tram ciclista. Finalment, el 
gran suport del públic i l’animació 
de la carrera a peu va espentar els 
esportistes cap a la meta, ubicada en 
l’edifici Veles e Vents.

>>Grans esdeveniments 2015 
Dia Mes Denominació Lloc

23 i 24 Gener Trofeu Internacional d’Hoquei Herba Ciutat de València Pol. Mare de Déu del Carme Beteró
9 al 25 Febrer Torneig Internacional 4 Nacions d’Hoquei Herba Pol. Mare de Déu del Carme Beteró

14 Febrer III Copa Clubs Veterans Pista Coberta (Campionat d’Espanya) Velòdrom Lluís Puig
24 a l’1 Feb-mar II Torneig Internacional de Beisbol València Camp de Beisbol Riu Túria

7 i 8 Març XLII Campionat d’Espanya Júnior en Pista Coberta Velòdrom Lluís Puig
11 al 15 Març Open Internac. Vela Olímpica de la Comunitat Valenciana – VIII Master Golden Series Real Club Nàutic de València
11 i 12 Abril 18 Festival Internacional de Catxerulos Ciutat de València Platja Malva-rosa

26 Abril Fase Nacional Categoria Absoluta d’Espasa Femenina Poliesportiu Benimaclet
2 al 3 Maig Campionat d’Espanya Rugbi sub-18 i Torneig Nacional a València Camp de Rugbi Riu Túria

16 Maig Campionat Nacional de Street Workout IEE Municipal
1 i 2 Juny GP Internacional de Ciclisme en Pista i Campionat d’Espanya de ciclisme en pista adaptat Velòdrom Lluís Puig

10 al 21 Juny Preolímpic d’Hoquei femení Pol. Mare de Déu del Carme Beteró
10 al 21 Juny Woman’s Hoquei World League Semifinal València 2015 Pol. Mare de Déu del Carme Beteró
28 a 5 Juny-juliol Silver Cup 2015 Mundial Juvenil Vela classe Finn Marina Reial Juan Carlos I

28 Juny Campionat Espanya Triatló MD A300w. València 113 Platja de les Arenes
1 al 5 Juliol Campionat Espanya Vòlei Platja Platja Malva-rosa

10 al 12 Juliol XVII Trofeu S.M La Reina de Vela-Campionat d’Espanya ORC Real Club Nàutic de València
15 a 19 Juliol Campionat Espanya de Waterpolo categoria júnior Poliesportiu Natzaret

1 i 2 Agost Festival Internacional d’Escacs València Bressol Centre Esportiu Cultural Petxina
31 Agost 10a etapa de la 70 a Volta Ciclista a Espanya Marina Reial Juan Carlos I

5 i 6 Setembre XVIII València Triatló Marina Reial Juan Carlos I Diversos
18 Octubre 25a Mitja Marató València Trinidad Alfonso Marina Reial Juan Carlos I
15 Novembre 35a Marató València Trinidad Alfonso Pont Montolivet

23 al 29 Novembre Master World Padel Tour València 2015 Fira de València P5
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2.2.  ALTRES ESDEVENIMENTS

Al llarg de l’any tenen lloc en la nostra 
ciutat un altre grup molt extens de 
proves, trofeus, campionats, etc. de 
les diverses modalitats esportives, 
generalment organitzades per 
les corresponents federacions 

esportives, i altres vegades clubs 
de la ciutat o empreses del sector, 
comptant de vegades amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de 
València i la seua Fundació Esportiva 
Municipal.

L’objectiu que tenen com a comú 
denominador estos esdeveniments 
és el foment de la pràctica esportiva, 
ja siga invitant el ciutadà a ser 
partícip actiu de l’activitat o bé com a 
espectador d’esta.

>> Altres esdeveniments 2015

Dia Mes Acte Eixida/Celebració

24 Gener Espanya es mou. València Pont Exposició

31 Gener II Miniolimpíada. Natzaret Poliesportiu Natzaret

31 Gener Campionat Autonòmic Rugbi sub-12, sub-10, sub-8 Camp de Rugbi Túria

1 Febrer Lliga en Pista ciclisme Comunitat Valenciana Velòdrom Lluís Puig

6, 7 i 8 Febrer III Congrés Mediterrani de Ioga Centre Esportiu Cultural Petxina

20 al 22 Febrer VI Fòrum Internacional de Pilates Ciutat de València Centre Esportiu Cultural Petxina

21 i 22 Febrer II Concurs d’Enganxalls de Tradició, Ciutat de València Jardins del Túria

25-26 Abril VI Campionat ‘Divertint-se amb l’atletisme’ Velòdrom Lluís Puig

27-1 Feb-mar II Jocs Olímpics Pureza de María Estadi del Túria

27-1 Feb-mar Esquaix Open Masters València 2015 Diverses seus

1 Març Trofeu AOS - Pista Velòdrom Lluís Puig

7 Març III Miniolimpíada. Llit Túria Estadi del Túria

7 Març Primera partida Final Circuit Bancaixa Pilota Trinquet Pelai

9 Març Campionat Autonòmic d’Espasa M-20 Poliesportiu Benimaclet

15 Març Orange Rugby Challenge València Camp de Rugbi Tram IV

28 i 29 Març Campionat Autonòmic Lliga de Pista Comunitat Valenciana Velòdrom Lluís Puig

31 al 5 Març - abril XVI Trofeu Internacional de Bowling Ciutat de València Cosmic Bowling

11 Abril Escoles de Ciclisme. IX Trofeu FEM-Valencia Inmediac Palau Velòdrom Lluís Puig

11 i 12 Abril 3r. Torneig d’Escoles Ciutat del Rugbi de València Poliesportiu Quatre Carreres

12 Abril II OPEN PESCA EN CAIAC Voltants Marina Reial

16 al 19 Abril III VLC Boat Show Edifici Veles e Vents

18 Abril IV Miniolimpíada Poliesportiu Beteró

25 Abril Trofeu Màster Ciclisme Pinedo Pinedo

25 Abril XVI Torneig Nac. Rànquing de Valencia Espasa Femenina cat. absoluta Poliesportiu Benimaclet

25 Abril V Trofeu Social Club Peña Ciclista Pinedo Pinedo

26 Abril Màster Ciclisme Castellar-l’Oliveral Castellar

26 i 27 Abril Campionat Autonòmic de Creuers ORC Marina Reial Juan Carlos I

1 al 3 Maig Copa d’Espanya classes Làser Radial i Làser Estàndard Marina Reial Juan Carlos I

8 Maig V Coleolimpíades Diocesanes Tram III

10 Maig IV Trofeu Ciutat de València de Tir amb Arc Tram III

16 Maig Trofeu Ciclista EE Castellar-l’Oliveral Castellar

16 Maig Trofeu Ciclista Cadet Castellar-Oliveral Castellar

19 al 23 Maig València Sailing Week (52 Súper sèries) Edifici Veles e Vents
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Dins de l’apartat “Altres esdeveniments” 
la FEM va organitzar directament els 
esdeveniments següents:

XVI Patinada Popular Ciutat de 
València
Va tindre lloc el 21 de juny a les 09:30 h 
amb eixida i arribada en l’esplanada de 
la Marina Reial Juan Carlos I. El format 
de la prova va canviar respecte a anys 
anteriors i els participants van poder 
patinar lliurement durant una hora 
pel circuit de 3,3 km que rodejava la 
Marina Real. Va haver-hi una inscripció 

de 650 participants amb una aportació 
d’un euro cada u, que va ser destinada 
íntegrament a la Fundació Dasyc, 
que realitza projectes encaminats a 
la prevenció de l’exclusió social amb 
xiquets i jóvens, persones de la tercera 
edat, dones i persones amb alguna 
discapacitat.

XXIII Travessia nadant 
al Port de València
Va tindre lloc el 26 de juliol i va comptar 
amb la col·laboració de la Federació de 
Natació de la Comunitat Valenciana.

Va haver-hi dos distàncies, de 2.000 m 
i 750 m, amb eixida i arribada en la 
dàrsena interior de la Marina Reial Juan 
Carlos I de València. En el conjunt de les 
dos proves realitzades hi hagué un total 
de 1.000 participants arribats a meta.
 
XIX Dia de la Bicicleta 
 Es va celebrar el 20 de setembre 
amb eixida i arribada des del passeig 
de l’Albereda sobre un recorregut de 
7,5 km que va variar respecte a l’edició 
anterior i va discórrer pel centre de la 
ciutat.

31 Maig  Passeig Solidari Fundació Jesús María Tram III  

30 Maig II Torneig Hoquei Platja València 2015 Platja Malva-rosa  

30 Maig V Miniolimpíada Platja Malva-rosa

31 Maig XIII Triatló Popular de València (Pinedo) Platja Pinedo  

6 Juny IX Travessia nadant Platja Pinedo Platja Pinedo  

13 al 15 Juny VI Marató de Pesca Golf de València amb caràcter solidari Marina Reial Juan Carlos I  

14 i 15 Juny Campionat Autonòmic i Trofeu Club Antares de GAM Poliesportiu Cabanyal  

18 al 21 Juny XXI Saló del Cavall València FIECVAL Centre Hípic Equitecnic  

21 Juny XVI Patinada Popular Ciutat de València Marina Reial Juan Carlos I  

27 i 28 Juny Desafiament Best Cicling 2015 Marina Reial Juan Carlos I  

3 al 5 Juliol XIX Torneig Internac. Seven Rugbi Platja Tauró – Ciutat de València Platja Malva-rosa  

4 Juliol V Open Vòlei Platja Platja Malva-rosa 

10 a 12 Juliol XIX  Trofeu Futvòlei Open Ciutat de València Platja les Arenes  

12 Juliol III Marxa Cicloturista Avapace  Velòdrom Lluís Puig (exteriors) Platja de la Malva-rosa  

17, 18 i 19 Juliol XXII Trofeu de Futbol Platja Ciutat de València Platja de la Malva-rosa

23-2 Juliol-agost Campionat d’Europa Júnior Femení Handbol Poliesportiu Cabanyal  

26 Juliol XXIII Travessia nadant al Port de València. Marina Reial Juan Carlos I  

31 al 2 Juliol-agost I Campionat ‘EsHandbol Ciutat de València Platja de la Malva-rosa  

10 al 12 Agost Corregudes de Joies Pinedo Platja Pinedo

4 Octubre XXII Trofeu Ciutat de València - Presentació del València Bàsquet Pavelló Font Sant Lluís  

4 Setembre 5a Volta Ciclista Província de València Velòdrom Lluís Puig

5 Setembre XIV Trofeu de Birles-platja Ciutat de València Platja de la Malva-rosa  

6 i 7 Setembre Regates Vela Llatina Albufera de València

13 Setembre XXI Dia de la Pilota Valenciana, final Mundial de pilota a mà Plaça de l’Ajuntament  

18 al 28 Setembre Concurs de Tir i Arrossegament Ciutat de València  Esplanada Tram IX Riu Túria  

20 Setembre XIX Dia de la Bicicleta Passeig Albereda

21 Setembre Patinada Nocturna Plaça de l’Ajuntament

27 Setembre X Marxa Cicloturista de la Comunitat Valenciana Velòdrom Lluís Puig (exteriors)

3 Octubre Marxa Cicloturista Ciutat de València Marina Reial Juan Carlos I

3 i 4 Octubre III València Cavall Tram IX Riu Túria

9 al 12 Octubre Campionat Espanya Aleví Beisbol amb màquina de Llançar Camp Beisbol  

18 Octubre XVI Trofeu de Patinatge Artístic FEM Av. del Port

13 Desembre XX Ciclocross Internacional Ciutat de València Tram IV Riu Túria
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Va haver-hi 3.144 participants que van 
pagar l’euro solidari de la inscripció, que 
va ser íntegrament donada a UNICEF 
per a la campanya 1€=2 vacunes.

2.3. CARRERES POPULARS

En els últims anys ha crescut 
enormement la celebració de carreres 
populars a la ciutat. Els organitzadors 
solen ser clubs, entitats esportives, 
associacions sense ànim de lucre 
i, de vegades, empreses. Cada any 
entren noves peticions a la FEM per a 

organitzar noves carreres. Normalment, 
les noves peticions són orientades cap 
als Jardins del Túria, ja que en via pública 
intentem que no coincidisca més d’un 
esdeveniment esportiu.
 
Dins d’este apartat, la FEM va organitzar 
directament la XXXII Sant Silvestre 
Popular Valenciana.

En esta edició es va batre rècord de 
participació, amb 15.017 inscripcions 
que van pagar un euro cada una, 
quantia que es va donar íntegrament 

a l’Associació Payasospital. Esta ONG 
realitza la seua labor principalment en 
els hospitals on estan els xiquets que 
patixen càncer o altres malalties que 
requerixen llargues estades. A més, 
La Caixa, patrocinador principal de 
l’esdeveniment, va donar una quantitat 
extra de 10.000 euros a esta associació. 
 
Hi ha molta gent que participa en 
esta prova sense dorsal, per la qual 
cosa pensem que es va poder haver 
arribat als 17.000 participants. 
17.000 participantes.

>> Carreres Populars 2015

Dia Mes Acte Participants Eixida/Celebració

11 Gener 10K Divina Pastora València 10.133 Passeig de l’Albereda

1 Febrer 10K RFEA Rexona Street Run 10Km 1.617 Passeig de l’Albereda

8 Febrer IV Carrera de les Empreses Valencianes 951 Estadi del Túria

15 Febrer IV Carrera Solidària pel Poble Sahrahuí 305 Riu Túria (al costat de l’estadi)

22 Febrer V Carrera Corre per una causa: corre per l’educació 10K 300 Estadi del Túria

1 Març III 15K València Oberta al Mar 4.331 Marina Real Juan Carlos I

8 Març II Carrera 10KFem Dia de la Dona Esportista 1.695 Av. del Mestre Rodrigo

12 Abril Carrera i Marxa Solidària, Un Batec per a Nayra 261 Passeig Marítim

15 Abril I Carrera Popular SED “Córrer junts per la diabetis” 300 Riu Túria

18 Abril V Run for Parkinson 200 Riu Túria

19 Abril XI Carrera de la Dona 12.000 Av. del Port

3 Maig II Ekiden València - Marató per relleus 3.654 Riu Túria

10 Maig III Holi Run - Carrera dels colors 12.000 Marina Reial

16 Maig XXVI Cross Escolar Poblats Marítims 300 Platja de la Malva-rosa

17 Maig 33a Volta a Peu a València 15.000 Albereda

7 Juny III Carrera Solidària Popular Creu Roja 1.854 C/ Alboraia

13 Juny III 15K Nocturna València Banco Mediolanum 8.779 Av. del Port

14 Juny III Carrera En Manada”Bioparc València 1.600 Tram III

14 Juny Circuit MOU-TE (Alter València) 200 Marina Real

10 Juliol Flash Run 700 Marina Reial Juan Carlos I

30 Agost III Volta a Peu a Benicalap 2015 200 Benicalap

6 Setembre II 10K de l’Horta Castellar-l’Oliveral 729 Castellar

27 Setembre 1a Color Run 6.000 Marina Reial

18 Octubre 25a Mitja Marató València Trinidad Alfonso 10.859 Marina Reial Juan Carlos I

24 Octubre 2a Edició Carrera Xafaxarcos Borbotó 300 Borbotó

31 Octubre II Halloween Road 1.500 Marina Reial Juan Carlos I

15 Novembre 35a Marató València Trinidad Alfonso (simultànies) 14.103 Pont Montolivet

15 Novembre 10 K València Trinidad Alfonso (simultànies) 7.633 Pont Montolivet

13 Desembre XXVIII Pas Ras al Port de València 2.341 J.J. Dòmine

19 Desembre IV Sanitas Marca Running Series València 653 Av. Tarongers

30 Desembre XXXII Sant Silvestre Popular Valenciana 17.000 C/Xàtiva
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2.4.  CIRCUIT DIVINA PASTORA DE 
CARRERES POPULARS DE LA 
CIUTAT DE VALÈNCIA

Es tracta de carreres a peu en els 
diferents barris de València, amb 
distàncies compreses entre 5,5 i 
6,5 km. S’establix una classificació 
general per categories i una altra per 
equips. L’edat mínima per a poder 
participar és de 12 anys. El Circuit 2015 
l’han compost deu carreres.
 
Al final del Circuit es premia els tres 
primers de la classificació general 
(masculina i femenina), els tres primers 
de cada categoria, els tres primers 
equips i l’equip més nombrós.

Els objectius més importants que 
perseguix este programa són:

1.  Aconseguir que la població de 
València participe i practique una 
activitat fisicoesportiva en el seu 
temps d’oci en els diferents barris, 
basada en una de les pràctiques més 
comunes i fàcils de dur a terme, la 
carrera contínua.

2.  Generar en la població de València 
un hàbit higienicosaludable per al 
manteniment i la millora de la seua 
qualitat de vida a través d’esta 
modalitat esportiva.

3. Fomentar l’esport en família.

El Circuit Divina Pastora està 
organitzat per la Fundació Esportiva 
Municipal de València en col·laboració 
amb diverses associacions i entitats 
esportives, el patrocini de Divina 
Pastora Seguros, i la col·laboració 
de la Fundació Trinidad Alfonso, 
Intersport, Coca-Cola i Serrano.

Enguany el soci solidari del Circuit 
va ser l’ONG Càritas València que 
desenvolupa diferents projectes 
entre els grups socials més 
desfavorits.
 
En el moment de la inscripció els 
corredors podien aportar entre un 
i tres euros solidaris. Després de 
finalitzar el Circuit el total recaptat 
per a Càritas València va ser de 
4.931 €.

Evolució de la 
participació
La mitjana de participació per carrera 
ha disminuït lleugerament respecte a 
l’edició de 2014 en què van participar 
una mitjana de 6.113 corredors. En 
2015 la mitjana de participació va ser 
de 5.899 participants per prova. Cal 
dir que en la Carrera per la Salut va 
ploure des de l’inici de la prova i, així 
i tot, la participació va superar els 
3.300 corredors.

La inscripció al Circuit ha passat de 
8.039 participants en 2014 a 8.274 en 
2015.

En valors absoluts, la participació 
femenina ha passat de 2.250 inscrites 
en 2014 a 2.616 en 2015, 
incrementant-se un 16,2 %.

>> XI Circuit Divina Pastora Segurs 2015 

Data Denominació Col·laborador local Distància

25/gen 17a Carrera Popular Tortugues CA Tortugues 6.100 m

22/feb 4a Carrera Universitat de València- Servei d’Educació Física 
i Esports Universitat de València, Servei d’Educacio Física i Esports 5.300 m

22/mar 6a Carrera per la salut “Junts Podem” Col·legi Oficial de Metges, CD Galeno i València Basket Running Team 6.200 m

26/abr 2a Carrera José Antonio Redolat CA Redolat Team 6.200 m

31/maig 1a Carrera Never Stop Running “Nunca te rindas” CA Never Stop Running 5.050 m

21/ juny 6a Volta a Peu del Llevant, UE Llevant, UE 5.800 m

13/set 39a Volta a Peu als Barris de Sant Marcel·lí i Sant Isidre Associació de Veïns Sant Marcel·lí i Associació de Veïns Sant Isidre 6.100 m

4/oct 6 Volta a Peu de les Falles de València Col·legi Art Major de 
la Seda Junta Central Fallera 6.150 m

8/nov 15a Volta a Peu al Cabanyal Germandat Santíssim Crist del Salvador 5.800 m

29/nov 15a Volta a Peu Solidària “És Possible” Associació És Possible i CE És Possible 6.400 m
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Per gènere, la inscripció femenina ha 
suposat un 31,8 % davant del 28 % de 
l’any anterior i la masculina el 68,2 %.

2.5.  ESTUDIS D’IMPACTE 
EN LA CELEBRACIÓ DE 
DIVERSOS ESDEVENIMENTS 
ESPORTIUS

2.5.1.   Impacte 35 Marató 
Trinidad Alfonso 2015

L’economia valenciana ha ingressat 
quasi 17 milions d’euros gràcies 
al gasto turístic corresponent a la 
celebració de la Marató València 
Trinidad Alfonso en 2015; és a dir, 
un 66 % més que l’any anterior. Eixe 
augment implica que cada euro invertit 
en l’organització d’esta prova es 
traduïx en 6,2 euros en el dit sentit, la 
qual cosa s’explica per l’increment del 

nombre de participants, sobretot els 
procedents de fora de la ciutat. Estes 
xifres es deduïxen de l’estudi que 
l’Institut Valencià d’Investigacions 
Econòmiques (IVIE) elabora 
anualment des del 2011 sota la 
direcció de Joaquín Maudos, catedràtic 
d’Economia de la Universitat de 
València i director adjunt de l’IVIE, amb 
vista a analitzar l’impacte econòmic de 
la carrera que organitzen la Societat 
Esportiva Correcaminos i el consistori 
de la ciutat.

L’altra gran dada d’este informe 
indica que l’economia valenciana s’ha 
beneficiat d’un increment de renda 
de 10,2 milions d’euros amb motiu 
de l’última edició d’esta carrera, un 
55 % superior a la de 2014, quan 
l’augment de la renda va ser de 
6,6 milions d’euros. En concret, esta 

quantitat apuntada per l’IVIE suposa 
que cada euro gastat en la seua 
organització es traduïx en 3,5 euros 
de renda en l’economia valenciana. 
En este sentit, una vegada més, el 
sector servicis concentra la major 
part de la renda generada, amb un 
87,6 %, on l’hostaleria és la punta de 
llança.
 
D’altra banda, l’informe apunta que 
l’organització de la Marató València 
Trinidad Alfonso ha requerit una 
despesa total de 2.950.705 euros, 
finançats per mitjà d’una col·laboració 
publicoprivada. L’Ajuntament de 
València assumix un 6 % del gasto 
(166.911 euros), mentre que el gros 
(un 62 %) depén de l’aportació de 
col·laboradors i patrocinadors, que 
sumen 1.825.939 euros. Els diners 
restants (un 32 %) és cobert amb 

>> Evolució inscrits/participants

Edició Inscrits Hi participen Finalitzen* Completen*
I CIRCUIT 513 381 130 7
II CIRCUIT 1.305 1.018 217 32
III CIRCUIT 2.432 1.743 796 132
IV CIRCUIT 3.707 2.862 1.138 367
V CIRCUIT 5.001 4.421 1.864 498
VI CIRCUIT 5.748 5.042 2.145 619
VII CIRCUIT 6.447 5.525 1.950 633
VIII CIRCUIT 7.017 6.533 2.525 852
IX CIRCUIT 7.883 7.354 2.788 852
X CIRCUIT 8.039 7.484 2.495 522
XI CIRCUIT 8.274 7.525 2.448 549

Finalitzen*: corredors que han participat en mínim de huit proves
Completen*: corredors que han participat en totes les proves

>> Dades de participació en l’XI Circuit Divina Pastora

Carrera Hi participen
17a Carrera Popular Tortugues 7.672
4a Carrera UV. Servei d’Educació Física i Esports 7.971
6a Carrera per la Salut “Junts Podem” 3.356
2a Carrera José Antonio Redolat 7.075
1a Carrera Never Stop Running “Nunca te rindas” 5.930
6a Volta a peu Llevant UE 6.055
39a Volta a Peu als Barris de Sant Marcel·lí i Sant Isidre 4.954
6a Volta a Peu de les Falles Col·legi Art Major de la 
Seda 5.885

15a Volta a Peu al Cabanyal 5.047
15a Volta a Peu Solidària És Possible 5.054
Mitjana de participants 5.889

>>  Evolució del nre. de dones 
inscrites al Circuit

Edició Participen
I CIRCUIT 78

II CIRCUIT 131

III CIRCUIT 259

IV CIRCUIT 676

V CIRCUIT 911

VI CIRCUIT 1.144

VII CIRCUIT 1.448

VIII CIRCUIT 1.645

IX CIRCUIT 1.986

X CIRCUIT 2.250

XI CIRCUIT 2.616
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els recursos generats per la carrera. 
Amb tot, la Marató València Trinidad 
Alfonso consolida la seua capacitat 
com a font de riquesa per a la ciutat. 
De fet, la primera prova conjunta 
de Marató i 10K analitzada per l’IVIE 
en 2012 va presentar un retorn 
econòmic de 1,3 milions d’euros en 
gasto turístic, davant dels 17 milions 
aconseguits en 2015. A més, la 
carrera és impulsora d’ocupació: en 
l’última edició va propiciar 408 llocs 
de treball, especialment en els 
àmbits d’hostaleria i comerç.

El perfil del turista per la Marató 
València Trinidad Alfonso
L’enquesta realitzada per l’IVIE 
permet establir un perfil del turista 
que mobilitza esta carrera. Els 
corredors nacionals solen viatjar 
en grups de tres persones i s’allotgen 

dos o tres nits, mentre que els 
internacionals programen els seus 
viatges amb fins a sis persones en 
total i prolonguen la seua estada fins 
a tres o quatre dies.

Esta diferència també es dóna en 
termes econòmics: els turistes 
esportius que vénen de l’estranger 
gasten una mitjana de 89,2 euros 
al dia, davant dels 85,8 euros dels 
espanyols. En definitiva, els primers 
aporten el 68 % dels ingressos 
obtinguts per turisme, mentre que els 
segons, un 32 %.

Enquesta de satisfacció
A més de l’estudi d’impacte econòmic, 
l’IVIE va realitzar en 2015 una 
enquesta de valoració entre 4.350 
dels corredors que van participar 
en la Marató València Trinidad 

Alfonso. La valoració global que els 
enquestats van fer de la prova és d’un 
8,6 punts sobre 10. Els aspectes més 
valorats són la meta sobre l’aigua de 
la Ciutat de les Arts i les Ciències de 
València, l’animació als carrers de la 
ciutat i el recorregut.

L’enquesta també desprén una 
intenció molt elevada de recomanar 
la prova per part de tots els que l’han 
corregut (4,8 punts sobre 5). A més, 
tant els servicis turístics com els 
d’informació i atenció al corredor i 
acompanyants aconseguixen nivells 
de satisfacció molt elevats.

2.5.2.  Impacte València 
Triatló 2015

Estudi realitzat per la 
Universitat de València
Resum impacte econòmic
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En esta edició, la despesa efectuada 
per l’organització ha sigut de 
205.252,51 euros, destacant els 
gastos en recursos humans i altres 
gastos de la gestió esportiva de 
l’esdeveniment com les partides més 
importants. El gasto de l’organització 
efectuat a la Comunitat Valenciana va 
ser de 193.130,90 euros.
 
El gasto mitjà diari efectuat pels 
turistes que van participar com a 
esportistes en la prova va ser de 
115,19 euros, mentree que el gasto 
total va ser de 305,1 euros. L’estada 
mitjana d’este col·lectiu va ser de 
2,6 dies. D’altra banda, el gasto mitjà 
dels turistes que acompanyaven els 
participants o eren espectadors de 
la prova va ser de 60,7 euros per dia i 
de 161,8 euros per al total de l’estada. 
L’estada mitjana va ser de 2,7 dies.

El gasto total a València imputat 
a la celebració de l’esdeveniment 
esportiu ascendix a 860.754 euros. 
D’eixa quantia, l’estimació del gasto 
realitzat a València pels participants 
(1.062) i els acompanyants i 
espectadors (2.124) procedents de 
fora de València en el triatló és de 
667.624 euros (77,56 % del total). 
D’altra banda, els gastos efectuats 
a València per a l’organització 
de l’esdeveniment ascendixen a 
193.130,90 euros (22,44 % del 
total). D’esta manera, per cada euro 
de gasto en l’organització de la 
competició, es generen 4,7 euros a 
través del gasto turístic que realitzen 
els visitants durant la seua estada a 
València.

El gasto associat al triatló (tant en 
organització com el gasto “turístic” 

dels visitants) s’ha traduït en la 
generació de 1.756.533 euros en 
forma de producció, 957.502 euros 
en forma de renda (valor afegit, 
açò és, sous i salaris i beneficis) i en 
la generació i/o manteniment de 
19,4 ocupacions equivalents-any. Del 
total de renda generada, el 76,66 % 
(733.829 euros) correspon al gasto 
dels visitants, mentre que el 23,36 % 
(223.673 euros) restant té el seu 
origen en el gasto en l’organització 
del triatló.

Els resultats mostren que el gasto 
que ha sigut necessari realitzar per a 
organitzar l’esdeveniment esportiu 
(205.252,5 euros), per cada euro 
gastat en l’organització, s’han generat 
4,7 euros en l’economia valenciana, 
a més de crear 19,4 ocupacions 
equivalents-any.
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2.5.3.  Impacte València 
Boat Show 2015

Estudi realitzat per 
la Universitat de València
L’evolució del perfil de l’assistent 
al VLC Boat Show que residix a 
València no ha experimentat canvis 
substancials en les últimes edicions, 
i els residents en la ciutat són els que 
representen el major percentatge de 
visitants. No obstant això, al voltant 
d’una quarta part dels visitants són 
turistes procedents d’altres províncies 
o comunitats del territori nacional i 
estrangers.
 
En esta edició la despesa efectuada 
per l’organització ha sigut de 
121.294,58 euros, destacant la 
publicitat com partida més important 
(44.115 euros) i els gastos en 
infraestructures (37.892,29 euros). 
D’este gasto, l’efectuat amb 
proveïdors de la Comunitat Valenciana 
ha sigut de 88.379,58 euros.
 
El gasto mitjà diari efectuat pels 
turistes que van vindre amb motiu 

principal de la celebració del saló 
nàutic va ser de 136,75 euros, 
mentre que el gasto total va ser de 
285,13 euros. L’estada mitjana va ser 
de 2,1 dies. D’altra banda, el gasto 
mitjà diari dels expositors de fora 
de València va ser de 317,63 euros, 
mentre que el gasto total va ser de 
1.588,1 euros. L’estada mitjana d’este 
grup va ser de cinc dies.

El gasto total a València imputat a la 
celebració del VLC Boat Show 2015 
ascendix a 765.215 euros. D’eixa 
quantia, l’estimació del gasto realitzat 
a València pels visitants i expositors 
procedents de fora de la província 
de València en el VLC Boat Show és 
de 711.015 euros (92,92 % del total). 
D’altra banda, els gastos efectuats a 
València per a l’organització del saló 
nàutic ascendixen a 54.200 euros 
(7,08 % del total).

El gasto associat al VLC Boat Show 
(tant en organització com el gasto 
“turístic” dels visitants i expositors) 
s’ha traduït en la generació de 
1.556.785 euros en forma de 

producció, 851.236 euros en forma 
de renda (valor afegit, açò és, sous 
i salaris i beneficis) i en la generació 
i/o manteniment de 18,3 ocupacions 
equivalents-any. Del total de renda 
generada, el 92,92 % (791.007 euros) 
correspon al gasto dels visitants, 
mentre que el 7,08 % (60.229 euros) 
restant té el seu origen en el gasto en 
l’organització del saló nàutic. Respecte 
a l’ocupació generada, destaca la 
importància relativa dels impactes 
associats el gasto turístic, ja que 
generen el 94,17 % del total.
 
Els resultats mostren que el gasto 
que ha sigut necessari realitzar 
per a organitzar el VLC Boat Show 
2015 (121.294,58 euros) ha permés 
generar 851.236 euros de renda a 
València. Per tant, per cada euro 
gastat en l’organització, s’han generat 
5,86 euros en l’economia valenciana, 
principalment pel gasto dels turistes, 
a més de crear 18,3 ocupacions 
equivalents-any. Així mateix, per 
cada euro de diners públics invertit 
en la subvenció de l’esdeveniment 
(en total 42.000 euros) s’han generat 



MEMÒRIA 2015 FDM  47

16,93 euros en l’economia valenciana 
(851.236 euros de renda).

L’esdeveniment té un impacte social 
positiu entre els residents que hi van 
assistir. Així, la majoria dels visitants 
residents en la ciutat que van ser 
entrevistats, tant en l’edició de 2014 
com en la 2015, es mostrava d’acord 
o totalment d’acord en aspectes 
com que l’esdeveniment contribuïx 
a generar beneficis econòmics per a 
la ciutat, atrau turistes a la ciutat, és 
una oportunitat per als comerços i 
els negocis locals, és una oportunitat 
per a l’entreteniment, promociona els 
esports nàutics i millora l’aparença de 
les instal·lacions i infraestructures 
de la zona. També la majoria dels 
residents enquestats es mostrava 
en desacord o totalment en desacord 
davant de possibles impactes 
negatius com que la celebració de 
l’esdeveniment pot provocar danys en 
el medi ambient i causa alteracions en 
la vida diària dels residents.

La valoració del VLC Boat Show 2015, 
tant pels turistes com pels  
residents enquestats, va ser 
satisfactòria o molt satisfactòria 
en tots els aspectes consultats, 
destacant sobretot els relacionats 
amb l’horari de les jornades, 
les dates en què se celebrava 
l’esdeveniment i el recinte triat 
per l’organització. També es van 
mostrar satisfets amb les activitats 
proposades, els expositors i la 
restauració. Així mateix, la majoria 
dels residents i turistes consultats 
es van mostrar satisfets o molt 
satisfets amb l’organització general 
de l’esdeveniment (84,1 % i 77,3 %, 
respectivament).

L’evolució de les valoracions dels 
visitants per a les tres edicions del 
VLC Boat Show comparades (2013, 
2014 i 2015), mostren puntuacions 
semblants, sense importants 
oscil·lacions o canvis en les 
percepcions dels visitants.

En algunes àrees l’evolució des de 
l’edició de 2013 fins a la de 2015 és 
positiva; tal és el cas de la valoració 
de la restauració o dels expositors. 
Només s’aprecia una evolució 
negativa en les valoracions 
atorgades pels visitants en el recinte 
en què se celebra el saló nàutic.  
Els aspectes millor valorats pels 
visitants en les tres edicions 
coincidixen amb el recinte triat, les 
dates, l’horari i l’organització del VLC 
Boat Show.

Finalment, la majoria de visitants 
i expositors té la intenció de 
continuar assistint al VLC Boat Show 
en l’edició de 2016, recomanarà a 
altres persones l’assistència a este 
esdeveniment i parlarà bé del VLC 
Boat Show a altres persones si li 
pregunten. Els turistes que van visitar 
el saló nàutic es van mostrar molt 
satisfets amb l’elecció de la ciutat 
com a destinació turística i amb 
l’experiència viscuda en esta.
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3.1.  LA GESTIÓ 
D’INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES

A l’Ajuntament de València la forma 
de gestió de l’esport adoptada, tal 
com reconeix la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local (LBRL) vigent, combina 
la gestió directa amb la indirecta 
conformant un model mixt, en què 

es pretenen i busquen beneficis 
esportius i socials abans que res, 
però sense descuidar els aspectes 
econòmics imprescindibles.

Entre les funcions de la FEM està la 
del control de totes les instal·lacions 
esportives independentment 
del tipus de gestió utilitzat, per a 
aconseguir que el servici es preste 
amb totes les garanties de qualitat 

i es complisquen totes les normes 
aplicables en cada cas.

Este control consistix, 
fonamentalment, en la recollida 
d’informació relativa a memòries, 
informes mensuals, pòlisses RC, 
contractes de manteniment, 
planificacions d’activitats, etc., 
de totes les instal·lacions; en la 
transmissió dels acords i directrius 
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que es marquen des de la FEM; en el 
compliment dels protocols de qualitat 
establits per a esta segons la Norma 
ISO, i en l’elaboració d’informes sobre 
el desenvolupament de la gestió en 
les instal·lacions.

3.1.1.  Descripció de l’activitat
En l’actualitat, en la ciutat de 
València, les instal·lacions són 
gestionades de forma directa a 
través de la mateixa Fundació 
Esportiva Municipal, o a través de 
l’externalització de la gestió per  
mitjà de convenis amb clubs o 
federacions, o bé per mitjà de 
concessions administratives a 
empreses privades.
 
Les instal·lacions que en tenen 
externalitzada la gestió tenen 
l’obligació de complir una sèrie de 
premisses marcades en les mateixes 
clàusules dels convenis i/o en les de 
les concessions. Estos aspectes són 
comuns a totes estes per a intentar 
seguir la política esportiva establida 
per l’Ajuntament.

3.1.2. Objectius
-Controlar el desenvolupament dels 
servicis en les instal·lacions esportives 
independentment del tipus de gestió.

-Controlar i arreplegar la informació 
sol·licitada des de la FEM: memòries 
anuals, informes mensuals, planificació 
esportiva anual, pòlissa de RC, 
inventari de béns, documentació de 
manteniment, etc.

-Entregar la documentació i 
informació rellevant per al correcte 
desenvolupament dels servicis en 
les instal·lacions en gestió indirecta/
directa.

-Controlar el compliment de les 
clàusules establides en els contractes 
per part de les entitats gestores de 
les diferents instal·lacions en gestió 
indirecta (visites a instal·lacions i 
recollida d’informació).

-Realitzar informes sobre el 
funcionament de les instal·lacions en 
gestió indirecta/directa.

-Resoldre problemes ocorreguts en 
les instal·lacions en gestió indirecta/
directa.

3.1.3.  Població a qui 
s’adrecen els cursos

La població diana a què s’adreça esta 
secció està conformada per tota la 
població de la ciutat de València, ja 
que en cada una de les instal·lacions 
es duen a terme activitats destinades 
a tots els segments d’edat, bé siga 
a través d’activitats aquàtiques o 
activitats en sec.

3.2.  INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES MUNICIPALS 
(IEM)

A continuació s’exposa una taula 
descriptiva en què s’indiquen les 
instal·lacions esportives municipals 
de València. Així mateix, també 
hi ha un altre grup d’instal·lacions 
de caràcter menor, per la seua 
configuració, com es pot veure en les 
taules adjuntes.

Títol del curs Cursos esportius: activitats fisicoesportives en sec

Continguts 
Gimnàstica de manteniment, aeròbic, tonificació, ioga, tai-txi, balls de saló, balls llatins, body pump, step, pilates, arts 
marcials, aeròbic infantil, body life, spinning, combotraining, stretching, gimnàstiques suaus, cardio power, aerodance, 
condicionament físic, body balance, altres

Qui poden fer este curs? A partir de 16 anys
Quan? Durant tota la setmana
A quina hora? De 08:00 a 23:00 hores
On? Instal·lacions esportives municipals
Quants? Per grups
Què costa? En funció de l’activitat i hores setmanals. Segons preus públics de la ciutat de València
Qui els impartix? Monitors titulats

Títol del curs Cursos esportius: activitats aquàtiques

Continguts  Natació adults, natació escolar, natació preescolar, bebés, natació adaptada, aiguagim, natació terapèutica, 
aiguafitness, natació pre/postpart, natació 3a edat, natació rehabilitació, altres

Qui poden fer este curs? A partir d’1 any
Quan? Durant tota la setmana
A quina hora? De 08:00 a 23:00 hores
On? Instal·lacions esportives municipals
Quants? Individualment i per grups

Què costa? En funció de l’activitat, hores setmanals i temporada (piscina coberta o a l’aire lliure). Segons preus públics de la ciutat 
de València

Qui els impartix? Monitors titulats
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Finalment s’inclou la relació de les 
instal·lacions esportives elementals 
de la ciutat de València, 
la característica de les quals és 
estar obertes al seu ús lliure i 
espontani, per la seua ubicació, 
generalment en el marc de parcs i 
jardins de la ciutat. La relació és la 

que seguix, on s’aprecia un augment 
respectea anys anteriors, motivat 
per la incorporació 
d’algunes construïdesper altres 
regidories i que han passat a  
formar part del cens controlat 
per la FEM per realitzar-ne el 
manteniment.

3.3. DADES DE LES ACTIVITATS
3.3.1.   Nombre d’activitats 

per instal·lació
La següent taula reflectix el nombre 
d’activitats fisicoesportives diferents 
que es duen a terme en les instal·lacions 
esportives municipals. L’oferta és molt 
semblant a la de l’any anterior.

Instal·lacions esportives elementals
Montolivet
El Grau (a)
Benimaclet
Els Tendetes
Na Rovella (a)
Tres Forques (b)
Benimàmet (a)

Tres Forques (a)
Na Rovella (b)
Jardí Túria Tram II
Fonteta de Sant Lluís
Marxalenes
La Creu Coberta
Camí Fons
Trinitat
Torrefiel (a)
L’Illa Perduda
Morverdre
La Creu del Grau
Benimàmet (b)
Tres Forques (c)
Tres Forques (d)
Malilla
Carpesa
Campanar (a)
Soternes
Camí Real
Torrefiel (b)
El Palmar (a)
Ciutat Jardí
Massarrojos
Perellonet (a)
Aiora (a)
El Palmar (b)
Penya-Roja (b)
La Carrasca (a)
Sant Isidre
Arrancapins
Grau (b)
Aiora (b)
Castellar
La Torre
Campanar (b)
Perellonet (b)
La Carrasca (b)
Sant Antoni
L’Amistat
Patraix
La Raiosa
Forn d’Alcedo

Instal·lacions esportives municipals
Camp de Softbol-Beisbol Tram VI
Camp Rugbi Tram V
Centre Esportiu de laa Creu del Grau
Centre Municipal de Pilota Valenciana
Complex Esportiu Cultural d’Abastos
Complex Esportiu Cultural de Patraix
Complex Esportiu Cultural de la Petxina
Complex Esportiu d’Orriols
Complex Esportiu de Torrefiel
Complex Piscines del Parc de l’Oest
Escola Municipal de Vela
Estadi Municipal El Túria (Tram III)
Pavelló de Benicalap
Pavelló de la Fontsanta
Pavelló de la Font de Sant Lluís
Pavelló de la Malva-rosa
Pavelló de Sant Isidre
Palau Velòdrom Lluís Puig
Piscina de Benicalap
Piscina de Castellar-l’Oliveral Enrique Velarte
Piscina de Trafalgar
Piscina del Palmar
Piscina Municipal d’Aiora
Poliesportiu d’Astúries
Poliesportiu Benimaclet
Poliesportiu de Dr. Lluch
Poliesportiu Joan Antoni Samaranch
Poliesportiu de la Hípica
Poliesportiu de Malilla
Poliesportiu Marni
Poliesportiu Municipal de Benicalap
Poliesportiu Municipal de Benimàmet
Poliesportiu Municipal del Cabanyal
Poliesportiu Municipal del Carme
Poliesportiu Municipal de Marxalenes
Poliesportiu Municipal de Montolivet
Poliesportiu de Natzaret
Poliesportiu de Quatre Carreres
Poliesportiu de la Rambleta
Poliesportiu Mare de Déu del Carme-Beteró
Residència (CDC de la Petxina)
València Beach Volei Training Camp

Altres instal·lacions
esportives municipals

Poliesportiu de Jocs Tradicionals
Instal·lació del Riu Túria (Tram I)
Instal·lació Riu Túria (Tram II)
Camp de Futbol
Instal·lació del Riu Túria (Tram IV)
Instal·lació del Riu Túria (Tram VI)
Camp de Futbol
Instal·lació del Riu Túria (Tram VIII)
Instal·lació del Riu Túria (Tram XII)
Camp de Futbol de la Torre Llevant
Camp de Futbol de Pinedo
Camp de Futbol de Marxalenes-Saïdia
Camp de Futbol de la Rambleta
(Sant Marcel·lí)
Camp de Futbol de la Malva-rosa
Camp de Futbol de Benimàmet
Camp de Futbol de Torrefiel
Camp de Futbol de Beniferri
Camp de Futbol del Camí Real
Camp de Futbol de Dr. Lluch
Camp de Futbol de Quatre Carreres
Camp de Futbol de Malilla

Camp de Futbol Tres Forques

Camp de Futbol del Col·legi Santo Cáliz 
(Gestió Regidoria d’Educació)

Pavelló Escolar de Miguel Hernández
(Gestió Regidoria d’Educació)

Pavelló Escolar d’Eliseu Vidal
(Gestió Regidoria d’Educació)

Pavelló Escolar de Josep Senent
(Gestió Regidoria d’Educació)

Pavelló Escolar de Ramiro Jover
(Gestió Regidoria d’Educació)
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Instal·lació Nre. activitats
Camp de Beisbol-Softbol 3
Camp de Rugbi Tram V 3
Centre Esportiu la Creu del Grau 2
Centre Municipal de Pilota Valenciana 2
Complex Esportiu Cultural d’Abastos 26
Complex Esportiu Cultural de Patraix 24
Complex Esportiu Cultural de la Petxina 28
Complex Esportiu d’Orriols 17
Complex Esportiu de Torrefiel 21
Complex Piscines del Parc de l’Oest 11
Escola Municipal de Vela 1
Estadi Municipal del Túria (Tram III) 8
Pavelló de Benicalap 10
Pavelló de la Font de Sant Lluís 15
Pavelló de la Malva-rosa 10
Pavelló de Sant Isidre 1
Palau Velòdrom Lluís Puig 9
Piscina Castellar-l’Oliveral Enrique Velarte 4
Piscina de Benicalap 9
Piscina del Palmar 2

Piscina Municipal d’Aiora 30
Piscina de Trafalgar 22
Poliesportiu d’Astúries 4
Poliesportiu de Benimaclet 21
Poliesportiu de Dr. Lluch 5
Poliesportiu de la Hípica 9
Poliesportiu de Malilla 28
Poliesportiu Marni 14
Poliesportiu Municipal de Benicalap 9
Poliesportiu Municipal de Benimàmet 22
Poliesportiu Municipal del Cabanyal 23
Poliesportiu Municipal del Carme 11
Poliesportiu Municipal de Marxalenes 26
Poliesportiu Municipal de Montolivet 2
Poliesportiu de Natzaret 22
Poliesportiu de Quatre Carreres 6
Poliesportiu de la Mare de Déu del Carme-Beteró 28
Valencia Beach Volley Training Camp 1
Poliesportiu de la Rambleta 20
Poliesportiu de Joan Antoni Samaranch 3
Pavelló de la Fontsanta 6



MEMÒRIA 2015 FDM  55

3.3.2. Usos per instal·lació

>> Poliesportiu municipal del Cabanyal
Activitat Nre. d’usos

Activitats escolars 10.240
Aeròbic 320
Balls de saló 3.196
Balls llatins 2.038
Bàsquet 4.872
Handbol 15.538
Centres ocupacionals 8.451
Esgrima 4.641
Esdeveniments 5.216
Futbol sala 12.722
Gimnàstica manteniment 6.814
Gimnàstica rítmica 4.640
Gimnàstica 23.166
Karate 5.380
Lluita 989
Musculació 15.701
Patinatge 217
Psicomotricitat 862
Reunions 40
Esquaix 5.224
Tai-txi 1.349
Tonificació 5.030
Voleibol 3.172
Ioga 2.212
Total 142.030

>> Poliesportiu Municipal de Benicalap
Activitat Nre. d’usos

Bàsquet 1.350
Frontó 3.920
Futbol 11 22.356
Futbol 7 24.630
Futbol sala 6.480
Tenis 4.484
Total 63.220

>> Estadi Municipal del Túria (Tram III)
Activitat Nre. d’usos

Atletisme 467.778
Futbol 7 36.969
Futbol americà 15.053
Gimnàstica de manteniment 7.560
Gimnàstica 737
Musculació 62.145
Reunions 12.343
Total 602.585

>> Poliesportiu de Natzaret
Activitat Nre. d’usos

Activitats escolars 55.876
Bàsquet 31.344
Handbol 350
Bany lliure 7.197
Escalada 15
Esdeveniments 30.760
Frontó 12.680
Futbol 11 25.673
Futbol 7 58.309
Futbol americà 2.780
Futbol sala 17.450
Gimnàstica manteniment 2.105
Musculació 69.484
Natació 76.198
Patinatge 4.225
Psicomotricitat 30
Reunions 80
Socorrisme 40
Tai-txi 30
Tenis 22.084
Tir amb arc 2.426
Voleibol 846
Waterpolo 56.558
Total 476.540

>> Poliesportiu municipal del Carme
Activitat Nre. d’usos

Aeròbic 813

Aiguagim 116

Balls de saló 2.391

Bany lliure 66.702

Gimnàstica manteniment 1.050

Gimnàstica 6.731

Musculació 3.466

Natació 24.057

Esquaix 2.844

Tai-txi 3.262

Tonificació 8.959

Ioga 7.193

Total 127.584

>> Pavelló de Benicalap

Activitat Nre. d’usos

Bàsquet 24.275

Handbol 3.647

Esdeveniments 3.728

Futbol sala 3.966

Gimnàstica 2.857

Hoquei 1.062

Karate 600

Musculació 2.500

Tai-txi 1.700

Tonificació 2.270

Voleibol 28.630

Total 75.235
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>> Palau Velòdrom Lluís Puig
Activitat Nre. d’usos

Aeròbic 940
Atletisme 39.531
Ciclisme 13.402
Dansa del ventre 500
G. artística 396
G. rítmica 31.834
Gimnàstica 1.950
Musculació 179
Reunions 6.232
Total 94.964

>> Pavelló de la Fontsanta
Activitat Nre. d’usos

Bàdminton 292
Bàsquet 871
Handbol 296
Futbol sala 402
Hoquei 300
Voleibol 857
Total 3.018

>> Pavelló de la Font de Sant Lluís
Activitat Nre. d’usos

Activitats escolars 1.362
Aeròbic 230
Aiguagim 6.317
Bàsquet 34.036
Bany lliure 40.559
Esgrima 8.750
Esdeveniments 4.880
Gimnàstica 22.603
Judo 13.295
Karate 4.340
Musculació 11.434
Natació 31.910
Natació adults 444
Reunions 2.200
Tenis de taula 36.715
Waterpolo 342
Ioga 1.139
Total 220.556

>> Poliesportiu de Benimaclet

Activitat Nre. d’usos
Aeròbic 743
Aikido 12.565
Escacs 3.560
Balls de saló 899
Bàsquet 36.414
Handbol 9.482
Bany lliure 13.517
Campus 2.808
Dansa del ventre 683
Esgrima 1.710
Esdeveniments 7.389
Futbol 7 26.359
Futbol Sala 3.254
G. manteniment 2.298
Gimnàstica 364
Judo 90.479
Karate 2.363
Lluita 8.610
Musculació 29.603
Natació 3.029
Pàdel 12.142
Tenis 11.568
Total 279.839

>> Pavelló de la Malva-rosa
Activitat Nre. d’usos

Aeròbic 167
Bàsquet 31.833
Handbol 2.300
Esgrima 360
Esdeveniments 296
Futbol sala 3.450
Gimnàstica 4.127
Hoquei 63
Karate 1.674
Musculació 4.063
Voleibol 1.484
Total 49.817

>> Complex Esportiu d’Orriols

Activitat Nre. d’usos
Abonats 311.903
Aiguagim 10.570
Bany lliure 8.556
Body combat 1.599
Bons 11.730
Atenció de l’esquena 201
Musculació 1.980
Natació adults 4.206
Natació bebés 1.236
Natació escola 36.337
Natació preescolar 14.790
Natació tercera edat 2.673
Pàdel 14.412
Pilates 4.482
Spinning 2.018
Step 1.726
Tenis 3.176
Total 431.595

>> Complex Esportiu Cultural de Patraix
Activitat Nre. d’usos

Abonats 556.393
Aeròbic infantil 1.101
Aiguaeròbic 1.795
Aiguagim 431
Balls llatins 86
Bany lliure 9.296
Body combat 150
Bons 19.120
Combo training 623
Atenció de l’Esquena 386
Gimnàstica rítmica 444
Musculació 5.827
Natació adults 6.706
Natació bebés 1.081
Natació escolar 39.732
Natació preescolar 14.404
Natació terapèutica 56
Natació tercera edat 3.206
Pàdel 2.740
Pilates 1.408
Spinning 2.161
Esquaix 766
Tai-txi 298
Ioga 1.171
Total 669.381
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>> Complex Esportiu de Torrefiel
Activitat Nre. d’usos

Abdominals 30 minuts 1.155
Abonats 76.561
Condicionament físic 825
Aeròbic 1.804
Aerobox 2.640
Aiguagim 14.256
Balls llatins 1.056
Bany lliure 3.365
Body power 4.532
Bons 4.910
GAP 2.376
Natació adults 2.530
Natació bebés 198
Natació escolar 6.589
Natació preescolar 880
Natació terapèutica 990
Natació tercera edat 440
Altres activitats 9.477
Pilates 660
Spinning 10.186
Waterpolo 17.719
Total 163.149

>> Poliesportiu de Montolivet
Activitat Nre. d’usos

Tenis 3 .094
Tenis curs 60.436
Total 63.530

>> Piscina de Trafalgar
Activitat Nre. d’usos

Aeròbic 1.384
Aeròbic infantil 1.020
Aerobox 304
Aiguagim 5.680
Arts marcials 252
Balls llatins 784
Bany lliure 6.424
Batuka 8.640
Body combat 288
Bons 26.180
Escola iniciació competició 2.456
Natació adults 18.024
Natació bebés 704
Natació escolar 33.576
Natació estils 3.822
Natació preescolar 8.132
Natació terapèutica 8.608
Altres activitats 8.448
Pilates 10.708
Step 576
Tai-txi 528
Ioga 1.520
Total 148.058

>>  Centre Municipal de Pilota 
Valenciana Borbotó

Activitat Nre. d’usos
Pilota 4.802

Total 4.802

>> Complex Esportiu Cultural de la Petxina
Activitat Nre. d’usos

Abonats 119.024
Aeròbic 1.160
Aeròbic infantil 78
Aiguagim 18.480
Bàdminton 2.200
Balls llatins 1.472
Bàsquet 2.904
Handbol 1.980
Bany lliure 6.850
Body power 1.064
Bons 15.720
Centres ocupacionals 1.100
Futbol sala 2.860
Gimnàstica mant. tercera edat 1.776
Gimnàstica manteniment 7.272
Hoquei 220
Musculació 5.177
Natació adults 12.500
Natació bebés 1.120
Natació escolar 34.125
Natació pre/postpart 176
Natació preescolar 12.492
Natació tercera edat 3.240
Pilates 12.848
Spinning 12.020
Tai-txi 1.904
Voleibol 2.420
Ioga 5.008
Total 287.190
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>> Complex Esportiu Cultural d’Abastos
Activitat Nre. d’usos

Abdominals 30 minuts 4.588
Abonats 618.653
Condicionament físic 9.473
Aeròbic 1.600
Aerobox 12.839
Aiguagim 40.213
Bany lliure 17.542
Batuka 7.585
Body balance 8.064
Body pump 19.195
Bons 49.000
GAP 6.077
Musculació 2.490
Natació adults 10.032
Natació bebés 1.386
Natació escolar 27.720
Natació pre/postpart 2.464
Natació preescolar 6.160
Natació tercera edat 5.390
Altres activitats 36.480
Pilates 10.321
Spinning 33.680
Step 1.445
Tai-txi 3.024
Urban star 675
Ioga 12.637
Total 948.733

>> Poliesportiu de Marxalenes
Activitat Nre. d’usos

Abonats 94.356
Aiguaeròbic 26.312
Aiguagim 9.984
Bàsquet 156
Bany lliure 6.620
Body power 1.768
Bons 11.780
Combo training 1.872
Dansa del ventre 3.120
Futbol sala 5.983
GAP 5.720
Gimnàstica manteniment 1.976
Musculació 2.301
Natació adults 13.624
Natació bebés 2.184
Natació escolar 69.628
Natació pre/postpart 728
Natació terapèutica 2.184
Natació tercera edat 14.456
Pilates 7.072
Sala de premsa 992
Spinning 12.584
Tai-txi 3.120
Tenis 872
Tenis curs 21.840
Ioga 3.640
Total 324.872

>> Poliesportiu de Benimàmet

Activitat Nre. d’usos

Abonats 41.360

Aiguagim 10.256

Bany lliure 3.114

Body power 616

Bons 3.330

Frontó 308

Futbol 7 1.440

Gimnàstica manteniment 1.952

Musculació 942

Natació adults 760

Natació bebés 88

Natació escolar 25.409

Natació pre/postpart 44

Natació preescolar 6.191

Altres activitats 576

Pilates 7.200

Spinning 8.200

Tenis 54

Tenis curs 488

Ioga 792

Total 113.120
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>> Piscina Municipal d’Aiora
Activitat Nre. d’usos

Abonats 210.902
Aiguagim 40.037
Balls llatins 790
Bany lliure 13.630
Body balance 2.159
Body combat 4.129
Body pump 4.200
Bons 11.980
Escola de waterpolo 818
Estiraments 2.140
GAP 706
Musculació 860
Natació adults 8.714
Natació bebés 1.055
Natació escolar 14.772
Natació pre/postpart 479
Natació preescolar 5.580
Natació preventiva 2.840
Natació sincronitzada 447
Natació tercera edat 2.865
Altres activitats 792
Pilates 3.400
Step 2.126
Tai-txi 2.977
Tonificació 4.513
Urban star 976
Zumba 6.798
Total 350.685

>> Poliesportiu Marni
Activitat Nre. d’usos

Atletisme 576
Bàdminton 540
Bàsquet 3.501
Handbol 45.658
Dansa 2.970
Educació física col·legis 56.460
Fitness / Hip hop 1.350
Futbol sala 11.614
Gimnàstica rítmica 2.880
Pàdel 308
Pilates 6.380
Voleibol 1.440
Total 133.677

>> Residència (CEC Petxina)
Activitat Nre. d’usos

Lloguer entitats residència 14.788
Lloguer lliure residència 2.622
Cafeteria 6.404
Total 23.814

>>  Piscina de Castellar-l’Oliveral 
Enrique Velarte

Activitat Nre. d’usos
Abonats 676
Bons 3.446
Natació escolar 520
Natació preescolar 320
Total 4.962

>> Complex Piscines Parc de l’Oest
Activitat Nre. d’usos

Abonats 766
Aiguagim 600
Bany lliure 56.605
Bons 1.580
Campus escolar 27.425
Natació adults 420
Natació escolar 3.840
Natació pre/postpart 60
Natació preescolar 940
Altres activitats 17.544
Total 109.780

>> Pavelló Sant Isidre
Activitat Nre. d’usos

Futbol sala 361.590
Total 361.590

>> Centre Esportiu la Creu del Grau
Activitat Nre. d’usos

Halterofília 8.800
Total 8.800

>> Poliesportiu Astúries
Activitat Nre. d’usos

Pàdel 5.070
Pàdel curs 4.785
Tenis 2.541
Tenis curs 28.578
Total 40.974
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>> Piscina del Palmar
Activitat Nre. d’usos

Aiguagim 400
Bany lliure 2.003
Total 2.403

>> Escola Municipal de Vela
Activitat Nre. d’usos

Vela 11.124
Total 11.124

>> Poliesportiu de Doctor Lluch
Activitat Nre. d’usos

Esgrima 1.296
Altres activitats 1.896
Pàdel 1.728
Tenis 3.732
Tenis curs 46.896
Total 55.548

>> Piscina de Benicalap
Activitat Nre. d’usos

Abonats 187
Aiguagim 1.060
Bany lliure 80.303
Bons 500
Natació adults 120
Natació escolar 2.040
Natació pre/postpart 80
Natació preescolar 530
Total 84.820

>>  Poliesportiu de la Mare de Déu 
del Carme-Beteró

Activitat Nre. d’usos
Abonats 36.525
Condicionament físic 4.142
Aerobox 3.128
Aerotònic 481
Arts marcials 1.391
Balls de saló 1.265
Balls llatins 176
Bons 1.640
Dansa 688
Dansa del ventre 850
Fitness / Hip-hop 2.213
Futbol 7 29.797
GAP 827
Gimnàstica mant. tercera edat 4.839
Gimnàstica manteniment 7.936
Hoquei 38.280
Musculació 4.882
Altres activitats 2.637
Pàdel 22.564
Pàdel curs 8.038
Patinatge 2.486
Pilates 6.214
Spinning 2.304
Step 144
Ioga 480
Total 183.927

>> Poliesportiu de Malilla
Activitat Nre. d’usos

Abonats 344.210
Aiguagim 87.360
Balls llatins 23.200
Bany lliure 15.753
Body balance 4.800
Body combat 2.880
Bons 11.420
Club del caminador 1.920
Club del corredor 1.920
Atenció de l’esquena 480
Escola de waterpolo 3.840
GAP 2.340
Musculació 10.880
Natació adults 432
Natació bebés 20.424
Natació escolar 3.952
Natació preescolar 19.776
Natació sincronitzada 7.320
Natació terapèutica 2.340
Natació tercera edat 4.316
Altres activitats 6.207
Pàdel 1.004
Pilates 16.880
Spinning 42.640
Tonificació 38.400
Total 698.606
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>>  Camp de Rugbi Tram V 
Jardí del Turia

Activitat Nre. d’usos
Beisbol 3.960
Futbol 7 385
Rugbi 69.498
Total 73.843

>>  Camp de Softbol-Beisbol 
Tram VI Jardí del Túria

Activitat Nre. d’usos
Beisbol 9.147
Criquet 1.439
Softbol 4.539
Total 15.125

>> Poliesportiu Quatre Carreres
Activitat Nre. d’usos

Futbol 11 21.040
Futbol 7 3.000
Pàdel 11.472
Pàdel curs 2.524
Rugbi 44.168
Total 82.204

>>  Valencia Beach Volley 
Training Camp

Activitat Nre. d’usos
Campus escolar 90
Escola d’edults 1.328
Vòlei platja 74.066
Total 75.484

>>  Poliesportiu 
Joan Antoni Samaranch

Activitat Nre. d’usos
Bany lliure 2.602
Pàdel 11.008
Tenis 1.372
Total 14.982

>> Poliesportiu de la Rambleta
Activitat Nre. d’usos

Abdominals 30 min 4.896
Abonats 267.769
Condicionament físic 23.016
Aeròbic 2.784
Aiguaeròbic 7.752
Aiguagim 9.192
Bany lliure 1.605
Batuka 13.080
Body balance 21.624
Body combat 13.884
Body pump 11.976
Body power 720
Cardio box 2.712
Cardio power 576
Gap 1.728
Natació adults 1.920
Natació escolar 25.008
Natació preescolar 18.720
Pilates 5.088
Spinning 22.464
Total 456.514

>> Poliesportiu de la Hípica
Activitat Nre. d’usos

Abonats 1. 759
Bany lliure 11.689
Bons 2.740
Futbol 240
Hípica curs 1.406
Pàdel 9.320
Pàdel curs 1.215
Tenis 1.242
Tenis curs 2.108
Total 31.719
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3.3.3. Total d’usos per instal·lació

Instal·lació Usos

Camp de Beisbol-Softbol Tram VI Jardí del Túria 15.125

Camp de Rugbi Tram V Jardí del Túria 73.843

Centre Municipal de Pilota Valenciana 4.802

Complex Esportiu Cultural d’Abastos 948.733

Complex Esportiu Cultural de Patraix 669.381

Complex Esportiu Cultural de la Petxina 287.190

Complex Esportiu d’Orriols 431.595

Complex Esportiu de Torrefiel 163.149

Complex Piscines Parc de l’Oest 109.780

Escola Municipal de Vela 11.124z

Estadi Municipal del Túria (Tram III) 602.585

Poliesportiu Astúries 40.974

Centre Esportiu de la Creu del Grau 8.800

Poliesportiu de la Hípica 31.719

Pavelló de Benicalap 75.235

Pavelló de la Fontsanta 3.018

Pavelló de la Font de Sant Lluís 220.556

Pavelló de la Malva-rosa 49.817

Pavelló de Sant Isidre 361.590

Palau Velòdrom Lluís Puig 94.964

Piscina Castellar-l’Oliveral Enrique Velarte 4.962

Piscina de Benicalap 84.820

Piscina de Trafalgar 148.058

Piscina del Palmar 2.403

Piscina Municipal d’Aiora 350.685

Poliesportiu Dr. Lluch 55.548

Poliesportiu Joan Antoni Samaranch 14.982

Poliesportiu de Malilla 698.606

Poliesportiu Marni 133.677

Poliesportiu Municipal de Benicalap 63.220

Poliesportiu Municipal de Benimaclet 279.839

Poliesportiu Municipal de Benimàmet 113.120

Poliesportiu Municipal del Cabanyal 142.030

Poliesportiu Municipal del Carme 127.584

Poliesportiu Municipal de Marxalenes 324.872

Poliesportiu Municipal de Montolivet 63.530

Poliesportiu de Natzaret 476.540

Poliesportiu de Quatre Carreres 82.204

Poliesportiu de la Rambleta 456.514

Poliesportiu de la Mare de Déu del Carme-Beteró 183.927

Valencia Beach Volley Training Camp 75.484

Total 8.086.585

NOTA: El valor de la residència (23.814 usos) no es comptabilitza des de l’any 2010 en esta 
taula, per a no desvirtuar els usos merament esportius. El còmput total amb la incorporació 
d’esta dada ascendix a 8.110.399.
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3.3.4.  Nombre de places cobertes 
en cursets

A continuació s’exposen les taules 
de les places cobertes en els cursets 
agrupades segons el criteri:
– Activitats dirigides aquàtiques
– Activitats dirigides en sec

Activitats aquàtiques Nre. cursetistes
Aiguaeròbic 5.352
Aiguagim 21.697
Escola inic. competició 307
Escola waterpolo 583
Natació adults 14.526
Natació bebés 2.991
Natació discapacitats 284
Natació escolar 80.584
Natació estils 612
Natació pre/postpart 496
Natació preescolar 24.838
Natació preventiva 322
Natació sincronitzada 948
Natació terapèutica 2.626
Natació tercera edat 5.253
Vela 6.209
Total 167.628

Activitats en sec Nre. 
cursetistes

Abdominals 30 minuts 2.237

Condicionament físic 6.874

Aeròbic 2.244

Aeròbic infantil 475

Aerobox 2.732

Aerotònic 119

Arts marcials 388

Balls de saló 1.089

Balls llatins 5.344

Batuka 5.483

Body balance 8.280

Body combat 5.189

Body power 1.642

Body pump 9.060

Cardio box 588

Cardio power 144

Club del caminador 240

Club del corredor 60

Combo training 312

Atenció de l’esquena 625

Dansa 752

Dansa del ventre 787

Educació física col·legis 9.707

Esgrima 882

Esgrima artística 42

Estiraments 532

Fitness / Hip-hop 833

GAP 5.751

Gimnàstica manteniment 6.636

Gimnàstica mant. tercera edat 1.601

Gimnàstica rítmica 600

Hípica curs 266

Pàdel curs 3.692

Pilates 14.374

Spinning 19.857

Step 1.170

Tai-txi 2.117

Tenis curs 24.332

Tonificació 5.509

Urban star 386

Ioga 4.291

Zumba 1.493

Total 158.735
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 3.3.5.   Entitats externes que 
utilitzen les instal·lacions

En la relació d’entitats externes 
que han utilitzat les instal·lacions 
esportives municipals estan 
comptabilitzades, bàsicament, totes 
les que ho fan regularment.

Instal·lació Nre. entitats externes
Camp de Beisbol-Softbol Tram VI Jardí del Túria 7
Camp de Rugbi Tram V Jardí del Túria 5
Centre Esportiu La Creu del Grau 1
Centre Municipal de Pilota Valenciana 2
Complex Esportiu Cultural d’Abastos 2
Complex Esportiu Cultural de Patraix 0
Complex Esportiu Cultural de la Petxina 10
Complex Esportiu d’Orriols 0
Complex Esportiu de Torrefiel 2
Complex Piscines del Parc de l’Oest 14
Escola Municipal de Vela 0
Estadi Municipal del Túria (Tram III) 89
Pavelló de Benicalap 28
Pavelló de la Fontsanta 15
Pavelló de la Font de Sant Lluís 27
Pavelló de la Malva-rosa 17
Pavelló de Sant Isidre 7
Palau Velòdrom Lluís Puig 29
Piscina de Benicalap 8
Piscina Castellar-l’Oliveral Enrique Velarte 2
Piscina del Palmar 0
Piscina Municipal d’Aiora 12
Piscina de Trafalgar 2
Poliesportiu Astúries 0
Poliesportiu de Benimaclet 50
Poliesportiu de Dr. Lluch 4
Poliesportiu Joan Antoni Samaranch 0
Poliesportiu de la Hípica 0
Poliesportiu de Malilla 4
Poliesportiu Marni 5
Poliesportiu Municipal de Benicalap 1
Poliesportiu Municipal de Benimàmet 2
Poliesportiu Municipal del Cabanyal 51
Poliesportiu Municipal del Carme 5
Poliesportiu Municipal de Marxalenes 0
Poliesportiu Municipal de Montolivet 0
Poliesportiu de Natzaret 103
Poliesportiu de Quatre Carreres 10
Poliesportiu de la Rambleta 0
Poliesportiu de la Mare de Déu del Carme-Beteró 16
Residència (CEC Petxina) 46
Valencia Beach Volley Training Camp 11
Total 587
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3.3.6.  Competicions en 
instal·lacions

En la taula s’exposa la relació de 
competicions que es desenvolupen de 
forma regular (lligues) i/o campionats 
de duració més limitada (normalment 
una duració inferior a una setmana).

Instal·lació Nre. competicions
Camp de Beisbol-Softbol Tram VI Jardí del Túria 16
Camp de Rugbi Tram V Jardí del Túria 8
Centre Esporti La Creu del Grau 0
Centre Municipal de Pilota Valenciana 1
Complex Esportiu Cultural d’Abastos 11
Complex Esportiu Cultural de Patraix 0
Complex Esportiu Cultural de la Petxina 5
Complex Esportiu d’Orriols 0
Complex Esportiu de Torrefiel 11
Complex Piscines Parc de l’Oest 4
Escola Municipal de Vela 2
Estadi Municipal del Túria (Tram III) 18
Pavelló de Benicalap 39
Pavelló de la Fontsanta 17
Pavelló de la Font de Sant Lluís 10
Pavelló de la Malva-rosa 22
Pavelló de Sant Isidrre 8
Palau Velòdrom Lluís Puig 20
Piscina de Benicalap 1
Piscina Castellar-l’Oliveral Enrique Vetlar-te 1
Piscina del Palmar 0
Piscina Municipal d’Aiora 3
Piscina de Trafalgar 0
Poliesportiu Astúries 0
Poliesportiu de Benimaclet 76
Poliesportiu Dr. Lluch 0
Poliesportiu Joan Antoni Samaranch 0
Poliesportiu La Hípica 0
Poliesportiu de Malilla 3
Poliesportiu Marni 17
Poliesportiu Municipal de Benicalap 15
Poliesportiu Municipal de Benimàmet 0
Poliesportiu Municipal del Cabanyal 37
Poliesportiu Municipal del Carme 0
Poliesportiu Municipal de Marxalenes 0
Poliesportiu Municipal de Montolivet 0
Poliesportiu de Natzaret 120
Poliesportiu de Quatre Carreres 28
Poliesportiu de la Rambleta 0
Poliesportiu de la Mare de Déu del Carme-Beteró 30
Residència (CEC Petxina) 0
Valencia Beach Volley Training Camp 17
Total 540
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3.3.7.  Usos dels camps de 
futbol i IEE

a) Els camps de futbol

Ubicació de la instal·lació 2015 Clubs cessionaris Clubs tercers
Nre.

equips 
F8

Nre. 
equips 

F11
Nre. 

usuaris
Nre. 
usos

Instal·lació Jardí del Túria (Tram II)
CD Rumbo 6 10 216 22.464

Torrefiel Ath CE 10 258 26.832

Instal·lació Jardí del Túria (Tram VI) 
núm. 2 marge dret

CF Deportivo Serranos 8 10 285 29.640

Tiki take 1 30 3.120

Liga Conselleria 1 30 3.120

Juan Montalve 1 50 4.640

FSV 1 40 4.160

Instal·lació Jardí del Túria (Tram VI)
núm. 1, marge dret

UD Arnau Universal 3 6 151 15.704

Collvert* 3 6* 200 20.800

Instal·lació Jardí del Túria (Tram VI)
núm. 3, marge esquerre CE Atlètic Túria 7 8 295 30.680

Camp de Futbol Marxalenes - Saïdia CF Històrics de València 13 9 374 38.896

Camp de Futbol de la Rambleta
CDA San Marcelino 9 10 308 32.032

EDE Salgui 11 6 267 27.768

Camp de Futbol Torre Llevant
CF Torre Levante 13 10 404 42.016

Santa Ana 1 22 2.288

Camp de Futbol pont de l’Exposició
(instal·lació Jardí del Túria, Tram VIII )

CFB Ciutat de València 2 7 170 17.680

Deportes Júcar 7 4 167 17.368

Camp de Futbol Pinedo CE Pinedo 3 4 116 12.064

Camp de Futbol Malva-rosa
CF Malva-rosa 6 7 217 22.568

Imposibles Levante 7 8 251 26.104

Camp de Futbol Benimàmet CF Benimàmet 8 0 112 11.648

Camp Futbol Torrefiel Torrefiel Atlhetic 13 8 338 35.152

Camp Futbol Beniferri
Club Valencia Féminas 5 6 193 20.072

CF Escuelas San José 0 9 196 20.384

Camp Futbol Tres Creus
CF Zafranar 11 6 296 30.784

CF Rambleta 7 11 299 31.096

Camp Futbol Dr. Lluch
UE Marítim Cabanyal 7 3 138 14.352

CF Femení Marítim 2 5 112 11.648

Camp de Futbol Quatre Carreres

CUE Fonteta 5 6 212 22.048

UE Atlètic Amistat 12 7 268 27.872

Fútbol Live 1 40 4.160

Camp de Futbol Malilla CE Malilla 17 3 310 32.240

Poliesportiu Benicalap UE Benicalap 8 8 304 31.616

Total  696.760

Nota:
*) El Collvert entrena un dia en el camp de l’Atlètic Túria i un altre en el camp de l’Arnau, però el nombre d’equips i usuaris ja estan sumats.

b)  Instal·lacions esportives 
elementals i resta de camps

En l’actualitat són 50 les instal·lacions 
d’este tipus (IEE). El seu caràcter lliure 
i obert a la barriada permet un ús 

continuat al llarg de tot el dia, 
si bé el major ús té lloc al migdia, a 
partir de les 18:00 hores, els caps de 
setmana i els festius, i períodes de 
vacances.

També en alguns casos 
complixen una funció important 
com a espais esportius dels centres 
escolars de la zona, en el seu horari 
lectiu.
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El caràcter obert d’este tipus d’espais 
esportius fa que resulte d’una certa 
complexitat la determinació exacta 
del nombre d’usos que tenen lloc 
diàriament en cada una. Com en 
edicions passades, i després de 
realitzar diverses visites a estes 
instal·lacions, s’establix una mitjana 
mínima de 20 persones al dia per 
instal·lació en 40, la qual cosa dóna 
una xifra que supera els 7.300 usos a 
l’any. En les altres 7 (Na Rovella a, Na 
Rovella b, Tres Forques b, Camí Fondo, 
el Grau b, la Creu del Grau i Campanar), 
l’estimació d’usos és de 50 persones 
al dia a causa de l’augment de l’ús de 
les instal·lacions especialment per la 
població immigrant, per la qual cosa la 
xifra per instal·lació és de 18.250 usos. 
En conjunt, totes les IEE registraran 
amb este criteri un total almenys de 
448.950 usos anuals.

Encara queda un conjunt 
d’instal·lacions de difícil obtenció de 
dades exactes, però consultats els 
responsables s’han establit així:

Instal·lació Nre. pers. 
/ dia

Poliesportiu Jocs Tradicionals 20

Instal·lació Jardí del Túria (Tram I) 40

Instal·lació Jardí del Túria (Tram IV) 20

Instal·lació Jardí del Túria (Tram VI) i Pista skate 60

Instal·lació Jardí del Túria (Tram XII) 20

Camp de Futbol Col·legi Santo Cáliz (Gestió Regidoria d’Educació) 50

Pavelló Escolar Miguel Hernández (Gestió Regidoria d’Educació) 50

Pavelló Escolar Eliseu Vidal (Gestió Regidoria d’Educació) 50

Pavelló Escolar Josep Senent (Gestió Regidoria d’Educació) 50

Pavelló Escolar Ramiro Jover (Gestió Regidoria d’Educació) 50

Per tot això, s’ha estimat un 
global d’usos entorn dels 149.650. 
Consegüentment, el total d’usos d’este 
punt puja a 598.600.
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c)  Usos totals de camps de futbol, 
IEE i la resta de camps

A pesar d’una certa aproximació que 
suposa la xifra d’usos de les IEE, el 
total que s’estima per la suma dels 
camps de futbol i les IEE és de:

Instal·lació Usos
Camps de futbol 696.760
IEE 448.950
Resta camps 149.650

3.3.8. Total final usos
S’utilitza una taula independent de la 
d’usos en les instal·lacions de la ciutat 
de València per a establir els usos 
finals totals, pel caràcter aproximatiu 
de les dades de les IEE que han de 
tindre la consideració d’usos mínims 
mitjans.

Total usos 2015
Instal·lacions Municipals Usos

Total usos instal·lacions 8.086.585
Total usos camps de futbol 696.760
Total usos IEE 448.950
Total usos resta de camps 149.650
Total 9.381.945

3.3.9. Valoració
Una de les grans notícies de l’any ha 
sigut la reobertura del Poliesportiu de 

la Rambleta, que des de final de 
gener torna a prestar servici als 
ciutadans i ciutadanes d’este barri. 
Després d’anys d’espera, per fi van 
acabar les reformes que han permés 
obrir una instal·lació moderna i 
avantguardista que, com no podia ser 
d’una altra manera, ha tingut un gran 
èxit de públic en el seu primer any de 
gestió.
 
L’any 2015 també va obrir les portes 
el Pavelló de la Fontsanta, amb unes 
excel·lents instal·lacions, que ha 
donat resposta a les necessitats 
existents de les entitats del barri i 
zones veïnes i ha permés així mateix 
augmentar l’oferta tant a clubs 
esportius com la de l’esport en edat 
escolar.

No hem d’oblidar l’obertura del 
Poliesportiu Joan Antoni Samaranch, 
amb unes instal·lacions úniques de 
pàdel a Espanya. L’activitat actual 
tan sols és l’embrió del que serà 
en un futur esta instal·lació. Al seu 
torn, també hem de destacar que 
les activitats aquàtiques i de platja 
són un èxit any rere any gràcies a les 
condicions geogràfiques i climàtiques 
de València.

L’Escola Municipal de Vela i el 
Valencia Beach Volley Training Camp 
incrementen cada temporada el 
nombre d’usuaris que acudixen a 
gaudir de les dos instal·lacions.

Important ha sigut l’augment del 
nombre de cursetistes de les nostres 
instal·lacions:

- Un 5 % en les activitats aquàtiques, 
amb una progressió del nombre 
d’alumnes inscrits en natació 
escolar. Sens dubte, la reobertura 
del Poliesportiu de la Rambleta ha 
influït considerablement en esta 
dada.

- Un 14 % en activitats en sec, on 
les noves tendències tenen cada 
vegada més adeptes i augmenta 
la pràctica esportiva en tots els 
sectors de la població (dones, 
població de tercera edat…), com 
així ho demostra també l’enquesta 
quinquennal duta a terme pel 
professor García Ferrando (2015). 
En este sentit, i per a la ciutat de 
València, les activitats amb més 
èxit són el condicionament físic, 
abdominals 30 min, body balance, 
body combat, spinning…
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La Fundació Esportiva Municipal 
desenvolupa nombroses accions pel 
que fa a esta àrea amb l’objectiu de 
donar visibilitat a tots els agents de 
l’esport municipal i, al mateix temps, 
complir amb la seua vocació de servici 
públic d’oferir informació d’utilitat i 
interés als ciutadans de València.

4.1.  PROGRAMA DE RELACIÓ 
AMB ELS MITJANS DE 
COMUNICACIÓ

Descripció de l’activitat
Durant 2015 la FEM va difondre i 
va donar a conéixer als Mitjans de 
comunicació la seua activitat i la dels 
seus col·laboradors a través d’espais 
informatius destinats en exclusiva a 
la FEM.

Objectius generals
L’objectiu principal d’este programa és 
informar la població de les actuacions 
dutes a terme, dels aspectes de la gestió 
esportiva municipal, dels esdeveniments 
esportius, etc., utilitzant com a canal els 
Mitjans de comunicació tradicionals.

A fi de donar la màxima difusió als 
programes, esdeveniments i activitats 
duts a terme per la FEM s’han organitzat 
rodes de premsa, esdeveniments amb 
els mitjans de comunicació i s’han enviat 
notes de premsa, fotografies i enllaços 
a continguts propis.

Els temes que més s’han tractat han 
sigut els següents:s:

- Circuit Divina Pastora de Carreres 
Populars.

- Trofeus Ciutat de València.
- Esport en edat escolar.
- Agenda esportiva de la setmana.
-  Agenda de temps lliure.
-  Campanyes de promoció esportiva.
- Esdeveniments esportius en 
l’organització dels quals participava 
la Fundació Esportiva Municipal de 
València.

A més, s’ha arribat a acords de 
col·laboració amb diferents mitjans 
de comunicació a fi d’arribar al màxim 
nombre possible de ciutadans i donar 
visibilitat als esports de base, populars 
i amb menor projecció mediàtica.

Accions en premsa escrita
Relació de les aparicions en els 
diferents mitjans de comunicació 
escrita de la ciutat de València 
(taula 1).
 
Accions en premsa digital
Les noves formes de comunicar han 
propiciat l’aparició de nombrosos 
mitjans de comunicació digitals que 
compten amb el mateix gran nombre, 
o més, de lectors que els tradicionals 
en paper. Per això, la FEM va decidir 
incloure-hi els principals mitjans de la 
ciutat.

Donada la immediatesa i el caràcter 
atemporal d’estes publicacions, 
des del departament de 
Comunicació de la FEM se’ls facilita 
setmanalment una sèrie de 
continguts que cada mitjà distribuïx 
al llarg de la setmana en la seua 
publicació.

Relació de les aparicions (taula 2) 
en els diferents mitjans de 
comunicació digitals de la 
ciutat de València.

>> Relació d’espais en premsa escrita

Tipus Nom Secció Freqüència

Diari esportiu Superdeporte Esport General 1 pàgina dimecres

Diari Las Provincias Esport Base 1 pàgina dijous

Diari Levante Multiesport 1 pàgina dimecres

Diari El Mundo Comunitat Valenciana 1 pàgina dimarts

Diari esportiu Marca Poliesportiu 1 pàgina mensual

Diari La Razón Comunitat Valenciana 1 pàgina divendres

Diari ABC Comunitat Valenciana 1 pàgina divendres

Mensual Deportistas Ajuntaments 1 pàgina mensual

>> Relació d’espais en mitjans digitals

Tipus Nom Secció Freqüència

Digital El periodic.com Esports Diàriament

Digital Valenciaplaza.com Esports Diàriament

Digital VLC Noticias Esports Diàriament

Digital Valencia News Esports Diàriament
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Accions en televisió
La Fundació Esportiva Municipal 
compta des de fa un temps amb 
un servici propi de producció 
audiovisual. El dit servici arreplega 
en vídeo les imatges dels principals 
esdeveniments relacionats amb 
l’esport municipal i les edita en 
format de notícia sota la imatge de 
València Esport Televisió (VETV). 
A més, posa a disposició de tots els 
mitjans que ho sol·liciten les imatges 
en brut i els totals dels personatges 
protagonistes, a fi que cada televisió 
o mitjà digital puga editar el seu propi 
vídeo.
 
A més, i a fi de garantir la màxima 
difusió d’estes accions, la FEM també 
té un acord amb diferents espais 
televisius que oferixen al llarg de la 
setmana els continguts audiovisuals 
facilitats pel departament de 
Comunicació de la FEM.

En la taula adjunta veiem la relació 
de les aparicions en les diferents 
televisions d’àmbit local i autonòmic de 
l’acord amb la FEM.

Accions en ràdio
La ràdio és un dels mitjans més 
populars, amb major difusió i de 
major immediatesa. A més, la relació 
d’audiència amb el cost dels minuts 
de publicitat és molt atractiva. Per 
això, és el canal ideal per a comunicar, 
cada divendres, just abans del cap 
de setmana, el calendari de cites 

esportives municipals que tindrà lloc 
en la nostra ciutat.

En la taula adjunta veiem la relació 
de les aparicions en les diferents 
emissores de ràdio.

Altres accions
A més dels mitjans de comunicació 
tradicionals de premsa escrita, digitals, 
ràdio i televisió, la FEM aposta per la 
difusió d’altres suports innovadors. És 
el cas del Canal Bussi, les televisions 
amb programació pròpia que porten 
al voltant de 500 autobusos de 
l’EMT de València. La FEM inclou en 
la dita programació tres anuncis 
diferents al llarg de cada setmana 
que difonen l’activitat ordinària dels 
esdeveniments esportius populars, 
així com programes i instal·lacions 
esportives municipals.

Valoració del programa
El panorama dels mitjans de 
comunicació viu una nova etapa 
en què el model i la manera de 
comunicar-se està en contínua 
evolució. Conscients d’això, des 
de la FEM es dissenya un pla en 
què tinguen cabuda el nombre 
més gran de mitjans, plataformes 
i canals amb l’objectiu d’optimitzar 
els recursos econòmics, humans i 
materials i arribar al nombre més 
gran de persones possible. L’àrea de 
Comunicació de la FEM genera els 
seus propis continguts que facilita als 
mitjans de comunicació en qualsevol 

suport perquè estos els difonguen. A 
més, eixe material és utilitzat també 
per als canals propis de l’organisme 
autònom de l’Ajuntament.

4.2.  PROGRAMA DE 
COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ 
A TRAVÉS D’INTERNET I 
XARXES SOCIALS

Accions en Internet
Conscients de la importància 
d’Internet i de les xarxes socials, des 
de la FEM s’aposta per la comunicació 
directa amb el ciutadà a través 
d’Internet. La FEM compta amb el seu 
propi portal web, així com presència en 
les principals xarxes socials:
 
– Facebook
– Twitter
– YouTube
– Issuu
– Instagram

www.deportevalencia.com, el 
Portal de l’esport municipal de 
València
En la web es pot trobar tota la 
informació sobre els programes que 
oferta la FEM, així com notícies de 
l’esport municipal i l’agenda esportiva. 
Es poden realitzar recerques per 
cursos, tota la informació de les 
carreres de la ciutat, així com tot 
l’esport en edat escolar. Es detallen 
algunes dades estadístiques que 
poden ser d’interés.

>> Relació d’espais en televisions
Tipus Nom Secció Freqüència

TV Tele7 Deportes 7 con Paco Lloret Setmanalment
TV Mediterráneo Sillas Gol Setmanalment
TV Levante TV Crono TV Setmanalment
TV Levante TV L’Aparador Setmanalment

>> Relació d’espais en ràdios
Tipus Nom Secció Freqüència

Ràdio OndaCero Esports Divendres migdia
Ràdio Radio Marca Radio Marca Valencia Divendres migdia
Ràdio COPE COPE Valencia Divendres migdia
Ràdio Cadena SER SER Valencia Divendres migdia
Ràdio 99.9 Magazín migdia Divendres migdia
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Valoració del programa
El Circuit de Carreres Populars 
continua sent el contingut amb 
major seguiment. L’augment en la 
mitjana de participació del Circuit i 
de la demanda d’informació sobre 
les carreres de la ciutat fa que siga el 
més visitat.

El segon contingut pel que més es 
van interessar els internautes va ser 
home, que oferix un complet mosaic 
informatiu de l’actualitat de l’esport a 
la ciutat de València.

El tercer apartat més visitat ha 
sigut l’agenda d’esdeveniments 
esportius, que arreplega els més de 
120 esdeveniments esportius de tota 
índole que se celebren a València.

En quart i cinqué lloc, respectivament, 
està la informació sobre l’esport 
escolar i el buscador d’instal·lacions 
esportives.

Facebook
Actualment, la Fundació Esportiva 
Municipal compta amb quatre 
fanpages dins de la xarxa de 
Facebook: 
–  FEM Esport València: 

4.106 m’agrada
–  Circuit Divina Pastora de Carreres 

Populars de València: 
11.934 m’agrada

– Voluntariat Esportiu València: 
1.731 m’agrada

Totes les fanpages estan relacionades 
entre si, i es publiquen i reforcen 
publicacions entre cada una d’elles per 
a arribar a la major quantitat de públic 
possible.

Tots els dies es realitzen publicacions 
en cada una de les xarxes socials.

Twitter
Actualment, la Fundació Esportiva 
Municipal compta amb 3 perfils de 
Twitter:
@Ctovalencia 4.054 seguidors
@FEMValencia 4.217 seguidors
@voluntariatFEM 497 seguidors

Valencia Esport Televisión / 
YouTube
https://www.youtube.com/user/ 
FEMValenciaa
La FEM compta amb el seu propi 
canal en YouTube, a través de 
Valencia Esport Televisión (VETV). 
Només durant l’any 2015 es van 

pujar 72 vídeos, amb un total de 
133.941 reproduccions, 3.903 hores 
visualitzades i 475 seguidors.

Valencia Esport Magazine 
/ Issuu.com

La FEM publica anualment cinc 
números de la revista VEM,  
Valencia Esport Magazine en què la 
imatge i els continguts multimèdia 
són els protagonistes. S’edita en 
format digital i compta amb gran 
acceptació per part del públic. 
Des de la posada en marxa d’este 
canal en 2012 s’han aconseguit 
459.217 impressions.

4.3.  PROGRAMA DE DIFUSIÓ 
ESPORTIVA DE LA  
FUNDACIÓ ESPORTIVA 
MUNICIPAL

Descripció de l’activitat
L’edició de publicacions és una actuació 
primordial del Pla de Comunicació 

Estadístiques del portal www.deportevalencia.com
Nombre de visites a pàgines 1.593.869
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per la seua finalitat informativa. Els 
suports de comunicació són tots els 
mitjans materials que crea, organitza i 
desenvolupa una organització 
per a projectar la seua identitat 
esportiva i informar sobre els seus 
servicis.

Objectius generals
El seu principal objectiu és donar 
cobertura publicitària per mitjà de 
suport creat i editat de qualsevol 
activitat, servici, instal·lació, etc., de 
la Fundació Esportiva Municipal.

Accions realitzades
–  Edició de fullets i cartelleria del 

Circuit de Carreres Populars, 
esdeveniments ciutat de València, 
altres esdeveniments esportius, etc.

–  Edició material informatiu: fullets 
d’oferta de cursos en les diferents 
instal·lacions esportives, en les 
piscines d’estiu, etc.

–  Edició de materials de comunicació 
(lones, darreres, fullets, etc.) de la 
campanya “Futbol amb respecte”.

–  Edició de materials de comunicació 
(lones, darreres, fullets, etc.) de 
diferents tornejos, programes i 
instal·lacions de la FEM.

–  Edició de papereria corporativa 
(sobres, folis, targetes de 
presentació, etc.).

– Edició de bons d’accés a les 
instal·lacions esportives municipals.

– Edició dels preus públics d’aplicació 
en les instal·lacions esportives de la 
ciutat de València.

–  Col·locació del globus estàtic 
promocional de la FEM en els 
diferents esdeveniments organitzats 
per la FEM.

–  Altres materials de comunicació 
necessaris per a l’activitat ordinària 
de la FEM.

Valoració del programa
A través d’estos suports el ciutadà 
pot conéixer tant els esdeveniments 
esportius que tindran lloc en la ciutat 
de València com l’oferta de cursos 
i activitats en les instal·lacions 
esportives. L’edició de fullets i la 
seua adequada distribució possibilita 
que l’usuari tinga una informació més 
directa i específica. 
Cal destacar que cada vegada es 
reforça esta informació a través de 
la pàgina web, substituint en part 
l’edició en paper.

4.4.  GESTIÓ D’ESPAIS EN EL 
COMPLEX ESPORTIU 
CULTURAL DE LA PETXINA

Descripció de l’activitat
El Complex Esportiu Cultural de la 

Petxina compta amb una sala d’actes 
amb capacitat per a 285 persones, 
amb una sala de conferències per a 
168 persones, una sala de premsa 
per a 35/40 persones, una aula de 
formació per a 50 persones i una sala 
de juntes per a 14 persones. 
Tots estos espais estan preparats 
amb megafonia, canó projector i 
pantalla.
 
Al llarg de tot l’any, entitats 
esportives (clubs, federacions i grups 
de recreació esportiva), associacions 
culturals i festives, agències 
d’organització d’esdeveniments, 
mitjans de comunicació, etc., han fet 
ús d’estos espais. S’han organitzat 
congressos, presentacions, rodes de 
premsa, cursos, seminaris, recitals, 
concerts, etc.
 
Objectius generals
Els objectius més importants que 
es perseguixen per mitjà d’este 
programa són els següents:
– Col·laborar amb les entitats que 

sol·liciten els diferents espais en 
l’organització de jornades, cursos, 
presentacions, etc.

–  Estructurar un programa de 
formació dirigit a totes les entitats i 
professionals de l’esport.

–  Captació de recursos econòmics pel 
lloguer dels espais.

Valoració 
del programa
En 2015 hi ha hagut un total de 
767 lloguers i 4.262 hores d’ocupació 
en el conjunt dels diferents espais i 
107.595 usuaris.

Espai Usos 
totals Hores Usuaris

Saló d’actes 189 1.025 53.865

Hall principal 76 756 22.800

Sala conferències 97 674 13.580

Sala de premsa 115 651 5.750

Aula formació 290 1.156 11.600

Total 767 4.262 107.595
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4.5.  PROGRAMA DEL CENTRE DE 
DOCUMENTACIÓ ESPORTIU 
MUNICIPAL

Durant 2013, per a aconseguir 
l’optimització de recursos, la Fundació 
Esportiva Municipal va cedir el seu fons 
documental a la Regidoria de Cultura, 
que va ser incorporat al catàleg 
col·lectiu de l’Ajuntament com a part 
del fons de la biblioteca de la Petxina, 
i així es va convertir en una secció 
especialitzada d’esta.

4.5.1.  Altres actuacions 
relacionades amb el Centre 
de Documentació

Servici PREGUNTA’NS
Servici d’informació pensat per 
a resoldre qualsevol necessitat 
d’informació que sobre esport tinga 
el ciutadà, facilitant-li respostes de 
qualitat a preguntes concretes o les 
ferramentes necessàries per a trobar 
les respostes que busca.

Transparència i participació 
ciutadana. Reptes smart
Col·laboració amb l’Ajuntament de 
València per a l’elaboració d’estudis 
que ens permeten evolucionar 
cap a un model holístic que millore 

la planificació i gestió de l’esport 
municipal cap a un model de 
creixement sostenible que ens done 
visibilitat, viabilitat i equitat.
 
Durant 2014 s’assenten les bases 
per a la creació de meses de treball 
transversal junt amb diferents servicis 
de l’Ajuntament de València en 
matèria de transparència i participació 
ciutadana, en concret, referides a:
–  Dret d’accés a la informació per part 

dels ciutadans.
–  Publicitat activa.
–  Dades oberts i reutilització.
–  Comunicació bidireccional i 

interactiva amb el ciutadà.

4.6.  SERVICI DE PUBLICACIONS 
ESPORTIVES DE LA 
FUNDACIÓ ESPORTIVA 
MUNICIPAL. COL·LECCIÓ 
AULA ESPORTIVA DE 
L’AJUNTAMENT 
DE VALÈNCIA

L’objectiu fonamental que perseguix 
la Fundació Esportiva Municipal amb 
la secció Publicacions Esportives és 
el foment de la cultura esportiva. 
Per a això, la FEM compta amb dos 

col·leccions de llibres: Aula Esportiva i 
Aula Esportiva Tècnica.
Durant 2015 s’ha publicat:
- Memòria de la Fundació Esportiva 
Municipal 2014, que publica el balanç 
anual de l’activitat esportiva de la 
nostra ciutat.

- Manual de gestió per a entitats i 
associacions esportives de base: 
obligacions administratives, 
comptables, fiscals i laborals. Completa 
guia de consulta en què s’arrepleguen 
totes les obligacions fiscals, 
administratives, laborals i comptables 
que han d’atendre les entitats i 
associacions esportives de base.

4.7.  OFICINA D’INFORMACIÓ 
A L’USUARI

Les sol·licituds d’informació per part 
del ciutadà se centralitzen en esta 
oficina, on se’n porta un registre. 
La informació se sol·licita per via 
telefònica, de forma presencial en 
les mateixes oficines de la Funda-
ció Esportiva Municipal i per correu 
electrònic.

També s’ha mantingut un contacte 
constant amb el Servici d’Atenció al 
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Ciutadà de l’Ajuntament de València 
(010), responent les consultes 
que s’han formulat des d’este 
departament.

A.  Valoració general de la 
demanda d’informació 
per part del ciutadà

Segons les dades arreplegades, l’any 
2015 és el primer en què es produïx 
una disminució de les sol·licituds 
d’informació.
 
L’any 2015 s’han comptabilitzat 
12.058 sol·licituds d’informació.
 
El canal utilitzat majoritàriament ha 
sigut la via telefònica, seguit per les 
consultes per correu electrònic. En 
últim lloc estan les consultes que es 
realitzen de forma presencial.

De totes estes s’ha produït un 
augment considerable de la 
demanda d’informació referent a les 
instal·lacions esportives 
municipals (horaris, activitats, 
cursos, etc.), el Circuit de 
Carreres Populars i informació 
general.

B.  Canals de sol·licitud 
de la informació

El canal més utilitzat per a sol·licitar 
la informació ha sigut a través del 
telèfon, seguit del correu electrònic 
i de forma presencial (taula adjunta). 
La informació presencial no és 
significativa si la comparem amb la 
sol·licitada per via telefònica o per 
correu electrònic. Així, durant l’any 
2015, les dades són les següents 
(gràfic superior):

C.  Informació via telefònica 
any 2015

Per mitjà d’esta via s’han registrat 
5.467 sol·licituds d’informació durant 
l’any 2015.
 
Per percentatges més significatius 
són: instal·lacions (28,43 %), 
informació general (23,21 %), escoles 
esportives municipals (11,87 %) i 
carreres populars (9,3 %).

D.  Informació via correu 
electrònic any 2015

Durant l’any 2015 s’han registrat un 
total de 5.996 sol·licituds d’informació 
utilitzant el canal electrònic. 

Les informacions més habituals 
han sigut referents a les sales del 
Complex Esportiu de la Petxina, 
Circuit de Carreres Populars (13,28 %), 
poliesportius (12,27 %), esdeveniments 
(9,81 %) i cursos (11,29 %).

E.  Informació de forma presencial 
any 2015

Durant l’any 2015 s’han produït 
595 sol·licituds d’informació de forma 
presencial.

Per percentatges més significatius 
són els temes referents al Circuit 
de Carreres Populars (16,64 %), 
informació general (26,89 %), escoles 
esportives (10,59 %), instal·lacions 
(9,41 %) i jocs esportius (7,73 %).

4.8.  QUEIXES, RECLAMACIONS 
I SUGGERIMENTS 
GESTIONATS DURANT L’ANY 
2015

Amb la implantació del Sistema de 
Gestió de la Qualitat, la Fundació 
Esportiva Municipal de València va 
desenvolupar un procediment que 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Via telefònica 5.076 4.605 4.889 4.760 5.616 5.298 5.785 7.225 5467

Via e-mail 3.614 4.353 4.521 5.099 5.122 5.343 5.630 5.711 5996

Presencial 290 561 463 349 432 702 830 974 595

Total  8.980 9.519 9.873 10.208 11.170 11.343 12.245 13.910 12.058

Via telefònica 5467
Via e-mail 5996
Presencial 595

Abonaments/bons 2
At. públic 5
CCP 2
Cursos 9,4
Infraestructures 0,3
Manteniment 38,4
Altres 14,1
Preus públics 13,7
Reglament 15,2
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establix la forma de gestionar les 
queixes, reclamacions i suggeriments 
que presenten els usuaris. Totes 
estes es poden presentar de forma 
presencial en les instal·lacions 
esportives municipals o en les 
oficines de la Fundació Esportiva, o bé 
a través de la pàgina web de l’entitat.

A continuació s’arreplega un breu 
informe de les queixes, reclamacions 
i suggeriments tramitats al llarg 
d’enguany.

A.  Gestió de queixes i 
reclamacionss

Durant l’any 2015 es van rebre un 
total 819 queixes i reclamacions, de 
les quals el 72 % es van tramitar de 
forma presencial (580 en les mateixes 
instal·lacions i 18 en les oficines de la 
FEM), el 16 % (123) a través de la pàgina 
web (www.deportevalencia.com) i a 
través de l’oficina virtual de queixes 
de l’Ajuntament i per la plataforma 
electrònica de gestió PIAE el 12 % (98).
 
El temps mitjà de contestació ha sigut 
de 36,36 dies, complint l’indicador de 
qualitat marcat en 45 dies com a termini 
màxim per a contestar els usuaris.

Quant a la casuística de les queixes 
i reclamacions, l’assumpte que ha 
centrat el nombre més gran de queixes 
és el del manteniment amb un 38,4 %, 
junt amb els problemes derivats 

de l’aplicació del Reglament i les 
sol·licituds de devolució del preu públic.

De totes estes queixes i reclamacions 
gestionades, el 43,76 % van ser 
estimades, és a dir, se li va donar la 
raó a l’usuari en 358 casos i es va 
procedir a l’obertura de les accions 
correctives pertinents segons 
establix el sistema de gestió de la 
qualitat de la FEM.

B. Gestió de suggeriments
S’entén per suggeriment la insinuació 
o observació de l’usuari relativa a la 
deficiència i possibilitat de millora 
d’una determinada situació o servici, 
que en cap cas esdevé 
d’un descontent manifest per
la seua part.

Durant l’any 2015 s’han rebut 
72 suggeriments tramitats per 
usuaris de les instal·lacions esportives 
municipals, la major part presentades 
directament en les instal·lacions (un 
62 % de forma presencial i un 32 % a 
través de la web).

C. Valoració final
La valoració final que es pot fer de la 
gestió en este àmbit durant l’any 2015, 
és la següent:
- En els últims anys s’aprecia un major 
nivell d’exigència dels usuaris de les 
instal·lacions esportives. L’augment 
de la competència, així com el 

major grau de coneixement fa que 
els usuaris valoren la qualitat de 
les infraestructures i del personal 
treballador d’estos centres, i 
expressen la seua disconformitat 
quan no arriben als nivells desitjats.

- Així mateix, l’augment de queixes 
també va unit de la mà al fet que 
les instal·lacions són cada vegada 
més antigues, per la qual cosa 
els problemes de manteniment 
augmenten exponencialment.

- L’usuari preferix presentar les 
reclamacions i els suggeriments via 
presencial en les instal·lacions.

 
- S’ha complit el compromís de 
contestar abans dels 45 dies una 
vegada realitzada la reclamació.

- Les reclamacions augmenten en 
funció dels usos i de l’antiguitat de la 
instal·lació.

4.9.  SISTEMA DE GESTIÓ DE LA 
QUALITAT DE LA FUNDACIÓ 
ESPORTIVA MUNICIPAL DE 
VALÈNCIA 

La Fundació Esportiva Municipal de 
València ha continuat desenvolupant 
el sistema de gestió de la qualitat 
que té implantat des de l’any 2006, 
per mitjà de la millora dels diferents 
procediments i instruccions tècniques 
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que definixen cada un dels processos 
de gestió i incorporant més centres 
esportius a l'àmbit de la certificació.

Del 25 al 29 de maig de 2015 es va dur 
a terme una auditoria de renovació del 
sistema de gestió de la qualitat de la 
FEM, basat en la Norma UNE-EN ISO 
9001:2008.
 
L’auditoria es va desenvolupar amb 
total normalitat amb l’obertura de 3 
“no conformitats” i 13 “observacions”. 
Estes tres “no conformitats” van ser 
resoltes amb la presentació d’un Pla 
d’accions correctives amb data 23 de 
juny de 2015.
 
En l’últim trimestre de l’any 2015 s’ha 
iniciat l’elaboració d’una Carta de 
Servicis de la FEM, que està previst que 
s’aprove i entre en vigor l’any 2016.

4.10.  L’OFICINA DEL 
VOLUNTARIAT 
ESPORTIU DE LA CIUTAT DE 
VALÈNCIA

Amb data 16 de novembre de 2010, la 
Junta Rectora de la Fundació Esportiva 
Municipal va aprovar la inscripció de 
la FEM com a entitat de voluntariat 
esportiu segons establix la legislació 
vigent. En el mes de setembre de 
2011, i amb la finalitat de coordinar 
totes les actuacions relacionades 

amb el voluntariat esportiu a la 
ciutat de València, es va posar en 
funcionament una oficina municipal 
adscrita a la Secció de la Comunicació 
i Documentació del Servici d’Esports 
de la Fundació Esportiva Municipal, 
ubicada en el Complex de la Petxina.
 
Durant l’any 2015, l’Oficina del 
Voluntariat Esportiu de la ciutat 
de València ha participat en 
44 esdeveniments esportius, amb 
un total de 61 accions de voluntariat 
(44 pràctiques i 17 formatives) i 
una participació de 3.081 usos de 
voluntaris.

El cens de voluntaris/voluntàries en 
data 31 de desembre de 2015 d’esta 
oficina, és de 378 voluntaris (150 
hòmens i 228 dones). 

Participació en esdeveniments 
esportius

Durant l’any 2015 l’oficina del 
voluntariat ha participat en 61 
esdeveniments esportius, realitzant 
un total de 61 accions de voluntariat 
(44 pràctiques i 17 formatives) amb una 
participació de 3.081 voluntaris/as. Els 
més destacats són:

Carreres Populars
 –  VII 10K Divina Pastora de València.  

11 de gener.

–  XVII Carrera Popular Galápagos.  
25 de gener.

–  10K RFEA Rexona Street Run 10K.  
1 de febrer.

–  IV Carrera de les Empreses 
Valencianes. 8 de febrer.

–  IV Carrera Universitat de València / 
Servei d’Educació Física i Esport. 
 22 de febrer.

– I II 15K València Oberta al Mar.  
1 de març.

– II Carrera de la Dona Dia de la dona 
esportista. 8 de març.

–  V Carrera de la Salut Junts Podem.  
22 de març.

–  XI Carrera de la Dona. 19 d’abril.
–  II Carrera José Antonio Redolat.  

 26 d’abril.
 –  II Ekiden València. 3 de maig. 
 –  Carrera Circuit Divina Pastora  

(Never Stop Running). 
31 de maig.

 –  III 15K Nocturna València Banc 
Mediolanum.  
13 de juny.

–  III Carrera Manada Mislata-Bioparc. 
14 de juny 

–  6a Volta a Peu Llevant UE.  
21 de juny. 

–  XXXIX Volta a Peu als Barris de Sant 
Marcel·lí i Sant Isidre.  
13 de setembre 

 –   VI Volta a Peu de les Falles de 
València. 4 d’octubre.

–  Can-rrera popular Bioparc València. 
4 d’octubre.
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–  Caminada i carrera per la Diabetis. 
 17 d’octubre.

–  XIV Volta a Peu al Cabanyal. 
8 de novembre.

–  XV Volta a Peu Solidària És Possible.  
29 de novembre.

–  XXXII Sant Silvestre Popular 
Valenciana. 30 de desembre.

Esdeveniments de Vela:
–  Open internacional de Vela Olímpica. 

11 al 15 de març.
–  VI Master Golden Series RS.X.  

i Làser Standart. 12 al 15 de març.
–  VLC Boat Show. 16 al 19 d’abril.
–  Gran Trofeu Valencia-Campionat 

autonòmic. 25 al 26 d’abril.
–  Silver Cup-Mundial Juvenil 

Classe Finn. Del 28 juny al 
5 de juliol.

–  XVII Trofeu SM la Reina de vela-
Campionat d’Espanya ORC. 
10-12 juliol.

–  Trofeu València Vela Infantil. 
19 i 20 de setembre.

Esdeveniments participatius:
- XIII Triatló Popular de València 
(Pinedo). 31 de maig.

- Hockey World League Assalt 3 
woman. Del 10 a 21 de juny.

 - XVI Patinada Popular Ciutat de 
València. 21 de juny.

- Triatló València 113 MD. 28 de juny.
- Madison Beach Volley Tour. 
Del 2 al 5 de juliol.

- Campionat d’Europa Júnior Femení 
Handbol 1. Del 23 de juliol al 2 d’agost.

- XVIII València Triatló. Marina Reial 
Juan Carlos I. 5 i 6 de setembre.

- XVIII Dia de la Bicicleta. 
20 de setembre.

- Color Run Valencia. 27 de setembre.
- Passeig Saludable de la UV. 4 d’octubre.
-Valencia Open 500. Del 26 d’octubre 
al 2 de novembre.
- II Haloween Road. 31 d’octubre.
- 35a Marató València Trinidad Alfonso. 
15 de novembre.

- III Sanitas Marca Running series. 
19 de desembre.

Altres:
– Fira Educare. 6 al 8 de febrer.
– Festival internacional del Vent. 

11 i 12 d’abril.
– Expojove. Del 26 de desembre 

al 4 de gener.  

Balanç 2015
Nre. d’esdeveniments esportius 44
Nre. d’accions teòriques 17
Nre. d’usos de voluntaris /àries 3.081

Altres accions realitzades per part 
de l’Oficina del Voluntariat durant 
2015

A.  Millora del Sistema de 
Gestió de la Qualitat

S’han millorat els procediments de 
qualitat que s’apliquen a la gestió de 
l’Oficina del Voluntariat. Sobretot s’ha 
incidit en la realització d’enquestes 
per a valorar la satisfacció dels 
voluntaris que participen en les 
diferents accions.

B.  S’ha millorat la Bossa 
del Voluntari/ària

De cara a incentivar la participació 
dels voluntaris i millorar-ne la 
motivació es va crear, durant l’any 
2014, la Bossa del Voluntari/ària. 
Es tracta d’una sèrie de regals i 
descomptes en servicis dels quals es 
poden beneficiar les persones que 
col·laboren amb l’oficina.
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Durant l’any 2015, s’ha renovat l’acord 
amb les entitats següents: Bioparc, 
Ciutat de les Arts i de les Ciències, 
McDonald’s, Kelme, Intersport, Fun On 
Ice, Sidorme Hotels. 

C.  Reunió informativa per a les 
entitats col·laboradores amb 
l’Oficina 

El dia 29 de gener de 2015 es va 
realitzar una reunió per a totes les 
entitats esportives que organitzen 
esdeveniments en la ciutat de 
València per a informar-los sobre el 
funcionament de l’oficina i la forma de 
gestionar les accions de voluntariat.

D.  Seguix en funcionament una 
pàgina en Facebook i Twitter 
que complementa la pàgina 
web oficial de l’Oficina del 
Voluntariat

Amb la finalitat de millorar la 
comunicació amb els voluntaris a 
través d’estes dos xarxes socials s’han 
promocionat estes dos pàgines, la 
qual cosa ens permet ja disposar de 
1.118 seguidors en Facebook i 300 
seguidors en Twitter. 

E.  Accions de promoció de l’Oficina 
durant l’any 2015

S’han dut a terme diferents accions 
de promoció de l’Oficina aprofitant 
els esdeveniments esportius que 
s’han celebrat. Durant el mes de 
febrer i març, s’ha portat la carpa 
del voluntariat als diferents centres 
universitaris de la Universitat de 
València, Universitat Catòlica i 
Universitat CEU Cardenal Herrera. 

4.11.   PROGRAMA DE SUPORT 
A LA TECNIFICACIÓ 
ESPORTIVA

Descripció de l’activitat
Tot i que no és un tema 
específicament municipal per estar 
patrocinat pel CSE, les federacions 
esportives nacionals i la mateixa 
Generalitat Valenciana, durant l’any 
2015 la FEM ha col·laborat i patrocinat 
la tecnificació esportiva, base de 
l’esport d’alt nivell. 
 
Durant l’any 2014, el Consell Superior 
d’Esports va posar en marxa un nou 

procés d’actualització dels criteris 
de classificació dels centres a les 
necessitats i realitat esportiva 
existents en tot el territori nacional 
(segons Resolució de 10 de gener de 
2014, del CSE). 
 
Com a resultat d’este procés i segons 
Resolució de 27 de maig de 2014, 
de la Direcció General d’Esports 
del CSE, per la qual es classifiquen 
les instal·lacions i els programes 
esportius per al desenvolupament de 
l’esport d’alt nivell i de competició, en 
la ciutat de València es van classificar 
els següents centres i programes, 
que han funcionat durant l’any 2015: 
 
- El Centre Especialitzat de Tecnifica-
ció Esportiva de Pilota. 
(Frontó 30 metres). 

- El Centre Especialitzat d’Alt 
Rendiment de Ciclisme. 

- El Centre de Tecnificació Esportiva 
de la Petxina: natació, esgrima, judo, 
atletisme, hoquei herba i esport 
adaptat (natació i atletisme per a 
persones amb discapacitat i golbol 
per a invidents). 



MEMÒRIA 2015 FDM  83

 Des de la Fundació Esportiva 
Municipal s’ha col·laborat amb la 
Direcció General de l’Esport en 
la coordinació en l’ús dels espais 
esportius, així com en l’elaboració de 
tota la documentació tècnica que es 
va presentar en este nou procés de 
requalificació dels centres. 

Objetivos generales

Els principals objectius que es 
perseguixen amb este programa són 
els següents: 
 
–  Rendibilitzar l’ús de les instal·lacions 

esportives de la ciutat de València 
compaginant la pràctica popular 
amb la tecnificació esportiva. 

 
–  Crear un itinerari en cada una de 

les modalitats esportives des 
de la detecció i formació fins a 
l’esport d’alt nivell, a través dels 
diferents programes de tecnificació 
esportiva. 

 
–  Col·laborar amb la Direcció General 

de l’Esport i el Consell Superior 
d’Esports en l’organització de 

activitats de tecnificació amb 
repercussió autonòmica i nacional. 

Valoració d’este programa 
 Este programa ha permés que 
al llarg de l’any 2015, la FEM i la 
Direcció General de l’Esport s’hagen 
coordinat en aspectes relacionats 
amb la tecnificació esportiva. Així 
mateix, enguany la Generalitat 
Valenciana ha destinat una ajuda de 
35.000 € destinats a sufragar els 
gastos de residència dels esportistes 
que integren els programes de 
tecnificació dels anteriors centres.

4.12.  SEGUIMENT DEL PLA 
ESTRÁTÈGIC DE L’ESPORT 
DE VALÈNCIA

Un dels aspectes finals que arreplega 
el Pla Estratègic de l’Esport de la 
ciutat de València, és el de realitzar 
un programa de seguiment que 
permeta comprovar la idoneïtat de la 
seua aplicació, avaluar els resultats 
i objectivar el grau de satisfacció 
aconseguit. A l’abril de 2015, es va 
presentar la primera revisió d’este Pla 

Estratègic de l’Esport, que ha permés 
conéixer i difondre els èxits i el 
progrés de la seua posada en marxa i 
dur a terme els ajustos necessaris a fi 
de complir amb els objectius generals 
que s’hi inclouen. Esta revisió, duta 
a terme pels doctors Ramón Llopis 
i José Campos de la Universitat 
de València, i Alicia López, de la 
Universitat Politècnica, ha conclòs 
que el grau d’execució del Pla és alt, ja 
que el 80  % de les accions previstes 
han finalitzat o estan en execució. 
 
La revisió s’ha dut a terme basant-
se en la pròpia estructura del Pla 
Estratègic, que es va dividir en tres 
grans àrees: 
 
- Espais esportius. 
- Esport, salut i educació 
- Esport, economia i 
projecció externa. 

 
Dins d’estos tres grans blocs es van 
distribuir les 80 accions concretes 
que s’havien de dur a terme, cada una 
d’estes emmarcada en algun dels 15 
projectes, de caràcter més general.





III Servici 
d’Infraestructures





1. Introducció
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La Fundació Esportiva Municipal de 
l’Ajuntament de València establix en 
els seus estatuts i en el seu Reglament 
d’ús d’instal·lacions esportives que 
“li correspon la gestió i manteniment 
de totes les instal·lacions esportives 
de la ciutat de València, incloses les 
anomenades instal·lacions esportives 
elementals i la resta d’espais 
esportius”.
 
Este reglament establix que la 
Fundació Esportiva Municipal 
vetlarà per la bona conservació i el 
manteniment de les instal·lacions 
municipals i equipament esportiu 
que s’hi adscriuen, garantint durant 
el període de vida útil de l’edifici 
i instal·lacions la prestació del 
servici perquè van ser construïdes 
o adquirides. També determinarà 
i dictarà les normes específiques 
adequades, tant per a l’ús de les 
distintes dependències com sobre 
el seu manteniment, que seran de 
compliment obligatori.
 
La FEM, a través del Servici 
d’Infraestructures, exercix la funció 
d’oficina tècnica d’instal·lacions 
esportives de l’Ajuntament de València, 
tant en projectes com en manteniment 
i esdeveniments esportius que 
s’organitzen en la nostra ciutat.
 
La FEM, sobretot a través del 
Servici d’Infraestructures, assumix 
competències com a oficina 
tècnica del Servici d’Esports i de 
la Regidoria d’Esports i, en eixe 
sentit, li han sigut encomanades 
per l’Ajuntament de València tals 
atribucions de supervisió i informe 
de caràcter municipal, assumint les 
responsabilitats corresponents de 
caràcter tècnic i la seua relació amb 
altres servicis de l’Ajuntament de 
València (Servicis Centrals Tècnics, 
Obres d’Infraestructura, Patrimoni, 
Planejament, Projectes Urbans, Parcs 
i Jardins, Circulació i Transport, Cicle 
Integral, Domini Públic, Policia Local, 
etc.).

El Servici d’Infraestructures, per 
este caràcter tècnic i competencial, 

és un dels pilars principals de 
gestió del pressupost de la FEM i 
assumix competències de control de 
subministraments, compres i viabilitat 
en l’execució d’obres d’inversions 
i manteniment d’instal·lacions 
esportives.

S’han realitzat les distintes 
redaccions, ja siguen per a tramitar 
a través de la FEM o de l’Ajuntament, 
de plecs de clàusules administratives, 
plecs de condicions tècniques i 
informes de suggeriments que s’han 
d’incloure en els plecs de clàusules 
administratives per a la contractació 
d’obres i servicis que han sigut 
de la seua competència en i per a 
instal·lacions i edificis esportius 
municipals, així com dels informes de 
valoració d’ofertes per a l’adjudicació 
de les licitacions oferides. Per 
a això s’han mantingut les 
pertinents reunions amb els servicis 
municipals corresponents (Esports, 
Contractació, Jurídic, Centrals Tècnics, 
Patrimoni, Urbanisme, Activitats, 
etc.) per a l’elaboració, tramitació i 
aprovació de plecs de condicions i 
contractació d’obres i servicis.

Quant a les funcions desenvolupades 
durant l’any 2015 de caràcter ordinari, 
podem realitzar una classificació 
pel seu caràcter general, tècnic i 
econòmic.

En les funcions de caràcter general 
es realitza una programació anual 
del servici, supervisant, coordinant 
i donant-li viabilitat una vegada 
aprovada. De la mateixa manera 
proposen, establixen i impulsen els 
processos de treball de les seccions, 
tècnics i personal del Servici. Es dóna 
suport, informa i assessora sobre la 
planificació de les actuacions futures 
en matèries de la seua competència, 
així com informació per a respostes 
al Ple, Juntes Municipals, AV i altres 
servicis municipals que li foren 
requerides.

Establits els objectius anuals del 
Servici, s’han desenvolupat els 
programes i projectes i, així, ha sigut 

necessari justificar-los i donar-los 
viabilitat, coordinant i controlant 
l’execució dels aprovats.

S’han realitzat les supervisions i 
firma dels projectes i actuacions 
realitzades per les seccions i tècnics 
del Servici. Tramitació i gestió 
d’expedients de la seua competència. 
Recepció i enviament d’estos.

S’ha assistit a nombroses reunions 
convocades sobre temes específics 
per la Regidoria, Gerència o altres 
servicis de la FEM i Ajuntament 
de València (esdeveniments, 
reclamacions, sol·licituds, urbanisme, 
activitats, obres, projectes, servicis 
centrals tècnics, bombers, patrimoni, 
transports i circulació, policia local, 
jurídic, alcaldia, etc.).

S’ha realitzat la supervisió 
corresponent en la gestió i informe 
sobre sinistres en les instal·lacions 
i edificis esportius municipals. 
Relació tècnica amb les companyies 
asseguradores. Informes sobre 
responsabilitat patrimonial.

També ha tingut entre les seues 
funcions durant el passat any 2015 
informar i supervisar el seguiment del 
Pla Estratègic de l’Esport de la ciutat 
de València.

El Servici d’Infraestructures, 
junt amb el Servici d’Activitats 
Esportives, també supervisa 
sistemàticament el control de 
les instal·lacions gestionades 
indirectament, realitzant les 
inspeccions necessàries i sol·licitant 
en tot moment la documentació 
oportuna als gestors, a fi que el 
servici prestat, a més d’adequar-se 
a les necessitats dels usuaris, siga al 
més homogeni possible en totes les 
instal·lacions esportives municipals, 
independentment del tipus de gestió. 
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Funcions
En la Secció de Projectes i Obres 
s’ha treballat fonamentalment 
en remodelacions i adequacions 
d’instal·lacions ja construïdes, encara 
que també s’ha participat en algunes 
obres de nova planta pendents 
de finalitzar i de rehabilitació 
d’instal·lacions i edificis esportius 
municipals.
 
Açò requerix la realització de treballs i 
funcions permanents per a mantindre 
i actualitzar la documentació gràfica 
i tècnica de les instal·lacions i edificis 
esportius municipals, així com la 
gestió urbanística i patrimonial del sòl 
esportiu i espais lliures de la ciutat de 
València.

Ha sigut necessari proposar 
i gestionar noves actuacions 
urbanístiques en matèria 
d’instal·lacions esportives 
conjuntament amb altres servicis de 
l’Ajuntament de València. (Servicis 
Urbanístics, Parcs i Jardins, Projectes 
Urbans, Obres i Infraestructures, 
etc.).
 
Estudi de parcel·les esportives en 
el nou PGOU de València. Sol·licitud 
d’adscripció de parcel·les esportives 
al Servici d’Esports. Informes sobre 
propietat patrimonial i disponibilitat 
de sòl esportiu.
 
S’ha realitzat des d’esta Secció la 
redacció i supervisió de projectes de 
servicis i obres adjudicades en i per 
a instal·lacions i edificis esportius 
municipals.
 
S’ha informat, si és el cas, sobre 
garanties i devolucions de fiances, 
i s’ha assessorat tècnicament en 
l’elaboració i supervisió de plans de 
viabilitat amb el Servici d’Activitats 
Esportives.
 
Direcció d’Obres i Coordinació de 
Seguretat i Salut en fase de projecte 
i d’execució.

També s’ha realitzat la redacció 
de projectes i viabilitat 

d’infraestructures per a 
esdeveniments.
 
Supervisió tècnica de propostes 
d’infraestructures i muntatges. 
Autorització d’estes.
 
S’assumix la gestió de les 
notificacions d’alertes 
meteorològiques.
 
Gestiona l’actualització dels plans 
d’emergència i autoprotecció de 
les instal·lacions i edificis esportius 
municipals, tant de gestió directa com 
a indirecta.
 
Gestiona la supervisió del compliment 
de les revisions tècniques i legals en 
les instal·lacions i edificis esportius 
municipals, tant de gestió directa com 
a indirecta.

Camps d’actuació 
–  Instal·lacions esportives 

elementals (IEE).
–  Instal·lacions esportives 

de gestió directa.
–  Instal·lacions esportives 

de gestió indirecta.
–  Esdeveniments en qualsevol espai 

esportiu de la ciutat.

2.1.  PROJECTES I OBRES 
D’INFRAESTRUCTURES 
ESPORTIVES

Durant l’any 2015 s’han dut a terme o 
iniciat els projectes i obres següents:
 
–  Coordinació en la definició de les 

necessitats d’un programa informàtic 
per a la gestió del manteniment i de la 
seua implantació.

–  Seguiment de les inversions en 
els contractes de gestió dels 
poliesportius de Malilla i Torrefiel, 
redacció d’informes tècnics de les 
visites en coordinació amb el servici 
esportiu.

–  Coordinació de propostes per 
a utilitzar les naus històriques 
protegides en el Parc Central amb 
caràcter esportiu.

–  Supervisió de les obres de 
claraboies en el Poliesportiu de 
Natzaret.

–  Coordinació del concurs i direcció 
de les obres de construcció de 
nous paviments de gespa artificial 
en els camps de futbol d’Orriols i 
Benimàmet.

–  Visites d’inspecció tècnica a la 
Piscina València junt amb la redacció 
dels corresponents informes.

–  Coordinació de visites tècniques 
amb els licitadors al concurs de 
gestió de Piscina València.

–  Informes de valoració d’ofertes 
presentades per a l’adjudicació de la 
gestió de la Piscina València.

–  Proposta d’execució i valoració 
d’execució de mur de rebot en 
el frontó 1 del Poliesportiu de 
Benicalap.

–  Realització de proposta per al 
tancament de la zona nord del 
Pavelló del Cabanyal.

–  Supervisió de les obres de segellat 
de fusteries en l’edifici d’oficines 
del Complex Esportiu Cultural de la 
Petxina.

–  Redacció de propostes per a la 
ubicació de dos camps de futbol 
platja en la platja de la Malva-rosa.

–  Proposta per a la col·locació de 
grades en el camp de futbol 8 del 
Poliesportiu de Benimaclet.

–  Propostes per a la inclusió 
d’infraestructures esportives en el 
parc lineal de Benimaclet.

–  Propostes de reforma en el 
Poliesportiu Estadi del Túria.

–  Supervisió de substitució de les 
fusteries i finestrals exteriors en el 
Pavelló del Cabanyal. 

–  Supervisió de les obres de reforç 
de bigueta i d’accions preventives 
contra els tèrmits en les cobertes 
de tres edificis del Complex Esportiu 
Cultural de la Petxina.

–  Participació en la coordinació de 
l’esdeveniment XXXV Marató de 
València Trinidad Alfonso.

–  Participació en la coordinació de 
l’esdeveniment Hockey Women’s 
World League Semifinal.

–  Participació en la coordinació de 
l’esdeveniment III València Boat 
Show de vela.
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–  Participació en la coordinació del 
Circuit de Carreres Populars.

–  Participació en la coordinació de 
l’esdeveniment Patinada Popular de 
València.

–  Supervisió d’infraestructures 
i muntatges eventuals de 
53 esdeveniments esportius i no 
esportius durant l’any 2015.

–  Coordinació de seguretat i 
emergències en esdeveniments 
esportius i no esportius.

–  Coordinació d’actuacions per a la 
realització d’activitats de vòlei-
platja en la platja de la Malva-rosa.

–  Redacció d’informes de valoracions 
econòmiques del Poliesportiu de la 
Hípica.

–  Redacció de propostes per a la 
nova contracta de manteniment 
d’edificis esportius de l’Ajuntament 
de València.

–  Projectes de reparacions i 
reformes en IEE per al seu millor ús. 
Seguiment i estudi quadrimestral 
del seu estat.

–  Plans d’activitats esportives de 
temporada a la platja.

–  Estudis sobre el Trinquet Pelai.
–  Modificacions i baixes de cadastre, 

si és el cas, de les instal·lacions 
esportives.

–  Informes urbanístics i de 
planejament de diverses 
parcel·les esportives en la 
ciutat de València i les seues 
pedanies.

–  Informe sobre la Memòria de 
finalització d’urbanització del Pla 
Especial Sector la Torre.

–  Estudi de propostes amb la 
Universitat de València del possible 
tancament de la instal·lació 
esportiva de Tarongers amb 
tanques.

–  Projecte i direcció de l’adequació 
de vestuaris del pavelló cobert del 
Poliesportiu de Natzaret.

–  Projecte i direcció de remodelació 
IEE del Palmar.

–  Projecte i direcció de remodelació 
IEE del Perellonet.

–  Projecte, direcció i supervisió 
d’obres de pàdel en el Palmar.

–  Supervisió actuacions en l’alqueria 
del Parc de Marxalenes.

–  Supervisió projecte millores Piscina 
Parc de l’Oest.

–  Supervisió projecte de zona annexa 
al parc de joc d’Abastos.

–  Supervisió de les obres del Camp de 
Rugbi-Tram V.

–  Supervisió de les obres del Camp de 
Beisbol i Softbol-Tram VI.

–  Supervisió Projecte Esculls: 
abalisament de la zona, coordinació 
amb la Universitat Politècnica de 
València i la Universitat Catòlica 
de València. Coordinació amb el 
Servici de Laboratori i el Servici de 
Platges de l’Ajuntament de València. 
Tramitació d’expedients amb 
Demarcació de Costes.

–  Supervisió, seguiment i control 
del pla de manteniment en les 
instal·lacions de camps de gespa 
artificial (futbol, beisbol, rugbi…) 
per al seu funcionament correcte i 
optimització.

–  Supervisió dels projectes 
d’instal·lació de pancartes 
publicitàries en les instal·lacions de 
Quatre Carreres Rugbi i Serrans.

–  Organització i control dels treballs 
del personal de jardineria de la FEM; 
programació de podes, fumigacions. 
Redacció i organització de 
l’inventari de jardineria i programa 
de seguiment.

–  Supervisió de la redacció dels 
plans d’autoprotecció dels camps 
de futbol, realitzats per l’empresa 
MAPFRE.

–  Supervisió en la implantació 
dels plans d’autoprotecció dels 
poliesportius de gestió directa.

–  Supervisió en la confecció dels 
plànols de “Vosté està ací”.

–  Participació en el Comité de 
Seguretat i Salut de la FEM.

–  Planificació i seguiment del 
programa formatiu de prevenció de 
l’any 2015.

–  Programació, seguiment, supervisió 
i control de les actuacions del 
Servici de Prevenció alié Laborsalud. 

– Supervisió i tramitació en el registre 
autonòmic del Pla d’Autoprotecció 
del Pavelló del Cabanyal.

–  Organització i direcció dels 
treballs de tanca i senyalització de 
seguretat.

–  Compra, custòdia i control de 
material de seguretat, plaques, 
tanques i cons.

– Exposició del projecte Esculls 
València en la Boat Show.
–  Execució de la zona esportiva de 

petanca del Complex Esportiu 
Cultural d’Abastos i adequació de 
zona de jocs amb gespa artificial.

–  Col·locació de xarxes anticoloms en 
Las Naves de Juan Verdeguer.

–  Preparació dels plans per als plecs 
del centre mèdic.

–  Gestió de compres del Servici 
competència de la Secció de 
Projectes i Obres.

A més, des d’este Servici, s’han 
realitzat activitats d’I+D+i com:

–  Visita al Saló Internacional de la 
Construcció Construmat 2015 de 
Barcelona.

–  Assistència a la Jornada Tècnica 
de Rehabilitació d’Edificis i Espais 
Públics en l’Agència Energètica de la 
Ribera, en el municipi de Sueca.

–  Jornada tècnica sobre lagestió 
i el manteniment d’edificis 
coorganitzada per l’Associació 
Espanyola de Manteniment 
(AEM) i el Col·legi d’Aparelladors i 
Arquitectes Tècnics de Barcelona.

–  Coordinació del projecte europeu 
de monitorització paramètrica 
d’edificis esportius.

–  Assistència a una jornada tècnica 
sobre paviments fotocatalítics 
organitzada per l’Ajuntament de 
València.

–  Participació en el Programa 
Europeu PHAROS en coordinació 
amb la Fundació InnDEA.

–  Coordinació d’una visita 
institucional d’una delegació 
d’alcaldes macedonis.

–  Coordinació de visita tècnica 
i ponència a una delegació de 
gestors esportius suecs.

–  Coordinació de visita tècnica 
a una delegació d’arquitectes 
danesos.

Finalment, la Secció de Projectes, 
ha informat expedients relatius 
a sol·licituds i reclamacions dels 
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usuaris sobre les infraestructures 
esportives, tant de gestió directa 
com indirecta, dels quals un 
87 % eren consultes sobre 
obres de remodelació i construcció 
de noves instal·lacions, un 1 % de 
danys i un 12 % de peticions de 
trasllat o tancament perimetral 
d’IEE.

2.2.  CONTRACTACIÓ 
I FINANÇAMENT

La major part de la contractació, 
quant al volum total contractat, 
s’ha realitzat utilitzant el 
procediment de la contractació 
centralitzada, a través de la 
plataforma electrònica de la 
Central de Compres de la 
Diputació Provincial de València, per 
al subministrament de llums amb 
tecnologia LED per a les instal·lacions 
esportives municipals; el de la 
contractació menor i, en menor 
mesura, el procediment negociat.

La inversió realitzada s’ha finançat 
principalment per la Fundació 
Esportiva Municipal i per la Diputació 
de València a través del Pla de Nuclis 
i de la Central de Compres, i una altra 
part per la Generalitat Valenciana 
per la continuïtat del Pla d’Inversió 
Productiva.

Contracte menor 56
Procediment negociat 13
Contractació centralitzada 31

Diputació 19
Generalitat 52
FEM 29

Formes de contractació. Finançament d’inversions realitzades en el Servici d’Infraestructures en 2015. 
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Funcions
En la Secció de Manteniment s’ha 
col·laborat amb la Secció de Projectes 
i Obres en l’elaboració dels estudis 
i valoracions sobre actuacions 
de manteniment i reparació 
d’infraestructures i equipaments 
esportius, així com en la contractació 
per a la renovació dels que han 
esgotat el seu període de vida útil.

Des d’esta secció s’ha supervisat 
la gestió de la contracta de 
manteniment d’edificis esportius 
de l’Ajuntament de València, les 
despeses i la tramitació de les 
certificacions. Se supervisa la 
presentació d’informes d’adjudicació, 
pròrroga o incidències de la contracta 
de manteniment.

Es controla i supervisa l’estat de 
manteniment de les instal·lacions i 
edificis esportius municipals. Tant de 
gestió directa com indirecta.

–  Coordinació i direcció del personal 
de manteniment propi.

–  Control i supervisió dels treballs 
realitzats per les empreses de 
servicis contractades.

–  Gestiona el manteniment de 
maquinària, vehicles i equips de la 
FEM.

–  Elaboració i actualització dels plans 
de manteniment de cada instal·lació 
esportiva.

–  Gestió de compres del Servici 
competència de la Secció de 
Manteniment.

 Camps d’actuació

–  Obra, manyaneria, paviments, 
pintura, cristalleria i equipament.

–  Instal·lacions de llanterneria, aigua 
calenta sanitària i climatització 
(aigua i ambient).

–  Control sanitari de piscines.

–  Instal·lacions elèctriques i 
d’il·luminació.

–  Instal·lacions de megafonia, 
antiintrusió i de telecomunicació.

–  Sistemes informàtics. Maquinari i 
programari.

–  Jardineria i sistemes de reg.

3.1.  MANTENIMENT 
D’INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES

Durant l’any 2015, i en compliment 
del que s’establix en el Reglament 
d’instal·lacions esportives municipals 

Diversos 35,41
Benimaclet 12,80
Natzaret 12,14
Sant Lluís 10,48
Estadi del Túria 5,16
Petxina 4,44
El Cabanyal 3,91
Velòdrom 3,61
Malva-rosa  3,37
Fontsanta 3,08
El Carmen 2,60
Benicalap 2,51
El Saler 0,20
Rugbi 0,06

Llanterneria 21,98
Obra 18,28
Manyaneria 15,57
Equipament 9,42
Electricitat 8,42
Subministraments 6,07
Diversos 5,88
ACS 5,47
Incendis 4,59
Climatització 4,32
Cristalleria 2,29
Pintura 0,43
Paviments 0,24

Actuacions de manteniment per instal·lació (% del pressupost) en 2015. Actuacions de manteniment per oficis (% del pressupost) en 2015.
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de la ciutat de València, s’ha 
aplicat el Manual de manteniment 
d’instal·lacions esportives, així com 
els plans de manteniment de les 
instal·lacions, documents tècnics que 
arrepleguen tots els procediments 
bàsics de manteniment que 
cal aplicar en cada una de les 
instal·lacions.

3.2. EQUIP DE JARDINERIA

La FEM disposa de terrenys de joc 
proveïts de gespa natural i artificial 
en què es desenvolupen de manera 
habitual nombroses activitats: 
escoles esportives municipals, 
campionats d’àmbit local i autonòmic 
i competicions d’alt nivell. El 

manteniment d’estes instal·lacions 
en condicions òptimes d’ús, així 
com de les zones enjardinades 
ubicades en zones comunes dels 
poliesportius municipals de gestió 
directa  requerix d’una dedicació 
constant i exclusiva, treball que es du 
a terme per l’equip de jardiners d’este 
Servici.
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En la Secció d’Instal·lacions s’ha 
col·laborat amb la Secció de 
Projectes i Obres en l’elaboració 
dels estudis i valoracions, així com 
en la contractació per a la renovació 
d’instal·lacions que han esgotat el seu 
període de vida útil.

S’ha realitzat la coordinació i 
supervisió dels mitjans humans i 
materials propis per a dur a terme els 
treballs de reparació, la contractació 
de servicis necessaris per al seu 
funcionament correcte, actuacions 
d’estalvi energètic, incloent-hi el 
control de consums i contractes de 
subministraments d’electricitat, gas 
i aigua de les distintes dependències 
i instal·lacions esportives, així com la 
contractació i consums de les línies 
telefòniques, tant en terminals fixos 
com mòbils.

S’ha realitzat un important estudi 
per a aprovar i donar viabilitat a les 
actuacions en matèria de millora 
del rendiment energètic en els 
poliesportius i edificis esportius 
municipals.

En este aspecte s’ha incrementat el 
gasto en matèria d’estalvi energètic 
per les millores obtingudes amb 
anterioritat en els consums d’energia 
elèctrica i gas de les instal·lacions, 
implementant mesures addicionals 
importants com la substitució 
sistemàtica de sistemes d’il·luminació 
de pavellons i espais oberts antics per 
uns altres de nous amb tecnologia 
LED, control d’enceses, optimització 
de nivells d’il·luminació, tipologia 
d’enceses i detecció.

S’ha implementat una ferramenta 
informàtica que permet l’abocament, 
estudi i posterior anàlisi dels consums 
energètics dels poliesportius i 
instal·lacions esportives. Això ha 
permés realitzar una optimització 
de la potència contractada en la 
facturació elèctrica.

S’han realitzat actuacions d’obertura 
de claraboies per a l’entrada de llum 
natural en espais coberts.

Millora d’aïllaments tèrmics en 
edificis climatitzats. Automatització i 
millora en el control de la climatització 
de locals. Substitució de 
calderes convencionals per 
equips d’alta eficiència. 
Instal·lació d’equips de recuperació 
de calor per a aigua de piscina. 
Instal·lació de sistemes eficients 
de tractament d’aigua de piscines 
climatitzades.

Altres actuacions realitzades per 
a millorar el rendiment energètic 
de les instal·lacions esportives 
han sigut el seguiment, control 
i mitigació d’energia reactiva. La 
instal·lació de variadors de velocitat 
i modificació de la lògica de control 
en grups de bombament elèctrics. 
La regulació de temperatures, 
condicions de funcionament i 
horaris en instal·lacions de ventilació 
i aire condicionat. La revisió de 
les temperatures i horaris de 
funcionament dels sistemes de 
producció de calor.

I cal destacar una permanent 
dedicació i esforç per l’adequada 
formació i conscienciació del personal 
en matèria d’estalvi energètic.

Tot això ha suposat un important 
estalvi en gasto corrent que ha 
possibilitat noves inversions i 
millores en la qualitat i prestació dels 
servicis.

4.1.  CLIMATIZACIÓN, 
ELECTRICIDAD Y 
TRATAMIENTO DE AGUAS.
ACTUACIONES EN MATERIA 
DE AHORRO ENERGÉTICO

S’han realitzat estudis, projectes 
i valoracions per a la millora de 
l’equipament de les instal·lacions 
esportives que estan en 
funcionament, així com les de nova 
construcció.

Així mateix, també s’han realitzat 
obres de millora en les instal·lacions 
següents:

–  Sistema de producció instantani 
d’ACS en la piscina del CEC de la 
Petxina.

–  Substitució de caldera i ubicació 
d’esta, per a la millora de 
l’accessibilitat i eficiència energètica 
en el Palau Velòdrom Lluís Puig.

–  Instal·lació de sistema de 
recuperació de calor per a l’aigua 
dels vasos de les piscines de 
Natzaret i Font de Sant Lluís.

–  Instal·lació de sistemes de radiació 
ultraviolat, electròlisi salina, vidre 
activat i variadors de velocitat en les 
piscines de Natzaret, Font de Sant 
Lluís i el Carme.

–  Localització de fuga d’aigua i 
substitució de conducció en tram 
vas de compensació-sala màquines 
en la piscina del Poliesportiu de 
Benimaclet.

–  Subministrament i muntatge 
d’arruixadores de baix consum per 
a les dutxes dels centres esportius 
municipals.

–  Subministrament i muntatge 
d’aixetes temporitzades en el camp 
de futbol de Benimàmet.

–  Subministrament de tres unitats de 
robot neteja fons per a la neteja dels 
vasos de les piscines de Natzaret, 
Font de Sant Lluís i el Carme.

– Subministrament i muntatge 
de sistema de control d’energia 
(electricitat i gas) per a Natzaret, 
Font de Sant Lluís, la Petxina i 
Velòdrom.

–  Comunicació i monitorització 
d’instal·lacions de producció d’ACS 
i clima en les instal·lacions de 
Benimaclet, Natzaret i Font de Sant 
Lluís.

–  Instal·lació de sistema de ventilació 
en la sala de judo del Poliesportiu de 
Benimaclet.

Actuacions englobades dins de la 
contracta de manteniment:

1.  Manteniment tecnicolegal: 
118 actuacions.

2.  Manteniment preventiu:  
84 actuacions.

3.  Manteniment correctiu: 
191 actuacions.
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-  Millora d’instal·lacions,  
estudis i obra nova.

 –  Estudi d’optimització de la 
potència elèctrica contractada en 
cada centre de consum 
per a la reducció de costos 
de facturació, així com 
implementació de ferramentes 
per al control dels consums en 
cada centre. Continuació de 
l’actuació  
iniciada en 2013.

 –  Implementació en tots els 
poliesportius de sistemes de 
detecció per al control de les 
enceses d’enllumenat en espais 
de baixa ocupació.

 –  Subministrament i instal·lació 
en diferents espais de centres 
esportius d’il·luminació LED per a 
la reducció de consums.

 –  Substitució de trams de 
conduccions de diversos materials 
en les instal·lacions de Natzaret, 
el Carme, el Cabanyal, Malva-rosa, 
Sant Lluís, la Petxina, Tram III, 
pavelló de Benicalap, camp de 
futbol Quatre Carreres i Velòdrom.

 –  Reparació de depòsits d’aigua 
calenta sanitària per mitjà de 
soldadura i repintat.

 –  Reposició de grups de 
bombament de circuitsprimaris i 
secundaris de climatització i ACS 
en les instal·lacions de Natzaret, 
el Carme, el Cabanyal, Sant Lluís, 
Malva-rosa,Tram III, pavelló 
Benicalap, la Petxina, camp de 
futbol Quatre Carreres i Velòdrom.

 –  Desmuntatge de les instal·lacions 
susceptibles de ser reaprofitades 
en Piscina València.

 –  Localització de fugues en xarxes 
d’aigua potable, reg, sanejament i 
gas en diferents espais esportius.

 –   Inspeccions d’instal·lacions a fi de 
comprovar-ne el correcte estat 
en gestió directa i indirecta.

 –  Anàlisi microbiològica de 
superfícies:

 –  Presa, cultiu i anàlisi de mostres: 
10 unitats.

 –  Anàlisi fisicoquímica d’aigües de 
piscina per laboratori autoritzat:

 –  Presa, cultiu i anàlisi de mostres: 
180 unitats 

 –  Desinfecció de les Instal·lacions 
d’ACS, AFS i reg: 

 –  Tractaments tèrmics: 18 
actuacions



MEMÒRIA 2015 FDM  107

 –  Tractaments tèrmics: 
 18 actuacions

 –  Presa, cultiu i anàlisi de mostres: 
63 unitats.

4.2. SUPORT INFORMÀTIC
Quant al manteniment dels sistemes 
i equips informàtics s’han actualitzat 
diverses aplicacions informàtiques 
utilitzades tant en les oficines 

centrals com en els poliesportius de la 
Fundació Esportiva Municipal.

Les actuacions per instal·lacions es 
en detallen en el gràfic següent: 
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IV
Servici Jurídic 

i de Recursos Humans 
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Durant l’any 2015 el Servici Jurídic i de 
Recursos Humans (RH) de la Fundació 
Esportiva Municipal ha prestat els 
seus servicis en l’assessorament 
legal a la resta de servicis, sense 
perjuí de la gestió i organització del 
personal dependent de l’organisme 
autònom. Com en anys anteriors s’ha 
mantingut la mateixa estructura 
orgànica i l’exercici de les mateixes 
competències i funcions per 
part del seu personal, d’acord amb 
la plantilla i la RPT aprovada pel Ple 
municipal.

L’organisme autònom ha acordat en 
2015 la pròrroga dels pressupostos 
de l’entitat, mantenint per tant 
íntegra la mateixa previsió orgànica 
en la seua relació de llocs de treball. 
Així mateix, amb data 1 de setembre 
d’eixe any es va produir la denúncia 
del conveni col·lectiu (2012-2015) i 
es va constituir la mesa negociadora 
a este efecte, encara que posposant 
la seua activitat es va posposar per a 
l’exercici següent.

El Servici Jurídic i de RH va tramitar 
al llarg de l’any 2015 un total 
de quaranta-cinc expedients 
de personal, dels quals quatre 
corresponen a nomenament 
d’encarregats en funcions de superior 
categoria, setze a millores d’ocupació 
a jornada completa, trenta-dos 
contractes a temps parcial i cinc 
contractes per jubilació parcial. No ha 
hagut entre la tramitació efectuada 
en matèria de RH cap reclamació 
prèvia a la via laboral o qualsevol 
altra.

S’han realitzat les habituals labors 
d’informació i assessorament laboral 
als treballadors de la plantilla. I 
s’ha prestat assistència en les deu 
sessions que es van convocar durant 
2015 amb el Comité d’Empresa, les 
actes del qual s’han confeccionat i 
fet públiques per a tot el personal 
en la intranet de FEM. S’ha assistit 
tècnicament la Comissió paritària 
en les sessions convocades per a la 
interpretació de qüestions vinculades 
al conveni col·lectiu.

En matèria de formació del personal, 
s’ha mantingut el pla de formació 
contínua de la Diputació Provincial 
de València, a què esta FEM està 
adherida. I així mateix s’han efectuat 
accions formatives per al personal 
d’instal·lacions en matèria de 
desfibril·ladors automàtics, així com 
per a tota la plantilla en relació a la 
prevenció de riscos laborals i segons 
els continguts programats.

La FEM manté UMIVALE com a entitat 
col·laboradora de la Seguretat Social 
i a VALORA PREVENCIÓ en el Servici 
de Prevenció Alié en matèria de 
riscos laborals, la prestació del qual 
és obligatòria. Es va informar de la 
reducció dels accidents de treball en 
2015, que van ascendir a tretze, dels 
que onze van ser en el lloc de treball 
i dos es van produir in itinere. Quant 
a l’absentisme laboral a causa tant 
d’accidents de treball com a malalties 
comunes, la taxa es va situar en 
el 6,81 %, amb una disminució 
del 15,4 % respecte de l’anualitat 
anterior.

Des del Servici també s’han tramitat 
les reclamacions i queixes de tots els 
usuaris d’instal·lacions esportives 
i els expedients de responsabilitat 
patrimonial instats per les lesions 
o els perjuís patits per l’activitat 
en instal·lacions de gestió directa. 
Així mateix s’han tramitat els 
expedients en reclamació de la 
responsabilitat patrimonial de la FEM 
i els sancionadors contra usuaris, 
per contravindre el reglament d’ús 
d’instal·lacions esportives. També 
s’ha donat el suport a la plataforma 
d’incidents que canalitza tota la 
informació de la campanya de 
sensibilització “Futbol amb respecte” 
que s’estén als camps de futbol de la 
ciutat.

Finalment, cal recordar que 
correspon a este Servici 
l’assessorament legal tant en 
qüestions puntuals internes com 
externes, atenent les consultes de 
particulars i entitats esportives en 
assumptes que són competència 

de la FEM o en expedients de 
tramitació pròpia, i que comprenen 
tot tipus d’assumptes i matèries que 
se sumen a les que corresponen a 
l’àmbit dels recursos humans. Amb 
especial referència als expedients 
de contractació, els convenis de 
col·laboració empresarial per a 
accions de mecenatge en activitats 
esportives pròpies, expedients per a 
la tramitació d’activitats esportives 
pròpies i a iniciativa de particulars, 
així com els expedients incoats 
com a conseqüència de diferents 
incompliments en la gestió de les 
instal·lacions municipals per part 
d’associacions i entitats esportives.

En este últim àmbit la Direcció del 
Servici ha participat en la Comissió 
tècnica que es va constituir al 
setembre d’enguany, a iniciativa 
de la Presidència Delegada, per a 
l’estudi dels convenis firmats per 
la FEM amb entitats esportives, 
per a la gestió o col·laboració en la 
gestió d’instal·lacions públiques, 
els treballs del qual, conclusions i 
propostes finals han sigut elevades a 
la Presidència als efectes oportuns.
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V
Servici d’Administració i 

Planificació Econòmica 
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El pressupost inicial de l’exercici 2015 
de la Fundació Esportiva Municipal de 
València ascendia a 12.198.082,02 €.

S’han produït modificacions de 
crèdit que suposen un increment del 
pressupost inicial per un total de:
779.948,56 € de la manera següent:

*Transferència entre partides:
865.000,00 €. 
*Majors ingressos: 773.823,31 €.
*Ampliació de crèdit: 6.125,25 €.

Amb les dites modificacions s’ha 
arribat a un pressupost definitiu per 
import de 12.978.030,58 €.

Despeses
S’han reconegut obligacions per 
import total de 12.650.766,39 €, pel 
que els romanents de crèdit són de 
327.264,19 €.

En resum el grau d’execució del 
pressupost és del 97,48 %, 
mantenint-se l’alta cota d’execució del 
pressupost de la FEM.

Ingressos 
En relació al pressupost d’ingressos, 
cal indicar que s’han produït drets 
reconeguts nets per import de 
13.107.820,55 €, el que suposa 
un 101 % sobre les previsions 
definitives, la qual cosa suposa un 

import 129.789,97 € superiors a les 
previsions definitives.

A 31 de desembre, no existixen 
creditors per operacions pendents 
d’aplicar al pressupost.

El resultat pressupostari ajustat 
suposa una xifra de 457.054,167 €.

El romanent de tresoreria per a gastos 
generals ascendix a 214.616,39 €.
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VI
Premis al Mèrit Esportiu 

‘Ciutat de València’ 2014 
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A L’ESPORTISTA MÉS DESTACAT
Álvaro Navarro Serra

Álvaro Navarro Serra va nàixer un 17 
de desembre de 1973 en la localitat 
de Faura. Va començar a jugar de 
xiquet de la mà del seu tio matern, 
Matíes Serra, directiu del Club de 
Pilota de Faura. Pertany a les primeres 
generacions de jóvens que es van 
formar a les escoles de tecnificació de 
pilota valenciana de la federació, de 
la mà de Miguel Royo, el seu monitor. 
Posseïdor d’una gran constància, 
enorme tenacitat i capacitat de 
sacrifici, li van portar a ser el jugador 
portentós i de raça que ha sigut en 
estes dos dècades que ha dedicat en 
cos i ànima a la pilota valenciana. Ell ha 
sigut el perfecte exemple de “qui vol, 
amb treball, pot aconseguir tot allò 
que es propose”.

Va començar a jugar als 13 anys en 
l’equip de la veïna localitat de Quart 
dels Valls a la modalitat de galotxa. 
En 1989 es proclama campió del 
Campionat Autonòmic de Galotxa, i 
a partir de llavors arriben les seues 
primeres oportunitats en el trinquet. 
Debuta com a professional en el 
trinquet de Borriana en 1992.

El bot definitiu el va donar a l’estiu de 
1994, quan es proclama campió del 
Trofeu Nudespa de Massamagrell, i 
comença a plantar cara als grans.

En 1995 protagonitzaria junt amb 
Paco Cabanes, Genovés, la partida de 
pilota més recordada de la història, 
que finalment va perdre per 60 a 55.  
A partir de llavors ja res se li 
va resistir. Ha sigut campió del 
Circuit Bancaixa quatre vegades, 
i altres quatre vegades ha quedat 
subcampió. Pel que fa al Campionat 
Individual Trofeu President de 
la Generalitat Valenciana és el 
dominador absolut de tots els temps, 
amb 11 edicions guanyades i dos 
subcampionats. Una xifra rècord que 
difícilment podrà ser superada per un 
altre jugador.

A nivell internacional ha sigut 
membre de la selecció de pilota 
valenciana des de 2001, s’ha 
proclamat dos vegades campió 
d’Europa, en 2003 i en 2010, i altres 
dos, campió del Món, durant el 
Mundial d’Argentina (2002) i l’últim 
disputat en 2014 a València, decisiu 
per a fer-se mereixedor d’este guardó 
de l’Ajuntament de València.

Va finalitzar la seua carrera el passat 
27 de desembre de 2014, en el 
Trinquet de Pelai de València, on ha 
transcorregut una gran part de la seua 
carrera. Ara es dedica a la coordinació 
del Centre d’Especialització de Pilota 
Valenciana (CESPIVA). A ell se li deu la 
introducció de la preparació física en 
el dia a dia d’un pilotari professional, 
la qual cosa ha suposat un abans i un 
després dins d’este esport. En 2005 va 
rebre la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu, 
la màxima distinció que atorga la 
Generalitat.
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A L’ESPORTISTA MÉS 
DESTACADA
Elena López Benaches

Elena López Benaches s’inicia al 
món de la gimnàstica rítmica amb 
tan sols 6 anys. Els seus primers 
passos en estE esport els portà a 
terme al Club Turís, que la va anar 
pujant de nivell fins arribar al seu 
primer Campionat d’Espanya de la 
mà del Club Alzira en la modalitat de 
conjunts (2003 -Torrevieja) on va 
aconseguir la medalla de bronze al 
concurs general i la d’or a les finals. 
Ja al 2004 va tornar al Campionat 
d’Espanya però esta vegada es va 
proclamar subcampiona a la ciutat 
de Gijón. 2005 va ser quan, després 
d’aconseguir la cinquena posició al 
nacional, començà a ser seguida per 
la Selecció Espanyola passant així 
diversos controls al llarg de 3 anys.

Abans de ser becada per la selecció, 
va formar part del club valencià 
l’Almara Burjassot on va aconseguir 
proclamar-se subcampiona 
d’Espanya en la modalitat de 
conjunts i campiona d’Espanya en 
la modalitat d’equips. Al 2008 va 
ser quan és va incorporar a l’equip, 
aconseguint amb el conjunt júnior la 

quarta plaça al Campionat Europeu 
celebrat a Bakú. Des de 2009 fins a 
l’actualitat pertany al conjunt sénior 
i ha aconseguit, entre els èxits més 
importants, els següents:
- Campiona preolímpica en 2012.
- Quarta posició als JJOO de Londres 

2012.
- Campiona del Món a la modalitat de 

maces i 3a posició a la modalitat de 
cintes i cèrcols l’any 2013 a la capital 
ucraïnesa de Kíev. 

- 3a posició a la modalitat de maces a 
l’Europeu celebrat a Bakú 2014. 

- Campiona del Món a la modalitat de 
maces l’any 2014 a Izmir (Turquia).

A L’ESPORTISTA AMB DIVERSITAT 
FUNCIONAL MÉS DESTACAT
Héctor Cabrera

De xicotet feia tot tipus d’esports: 
futbol, natació, tenis, etc. Als 9 anys 
li van diagnosticar una malaltia visual 
degenerativa que no li va impedir 
continuar practicant esport.

Poc després va començar a formar 
part de l’ONCE, on va participar en 
unes jornades d’esports adaptats. 
Durant estes va destacar en diverses 
proves que li van fer formar equip 

amb Julio Santodomingo, qui el va 
introduir en el món de l’atletisme, i 
amb Vicente Giner, en la disciplina 
de ciclisme adaptat. Va ser en eixe 
moment quan es va enamorar de 
l’atletisme.

En 2010 va començar a destacar en 
la disciplina de llançaments i li van 
donar l’opció d’integrar-se en un grup 
d’iniciació a l’alt rendiment a Gandia, 
entrenat per Juan Vicente Escolano 
Muñoz, el seu actual entrenador, amb 
qui ha collit molts dels seus èxits, 
com l’últim campionat d’Europa IPC 
en Swansea (GB), on va ser primer en 
llançament de javelina.

A pesar de la seua joventut, Héctor 
porta ja a les seues esquenes 
diversos triomfs com:
-  2009- 2014 - 12 títols en categories 

menors en llançament de pes.
-  2009 - 1r d’Espanya en ciclisme 

adaptat. 
-  2011 - 1r d’Espanya en llançament 

de pes en pista coberta (PC) (RFEA). 
-  2011 - 3r d’Espanya en llançament 

de pes aire lliure (AL) (RFEA). 
-  2012 - Classificat per a participar en 

els JP de Londres 2012. 
-  2012 – 5é d’Europa (Holanda) en 

llançament de javelina en AL
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Tot això no podria haver-ho 
aconseguit sense el suport de la meua 
família, la meua nóvia i els meus amics. 
Moltes gràcies pel seu incondicional 
suport.

A L’ESPORTISTA 
AMB DIVERSITAT 
FUNCIONAL 
MÉS DESTACADA
Anna Ortiz Sanchis

Natural d’Alginet (València), es va 
iniciar en el món de l’esport com a 
mètode de fisioteràpia i va veure 
que en l’aigua estava en igualtat 
de condicions que els xiquets de la 
seua edat, per això, als set anys va 
començar a preparar-se per a poder 
competir en la piscina de Campanar.

La gran oportunitat li va arribar en 
2003 quan va debutar, amb tan sols 
13 anys, en el Campionat d’Espanya. 
Anna va anar progressant i des de 
2007 és integrant de la Selecció 
Espanyola d’esports de persones amb 
paràlisi cerebral. Açò li motivà a ser 5a 
del món en 50 m braça (SB3) en 2010, 
en 2011 campiona d’Europa en 50 m 
braça (SB3) i bronze en 4x50 m estils. 
També va estar preseleccionada per 
als Jocs Paralímpics de Londres.

Finalment, en 2014 va aconseguir 
un total de 8 ors comptant les dos 
edicions anuals del Campionat 
d’Espanya: 50 m braça, 50 m esquena, 
50 m lliure, 100 m esquena, 100 m 
lliure i 4x50 m estils, la qual cosa l’ha 
favorit per a aconseguir el seu segon 
Premi al Mèrit Esportiu Ciutat de 
València.

A L’EQUIP O CLUB MASCULÍ 
MÉS DESTACAT
CAU Rugbi sub 18

Dins de tota la família del CAU València 
destaca la generació del 97, amb 
les seues “parelles” del 96 i 98, que 
actualment forma l’equip sub 18. Esta 

generació ha aconseguit al llarg de 
tota la seua trajectòria grans èxits. En 
la temporada 2005-2006, com a sub 9, 
aconseguixen el seu primer Campionat 
d’Espanya. En la 2007-2008 torna 
a proclamar-se campió a nivell 
nacional, esta vegada en S11. Des de 
llavors i fins a la passada temporada 
ha conquistat tots els campionats 
d’Espanya, huit vegades en total, per 
tot el panorama rugbístic espanyol. 
Les ciutats de Valladolid, en diverses 
ocasions, Gijón, Pozuelo de Alarcón 
i Marbella els han vist conquistar 
el trofeu de campió espanyol. Així 
mateix, a nivell internacional, l’any 
2011 guanyen el Torneig Topolino en 
Treviso (Itàlia) i en 2012 el Torneig 
Aldo Milà en Rovigo (Itàlia).

Els seus jugadors també han destacat 
fora de l’àmbit del club. Han format 
part de la selecció valenciana i han 
sigut internacionals amb la Selecció 
Espanyola masculina i femenina, fruit 
de l’aposta del CAU per la integració 
de les xiques a l’escola. Es tracta, 
per tant, d’una generació que reunix 
les condicions físiques, tècniques, 
tàctiques i, sobretot, mentals per 
a competir al més alt nivell; però, 
fonamentalment, és un grup de xics 
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i xiques que de forma conjunta i 
il·lusionada mantenen un compromís 
comú amb el seu club i una àmplia 
capacitat de treball.
 
Temporada 2014-2015
En l’actual temporada 2014-2015 el 
CAU València sub 18 es va classificar 
per a la final autonòmica. A més ha 
sigut l’únic equip espanyol capaç de 
véncer en la gira de l’equip provincial 
de Nova Gal·les del Sud d’Austràlia. Nou 
jugadors van formar part de la Selecció 
Espanyola que disputa a França el 
Campionat d’Europa FIRA-AER sub 
18. Teresa Bueso ha debutat en les 
sèries mundials amb Espanya. També 
17 jugadors d’este equip van formar 
part de la Selecció Valenciana que va 
guanyar el passat Campionat d’Espanya 
de seleccions autonòmiques.

A L’EQUIP O CLUB MASCULÍ
MÉS DESTACAT
Levante UDDM

L’any 2014 passarà al record de la 
memòria històrica del Levante UDDM. 
Un any que en l’esportiu arrancava 
amb eixa nova fusió i denominació 
que unia tres entitats com el Levante 
UE, CE Dominicos i CE Maristas. Els 
resultats a la vista estan, després 

d’una temporada intensa i disputada, 
els nostres van aconseguir la gesta 
d’alçar-se amb el títol en la divisió de 
plata aconseguint així el bitllet directe 
a la màxima divisió del nostre futsal.

Una temporada marcada sens 
dubte pel fortí del Cabanyal, 
els granotes van sumar 34 dels 
36 punts possibles a casa, deixant-
se tan sols un empat amb la visita de 
Melilla. Menció especial al partit de 
l’antepenúltima jornada a casa davant 
del Tenerife. Amb els insulars líders, 
els nostres arribaven amb 2 punts de 
desavantatge a la cita sabedors de la 
importància transcendental del partit. 
El Cabanyal va viure una de les majors 
gestes del futsal viscudes fins a la 
data en la capital del Túria. Ple absolut, 
colorit i so en les grades en un xoc amb 
final de pel·lícula. Amb els granotes 
perdent per 2-5 i 4-6 a falta de pocs 
minuts per a la fi, el Cabanyal va 
portar enlaire els seus per a remuntar 
i aconseguir un triomf que de segur 
quedarà en la retina dels allí presents 
per molt de temps.

L’ascens matemàtic de l’equip es va 
certificar a la jornada següent a la 
ciutat d’Alacant, en un altre partit 
d’infart. Un 26 d’abril de 2014, el 

Levante UDDM feia història al segellar 
de forma matemàtica l’ascens en 
terres alacantines. Un títol celebrat 
de forma molt intensa. Amb bany de 
masses inclòs, els nostres van rebre 
l’aplaudiment i el reconeixement del 
Ciutat de València en els prolegòmens 
del partit del primer equip de futbol 
contra l’Atlètic de Madrid. Després de 
sis anys sense disfrutar de la 1a Divisió 
en la capital del Túria, el Levante 
UDDM tornava a competir amb 
històrics de la talla d’Inter Movistar 
o El Pozo Murcia. Després d’un inici 
esperançador, els valencians tenen 
molt a prop aconseguir l’objectiu 
primordial d’esta campanya històrica, 
la permanència que els permeta 
continuar somiant entre els més grans.

A L’EQUIP O CLUB FEMENÍ 
MÉS DESTACAT
Club Atletisme València Terra i mar

En la temporada 2013-14, el Club 
d’Atletisme València Terra i Mar 
aconseguia un triplet històric, gràcies 
a la consecució per primera vegada 
en la història, de l’anhelada Copa 
d’Europa de Clubs després d’onze 
subcampionats. Però, a més, s’ha 
continuat mantenint el nivell en les 
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competicions nacionals, conquistant 
el Campionat de Lliga de Divisió 
d’Honor i la Copa de SM la Reina. El 
club capitanejat per Rafael Blanquer 
ha sigut líder del medaller en el 
Campionat d’Espanya Absolut tant 
en pista coberta, aconseguint nou 
medalles en total (cinc d’elles d’or), com 
en l’absolut a l’aire lliure, amb altres 
dínou medalles (onze d’elles d’or). Una 
temporada més, el club de la capital del 
Túria és el més destacat del Nacional 
Absolut amb 28 medalles en el còmput 
global (16 d’or).

Un altre dels aspectes fonamentals 
de l’èxit obtingut ha sigut el paper 
determinant de l’Escola, ja que no 
sols ha obtingut magnífics resultats 
en les distintes categories en què 
ha competit a nivell municipal, 
provincial, autonòmic i nacional, sinó 
que també ha contribuït de manera 
molt important en els èxits del club. 
Precisament, fins a dotze de les 
atletes del planter han format part del 
grup que competiria i conquistaria la 

Copa de la Reina, la Lliga Nacional de 
Clubs i la Copa d’Europa de Clubs.

Des de 1993 fins hui, el CA València 
Terra i Mar ha conquistat 22 títols de 
Lliga consecutius; 22 copes de la Reina, 
així com un Campionat d’Europa de 
Clubs, a més d’altres 11 Subcampionats 
d’Europa; tot un rècord en la història de 
l’atletisme espanyol. Mantindre’s en el 
primer lloc durant tot este temps, en 
què han desfilat tantes atletes pel club, 
ha sigut gràcies a la planificació, a la 
previsió i al treball per part de tots els 
integrants d’esta gran família (directiva, 
tècnics, entrenadors i atletes). Així 
mateix, cal destacar novament el 
paper fonamental que continua tenint 
el planter en els èxits del club i que 
enguany s’ha fet més evident si és 
possible, gràcies a la política que està 
duent a terme el club, per mitjà de la 
Fundació València Club d’Atletisme de 
la Comunitat Valenciana, de potenciar 
al màxim l’Escola. Una temporada 2013-
2014 que ha servit per a continuar 
augmentant un brillant palmarés.

AL FET ESPORTIU O MILLOR 
RESULTAT A NIVELL 
INTERNACIONAL
València Basket - Eurocup

El tricampionat d’Europa es va 
gestar en una temporada per al 
record. Les lesions de l’equip li van 
fer afrontar una dura fase regular 
i un complex Last32 amb un duel 
dur davant d’Unics Kazan, rival en la 
finalíssima. Després de passar com 
a segon, València Basket perdria el 
factor camp en tot el que quedava de 
competició. Ací va començar la màgia. 
Octaus de final davant del totpoderós 
Khimki, contra el qual va arribar la 
revenja de 2012 en un agònic final 
de partit a Rússia. Una actuació 
contundent en quart davant d’Alba 
Berlín amb una Fonteta encesa que 
va decantar l’eliminatòria en el primer 
partit. En semifinals esperava el 
sorprenent Nizhny, que va aguantar 
l’envestida taronja en la Fonteta, i 
que es va resoldre amb major facilitat 
inclús en la volta. Per a la final, el plat 
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fort, el temut Unics Kazan, que va 
caure en ambdós partits davant d’un 
equip taronja on Justin Doellman es 
confirmaria amb MVP de les finals, 
tornava la glòria.

Fundat l’any 1986, València Basket 
aconseguia el seu tercer títol europeu 
després dels aconseguits en els 
passats 2003 i 2010, sumant-se així 
a la consecució de la Copa del Rey de 
1998 com els quatre grans títols del 
conjunt taronja, en la vespra del seu 
30 aniversari com a club d’elit valencià 
en el món del bàsquet.

AL MITJÀ DE DIFUSIÓ QUE MÉS 
I MILLOR HA DONAT SUPORT I 
DIFÓS LA REALITAT ESPORTIVA 
DE LA CIUTAT
Levante TV

Levante Televisión va realitzar 
la retransmissió en directe de la 
passada Marató Trinidad Alfonso 
2014. El dit senyal realitzat s’emetia 
simultàniament per Televisió 
Espanyola i diverses televisions 
internacionals en castellà, mentre que 
per a la ciutat de València s’emetia en 
valencià.

Un desplegament sense precedents 
en una retransmissió d’estes 
característiques en la nostra ciutat. 
Amb 18 cambres, dos helicòpters, 
diverses unitats mòbils i unitats 
motoritzades i el gran treball d’un 
equip humà format per desenes de 
professionals que va permetre que 
la nostra prova reina de l’atletisme 
popular arribara a tots els racons 
d’Espanya i de l’estranger.

A més de la retransmissió de 
l’important esdeveniment esportiu 
en si, durant l’emissió es van emetre 
impactants imatges de València mai 
abans vistes, principalment per les 
preses aèries amb els helicòpters. 
Disfrutar de zones de València com 
el centre històric, la Ciutat de les 
Arts i les Ciències, la Marina Reial 
repletes de públic animant els més de 
13.000 corredors és ja una estampa 
que queda per a la història.

Eixa visió projectada de València ha 
convertit al cap i casal de la Comunitat 
en la Ciutat del Running. Levante TV, 
a més, sota la direcció del periodista 
Xavi Blasco, compta amb un programa 
setmanal dedicat exclusivament 
a les carreres populars i al triatló, 
on es dóna cobertura a tots els 
esdeveniments d’esta especialitat 
que se celebren a la ciutat de València, 
així com en altres punts de la nostra 
Comunitat Valenciana.

AL MILLOR ARTICLE O 
REPORTATGE PERIODÍSTIC
Documental València Ciutat del 
Running

La Fundació Trinidad Alfonso, 
presidida per l’empresari Juan Roig, 
és una entitat sense ànim de lucre 
que naix en 2012 amb la intenció de 
fomentar els valors de l’esforç i la 
superació entre la societat valenciana 
utilitzant l’esport com a exemple.

Des del seu naixement ha donat 
suport a dos dels esdeveniments 
que millor reflectixen eixos valors, 
com són la Marató i la Mitja Marató 
de València; però al llarg dels mesos 
s’ha bolcat amb els esdeveniments 
relacionats amb el running que tenen 
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alta participació popular, com el 
Circuit de Carreres Populars, les dos 
carreres que es disputen a València 
d’una distància de 15 quilòmetres, o 
l’innovador Ekiden València.

Paral·lelament al running, amb el 
que aconseguix complir un dels 
seus objectius fundacionals, la 
Fundació Trinidad Alfonso ha obert 
altres tres fronts de treball que 
perseguixen altres tants objectius: 
el del desenvolupament de l’esforç, 
per a arribar als més jóvens, xiquets 
i xiquetes, a través de diferents 
accions; la prescripció de l’esforç, la 
bandera de la qual és el projecte FER 
de suport a esportistes valencians; i 
l’atracció de l’esforç, que perseguix 
retindre i atraure el talent de la 
Comunitat Valenciana, a més de 
l’atracció de turisme esportiu.

Precisament de la suma d’esta 
intenció d’atraure turisme i del suport 
a la carrera popular i de fons naix el 
projecte València Ciutat del Running. 
A través d’este es pretén potenciar les 

bonances de la ciutat per a la pràctica 
del running, presentant-la com un 
escenari ideal per al corredor local i 
forà. Eixa filosofia és la inspiradora 
del documental que porta el mateix 
nom: Valencia Ciudad del Running, 
que repassa la història de la carrera 
a peu en la ciutat des dels seus inicis 
modestos fins a l’eclosió d’este esport 
en els últims anys.
A L’ENTITAT NO ESPORTIVA QUE 

MÉS DECIDIDAMENT HA DONAT 
SUPORT A L’ESPORT DEL MUNICIPI
Mapfre

Un dels principis bàsics d’actuació de 
MAPFRE és el de la responsabilitat 
social. Este principi està inspirat 
en el sentit de servici a la societat, 
reinvertint, tornant a esta una part 

del valor creat en la seua actuació 
empresarial. Des d’eixe punt de vista, 
MAPFRE manté una forta vinculació 
amb el món de l’esport. En MAPFRE 
som conscients de la importància de 
l’esport com a element fonamental 
per al desenvolupament de les 
persones i compartim els valors 
que representa: esforç, constància, 
superació. Per tot això, intentem 
contribuir a la seua major difusió i, 
en la nostra terra, tenim exemples 
molt pròxims. En esports com el 
tenis, amb l’Open 500 de València; 
la Vela, amb la Volvo Ocean Race; el 
motociclisme, patrocinant un equip 
valencià, o l’escola de futbol adaptat 
per a persones amb discapacitat 
intel·lectual, a través d’un acord 
subscrit amb el València CF.

De la mateixa manera, col·laborem en 
el desenvolupament de la Volta a Peu 
de València, la Mitja Marató i la Marató 
Trinidad Alfonso de València. Amb el 
suport a estes iniciatives, ratifiquem 
el nostre compromís amb la societat i 
amb la ciutadania valenciana.
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A LA TRAJECTÒRIA ESPORTIVA 
MÉS DESTACADA
Dolores Escamilla Pérez

Dolores Escamilla comença la seua 
trajectòria professional en el Club 
Bàsquet Godella, on aconseguix 
6 títols de Lliga, 4 copes de 
SM la Reina, 2 copes d’Europa i 
2 subcampionats d’Europa durant 
els 17 anys que roman en el club, 
consagrant-lo com un dels més grans 
del continent i, per descomptat, del 
nostre país.

Posteriorment, es va fer càrrec de la 
secció de futbol femení del Llevant UE. 
Allí va començar prompte a continuar 
sumant títols, com ho van ser:

-  3 campionats de Lliga temporades 
1996/1997, 2000/2001, 2001/2002. 

-  6 campionats de Copa temporades 
99/00, 00/01, 01/02, 03/04, 04/05 
i 06/07.

-  2 Supercopes d’Espanya temporades 
1997 i 2000.

-  4 títols nacionals temporades 96/97, 
97/98, 99/00, 00/01.

-  2 subcampionats d’Espanya 97/98 i 
04/05 Semifinalista de Copa 1999.

-  3er lloc en el Campionat d’Espanya 
99/00.

A més, Dolores ha rebut el premi 
Isabel Ferrer atorgat per la Generalitat 
Valenciana com a reconeixement a 
la lluita per la igualtat entre l’home 
i la dona. Un altre dels seus mèrits 
esportius ha sigut aconseguir la 
novena plaça de la V UEFA WOMENS 
CUP en la temporada 01/02, on el 
Llevant Ue Femení va ser el primer 
equip espanyol de futbol femení a 
participar en una competició europea.

D’altra banda, ha rebut els següents 
reconeixements o premis: Campió i 
Memorial Tomás Caballero en 2003 i 
2007 , així com sis trofeus Internacional 
Costa Blanca Cup. També ha sigut 
mereixedora del premi Important del 
periòdic Levante en 2005 i dos premis 
al Mèrit Esportiu Ciutat de València en 
els anys 1999 i 2005 a què afig, ara, 
este tercer, que tanca amb brillantor la 
seua trajectòria professional.

PREMI AMORÓS
Francisco Nadal Lauterio
Francisco Nadal Lauterio (València, 
1945) és un dels periodistes 
valencians amb major trajectòria i, 
sense cap dubte, un dels rostres més 
coneguts i reconeguts en el món 
esportiu. Paco Nadal va començar el 

seu camí professional en 1971, en 
Ràdio València Cadena SER. Allí va 
passar els primers anys de la seua 
extensa carrera fins que en 1990 
va donar el bot a la llavors acabada 
de crear RTVV. Allí va presentar, 
va participar i va col·laborar amb 
nombrosos espais esportius, amb 
el futbol i el ciclisme, entre altres 
disciplines, com els seus esports més 
representatius.

Però també va ser presentador d’altres 
programes en directe de diversa índole 
i es va convertir en una veu i un rostre 
molt volgut i reconegut pel poble 
valencià, així com en un professional 
polifacètic. I és que, al llarg de la 
seua trajectòria, les retransmissions 
dels esdeveniments i tradicions més 
valencianes han tingut Paco Nadal com 
a protagonista de la seua narració.

Al llarg de la seua carrera, Paco Nadal 
ha col·laborat amb altres mitjans 
escrits com els diaris Las Provincias, 
Levante EMV, Superesport i AS, a més 
de ser corresponsal d’El Mundo.

Actualment, presenta un magazín 
diari en Mediterráneo Televisión i 
col·labora com a assessor en 99.9 
Valencia Radio.
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