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El Consell Valencià de l’Esport és l’òrgan encarregat de gestionar la 
política esportiva de la Generalitat, així com de formular les directrius 
de la política de foment i desenvolupament en matèria esportiva i millo-
rar la participació de tots els agents socials implicats en l’esport.

Segons els estatuts del Consell Valencià de l’Esport, entre les seues 
atribucions figuren la regulació, ordenació, promoció i coordinació de 
l’esport i de l’activitat física a la Comunitat Valenciana.

En compliment de tot això, la Generalitat, a través del Consell 
Valencià de l’Esport, crea el programa de la Targeta Esportiva, com 
un nou servici dirigit a tota la ciutadania de la Comunitat que practica 
esport o realitza algun tipus d’activitat física, ja siguen esportistes fede-
rats o no federats.

La Targeta Esportiva de la Generalitat es desenvolupa únicament 
en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. El Consell Valencià 
de l’Esport, per mitjà de la Targeta Esportiva, té com a objectiu pro-
mocionar l’esport per a tothom i oferir avantatges i servicis en matèria 
esportiva a tots els esportistes de la Comunitat perquè puguen obtindre 
facilitats per a la pràctica esportiva i descomptes comercials, així com 
orientació i consells medicoesportius i de salut.

En virtut d’això, i fent ús de les competències assignades en la Llei 
5/1983, del 30 de desembre, del Consell, 

ORDENE

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1. Objecte
La present orde té com a objecte la creació i regulació de la Targeta 

Esportiva de la Generalitat com un servici que el Consell Valencià de 
l’Esport oferix als esportistes per a promocionar l’esport i garantir als 
seus usuaris una sèrie de servicis i avantatges de caràcter esportiu.

Article 2. Subjectes 
Podran formar part del programa de la Targeta Esportiva:
a) Usuaris o usuàries: aquelles persones residents a la Comunitat 

Valenciana que practiquen esport o realitzen alguna activitat física, ja 
siga en l’àmbit federat o fora d’este.

b) Entitats adherides com a prestadores de productes i servicis: ins-
titucions públiques, establiments comercials i entitats esportives. 

c) Entitats col·laboradores.

Article 3. Modalitats i expedició
La Targeta Esportiva de la Generalitat té dos modalitats: la bàsica 

i la financera.
La Targeta Esportiva bàsica serà emesa pel Consell Valencià de 

l’Esport. A este efecte, les sol·licituds d’esta modalitat de targeta es 
presentaran en les delegacions territorials del Consell Valencià de l’Es-
port, en els ajuntaments adherits al programa de la Targeta Esportiva 
o a través de la pàgina web www.targetaesportiva.gva.es. La Targeta 
Esportiva bàsica serà expedida sense límit d’edat a totes aquelles per-
sones que la sol·liciten.

La Targeta Esportiva financera atorgarà als seus titulars uns avan-
tatges financers addicionals, i serà expedida exclusivament per les enti-
tats financeres col·laboradores, per la qual cosa les sol·licituds d’esta 
modalitat es presentaran directament davant d’estes. Podran sol·licitar la 
Targeta Esportiva financera les persones majors de 18 anys, i les majors 
de 14 anys i menors de 18 amb autorització paterna.

El Consell Valencià de l’Esport es el órgano encargado de gestionar 
la política deportiva de la Generalitat, así como de formular las directri-
ces de la política de fomento y desarrollo en materia deportiva y mejorar 
la participación de todos los agentes sociales implicados en el deporte.

Según los estatutos del Consell Valencià de l’Esport, entre sus atri-
buciones figuran la regulación, ordenación, promoción y coordinación 
del deporte y de la actividad física en la Comunitat Valenciana.

En cumplimiento de lo cual, la Generalitat, a través del Consell 
Valencià de l’Esport, crea el programa de la Targeta Esportiva, como un 
nuevo servicio dirigido a toda la ciudadanía de la Comunitat que prac-
tica deporte o realiza algún tipo de actividad física, ya sean deportistas 
federados o no federados.

La Targeta Esportiva de la Generalitat se desarrolla únicamente en 
el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana. El Consell Valencià 
de l’Esport, mediante la Targeta Esportiva, tiene como objetivo promo-
cionar el deporte para todos y ofrecer ventajas y servicios en materia 
deportiva a todos los deportistas de la Comunitat para que puedan obte-
ner facilidades para la práctica deportiva y descuentos comerciales, así 
como orientación y consejos médico-deportivos y de salud.

En su virtud, y en uso de las competencias asignadas por la Ley 
5/1983, del 30 de diciembre, del Consell, 

ORDENO

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
La presente orden tiene por objeto la creación y regulación de la 

Targeta Esportiva de la Generalitat como un servicio que el Consell 
Valencià de l’Esport ofrece a los deportistas para promocionar el depor-
te y garantizar a sus usuarios una serie de servicios y ventajas de carác-
ter deportivo.

Artículo 2. Sujetos 
Podrán formar parte del programa de la Targeta Esportiva: 
a) Usuarios o usuarias: aquellas personas residentes en la Comunitat 

Valenciana que practiquen deporte o realicen alguna actividad física, ya 
sea en el ámbito federado o fuera de él.

b) Entidades adheridas como prestadoras de productos y servicios: 
instituciones públicas, establecimientos comerciales y entidades depor-
tivas. 

c) Entidades colaboradoras.

Artículo 3. Modalidades y expedición
La Targeta Esportiva de la Generalitat tiene dos modalidades: la 

básica y la financiera.
La Targeta Esportiva básica será emitida por el Consell Valencià 

de l’Esport. A tal efecto, las solicitudes de esta modalidad de tarjeta 
se presentarán en las delegaciones territoriales del Consell Valencià 
de l’Esport, en los ayuntamientos adheridos al programa de la Targeta 
Esportiva o a través de la página web www.targetaesportiva.gva.es. La 
Targeta Esportiva básica será expedida sin límite de edad a todas aque-
llas personas que la soliciten.

La Targeta Esportiva financiera otorgará a sus titulares unas ven-
tajas financieras adicionales, y será expedida exclusivamente por las 
entidades financieras colaboradoras, por lo que las solicitudes de esta 
modalidad se presentarán directamente ante éstas. Podrán solicitar la 
Targeta Esportiva financiera las personas mayores de 18 años, y las 
mayores de 14 años y menores de 18 con autorización paterna.
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Article 4. Tarifa anual
Per a l’obtenció i renovació de la Targeta Esportiva serà necessari el 

pagament de les tarifes anuals vigents en el moment de la sol·licitud. La 
quota inicial serà de 15 € anuals. El Consell Valencià de l’Esport podrà 
revisar esta tarifa, que serà aprovada pel seu Comité de Direcció.

S’aplicarà una tarifa especial de 10 € per als sol·licitants de la Targe-
ta Esportiva que pertanyen a entitats que tinguen acords específics amb 
el Consell Valencià de l’Esport.

Article 5. Vigència
La Targeta Esportiva bàsica tindrà una validesa d’un any des de la 

seua expedició. Podrà ser renovada anualment amb el pagament previ 
de la quota referida en l’article anterior, per mitjà de domiciliació bancà-
ria o targeta de crèdit, a través de la passarel·la de pagament de la pàgina 
web www.targetaesportiva.gva.es. 

La Targeta Esportiva financera tindrà una vigència de quatre anys 
comptats des de la data de la seua expedició, havent de satisfer-se anu-
alment la quota referida en l’article anterior per mitjà de càrrec en el 
corresponent compte vinculat. 

La targeta serà personal i intransferible en ambdós casos. 

Article 6. Àmbit territorial
La Targeta Esportiva podrà ser utilitzada a tota la Comunitat Valen-

ciana en qualsevol de les entitats adherides que en cada moment oferis-
quen avantatges i descomptes. 

Article 7. Atributs de la Targeta Esportiva 
Les persones titulars de la Targeta Esportiva podran gaudir, com a 

mínim, dels avantatges següents:
– Entrades gratuïtes o descomptes per a esdeveniments esportius.
– Descomptes i beneficis en l’accés a instal·lacions esportives.
– Beneficis comercials en material esportiu.
– Beneficis en servicis mèdics i de salut.
– Beneficis i descomptes en mitjans de transport de la Comunitat 

Valenciana.
Tot això en els termes que s’acorden amb les distintes entitats que 

s’adherisquen a la targeta.

CAPÍTOL II
Entitats adherides i col·laboradors

Article 8. Entitats adherides
1. Per a sol·licitar la condició d’entitat adherida a la Targeta Espor-

tiva, les persones físiques o jurídiques interessades presentaran deguda-
ment emplenat el compromís d’adhesió, segons el model que s’inclou 
com a annex a esta orde.

El compromís d’adhesió, junt amb la documentació requerida, es 
presentarà, preferentment, en els registres del Consell Valencià de l’Es-
port, sense perjudici del que preveu l’article 38 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú. 

2. Les entitats adherides fixaran lliurement tant el descompte com 
el tipus de servici o producte que oferisquen als usuaris de la Targeta 
Esportiva. No obstant això, amb caràcter general, els descomptes no 
podran ser inferiors al 10% sobre els preus normals.

3. Es podrà acordar amb les entitats adherides la possibilitat de rea-
litzar ofertes o promocions especials amb descompte superior a l’acor-
dat inicialment.

4. El compromís d’adhesió tindrà una vigència de 2 anys a partir de 
la seua signatura, excepte denúncia expressa d’alguna de les parts.

5. Les entitats adherides a la Targeta Esportiva hauran de col·locar 
en lloc visible del local el distintiu acreditatiu de pertinença a la Xarxa 
de la Targeta Esportiva, que serà proporcionada pel Consell Valencià 
de l’Esport.

6. Les entitats adherides hauran de comunicar per escrit qualsevol 
modificació que afecte al compromís d’adhesió acordat.

7. Les obligacions del Consell Valencià de l’Esport amb les entitats 
adherides seran les següents:

Artículo 4. Tarifa anual
Para la obtención y renovación de la Targeta Esportiva será necesa-

rio el pago de las tarifas anuales vigentes en el momento de la solicitud. 
La cuota inicial será de 15 € anuales. El Consell Valencià de l’Esport 
podrá revisar esta tarifa, que será aprobada por su Comité de Direc-
ción.

Será de aplicación una tarifa especial de 10 € para los solicitantes de 
la Targeta Esportiva que pertenezcan a entidades que tengan acuerdos 
específicos con el Consell Valencià de l’Esport.

Artículo 5. Vigencia
La Targeta Esportiva básica tendrá una validez de un año desde su 

expedición. Podrá ser renovada anualmente previo pago de la cuota 
referida en el artículo anterior, mediante domiciliación bancaria o tar-
jeta de crédito, a través de la pasarela de pago de la página web www.
targetaesportiva.gva.es. 

La Targeta Esportiva financiera tendrá una vigencia de cuatro años 
contados desde la fecha de su expedición, debiendo satisfacerse anual-
mente la cuota referida en el artículo anterior mediante cargo en la 
correspondiente cuenta vinculada. 

La tarjeta será personal e intransferible en ambos casos. 

Artículo 6. Ámbito territorial.
La Targeta Esportiva podrá ser utilizada en toda la Comunitat Valen-

ciana en cualquiera de las entidades adheridas que en cada momento 
ofrezcan ventajas y descuentos. 

Artículo 7. Atributos de la Targeta Esportiva. 
Las personas titulares de la Targeta Esportiva podrán disfrutar, como 

mínimo, de las siguientes ventajas:
– Entradas gratuitas o descuentos para acontecimientos deportivos.
– Descuentos y beneficios en el acceso a instalaciones deportivas.
– Beneficios comerciales en material deportivo.
– Beneficios en servicios médicos y de salud.
– Beneficios y descuentos en medios de transporte de la Comunitat 

Valenciana.
Todo ello en los términos que se acuerden con las distintas entidades 

que se adhieran a la tarjeta.

CAPÍTULO II
Entidades adheridas y colaboradores

Artículo 8. Entidades adheridas
1. Para solicitar la condición de entidad adherida a la Targeta Espor-

tiva, las personas físicas o jurídicas interesadas presentarán debidamente 
cumplimentado el compromiso de adhesión, según el modelo que se 
incluye como anexo a esta orden.

El compromiso de adhesión, junto con la documentación requerida, 
se presentará, preferentemente, en los registros del Consell Valencià de 
l’Esport, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

2. Las entidades adheridas fijarán libremente tanto el descuento 
como el tipo de servicio o producto que ofrezcan a los usuarios de la 
Targeta Esportiva. No obstante, con carácter general, los descuentos no 
podrán ser inferiores al 10% sobre los precios normales.

3. Se podrá acordar con las entidades adheridas la posibilidad de 
realizar ofertas o promociones especiales con descuento superior al 
acordado inicialmente.

4. El compromiso de adhesión tendrá una vigencia de 2 años a partir 
de su firma, salvo denuncia expresa de alguna de las partes.

5. Las entidades adheridas a la Targeta Esportiva deberán colocar en 
lugar visible del local el distintivo acreditativo de pertenencia a la Red 
de la Targeta Esportiva, que será proporcionada por el Consell Valencià 
de l’Esport.

6. Las entidades adheridas deberán comunicar por escrito cualquier 
modificación que afecte al compromiso de adhesión acordado.

7. Las obligaciones del Consell Valencià de l’Esport con las entida-
des adheridas serán las siguientes:
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a) Una vegada remés per l’entitat el compromís d’adhesió deguda-
ment emplenat, i una vegada comprovat pel Consell Valencià de l’Es-
port que complix amb les obligacions i requisits especificats en la pre-
sent orde, es notificarà a l’entitat la condició d’adherida, junt amb una 
còpia segellada del compromís i el distintiu acreditatiu de pertinença a 
la Xarxa de la Targeta Esportiva.

b) L’entitat adherida serà donada d’alta en la base de dades del pro-
grama de la Targeta Esportiva de la Generalitat.

c) En la pàgina web de la Targeta Esportiva s’inclouran els des-
comptes de les entitats, així com les dades identificatives d’estes.

8. El Consell Valencià de l’Esport es reserva el dret de no acceptar 
aquelles ofertes que, pel seu contingut o característiques, no s’ajusten 
als objectius de la Targeta Esportiva a la Comunitat Valenciana, la qual 
cosa es notificarà a la persona interessada.

9. Les parts podran resoldre el compromís d’adhesió per incompli-
ment de les obligacions que en este s’estipulen.

Article 9. Entitats col·laboradores
Tindran la consideració d’entitats col·laboradores les entitats 

financeres que expedisquen i distribuïsquen la Targeta Esportiva. Esta 
condició l’ostentaran aquelles entitats financeres que a estos efectes 
subscriguen el corresponent conveni amb el Consell Valencià de l’Es-
port. L’expedició i distribució de la Targeta Esportiva en la seua versió 
financera s’ajustarà als termes indicats en el dit conveni.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Habilitació per a l’execució.
Es faculta la Secretaria Autonòmica de l’Esport-Vicepresidència del 

Consell Valencià de l’Esport per al desenvolupament de les actuacions 
necessàries per a la implantació i efectivitat de la Targeta Esportiva a la 
Comunitat Valenciana.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor
La present orde entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en 

el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 14 de gener de 2011.

La consellera de Cultura i Esport,
TRINIDAD MIRÓ MIRA

a) Una vez remitido por la entidad el compromiso de adhesión debi-
damente cumplimentado, y una vez comprobado por el Consell Valencià 
de l’Esport que cumple con las obligaciones y requisitos especificados 
en la presente orden, se notificará a la entidad la condición de adherida, 
junto con una copia sellada del compromiso y el distintivo acreditativo 
de pertenencia a la Red de la Targeta Esportiva.

b) La entidad adherida será dada de alta en la base de datos del 
programa de la Targeta Esportiva de la Generalitat.

c) En la página web de la Targeta Esportiva se incluirán los des-
cuentos de las entidades, así como los datos identificativos de éstas.

8. El Consell Valencià de l’Esport se reserva el derecho de no acep-
tar aquellas ofertas que, por su contenido o características, no se ajusten 
a los objetivos de la Targeta Esportiva en la Comunitat Valenciana, lo 
que se notificará a la persona interesada.

9. Las partes podrán resolver el compromiso de adhesión por incum-
plimiento de las obligaciones que en él se estipulan.

Artículo 9. Entidades colaboradoras
Tendrán la consideración de entidades colaboradoras las entidades 

financieras que expidan y distribuyan la Targeta Esportiva. Esta condi-
ción la ostentarán aquellas entidades financieras que a estos efectos sus-
criban el correspondiente convenio con el Consell Valencià de l’Esport. 
La expedición y distribución de la Targeta Esportiva en su versión finan-
ciera se ajustará a los términos recogidos en dicho convenio.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única. Habilitación para la ejecución
Se faculta a la Secretaría Autonómica de Deporte-Vicepresidencia 

del Consell Valencià de l’Esport para el desarrollo de las actuaciones 
necesarias para la implantación y efectividad de la Targeta Esportiva en 
la Comunitat Valenciana.

DISPOSICIÓN FINAL

Única. Entrada en vigor
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publica-

ción en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 14 de enero de 2011

La consellera de Cultura y Deporte,
TRINIDAD MIRÓ MIRA
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