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TURISME I TEMPS LLIURE
ENTITAT
IVAJ

INFORMACIÓ ÚTIL
Informació d’activitats
http://www.ivaj.gva.es/tempslliure
Escoles de la mar
http://escolesdelamar.gva.es/presentacion.php

Turisme GVA

Turisme de la Comunitat Valenciana
Informació General de Turisme de la Comunitat Valenciana
http://va.comunitatvalenciana.com/
www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/ index.jsp

REAJ

Red Espanyola d’Albergs Juvenils - REAJ
http://www.reaj.com
Hostelling international
https://www.hihostels.com/es

INJUVE

Informació d'activitats de temps lliure que desenvolupen les diferents Comunitats Autònomes
www.injuve.es/movilidad-y-ocio
Guia viatgera per a joves
Informació per a organitzar viatges
www.injuve.es/europa
Portal oficial de Turisme en España

Web oficial del
Turisme d’España

http://www.spain.info/

Ministeri d'Afers
Exteriors, Unió
Europea i Cooperació

Recomanacions de viatge

Portal Europeu de
Joventut

Informació necessària per a viatjar per Europa

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/
RecomendacionesDeViaje.aspx

europa.eu/youth/ES_es

Senderisme Comunitat Xarxa de sendes
Valenciana
http://www.agroambient.gva.es/va/web/medio-natural/registre-public-senders

Conselleria
d’Educació, Cultura i
Esport

Promoció i activitats esportives
Entre les activitats destaquen els Jocs Esportius, la campanya d'activitats nàutiques "A la Mar", els
campionats universitaris i el programa Hospiesport.
http://www.ceice.gva.es/web/deporte/promocion

Webs Solidàries

Turisme solidari i sostenible
Rutes, hotels i propostes per a visites sobretot a països del continent africà.
www.construyemundo.org/
www.turismoresponsable.es/tipo-de-viaje/turismo-solidario_27.html
Web de viatges accessibles, per a persones amb discapacitat
vavava.org/es
www.spain.info/es/informacion-practica/turismo-accesible/
PREDIF (Plataforma Representativa Estatal de Persones amb Discapacitat Física)
www.predif.org/

Ajuntament
d’Alacant

Centro 14
Activitats de temps lliure.
https://www.alicante.es/es/area-tematica/turismo

Ajuntament de
Castelló

Guia d'Activitats Esportives, agenda
http://www.castello.es/web30/pages/seccion_web10.php?cod1=22
Joventut
http://www.castello.es/web30/pages/area_web20.php?id=val&cod0=5

Ajuntament de
València

Regidoria de Joventut
A través dels centres de joventut, ofereix activitats esportives i de temps lliure.
https://www.juventud-valencia.es/
Informació, consells i carril bici
http://www.valencia.es/ayuntamiento/trafico.nsf/fCategoriaVista?
ReadForm&Categoria=Sincat&Vista=vCategoriaDescargasV&titulo=Desc%E0rregues&lang=2&nivel=7

Senderisme i
escalada

Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana
En aquesta web trobem activitats, senderisme (llistat de sendes de GR, PR, SL), alpinisme, carrera,
escalada. També llistat de clubs i enllaços d'interés com a mapes de sendes i instal·lacions a la Comunitat
Valenciana.
https://www.femecv.com/ca
C/ Marià Luiña, 9 baix. 03201 Elx. Tel: 965 439 747. Fax: 965 436 570
Wikiloc

Guías virtuales

Rutas y puntos de interés en el mundo.
http://es.wikiloc.com/wikiloc/home.do

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
CARNETS:
És recomanable l'obtenció dels següents carnets per a viatjar:
Carnet d'alberguista: Imprescindible per a allotjar-se en els albergs de la Federació Internacional d'Albergs
de Juvenils, estesa per tot el màs. És tramita amb el D.N.I., passaport, targeta d'identitat d'estranger o
targeta de resident i permís de conduir. La seua duració és d'1 any (de data a data) o de 2 si és fa online en
www.reaj.com.
TRÁMITS

El Carnet d'Alberguista es presenta en dos formats:
Carnet Físic: Consisteix en una targeta que es pot traure en punts de venda físics o per internet (rebent-la a
casa per correu postal)
Carnet Virtual: Oblida't del plàstic! Porta-ho sempre amb tu en el mòbil o imprimeix-lo si ho prefereixes.
Té 5 modalitats;
Jove <25: entre 14 i 24 anys. Preu 5€.
Jove: entre 25 i 29 anys. Preu 5€.
Adult: A partir dels 30 anys. Preu 10€.
Familiar: Per a 1 o 2 adults a càrrec de menors de 14 anys. Preu 18€.
De grup: Mínim 10 persones. Cal presentar DNI del responsable o document acreditatiu de l'entitat o
col·lectiu. Preu 16€.
http://www.ivaj.gva.es/carne-de-alberguista
Carnet d'estudiant internacional (ISIC): Permet als estudiants obtindre descomptes i avantatges en
transports, allotjaments, museus, teatres, cines, etc. La seua validesa és d'un any acadèmic. És necessari

ser major de 12 anys, presentar el D.N.I. Original, acreditar la matrícula del curs escolar vigent mitjançant un
certificat i una fotografia de carnet. Preu 11€.
Carnet IYTC: Destinat a jóvens majors de 14 anys i menors de 30 anys que vullguen obtindre descomptes
en entrades a museus, teatres, cines, etc. La seua validesa és d'un any. Es tramita amb el D.N.I. I una
fotografia de carnet. Preu 11€.
Carnet Teacher (ITIC): És un carnet de professor, que ofereix descomptes en museus, espectacles, teatres,
cines, etc. S'ha d'acreditar que s'està exercint com a professor durant l'any en curs, mitjançant l'última
nòmina o presentant un certificat del centre oficial de treball. És necessari també presentar el D.N.I. I una
fotografia de carnet. Preu 11€.
Aquests carnets s'expedeixen en les oficines de Turivaj i en els CIJ que tenen subscrit conveni amb
l'IVAJ.GVA JOVE. El d'alberguista també es pot obtindre en els propis albergs.
ivaj.es/carnes-internacionales
Sol·licitud de zones d'acampada i refugis de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica:
Sol·licitud d'acampada autoritzada de caràcter educatiu o social (campament) en zones gestionades per la
conselleria competent en matèria de medi ambient
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=14492
Sol·licitud d'acampada d'una o més persones, sense superar un màxim de deu
http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=697
Sol·licitud d'acampades itinerants
http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=699
Xarxa de refugis, cabanyes i campaments gestionats per la Conselleria d'Agricultura,Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica:

http://www.agroambient.gva.es/va/web/medio-natural/instal-lacions-recreatives
Sol·licitud de zona d'acampada autoritzada i àrees recreatives
http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=696

WEBS D’INTERÉS
Informació pràctica
de viatges

www.viasverdes.com Informació de cicloturisme i senderisme per infraestructures ferroviàries en desús

Casas rurals

www.ecoturismorural.com Espanya

www.montanasdelmundo.com/index.asp Viatges de senderisme, tresc, etc.

www.ruralia.com Espanya
Campings

www.campings.net Espanya
www.campinguia.com Espanya

Refugis

http://www.agroambient.gva.es/web/senda-verde/instalaciones Comunitat Valenciana
Sol·licitud d'acampada autoritzada de caràcter educatiu o social (campament) en zones gestionades per la
conselleria competent en matèria de medi ambient.
www.femecv.com/refugios. Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana
www.lospirineos.com/refugios-pirineos/ Pirineus

Residències per a
estudiants

http://www.ivaj.gva.es/residencies

Residències de l'IVAJ.
Webs d'allotjament i
intercanvi entre
viatgers

En aquestes pàgines podem trobar possibilitat d'allotjament a canvi de treball o d'intercanvi d'apartaments o
inclús de compartir gastos de viatge amb altres viatgers.

Compartir i llogar
cotxe

www.blablacar.es/

www.couchsurfing.com

amovens.com/
www.viajamosjuntos.com

TARGETA SANITÀRIA EUROPEA:
És aconsellable la tramitació de la targeta sanitària europea; s'obté amb la cartilla de la Seguretat Social i és vàlida per un any
Per Internet, a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social, i no cal disposar de certificat digital per a accedir a aquest servei.
Solicitud y renovación de la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE):
Quan no és possible l'emissió de la TSE o si el desplaçament és imminent, pot solicitiar el Certificat Provisional Substitutorio de la TSE
Abans de viatjar és recomanable obtindre informació dels llocs a visitar, posant-nos en contacte amb l'Oficina de Turisme corresponent
(solen estar a Madrid o Barcelona) perquè ens remeten gratuïtament informació. Podem obtindre les direccions i els telèfons de les
oficines i recomanacions de viatges, en la web del Ministeri d'Assumptes Exteriors.
http://www.exteriores.gob.es/Portal/ca/Paginas/inicio.aspx
INTERRAIL GLOBAL:
És un bitllet que dóna dret a agafar tots els trens “normals” dins de la seua àrea de validesa. Es pot comprar en qualsevol taquilla de
RENFE, i en moltes agències de viatge. El bitllet dóna la llibertat de triar itinerari. En principi és convenient prefixar un cert itinerari base

i, en funció del que anem trobant, variar-ho. Hi ha diverses modalitats de bitllet i es classifiquen segons l'edat i la zona; l'única zona que
no es pot agafar és la del país d'origen.
es.interrail.eu/
www.renfe.es
BUSABOUT:
En aquesta pàgina tenim informació sobre els passes flexibles per Europa amb Busabout i informació sobre la companyia d'autobusos
Eurolines que realitza multitud de línies pel continent europeu.
www.busabout.com/
ALSA:
ALSAPASS és un bo per a viatjar sense parar. Tens totes les línies d'ALSA per a triar: curt o llarg recorregut: 7 dies > 99€ ,
11 dies > 145€ o 15 dies > 175€
www.alsa.es/es/web/guest/planes/alsapass#
Legislació de la Conselleria d’Agricultura,Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica:
NORMATIVA

http://www.habitatge.gva.es/ca/web/medio-natural/legislacion-medio-natural
La legislació esportiva engloba les normes que regixen els diferents àmbits que formen part del Consell Valencià de
l’Esport.
http://www.ceice.gva.es/web/deporte/normativa

