
Contacte
Informació general

deportes@epsa.upv.es

Informació: 966528448, ext. 28448

Atenció presencial 
De dilluns a divendres de 9 a 21 h
Recepció: garita de l´edifici Georgina Blanes
Oficines: 1a planta de l´edifici Georgina Blanes.

608631047 ( dilluns a divendres de 10 a 13 h)

Área de Deportes UPV Alcoy

upvdeportesalcoy

@UPVdeportes

Atenció a l´usuari

Més informació:

App d´esports

www.upv.es/deportesalcoy

Intranet



Informació general

2N QUADRI ESTIU BO 30

Alumnat, PAS, PDI i personal d´investigació mixt del CSIC Gratuït

Familiars de 1r grau majors de 18 anys de PAS i PDI; 
personal assimilat1 50 25 40

Alumni Plus UPV 95 30 55

Persones externes amb conveni amb la UPV2 160 60 70

Persones externes 260 80 120

Fills i filles menors de 25 anys, d'alumnes víctimes de violència de gènere Gratuït

1. Es consideren assimilats el personal de les concessions i empreses adjudicatàries que exerceixen la seua jornada laboral a la UPV, el personal de 
les empreses vinculades a la *CPI i el personal extern dels instituts de la UPV.

2.  Aquells col·lectius que tenen signat un conveni en vigor amb la UPV on s'incloguen els serveis de l'Àrea d'Esports.

2N QUADRI De l´1 de gener al 31 de juliol

ESTIU De l´1 de juny al 31 de juliol

BO 30 Un mes natural des de la data d'alta

Tingues en compte que:

• Pots sol·licitar la devolució de la quota fins a 30 dies naturals abans del final del període matriculat sempre 
que no hages fet ús de cap dels serveis que s'ofereixen en exclusiva als socis.

• L'assistència sanitària és a càrrec de l'assegurança mèdica de cada usuari.
• L'Àrea d'Esports es reserva el dret de modificar els programes esportius per a ajustar-los a la normativa 

sanitària vigent.

Períodes de tarifes

• Reserva d´instal·lacions esportives gratuïta .

• Reserva preferent 24h d'antelació a la resta d'usuaris.

• Accés sense quota o amb quota reduïda a escoles 
esportives. 

• Accés sense quota a les activitats, a competicions 
internes i a les instal·lacions d'ús individual.

Avantatges per als socis d'esports

Tarifes


