
Carnet de la UB 
per alumnat de nou accés matriculat a 

centres adscrits
Curs 2020-21.

• És una targeta universitària intel·ligent (TUI).
• Us identifica com a membre de la comunitat UB .
• Incorpora múltiples funcions i us facilita l’accés a un pla de serveis i d’avantatges.

Descomptes en 
lleure i cultura

Préstec i serveis de les 
Biblioteques UB

Moneder 
electrònic

0,10€ per envàs 
retornat

I moltes mésAlumnat UB
(NIUB)
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Més informació a www.ub.edu/carnet

Unitat d’Administració Electrònica
i Identificació Corporativa
Secretaria General

Oficina de Carnets UB                  
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
Torre de Gerència, 2a planta
08007 Barcelona

carnetub@ub.edu
www.ub.edu/carnet

Com obtenir el carnet UB?

Formalitzar i finalitzar el tràmit de la matrícula. 

Què és el carnet UB? 

Adreçar-te al Punt 
d’emissió del Banco 
Santander, el dia i hora 
que has reservat via cita 
prèvia, on et faran una 
fotografia i et lliuraran el 
carnet UB. 
És obligatori l’ús de la 
mascareta i mantenir la 
distància de seguretat.

Campanya especial mes d’OCTUBRE

Per a qualsevol consulta envia un missatge a carnetub@ub.edu

Campus Docent           
Sant Joan de Déu

Centres adscrits

Sol·licitar cita prèvia 

Per sol·licitar cita prèvia consulta la pàgina següent 
o accedeix al web www.ub.edu/carnet/ca/alumnat.html

Obligatori: Reservar dia i hora via Cita prèvia Online 
En accedir a la cita prèvia online, primer hauràs d’emplenar el formulari en línia, després 
clicar a continuar i per últim triar el dia i l’hora que vols anar a fer-te el carnet. 

En cas que no puguis anar el dia/hora reservat, anul·la la cita i torna a sol·licitar una de 
nova.
En cas de no acudir el dia/hora reservat s'anul·larà la cita prèvia i caldrà que sol·licitis una 
de nova.

http://www.ub.edu/carnet
http://www.ub.edu/acad/cipr/indexGeneral.php?filtre=TFIQ1
mailto:carnetub@ub.edu
http://www.ub.edu/carnet/ca/alumnat.html
http://www.ub.edu/carnet/ca/alumnat-tui-2020-21.html
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Carnet de la UB 
per alumnat de nou accés matriculat a 

centres adscrits
Curs 2020-21.

Campanya especial mes d’OCTUBRE

Tria un Punt d’emissió del Banco Santander, on 
prefereixes adreçar-te per obtenir el carnet UB, i clica a la 

cita prèvia correspondent
Cita Prèvia. Reserva dia i hora 

Facultat d’Economia i Empresa               
Aula d’informàtica 2002 

Edifici Avinguda Diagonal, 696
08034 Barcelona

Per sol.licitar cita prèvia: Clica aquí

Facultat Dret                                                 
Edifici Nou. Sala B-010

Avinguda Diagonal, 684
08028 Barcelona

Per sol.licitar cita prèvia: Clica aquí

Campus Mundet                                             
Facultat de Psicologia 

Vestíbul de l’Edifici del Teatre
Passeig de la Vall d'Hebron, 171

08035 Barcelona

Per sol.licitar cita prèvia: Clica aquí

Facultat Geografia i Historia                                   
Aula 4115 (4a Planta)
Carrer de Montalegre, 6

08001 Barcelona

Per sol.licitar cita prèvia: Clica aquí

Edifici Històric
Vestíbul principal 

Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

Per sol.licitar cita prèvia: Clica aquí

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut -
BELLVITGE   

Edifici Aulari  (Espai antic Punt d’Informació)                                        
Carrer de la Feixa Llarga, s/n

08907 L'Hospitalet de Llobregat

Per sol.licitar cita prèvia: Clica aquí

Facultat Física i Química                          
Vestíbul d'entrada Martí i Franquès

C. Martí i Franquès, 1-11
08028 Barcelona"

Per sol.licitar cita prèvia: Clica aquí

Facultat de Biologia   
Hall de Margalef

Avinguda Diagonal, 643
08028 Barcelona

Per sol.licitar cita prèvia: Clica aquí

En cas de no acudir el dia/hora reservat s’anul·larà la cita prèvia i caldrà que sol·licitis una de nova.

http://www.ub.edu/acad/cipr/indexGeneral.php?filtre=TECO1
http://www.ub.edu/acad/cipr/indexGeneral.php?filtre=TDRT1
http://www.ub.edu/acad/cipr/indexGeneral.php?filtre=TMUN1
http://www.ub.edu/acad/cipr/indexGeneral.php?filtre=TGIH1
http://www.ub.edu/acad/cipr/indexGeneral.php?filtre=TEDH1
http://www.ub.edu/acad/cipr/indexGeneral.php?filtre=TBLL1
http://www.ub.edu/acad/cipr/indexGeneral.php?filtre=TFIQ1
http://www.ub.edu/acad/cipr/indexGeneral.php?filtre=TBIO1
http://www.ub.edu/acad/cipr/indexGeneral.php?filtre=TFIQ1
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