
Carnet de la UB 
per alumnat de nou accés matriculat 

a centres adscrits.
Curs 2019-20

Que és?
• 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 
comerços i oci

Préstec i serveis de les 
Biblioteques UB

Moneder 
electrònic

0,10€ per envàs 
retornat

I moltes més

*En cas de canvis d’horari es publicaran al web. Per tant, abans d’anar a fer-vos el carnet, recomanem consulteu  
www.ub.edu/carnet

Alumnat UB
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Adreceu-vos a l'oficina del Banco Santander, on us faran una fotografia i us lliuraran el carnet UB a l’instant.  
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Preguntes freqüents 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

Tel. +34 934 031 398
carnetub@ub.edu
www.ub.edu/carnet

Com obtenir-lo?

Espereu l’autorització del vostre centre.

De dilluns a divendres, de 
8:30h a 10:30h

A partir d’octubre, també,  
dimecres de 15:30h a 
16:30h

• Edifici Històric
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

• Campus de Mundet
Passeig de la Vall d’Hebron, 171
08035 Barcelona

• Facultat d’Economia i Empresa
Diagonal, 690-696
08034 Barcelona

• Facultat de Física i Química
Martí i Franquès, 1
08028 Barcelona

Oficines Banco Santander
LLOC HORARIS*

• Què s’ha de fer en cas de pèrdua , robatori, mal estat, canvi de fotografia? Cal que informeu de la incidència 
per correu electrònic a carnetub@ub.edu

• Què s’ha de fer per comunicar un canvi de dades personals? Contacteu amb la secretaria d’estudiants del vostre 
centre i sol·liciteu el canvi. Una vegada us confirmin que està canviat, sol·liciteu el vostre carnet a 
carnetub@ub.edu

Campus Docent 
Sant Joan de Déu

Formalitzeu la matrícula. 

Centres adscrits

Què és el carnet UB? 

Servei disponible a partir 
de SETEMBRE

http://www.ub.edu/carnet
http://www.ub.edu/carnet
mailto:carnetub@ub.edu
mailto:carnetub@ub.edu
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