
FAQ Targeta Universitària Intel·ligent (TUI)  
 
 
Carnet UB 
 
 
Què és el carnet de la UB? 

• El carnet de la UB és una targeta universitària intel·ligent (TUI). Incorpora un 
xip que certifica les teves dades personals, t’identifica per fer gestions i tràmits 
telemàtics a la Universitat. Podeu consultar aquesta pàgina WEB: 
http://www.ub.edu/carnet/ca/alumnat.html 
 

Si soc d’un centre adscrit de la UB també puc tinc la targeta universitària 
intel·ligent? 

• Sí.  

Què he de fer per obtenir el carnet UB per primera vegada, renovar-lo en cas que 
estigui caducat o si em caduca aquest mes? 
 

• Has d’estar matriculat al curs vigent i haver finalitzat el tràmit de la matrícula. 
• Adreçar-te a una de les oficines del Banco Santander ubicades a la UB on et 

faran una fotografia i te’l lliuraran a l’instant. 
 
No obstant, podràs signar el document amb l’eina SignaSuite UB encara que tinguis el 
carnet UB caducat (no més de 5 anys). 

Què s’ha de fer en cas de pèrdua, robatori, canvi de fotografia, o qualsevol altra 
incidència? 

• Has d’estar matriculat al curs vigent i haver finalitzat el tràmit de la matrícula. 
• Has de comunicar la incidència per correu electrònic a l'Oficina de carnets. 

carnetub@ub.edu 
• Un cop disposis de l’autorització des de carnetub@ub.edu, podràs d’adreçar-te 

a una de les oficines del Banco Santander ubicades a la UB on et faran una 
fotografia i et lliuraran, a l’instant, el carnet UB. 

Què haig de fer si no em puc desplaçar per fer-me el carnet UB? 
Envia un missatge a carnetub@ub.edu explicant la teva situació i incidència. 
 
Què s’ha de fer per comunicar el canvi de dades personals? 

• Us heu d’adreçar a la Secretaria d’estudiants i docència del vostre centre per 
comunicar-los el canvi. 

• Si teniu carnet amb prestacions financeres, també heu de comunicar el canvi al 
Banc Santander 
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Signatura del document pdf amb SignaSuite 
 
Què es l’eina SignaSuite UB? 
 
SignaSuite és una aplicació web que permet signar documents de tipus pdf i xml, 
seleccionant un fitxer en concret, amb una mida màxima de 7MB en total, amb totes 
les garanties tant jurídiques com tècniques que estableix la normativa vigent de les 
Administracions Públiques catalanes. 
 
Com ho haig de fer per signar amb la TUI la sol·licitud amb SignaSuite?  
 
En aquest enllaç podràs visualitzar un vídeo guia sobre com signar electrònicament els 
documents PDF amb la TUI de la Universitat de Barcelona. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KaJQm0TLi78&feature=youtu.be
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