
             Gimnàs UPC Campus Terrassa 
 

Més informació i contacte: 
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 Gimnàs UPC. Campus Terrassa. Edifici ETSEIAAT.   93 739 82 05 
     C. Colom, 11. 08028 Barcelona          De dilluns a divendres de 10 a 21h 

 

Abonaments  

 Preu UPC Preu Altres 
Universitats 

Preu 
Externs 

General 
Quota anual pagament efectiu 

60€ 82€ 100€ 

Quadrimestral 
Quota amb pagament efectiu (opció d’escollir primer o 
segon quadrimestre) 

40€ 50€ 60€ 

 
Descompte per discapacitat: exempt de matrícula (cal acreditar documentació) 
Descompte família nombrosa o monoparental: 10% a la matrícula i a la quota (acreditar carnet o documentació) 

 

Abonaments – Quotes múltiples instal·lacions (Gimnàs UPC Terrassa + Barcelona)  

 
*Preu abonats 

Gimnàs 
Terrassa 

Gimnàs UPC Campus Terrassa + Poliesportiu Campus Nord 
Quota d’accés a  tots els serveis del Poliesportiu del Campus 
Nord de Barcelona, amb pagament mensual domiciliat 

20€ 

Gimnàs UPC Campus Terrassa + Gimnàs Campus Sud 
Quota d’accés a  tots els serveis del Gimnàs del Campus Nord 
de Barcelona, amb pagament mensual domiciliat 

14€ 

 
*Quotes i preus exclusius per a abonats i abonades del Gimnàs del Campus de Terrassa. 
Quotes exemptes de matrícula.  

 

Normativa 

En el moment de realitzar l’alta de l’abonament, s’haurà de signar la normativa específica de la instal·lació i 
li serà lliurada una còpia. 

 

Documentació que cal presentar 

Carnet UPC (si es disposa) i DNI 
Dades bancàries (per quotes amb pagament domiciliat) 
Descomptes (si es vol gaudir d’algun descompte, cal presentar la documentació acreditativa) 
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Baixes o canvis 

Les baixes o els canvis s’han de tramitar en persona a la recepció de la instal·lació, o per correu 
electrònic abans de finalitzar el mes, excepte el mes de juliol que s’hauran de tramitar abans del dia 
25, de forma que la petició quedi enregistrada i signada per la persona sol·licitant.  
Els rebuts retornats tindran un recàrrec de 2€. 

 

Entrada puntual 

Abonament d’un dia: accés a la instal·lació durant un dia, amb accés a tots els serveis. Preu: 5€ 

 

Altres serveis exclusius abonats 

 
Preu Abonats i 

Abonades 
Preu UPC no 

abonats 

Lloguer armariets tot l’any (oferta limitada) 25€ 45€ 

Lloguer armariets 1 quadrimestre (oferta limitada) 16€ 25€ 

 

 

Activitats Dirigides 

Les Activitats Dirigides, no estan incloses en el preu de l’abonament del Gimnàs del Campus Terrassa. 
Es poden contractar a part amb un preu exclusiu per als abonats a la instal·lació.  
Per a més informació pregunta a recepció. 
 

 

 Altres serveis per NO abonats 

 Preu Abonats 

Ús dutxes / Vestidors (Màxim 30 minuts) 1,50€ 

Abonament 10 tiquets dutxes / Vestidors 15€ 

 


