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Més informació i contacte: 
              www.upc.edu/esports    info.esports@upc.edu 

              Poliesportiu UPC. Campus Nord   93 401 17 16 - 93 401 68 87 
                  C. Jordi Girona, 1-3.         De dilluns a divendres de 7.45 a 22.30h  
        08034 Barcelona                         i dissabtes de 9.15 a 14.30h 

Abonaments  

 Preu UPC Preu Altres 
Universitats 

Preu 
Externs 

General 
Quota mensual pagament domiciliat 

26,75€ 29€ 35€ 

Estudiants Erasmus 
Quota mensual amb pagament efectiu, màxim 6 
mesos (cal acreditar documentació estada Erasmus) 

28€ 30€ --- 

Jubilats 
Quota mensual amb pagament domiciliat 

15€ 20€ 24€ 

Quinzenal 
Quota amb pagament immediat per estades curtes 
(preguntar condicions a la recepció) 

14€ 16€ 18€ 

Semestral 
Quota amb pagament immediat (descompte 10% inclòs) 144,50€ 156,60€ 189€ 

Anual 
Quota amb pagament immediat (descompte 10% inclòs) 

264,80€ 287,10€ 346,50€ 

 
Drets de matrícula 1ª alta: 26€. 
Drets de matrícula 2ª alta (si el termini de la data de baixa no ha superat 1 any): 65€ 
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 – Quota combinada (Poliesportiu UPC + Gimnàs UPC)  

 Preu UPC 
Preu Altres 
Universitats 

Preu 
Externs 

General 
Quota mensual pagament domiciliat 31€ 36€ 42€ 

Estudiants Erasmus 
Quota mensual amb pagament efectiu, màxim 6 
mesos (cal acreditar documentació estada Erasmus) 

33€ 35€ --- 

Quinzenal 
Quota amb pagament immediat per estades curtes 
(preguntar condicions a la recepció) 

17€ 19€ 22€ 

Semestral 
Quota amb pagament immediat (descompte 10% inclòs) 167,40€ 194,40€ 226,80€ 

Anual 
Quota amb pagament immediat (descompte 10% inclòs) 

306,90€ 356,40€ 415,80€ 

 
Drets de matrícula 1ª alta: 32€ 
Drets de matrícula 2ª alta (si el termini de la data de baixa no ha superat 1 any): 70€ 
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) 
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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) 

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  excepte  la 
zona de Crossfit.  Preu: 8,50€ 
   Preu abonats Gimnàs Campus Sud: 3,75€ 

Altres serveis exclusius abonats 

 Preu Abonats 

Lloguer armariets petits 45€ 

Lloguer armariets grans 55€ 

Lloguer de tovalloles 1,50€ 

Abonament 10 tiquets tovalloles 13,50€ 

 

 Altres serveis per NO abonats 

 Preu Abonats 

Ús dutxes / Vestidors (Màxim 30 minuts) 1,75€ 

Abonament 10 tiquets dutxes / Vestidors 15,75€ 

Lloguer de pilotes / raquetes (ús pistes lloguer) 1,50€ 

 


