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 Benvinguda, antecedents i justificació (max. 15') 

 Constitució de la Taula i presentació dels seus membres

(max. 15') 

 Esborrany de la Política de mobilitat [Document adjunt] 

(max. 20') 

 Procés participatiu per al disseny del Pla de gestió de la 

mobilitat de Campus Nord (max. 20') 

 Torn obert de paraules (max. 20') 

Índex de la sessió
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 La UPC com a gran agent de mobilitat obligada per raó 
d’estudi i treball.

 El compromís amb la millora de l’accessibilitat, seguretat i 
eficiència al campus amb criteris de sostenibilitat.

 La necessitat de connectar demandes de la comunitat amb 
l’execució d’actuacions al campus. 

 El campus com a laboratori d’innovació en mobilitat i 
accessibilitat.

 Taula de mobilitat de les Universitats del districte de Les Corts 
(Ajuntament de Barcelona, UB, UPC).

 Política de mobilitat de la UPC (pendent d’aprovació per CdG).
 Pla d’Igualtat d’Oportunitats (2013-2015) i Pla d’accessibilitat.
 Pla de mobilitat sostenible del Campus Nord i Sud (2010).
 Conveni Ajuntament de Barcelona-UB-UPC “Cotxe compartit”.

Antecedents i justificació
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 Llei 9/2003, de 10 de juny, de la mobilitat.
 Directrius Nacionals de Mobilitat.
 Pla director de la mobilitat de la Regió Metropolitana de 

Barcelona.
 Decret 152/2007 d’aprovació del Pla d’actuació per a la millora

de la qualitat de l’aire en els municipis declarats zones de 
protecció especial de l’àmbit atmosfèric.

 Plans de mobilitat local on se situen els campus de la UPC.
 Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.
 Declaración sobre la política de movilidad y accesibilidad en las 

universidades españolas” (CRUE, 2010, document de treball no 
publicat).

 Política de mobilitat de la UPC (document esborrany)

Antecedents i justificació
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 Òrgan de participació del Campus Nord en la gestió de la 
mobilitat del Campus.

 Caràcter permanent.
 Impulsor del Pla de gestió de la mobilitat i l’accessibilitat i 

de la seva execució i revisió.
 Amb agents interns i externs.
 Perfil dels membres:

• Unitats implicades en la gestió de la mobilitat i l’accessibilitat al 
campus. 

• Representants d’usuaris. 
• Representants dels diferents patrons de mobilitat.
• Agents externs.

Proposta de constitució de la 
TMSAU del Campus Nord
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Proposta de constitució de la 
TMSAU del Campus Nord

Proposta reunions 2015
- 28 de maig (aprovació Pla)
- 1 d’octubre (seguiment)
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 Objectiu: establir els criteris bàsics que han de guiar el model de 

mobilitat per accedir als campus de la UPC tot atenent als 

principis de sostenibilitat.

 Elements considerats: la responsabilitat social, el marc legal, 

els campus com a laboratoris d’innovació i els plans de mobilitat 

existents a la UPC.

 Aspectes  estratègics: de baix impacte ambiental, equitativa 

(accessibilitat), eficient, segura, participació, innovació i 

orientació a l’usuari.

Política de mobilitat de la UPC
(document esborrany)

Al Campus Nord voluntat de 
concretar-la per donar resposta a 
necessitats de planificació 8



 Avalat i impulsat per la Taula de mobilitat sostenible i 

accessibilitat universal, òrgan que aprovarà el document final.

 Orientat a conèixer demandes i necessitats de la comunitat i a 

facilitar prioritació d’actuacions.

 Formulat sota els principis de la política de mobilitat i 

d’accessibilitat de la UPC.

 Amb dades actualitzades dels diferents patrons de mobilitat al 

Campus.

 Aprofitant el campus com a laboratori (Jornada CampusLab)

Procés participatiu per al disseny del Pla de 
gestió de la mobilitat i l’accessibilitat al 

Campus Nord 2015
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Proposta cronograma procés
participatiu C.Nord
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