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2 Introducció i Objectius 

 

2.1 Introducció 
 
La Universitat Politècnica de Catalunya es va comprometre explícitament amb la 
sostenibilitat l’any 1996 amb l’aprovació del primer pla de medi ambient . La 
Universitat assumia així una responsabilitat i un paper clau envers la societat i el seu 
desenvolupament sostenible. L’aprovació del Segon Pla de Medi Ambient 2002-2005 
va suposar un pas endavant en aquest compromís.  
 
Mantenint els principis globals del primer pla de medi ambient, el segon pla tracta 
d’aprofundir en alguns aspectes en particular que son: 
 
 

• La implicació de les persones. 
• La interrelació entre els diferents àmbits (Formació, Recerca, Vida Universitària 

i Coordinació i Comunicació). 
• L’inici d’un procés de reflexió i debat sobre la sostenibilitat. 
• L’eficiència, l’operativitat i la definició de responsabilitats. 

 
 
Per assolir els seus objectius en el pla es detallen 13 projectes emmarcats en 4 àmbits. 
El Laboratori Real (Recerca per a l’excel·lència ambiental del Campus de 
Castelldefels) és un d’aquests projectes que s’inclou en l’àmbit de Recerca i Doctorat 
definit pel 2on Pla de Medi Ambient. El Laboratori Real s’adreça a diferents aspectes, 
entre ells el de la Mobilitat. En particular aquest aspecte es tracta en el projecte PR8 
“Estudi de la mobilitat externa i interna de Campus, per tal de poder establir la viabilitat 
dels projectes de mobilitat del Pla Ambiental, i determinar les necessitats del Campus”, 
i que queda englobat dins del Pla Ambiental del Campus de Castelldefels. 
 
El present document intenta aprofundir i desenvolupar la idea exposada a l’esmentat 
projecte PR8, en ell s’efectuen una diagnosi de la situació de la mobilitat, tant interna 
com externa caracteritzant la distribució modal així com una prognosi corresponent al 
moment en que el Parc Mediterrani de la Tecnologia es completi. Aquesta anàlisi es 
completa amb una sèrie de propostes d’actuació per tal que el Campus del Baix 
Llobregat assoleixi un major compromís amb la mobilitat sostenible. 
 
Degut al caràcter pedagògic del treball realitzat, a la conclusió del mateix s’exposen les 
conclusions extretes de seva realització. 
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2.2 Objectius d’aquest estudi 
 
 
L’objectiu que es pretén assolir amb aquest treball, seguint la idea exposada al projecte 
Laboratori REAL, consisteix en desenvolupar un pla de mobilitat que permeti establir 
una política de transport que potenciï els mitjans de transport públics envers els 
particulars. Al mateix temps de aprendre sobre la problemàtica existent i de les 
possibilitats per mitigar-la. 
Per a assolir l’objectiu del desenvolupament del pla, es tindran en compte tant les xarxes 
de transport públic existents com aspectes que fan referència a l’ús del vehicle privat i a 
la mobilitat interna del Campus. 
 
Així, podríem definir tres objectius generals del present document: 
 

• Efectuar una diagnosi de la mobilitat al Campus. 
 
• Elaborar propostes per a assolir una mobilitat més sostenible. 

 
• Extreure conclusions didàctiques de l’estudi realitzat. 

 
 
En particular, i per complir aquests objectius generals, s’han establert unes fites o 
objectius parcials: 

 
 - Recopilació i estudi de dades sobre la problemàtica insostenibilitat al transport, 

així com de les solucions adoptades en altres indrets i els seus respectius 
impactes sobre el problema. 

 
 - Caracterització dels usuaris del PMT. 
 
 - Millora de l’accés en transport Públic i promoció dels modes més sostenibles. 
 
 - Promoció d’un ús més racional i sostenible del vehicle privat. 
 
 - Elaboració de propostes concretes que ajudin a assolir aquests objectius. 
 
 
 




