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3 Marc del projecte 
 

3.1 El Campus del Baix Llobregat 
 
Ubicat a la comarca del Baix Llobregat ocupant una superfície de 38 hectàrees en el 
terme municipal de Castelldefels, el Parc Mediterrani de la Tecnologia, on s’ubica el 
Campus del Baix Llobregat (també anomenat Campus de Castelldefels), es configura a 
partir de tres grans eixos: la formació, la recerca i la connexió i transferència de 
tecnologia amb les empreses. Aquests tres eixos es complementen amb altres actuacions 
de caire més lúdicocultural com les àrees comercials, residencials, la biblioteca, zona 
esportiva, auditori, etc. El Parc Mediterrani de la Tecnologia està ideat com un model de 
Campus per al segle XXI, molt vinculat amb la realitat social i industrial del seu entorn. 
 
Així, a més d’esdevenir un referent en les àrees d’investigació i transferència de 
tecnologia, les característiques del nou campus, tant per la seva ubicació com pel fet de 
ser de nova planta, han propiciat que hagi estat escollit per a servir de prova pilot i de 
referència de les intervencions que la UPC realitzi, en especial en l’àmbit de la 
sostenibilitat. 
 

Fig.3.1.  Vista aèria de l’àrea corresponent al Parc mediterrani de la Tecnologia.  
 Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

• Centre urbà de 
Castelldefels 
 
• Estació de 
RENFE 
 
• Autopista C-32 
 
• Canal Olímpic 
de Rem 
 
• Espai ocupat 
pel PMT 
 
• Autovia C-31 
 



 
A. Caro (2004)  Criteris per a un pla de mobilitat sostenible. Aplicació al Campus de Castelldefels de la UPC 

 
 
 

- 5 - 

3.1.1 Àmbit universitari 
 
El projecte docent del Campus de Castelldefels pretén donar resposta al dèficit 
d'ensenyaments tècnics a l'àrea de Barcelona. Actualment l’Escola Politècnica Superior 
de Castelldefels (EPSC) ofereix estudis d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, 
especialitat en Sistemes de Telecomunicació i especialitat en Telemàtica, durant el curs 
2002-2003 s’ha ampliat l’oferta amb els estudis d'Enginyeria Tècnica Aeronàutica, 
especialitat en Aeronavegació. En breu es produirà  la implantació de l’Escola Superior 
d’Agricultura de Barcelona, que suposarà un important augment en el nombre 
d’estudiants del  Campus. 
 
El flux d'estudiants es preveu que arribarà a uns 3.500 estudiants durant el curs 2010-11, 
que és quan s’espera que estiguin tots els edificis del Campus en funcionament. De 
moment, el flux de titulats previst per al present curs 2003-04 s’espera que arribi als 
650.  
 
La comunitat universitària i, sobretot, els estudiants suposen actualment el grup 
d’usuaris més nombrós del campus i la caracterització de la seva mobilitat resulta clau. 
Tanmateix cal considerar que en l’horitzó 2010 està previst que el personal dels centres 
de recerca suposarà un volum d’usuaris equivalent al de la comunitat docent. En 
l’anàlisi cal considerar tots els àmbits que configuren els principals eixos del campus i 
el Parc Tecnològic. 
 

3.1.2 Àmbit de Recerca i transferència de tecnologia 
 
A més de la docència, l’àmbit de recerca i transferència de tecnologia resulta molt 
important en l’estructura del campus. La Fig.3.2. mostra com l’espai destinat a aquest 
àmbit supera, de fet, el dedicat a l’àmbit acadèmic. 

 

 
Fig.3.2. Distribució de l’ús del sol. Font: www.pmt.es 

 
La recerca al Parc s’organitza a través dels departaments, els centres de recerca i els 
departaments d’R+D+I de les empreses. El Parc Tecnològic de la Mediterrània tracta de 
crear les condicions per a que es produeixin sinergies que beneficiïn l’obtenció de 
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resultats òptims i la transferència de tecnologia així com la formació tant de grau i 
postgrau com d’especialització i formació contínua.  
 

3.1.3 L’evolució del Campus 
 
La Fig.3.3. mostra l’estat actual de les obres del Parc Mediterrani de la Tecnologia. En 
ella es poden apreciar les instal·lacions ja ocupades actualment així com les que estan en 
construcció. 
 
 

 
 
 
Fig.3.3. Estat actual de les obres al Campus. Es poden apreciar els edificis actualment en 
servei: Escola Politècnica Superior de Castelldefels, Accenture-Nortel Networks i I2Cat (1), 
Institut de Geomàtica, Tempos 21 (2) IN3 (3) i els edificis en Construcció: Edifici de serveis 
(4), Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (5), i l’Institut de ciències fotòniques (6) 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de PMT. 

 
 
 
Malgrat estar encara en les primeres fases de la seva evolució, les institucions i 
empreses actualment implantades al Campus ja són una mostra del seu caràcter 
multidisciplinari i la seva voluntat d’apropar els àmbits docent, d’innovació i recerca i el 
món empresarial. L’inici dels estudis d’aeronàutica a l’EPSC el curs 2003-2004 ha estat 
un gran pas en aquesta línia. La propera implantació d’importants centres com l’Escola 
Superior d’Agricultura de Barcelona i l’Institut de Ciències Fotòniques juntament amb 
la culminació de l’edifici de Serveis dotaran en breu al Campus d’un important pes 
específic en la recerca i la innovació a Catalunya.  
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Està previst que una vegada completat, l’estructura del Parc Mediterrani de la 
Tecnologia serà la que es mostra a la Fig.3.4. 
 
 

 
Fig.3.4. Il·lustració que mostra l’aspecte final del campus 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de PMT 
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3.2 La UPC i el Medi Ambient 
 
La Universitat Politècnica de Catalunya té una llarga trajectòria treballant i responent al 
gran repte de la societat actual: la sostenibilitat. Després d’inicatives pioneres en 
diferents àmbits d’activitats, la ferma voluntat de la UPC es va veure reflexada en 
l’aprovació del primer  Pla de medi ambient l’any 1996. Els fruits d’aquest Pla han estat 
nombrosos, i han demostrat que cal seguir treballant amb tenacitat per tal de produir els 
canvis desitjats, tant a curt com -i sobretot- a mig i llarg termini. 
 
Per aquest motiu, la UPC va dissenyar un segon Pla de medi ambient amb els objectius 
de consolidar la feina feta, i alhora fer un salt endavant en el procés d’ambientalització 
integral de la Universitat per al període 2002-2005. El segon Pla manté la visió global 
del procés ja iniciat prèviament, tractant alhora d’aprofundir en alguns aspectes 
particulars. 
 
Cal destacar també que des de la UPC s’ha elaborat la “Guia pràctica d’accés a la UPC 
amb transport sostenible” en la que s’explica amb molt detall com es pot arribar a 
cadascun dels  Campus de la UPC amb mitjans sostenibles: transport públic, bicicleta i a 
peu. 
 
Dintre de les iniciatives ambientals impulsades per la UPC mereixen una menció 
especial L’Informe Mies (1999), l’estudi sobre la repercussió ambiental de la EUPVG 
(2000) i el treball “La petjada ecològica de la EUPM (2002)”. 
 
L’Informe Mies fou elaborat l’any 1999 amb l’objectiu que es determinessin les 
condicions necessàries per a que l’ampliació de l’edifici de Escola tècnica Superior 
d’arquitectura del Vallès es transformés en  un model d’edificació sostenible. L’estudi 
va examinar no només les tècniques constructives i funcionalitats internes de l’edifici, 
sinó que també va tenir en compte les emissions i consum d’energia degudes al 
transport. En ell es va establir que els membres de l’ETSAV que arribaven en cotxe 
provocaven el 90% de les emissions produïdes pels desplaçaments totals. 
 
L’Estudi sobre la repercussió ambiental de la EUPVG es realitzà l’any 2000 i en ell 
s’analitzava l’impacte Ambiental associat a l’Escola Universitària Politècnica de 
Vilanova i la Geltrú. L’objectiu final era establir els punts en que caldria incidir per al 
desenvolupament d’una política ambiental coherent. Per a fer-ho, l’estudi es va dividir 
en tres àmbits:  
 

• La mobilitat d’alumnes i professors per a accedir al campus 
• El funcionament del Campus 
• L’activitat professional dels seus titulats 

 
Del capítol referent a la mobilitat és de destacar l’esforç realitzat en la presa de dades, 
essencialment mitjançant enquestes, per a la caracterització de la mobilitat. Amb 
aquestes dades, i tal com corresponia a l’objectiu de l’estudi, es valorà la despesa 
energètica en transport així com les emissions degudes a aquesta activitat. 
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Finalment, destaca també el treball realitzat en 2002 al Campus de Manresa “La 
petjada ecològica de l’EUPM”. Aquest treball va tenir com a objectiu l’elaboració 
d’una diagnosi ambiental de l’Escola Universitaria Politècnica de Manresa que donés 
una idea aproximada de l’impacte ambiental associat al seu edifici, a la mobilitat dels 
alumnes, professorat i personal d’administració i serveis, al consum de paper i a 
l’activitat professional dels seus titulats. 
En l’apartat de la mobilitat, com en el cas dels estudis esmentats anteriorment es va fer 
una avaluació força detallada de les emissions i consums d’energia deguts a cadascun 
dels modes. Com en els altres casos, la principal font d’emissions es el cotxe que 
malgrat ser emprat només per un 50% de la comunitat universitària en el seu accés diari 
al campus, provoca més d’un 90% de les emissions. 
 
 

3.3 El Projecte REAL 
 
La voluntat de la UPC i, en concret, de la Recerca Ambiental i del Pla de medi ambient, 
de convertir el campus de Castelldefels en un exemple des del punt de vista ambiental i 
des de la sostenibilitat es féu palesa des que se n’inicià la construcció. Amb aquesta 
finalitat s’elaborà el “Pla Ambiental del Campus de Castelldefels (2000)” que 
pretenia impulsar el desenvolupament de diverses actuacions, especialment durant la 
fase de disseny. Aquest pla ha estat el punt de referència i de partida per al projecte 
Laboratori REAL (projecte per a la Recerca Ambiental del Campus del Baix Llobregat ) 
que tracta de plasmar projectes multidisciplinaris, que impliquin els grups de recerca de 
la UPC per tal d’assolir els objectius marcats pel Pla. 
 
El projecte Laboratori Real va néixer  l’any 2001 amb la finalitat, entre d’altres,  de dur 
a la pràctica les directrius marcades en l’esmentat “Pla ambiental del Campus de 
Castelldefels”. Com s’ha indicat a la introducció, aquest pla de mobilitat s’emmarca en 
el projecte Laboratori Real.  
 
Aquest projecte aprofita l’oportunitat que representa la construcció del nou campus en 
el si del Parc Mediterrani de la Tecnologia. A través dels diferents projectes del 
Laboratori Real es tracta de desenvolupar projectes que pretenguin la integració de 
criteris de sostenibilitat en el desenvolupament del Campus tant en la fase de disseny i 
execució com en la posterior etapa de funcionament. 
 
En l’àmbit de la mobilitat el Pla ambiental del Campus de Castelldefels plantejava 6 
projectes (projectes 10 a 15 del pla) referents a l’àmbit de la mobilitat. Aquests 
projectes tractaven els següents aspectes: 
 

• Trànsit i comunicacions externes (transport públic, augment de la oferta i 
millora de la qualitat) 

• Mobilitat interna (restricció als vehicles privats i foment de la bicicleta) 
• Ús racional del vehicle privat (implementacio de sistema de car pool) 

 
Els objectius del Pla ambiental en els aspectes de mobilitat s’han plasmat en el 
Laboratori Real en el projecte PR8 que porta per títol: “Estudi de la mobilitat externa i 
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interna del Campus, per tal de poder establir la viabilitat dels projectes de mobilitat del 
Pla Ambiental, i determinar les necessitats del Campus”. 
 
El Laboratori Real es conforma, doncs, com un dels projectes emblemàtics de la 
Universitat Politècnica de Catalunya en relació a la seva aposta per al Desenvolupament 
Sostenible, per les oportunitats i potencialitats que ofereix per a esdevenir un model de 
referència alhora que obre grans possibilitats en la transferència del coneixement i en la 
integració de les diferents capacitats de recerca de la UPC amb l’objectiu d’un 
desenvolupament sostenible. 
 
 

3.4 La Mobilitat sostenible 
 
 
Un sistema de transport eficient i flexible és essencial per a la economia i qualitat de 
vida de la societat. Tanmateix, l’actual sistema de transports presenta significatives i 
creixents amenaces envers el medi ambient i la salut humana, especialment per 
l’espectacular desenvolupament de la mobilitat en el darrer terç del segle XX i que 
continua al segle XXI. 
 
El dràstic increment en el transport per carretera i l’aviació és la principal via a través de 
la qual s’ha produït aquest desenvolupament. A l’Europa occidental tant el transport de 
mercaderies com el de viatgers s’han més que doblat des de 1970, produint-se els 
majors increments en el transport per carretera i l’aeri. 
 
El sector del transport és un dels principals emissors de gasos amb efecte hivernacle, 
majoritàriament CO2, essent el seu principal origen l’ús de combustibles fòssils. Aquest 
fet, unit a la creixent demanda de mobilitat ha provocat una reacció tant per part de la 
societat com de les institucions. Els darrers anys s’han impulsat mesures i promogut 
iniciatives amb l’objectiu de disminuir l’impacte ambiental i social generat pel 
transport, tant de viatgers com de mercaderies. 
 
En aquesta línia s’han definit els principis de la “mobilitat sostenible”  que en essència 
tracten de promoure una mobilitat que proporcioni accés a béns i serveis de forma 
eficient per a tots els habitants, que protegeixi el medi ambient, el patrimoni cultural i 
l’ecosistema de la generació actual i que no comprometi les possibilitats de les 
generacions futures de gaudir, com a mínim, de la mateixa qualitat de vida que la 
generació actual incloent el medi ambient i el patrimoni cultural.  
 
Així, les polítiques de transport reconeixen cada vegada més la necessitat d’acotar el 
creixement del transport i d’incrementar les quotes de mercat d’alguns dels modes de 
transport més respectuosos amb el seu entorn. En l’annexe II d’aquest document es fa 
una descripció més detallada del que significa aquesta nova visió de la mobilitat que 
s’engloba sota el terme de “Mobilitat Sostenible” 
 
En l’àmbit del Parc Mediterrani de la tecnologia, les polítiques vers una mobilitat 
sostenible aniran adreçades a tractar d’augmentar l’ús dels modes de transport més 
respectuosos per al medi ambient, en especial en l’accés al campus. 
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3.5 Altres Experiències en Campus Catalans 
 
El Campus del Baix Llobregat constitueix un exemple en l’aplicació de conceptes de 
sostenibilitat des de la seva concepció. Tanmateix, altres campus catalans també han 
endegat els darrers anys projectes i estudis destinats a millorar els aspectes ambientals 
d’aquests campus. A continuació se’n presenten uns exemples centrats en els aspectes 
de mobilitat. 
 
 

 Campus de Bellaterra UAB 
 

El Campus de Bellaterra presenta similituds amb el de Castelldefels doncs està situat a 
les rodalies de Barcelona i disposa de bones comunicacions tant viàries com de 
transport públic. L’any 1998 s’elaborà una “Auditoria de transports a la UAB”  amb la 
finalitat d’analitzar la situació en aquell moment tant de l’oferta com de la demanda per 
tal de millorar l’accés al Campus i que aquest es realitzés d’una manera més sostenible. 
 
D’aquest estudi van sorgir una sèrie de propostes d’actuacions corresponents a quatre 
àmbits: 

o Vianants (construcció d’un pont, xarxa de voreres, impedir aparcaments a les 
voreres, condicionar camins, instal·lació de rampes i escales, senyalització de 
camins). 
 
o Bicicletes  (ampliació de la xarxa interna de carrils, crear xarxa de connexió 
amb els municipis que l’envolten, servei de bicicletes gratuït, remuntador). 
 
o Transport públic  (serveis de autobusos de connexió amb els municipis que 
l’envolten, ús de biocarburants a la flota). 
 
o Vehicle privat  (promoció de cotxes compartits, bonificació a la tarifa 
d’aparcament per vehicles d’alta ocupació,  mesures per reduir la velocitat, ús 
del aparcament de pagament com a regulador del trànsit d’accessibilitat). 

 
Actualment s’ha implementat una Web de transport del Campus on es gestiona el Servei 
de Transport Compartit. Aquesta iniciativa la promou i la duu a terme el Punt de Serveis 
als i les Estudiants. Aquesta Web té com objectiu que la comunitat universitària tingui 
la possibilitat d’oferir o trobar vehicle per tal de compartir-lo per accedir al Campus. 
Així els usuaris obtenen una reducció en les despeses de transport alhora que es 
contribueix a una millora en la sostenibilitat del transport.  
 
 
 

 Campus Nord UPC 
 
El Campus Nord de la UPC, està úbicat en un àmbit urbà a la ciutat de Barcelona. Això 
li atorga unes característiques diferents respecte els Campus de Castelldefels i de 
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Bellaterra. Tanmateix el campus ha estat objecte de diferents iniciatives per tal de 
millorar-ne la mobilitat, en especial adreçades a augmentar el percentatge d’usuaris que 
accedeixen al Campus amb transport Públic. L’any 1998 s’efectuà l’estudi “Pla de 
millora de la mobilitat al Campus Nord de la UPC” amb l’objectiu de caracteritzar la 
demanda i els modes emprats per la comunitat universitària en el seu accés al campus.  
 
En aquest cas també s’efectuaren una sèrie de propostes en diferents àmbits: 

o Vianants (millora d’infrastructures i promoció d’aquest mode mitjançant 
pòsters, informació a Internet,...). 
o Bicicletes  (millora d’infrastructures i promoció d’aquest mode per arribar al 
Campus). 
o Transport públic  (ampliació del recorregut d’una línia d’autobusos, venda 
de títols de transport al propi Campus, construcció de noves boques de metro, 
minibús que connecti el Campus Nord i Sud de la UPC). 
o Cotxe privat  (pagar per aparcar dins del Campus, promoció de l’ús del 
servei de Car-Pool). 

 

 Campus Mundet  UB 
 
El Campus Mundet (també dit de la Vall d’Hebron) de la Universitat de Barcelona és un 
cas força particular doncs malgrat estar situat a Barcelona, l’accés només és possible per 
un extrem del Campus. Aquest fet, unit als forts desnivells del terreny ha motivat que es 
disposés un servei de transport intern per complementar els desplaçaments a peu. 
 
Al Campus hi conviuen aproximadament 10.000 usuaris, entre alumnes, professors i 
personal d’administració i serveis. Disposa d’una bona connexió amb el transport 
públic, tant pel que fa al metro com a l’autobús. Arrel de la inauguració de la parada de 
metro "Mundet" de la línia 3, la UB va modificar el recorregut del Bus intern per poder 
enllaçar amb el metro, facilitant així la connexió entre modes de transport. El servei del 
Bus intern comença a circular a les 7:45 hores i cessa el servei a les 20:05 hores, amb 
una freqüència de pas aproximada de 8 minuts. 
 

 
Fig.3.5. Gràfic del transport intern al Campus Mundet. 

Font: Web del Campus Mundet (http://www.ub.es/campusmundet) 




