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Introducció 
 
L’aparcament situat a la part superior del Campus Nord, en endavant Aparcament Nord, té una 
capacitat per a 200 turismes, dues places temporals per a recàrrega de vehicles elèctrics i zones 
per a estacionament de motos. 

 
Des de la unitat de Coordinació de Campus Nord es constata setmanalment un gran nombre 
d’incidències que afecten a la convivència dels usuaris i de les usuàries, com ara: entrades 
fraudulentes, vehicles en doble fila, vehicles abandonats, vehicles que pernocten llargs períodes, 
circulació en sentit contrari, etc. 
Cal destacar també que els sistemes de control de l’accés (semàfors, lectors i barreres) pateixen 
un estat de deteriorament que afecta negativament al funcionament del sistema. 
 
D’altra banda, es va fer una enquesta de mobilitat i accessibilitat, promoguda per la Taula de 
Mobilitat Sostenible i Accessibilitat Universal, que va acabar diagnosticant alguns dels 
problemes ja detectats i posant de manifest uns altres. Aquesta enquesta va ser un dels pilars 
de la celebració d’una Jornada de Mobilitat i Accessibilitat que va donar com a fruits algunes 
conclusions de les que la unitat de Coordinació de campus Nord s’ha fet ressò. 
 
El present document pretén abordar de forma directa alguns dels aspectes diagnosticats: 

- Millora de la gestió de l‘aparcament 
- Clarificació dels col·lectius que poden accedir 

 
Aquesta normativa es revisarà en finalitzar el primer any de funcionament (desembre 2016). 
 

Condicions Generals 
 

1. Les zones d’aparcament estaran degudament senyalitzades. 
2. El sistema de aparcament serà rotatiu i l’accés estarà habilitat de 7h a 23h. 
3. Els vehicles no hi podran pernoctar excepte autoritzacions excepcionals (degudament 

justificades) 
4. Es podrà restringir temporalment l’ús de l’aparcament, de manera total o parcial. 
5. El control de l’aparcament és competència, en primera instància, de l’equip de seguretat 

del Campus Nord. 
6. La condició d’usuari implica assumir la correcta utilització de les instal·lacions 
7. La UPC no assumeix cap responsabilitat per motiu de danys, incendi, robatori, accident 

o altres causes a qualsevol vehicle o al seu contingut, ja sigui en circulació o estacionat. 
 
 

Condicions per a l’accés 
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1. L’entrada i sortida de l’aparcament es realitzarà automàticament mitjançant l’ús de la 
targeta personal. L’autorització para accedir al aparcament del Campus Nord s’ha de 
sol·licitar a Coordinació de Campus Nord. 

2. Podrà sol·licitar l’activació de la targeta personal per accedir a l’aparcament el PDI i el 
PAS amb activitat regular al Campus Nord. 

3. També podrà sol·licitar l’accés temporal a les places de recàrrega de vehicles elèctrics 
qualsevol membre de la comunitat universitària 

4. Caldrà comunicar (i mantenir actualitzat en cas de canvi) la matricula del cotxe amb el 
que s’accedeix. És condició prèvia a l’accés haver emplenat el formulari de dades 
personals (amb marca, model i matrícula del vehicle). 

5. Durant el període de tancament de l’estiu l’aparcament romandrà tancat per tal de fer 
tasques d’adequació, neteja i manteniment 

 
  

Circulació i estacionament 
 
Dins de l’aparcament i els seus accessos els usuaris i les usuàries hauran de respectar: 
 

1. Les normes del codi de circulació i els preceptes legals o reglamentaris complementaris 
2. La senyalització de trànsit tant vertical com horitzontal 
3. La senyalització indicadora, de tot tipus, que s’instal·li a l’aparcament d’acord amb les 

normes vigents. 
4. Les indicacions que es facin per escrit, mitjançant rètols o les que faci el personal de 

seguretat del Campus Nord. 
5. La velocitat de circulació a l’interior de l’aparcament serà inferior a 10km/h. 
6. No es permetran els avançaments (inclou motos) ni retrocessos manuals del vehicles, 

llevat del supòsit que es tractés d’un vehicle aturat i/o avariat i la circulació ho permetés. 
7. No esta permès aparcar en doble fila ni obstaculitzar espais comuns de l’aparcament. 
8. La marxa enrere només es permet en les maniobres necessàries per estacionar. 
9. Per tal de no dificultar la mobilitat de les persones amb discapacitat física o visual, no es 

permetrà l’aparcament de motos a les voreres (excepte a les zones habilitades) 
10. En el supòsit d’avaria, l’usuari haurà de comunicar-ho al Centre de control d’accessos 

del Campus Nord (edifici A4). No es permetrà realitzar treballs de reparació i 
manteniment, llevat dels d’urgència o d’escassa duració. 

11. Es podrà ordenar la retirada de vehicles, quedant la UPC facultada per imputar l’import 
dels costos que la seva retirada hagi produït. 

Suspensions de l’accés 
 

1. L’incompliment d’alguna d’aquestes normes comportarà la suspensió de l’autorització 
d’aparcament durant un mes. 

2. En cas d’incompliment reiterat la suspensió de l’autorització per aparcar serà de dos 
anys. 
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Mesura transitòria 
 
 Aquesta informació es difondrà el 25 de gener de 2016 i farem un recordatori el dia 1 

de febrer. 
 El PDI i PAS que vulgui fer servir l’aparcament nord haurà d’emplenar a partir del 25 de 

gener de 2016 el formulari de dades personals (amb marca, model i matrícula del 
vehicle) per RENOVAR l’accés a l’aparcament a la seva targeta. Tots els formularis 
rebuts més enllà de l’11 de febrer, no tindran l’accés actiu fins el dia següent a la seva 
recepció. 

 El divendres 12 de febrer de 2016 a les 23h, l’aparcament haurà de quedar 
completament buit (cotxes i motos) per poder fer tasques de manteniment, 
condicionament i neteja. Al llarg d’aquesta darrera setmana s’informarà amb cartells 
per tot l’aparcament. Cas que quedi algun vehicle, s’aplicaria la normativa especificada 
al punt 4.11 del present document. 

 Tots els accessos que no s’hagin renovat quedaran, sense efectes el dia 13 de febrer 
de 2016 i a partir del 15 de febrer de 2016 només podrà accedir qui hagi activat DE 
NOU la seva targeta. 

 
  DL DM DC DJ DV DS DG 

GEN 25 26 27 28 29 30 31 

FEB 1 2 3 4 5 6 7 

 8 9 10 11 12 13 14 

 15 16 17 18 19 20 ... 
 

 
13 i 14 febrer - Tasques de manteniment  
A partir 15 febrer - Nou accés habilitat (imprescindible per accedir) 
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