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Accés a l’aparcament 
 
Qui pot sol·licitar accedir al Recinte del Campus Mundet amb vehicle  
 

Només poden sol·licitar accedir els col·lectius de treballadors de la Universitat de 
Barcelona. 
 

a. PDI (Personal Docent i Investigador) 
a. professor Catedràtic / professora Catedràtica 
b. professor/a Titular d’Universitat / d’Escolar Universitària 
c. professor Agregat / professora Agregada 
d. professor Lector / professora Lectora1 
e. professor Associat (mèdic) / professora Associada (mèdica)2 
f. professor Ajudant / professora Ajudant1 
g. professor Col·laborador / professora Col·laboradora1 
h. professor Contractat / professora Contractada1 

 
b. PAS (Personal d’Administració i Serveis) 

a. Pas Funcionari/a 
b. Pas Laboral fix/a 
c. Pas Interí/na1 
d. Pas Contractat/da1 
e. Pas Laboral contractat1 

 
c. Altres 

a. En Casos Excepcionals, per causes justificades, i per un temps limitat 
altres col·lectius3 

b. Professors Externs (no UB), per impartir docència en un període 
acotat no superior a un mes4 

c. Visitants Puntuals, accessos no superiors a un dia5 
 

Per a què donar-se d’alta? 
 
Els espais al recinte han estat restringits sempre a l’accés de vehicles. Des de que la 
Universitat es va incorporar al Recinte Mundet i juntament amb altres Administracions han 
assumit aquesta tasca i responsabilitat.  
Tant la gestió com el sistema d’aquest accés ha estat variat.  
En l’actualitat aquesta gestió d’accés mitjançant barreres amb lectors òptics als diferents 
espais d’aparcament dins del Recinte correspon a la Diputació de Barcelona (DIBA). 
Cada Entitat que viu al Recinte té la seva gestió i criteris.  

 
1 Autorització d’accés fins finalització del contracte de vinculació amb la Universitat de Barcelona 
2 Autorització pels períodes del 15/9  fins al 14/9 de l’any següent, la renovació per un nou període s’ha 
de demanar durant la signatura del nou contracte per correu electrònic a campus_mundet@ub.edu  
3 Veure tramitació Casos Excepcionals 
4 Veure tramitació de sol·licituds Professors Externs 
5 Veure tramitació Visitants Puntuals 
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La Universitat de Barcelona manté els mateixos criteris que en els seus inicis. 
Degut a aquestes noves estructures de gestió, el format per control d’accés és nou i cal un 
reciclat de la informació. Per tal de tenir la informació al més actualitzada possible, és 
necessari aquesta alta a la nova base de dades. 
 
És necessari donar-se d’alta? 
 
Sí, per aconseguir una major agilitat, simplicitat de gestió en la majoria dels casos i 
autosuficiència en la gestió de la informació personal (canvi de contrasenya, canvi de 
matrícules de vehicles, etc..) 
 
Què he de fer? 
 

1. Accediu a la pàgina de Campus Mundet i cliqueu a “Administració de Campus” i, 
un cop a dins, “Accés en vehicle al Campus” (veure il·lustració 1) 

2. També es pot accedir directament a la pàgina web: 
 

http://www.ub.edu/campusmundet/campus/AV_campus.html 
 

Il·lustració 1 

http://www.ub.edu/campusmundet/
http://www.ub.edu/campusmundet/
http://www.ub.edu/campusmundet/campus/AV_campus.html
http://www.ub.edu/campusmundet/campus/AV_campus.html
http://www.ub.edu/campusmundet/campus/AV_campus.html


 

      
 

   

   

5 

3. Una vegada estigueu a la pàgina d’accés, al centre de la pàgina, trobareu un enllaç 
a sota de la capçalera “Accés al formulari de sol·licitud” on haureu de clicar 
(veure Il·lustració 2) 
 

Accedim a la nova pàgina  
 

4. La primera vegada, deixarem les dates que venen per defecte i continuarem clicant 
a sobre de l’opció SOL·LICITAR ACCÉS (veure  il·lustració 3) 

  

Il·lustració 2 
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Il·lustració 3 

5. S’obrirà una finestra on es demanarà l’adreça de correu electrònic (@ub.edu) per 
a fer la reserva o donar-se d’alta (veure  il·lustració 4) 

 
 

Nota important: Recordeu que l’adreça ha de ser @ub.edu, sistema que certifica 
que sou de la comunitat universitària.  
En cas que la persona que vulgui accedir al campus no tingui adreça UB, haurà de 
fer la petició igualment i, un membre de la UB que treballi al Campus Mundet, 
enviarà una petició incloent les dades de la persona, matrícula del vehicle i la raó 
per la qual ha de ser aprovada. Caldrà adreçar-la al  correu 
campus_mundet@ub.edu    

mailto:campus_mundet@ub.edu
mailto:campus_mundet@ub.edu
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A continuació us demanarà les dades (nom, cognom, telèfon, matrícula, marca, model i 
color de vehicle). 

 
• els omplirem 
• [ ] acceptem les instruccions de l’ús i tractament de dades  
• i pitgem en el botó ACCEDIR  

 
Nota: Recordeu les estructures de les matrícules, les lletres van en majúscules 
(veure Il·lustració 5) 

  

Il·lustració 4 
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Il·lustració 5 

La plana web us indicarà el següent (veure il·lustració 6) i a la vostra adreça de correu en 
qual us heu donat d’alta rebreu un primer missatge de benvingut/da (veure il·lustració 7) 
 

 
Il·lustració 6 
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Il·lustració 7 

 
En aquest moment, l’alta haurà estat tramitada correctament.  
 
Restarà pendent que l’Administració de Campus comprovi les dades i aprovi la sol·licitud. 
 
Una vegada comprovades les dades, l’Administració de Campus validarà o denegarà 
l’autorització de l’accés del vehicle, i rebreu un segon correu electrònic amb aquest 
aspecte (veure il·lustració 8) 
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Il·lustració 8 

 
En aquests moments, tindreu accés per poder accedir al Recinte Mundet i aparcar en els 
espais autoritzats per la DIBA per a tal terme. 
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Altres tramitacions  
 

a. Professors Externs 
 

Son aquelles persones externes a la Universitat de Barcelona que 
imparteixen docència en cursos i/o seminaris de curta durada. 
 
Tramitació:  
Pas 1: L’interessat farà la sol·licitud d’accés per la pàgina web com nou 
usuari, especificant el període de l’activitat. Entre l’inici de l’activitat i la 
seva fi no pot excedir el mes i aquesta petició haurà de ser feta amb una 
antelació MÍNIMA de 10 dies hàbils 
Pas 2: PDI responsable de l’activitat (sempre amb adreça @ub.edu), enviarà 
un correu electrònic a l’adreça campus_mundet@ub.edu sol·licitant 
l’aprovació d’aquesta petició. S’haurà d’especificar nom i cognoms de la 
persona, matrícula del cotxe, període de l’activitat i coreu electrònic del 
sol·licitant amb una anel·lació MÍNIMA de 10 dies hàbils de la data 
d’autorització 

 
b. Visitants Puntuals 

 
Son aquells que per causes d’un tema puntual i justificades, tenen 
necessitats d’accedir un dia puntual. 
 
Tramitació:  
Pas 1: L’interessat farà la sol·licitud d’accés per la pàgina web com nou 
usuari, afegint el dia d’accés a aquesta petició. Entrada i sortida serà el 
mateix dia i aquesta petició haurà de ser feta amb una antelació MÍNIMA 
de 3 dies hàbils 
Pas 2: PDI i/o PAS (sempre amb adreça @ub.edu), enviarà un correu 
electrònic a l’adreça campus_mundet@ub.edu sol·licitant l’aprovació 
d’aquesta petició. S’haurà d’especificar nom i cognoms de la persona, 
matrícula del cotxe, dia de l’accés del vehicle i coreu electrònic del 
sol·licitant amb una anel·lació MÍNIMA de 3 dies hàbils de la data 
d’autorització 
 

c. Casos Excepcionals 
 

Son tots aquells que no estan inclosos en les altres tramitacions. 
S’estudiaran els casos individualment 
 
Tramitació:   
Envio d’un correu electrònic per part de l’interessat/da a l’adreça 
campus_mundet@ub.edu indicant la raó i presentant les justificacions. 
Posteriorment si l’informe es positiu, s’informarà de com continuar amb la 
tramitació 

 
  

https://ubarcelona.sharepoint.com/sites/rmgen/cmu/Documents%20compartits/1.%20Campus/DIBA%20Aparcaments/Manual%20Diba/campus_mundet@ub.edu
https://ubarcelona.sharepoint.com/sites/rmgen/cmu/Documents%20compartits/1.%20Campus/DIBA%20Aparcaments/Manual%20Diba/campus_mundet@ub.edu
https://ubarcelona.sharepoint.com/sites/rmgen/cmu/Documents%20compartits/1.%20Campus/DIBA%20Aparcaments/Manual%20Diba/campus_mundet@ub.edu
https://ubarcelona.sharepoint.com/sites/rmgen/cmu/Documents%20compartits/1.%20Campus/DIBA%20Aparcaments/Manual%20Diba/campus_mundet@ub.edu
https://ubarcelona.sharepoint.com/sites/rmgen/cmu/Documents%20compartits/1.%20Campus/DIBA%20Aparcaments/Manual%20Diba/campus_mundet@ub.edu
https://ubarcelona.sharepoint.com/sites/rmgen/cmu/Documents%20compartits/1.%20Campus/DIBA%20Aparcaments/Manual%20Diba/campus_mundet@ub.edu
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Codi QR 
 
Per a què serveix el codi QR? 
 
El codi QR serveix com a substitutiu del número de la matrícula del/s vostre/s vehicle/s i 
caldrà utilitzar-lo en cas que no funcioni el lector de matrícules.  
 
Com obtenir el codi QR 
 
Abans de poder obtenir el codi QR, s’ha d’estar donat d’alta a la base de dades de l’aplicatiu 
i haver rebut un correu electrònic de conformitat. 
 
Passos 
 

1. Accedir a la pàgina de Campus Mundet i cliqueu a “Administració de Campus” i, un 
cop a dins, “Accés en vehicle al Campus” (veure il·lustració 9). 

Il·lustració 9 
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2. També es pot accedir directament a la pàgina web: 

 
http://www.ub.edu/campusmundet/campus/AV_campus.html  

  
3. Una vegada estigueu a la pàgina d’accés, a la part esquerra trobareu l’enllaç per 

ACCEDIR i introduir les vostres credencials. (veure Il·lustració 10) 
 

 
 
 

Il·lustració 10 

http://www.ub.edu/campusmundet/campus/AV_campus.html
http://www.ub.edu/campusmundet/campus/AV_campus.html
http://www.ub.edu/campusmundet/campus/AV_campus.html
http://www.ub.edu/campusmundet/campus/AV_campus.html
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4. Una vegada heu clicat a sobre, s’obrirà una finestra, on es demana iniciar sessió. 

Aquí heu d’omplir els camps de l’adreça de correu electrònic amb el que us vau 
donar d’alta: 
 
E-mail  adreça@ub.edu 
Contrasenya  ········ 
 
(veure Il·lustració 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cas que no recordeu la 
vostra contrasenya us dona la possibilitat de recuperar-la, i en cas de no haver-
vos registrat, la de donar-vos d’alta. 
 

5. Tal i com es veu en la següent il·lustració, si tot és correcte, la paraula ACCEDIR 
haurà canviat pel vostre [NOM] amb una fletxeta desplegable i la paraula SORTIR. 
(veure  Il·lustració 12) 
 

 
Il·lustració 12 

Il·lustració 11 
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6. Clicant la fletxeta desplegable ens surt un menú d’opcions: (veure Il·lustració 13) 

 

 
 
 

o Escriptori: 
 Dades de contacte 
 Codi QR 
 Notificacions 
 Últims moviments dins del recinte Mundet 

 
o Perfil: 

 Dades personals 
 Compte (possibilitat de canviar la contrasenya) 

 
o Sol·licituds d’accés: 

 Sol·licituds amb un últim camp “Estat” on indicarà si estàs “Actiu” 
o “Rebutjat” per a poder accedir al pàrquing. 

Il·lustració 13 
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o Accessos: 

 Històric d’entrades i sortides al Recinte 
 

o Vehicles: 
 Matrícules donades d’alta amb la possibilitat d’accedir al recinte 

(màxim 2 vehicles de 4 o més rodes) 

NOTA: L’aplicació només autoritza a entrar un sol vehicle amb permís 
de matrícula per persona autoritzada 

 
7. Cliquem sobre l’opció escriptori i trobem el codi QR (veure Il·lustració 14) 

 

NOTA: Aquest codi no és pot descarregar (s’aconsella que es faci una 
fotografia amb el mòbil i es guardi, o es faci una impressió de 

pantalla) 

 

 
Il·lustració 14 
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Com utilitzar el codi QR si no ens llegeix la matrícula 
 
Per a poder entrar al recinte si el lector no ens llegeix la matrícula haurem de tenir una 
captura de pantalla del nostre QR o entrar al web anterior per tal d’aconseguir-la. 
Un cop el tinguem a la pantalla del nostre dispositiu mòbil l’aproparem a la màquina per 
a què ens la llegeixi. Quan l’hagi llegit correctament se’ns obrirà la barrera. 

http://www.ub.edu/campusmundet/campus/AV_campus.html
http://www.ub.edu/campusmundet/campus/AV_campus.html
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