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CAMPUS COM ESPAIS QUE EDUQUEN
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Connexió amb l’Agenda 2030



(4.7) “Tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics 
necessaris per promoure el desenvolupament sostenible (...)”.

El campus -no només les aules-
són un espai d’aprenentatge de la sostenibilitat (o no).

UNESCO, 2015



Valors UPC

Plans i 
ProgramesPrincipis

Plans Sectorials
i Programes

Impacte 
Social

UPC Campus 

Sostenible 2030

Volem que el 2030 la UPC sigui 
tan reconeguda pel seu compromís social 
com ho és avui per la qualitat acadèmica.



Què preocupa la comunitat? Enquesta institucional novembre 2021

Alineació 
amb els àmbits 
del Pla Campus 
UPC sostenible



Procés participatiu
Principals aportacions rebudes

Persones que han participat: 550 
Aportacions rebudes: 820

Entre sessions presencials i formulari virtual

1. Energia renovable a tots els edificis i 
campus. Tant per a la producció d’electricitat 
com per a la climatització.

2. Campus més verds. Promoure la biodiversitat 
i els espais verds i saludables.

3. Reducció de residus i envasos de plàstic. 
Prohibició dels plàstics d’un sol ús.

4. Potenciar la recollida selectiva. Més punts de 
recollida i campanyes de sensibilització.

5. Crear comunitat i conscienciar. Reforçar la 
comunicació i els espais de participació.



FITES 2025

REPTES 2030

Programa 
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Publicar la petjada de 
carboni associada als 

campus, unitats i 
titulacions

Plans d'adaptació al 
canvi climàtic amb la 

participació dels 
municipis

Assolir la neutralitat 
de carboni de les 

emissions directes.

Reptes 2030 d’Acció climàtica

1 2 3

Gestió 
sostenible 

dels Campus



Reptes 2030 d’Energia

Planificar la 
rehabilitació 

energètica dels 
edificis de la UPC.

Reduir el consum 
energètic per assolir 

la màxima 
autosuficiència.

Assolir el 20% 
d'autoconsum en 

energia renovable.

1 2 3

Reduir l'impacte 
energètic i ambiental 
dels CPD i servidors.

4

Gestió 
sostenible 

dels Campus



Reptes 2030 de Consum Responsable

Els plàstics i elements 
d'un sol ús seran una 

cosa del passat i 
reduirem un 20% els 
residus* de la UPC.

S’haurà reduït el 
consum de recursos 

mitjançant iniciatives 
de reutilització, 

reparació i del fet de 
compartir.

Totes les licitacions 
de la UPC 

incorporaran mesures 
de contractació 

pública responsable.

1 2 3

Els residus destinats 
a l'abocador tendiran 
a zero i s'aplicarà la 

jerarquia dels residus 
en la seva gestió.

4

Gestió 
sostenible 
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Reptes 2030 de Campus Saludable

L'oferta d'alimentació
de les concessions de 
restauració, vending i 
esdeveniments serà 
saludable per a la 

comunitat i sostenible 
pel planeta.

La major part de la 
comunitat UPC 

arribarà als campus 
fent servir modes de 

mobilitat activa i 
sostenible

Els campus de la UPC 
incorporaran mesures 

per millorar el 
benestar i la salut de 

la comunitat UPC i 
l'experiència de viure 

els campus1 2 3

S'hauran protegit i 
posat en valor els 

espais naturals i de 
biodiversitat dels 
campus i s’haurà 

ampliat la superfície 
renaturalitzada.4

Gestió 
sostenible 

dels Campus



Reptes 2030 de Cultura de la sostenibilitat

L’any 2030, la 
sostenibilitat serà un 

eix transversal 
present a tots els 

àmbits, decisions i 
processos de la UPC.

La sostenibilitat 
estarà a l’ADN de la 

UPC amb una 
comunitat orgullosa 
d’haver contribuït a 

l’Agenda 2030.

1 2

Comunitat 
sostenible



Reptes 2030 CampusLab

Tot l’estudiantat de la 
UPC participarà en 

accions de 
sostenibilitat i 

compromís social en 
els campus i a l’entorn
com a complement a 

la seva formació 
acadèmica.

Els campus UPC seran 
vistos com veritables 

laboratoris 
d’experimentació per 

a la sostenibilitat, 
aprofitant el 

coneixement de 
docència, recerca i 

gestió.1 2

Comunitat 
sostenible



Reptes 2030 de Lideratge a l’entorn

La UPC esdevindrà un 
aparador de 

solucions i bones 
pràctiques en 

sostenibilitat per a la 
comunitat UPC i obert 

a l'entorn.1

Comunitat 
sostenible



Les 5 idees clau del Pla Campus UPC Sostenible

03
Impulsem 9 ODS, 4 com a àmbits clau.
Els Plans de cooperació, inclusió, igualtat o compromís social permeten 
abordar la resta d’ODS.

Nou àmbit
SALUT02

Un eix nou.
Resposta institucional a un àmbit emergent que combina reptes de promoció 
de la salut amb i millorar l’experiència de viure els campus.

Límits planetaris05
Els temps han canviat.
Hem de reforçar la idea d’una emergència global i de la responsabilitat i reptes que 
tenim com a UPC tenint en compte els límits planetaris.

ODS i Agenda 2030

04
Focus en els campus
i la comunitat

Posem focus per generar canvis.
L’abast del Pla se centra en integrar la sostenibilitat en els campus i en la 
transició cultural de la comunitat, fent-ne un context educatiu coherent. 

01 Recollim l’experiència

No partim de zero.
Continuïtat al llarg recorregut de Sostenibilitat de la UPC, especialment en 
ENERGIA i ECONOMIA CIRCULAR i incorpora l’ACCIÓ CLIMÀTICA promoguda des de 
2019.
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CAMPUS COM ESPAIS QUE EDUQUEN

sostenible.upc.edu
UPCSostenible


