
 
POLÍTICA MEDIAMBIENTAL DE L’EPSEM  

L’EPSEM és conscient que, com tota organització humana, efectua un impacte sobre el medi ambient, a 
través de l'ús dels recursos naturals i de la producció de diferents deixalles i emissions. D'igual manera, 
l’EPSEM és conscient que, com a Organització del Coneixement, assumeix una significativa 
responsabilitat en l’educació, formació, sensibilització i difusió de responsabilitats personals i 
professionals de l’ estudiantat que passa per les seves aules. Conseqüent amb tot això, l’EPSEM com a 
part de la Universitat Politècnica de Catalunya, en total coherència amb els valors, principis fonamentals i 
responsabilitats socials del món universitat, i d'acord amb la Declaració de Sostenibilitat de la UPC i el seu 
Pla Sostenible 2015 per assolir els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni proposats per Nacions 
Unides, manifesta i assumeix els principis bàsics i compromisos següents :  
 
COMPROMÍS MEDIAMBIENTAL  
 

- L’EPSEM es compromet a assegurar el compliment de la legislació i normativa 
mediambiental aplicable vigent en cada moment,  i sempre que sigui possible, anar més 
enllà d’aquest compliment, subscrivint compromisos voluntaris. 

 
- L’EPSEM es compromet a promoure i portar a terme tots els esforços necessaris per a reduir, 

de forma contínua, el seu impacte ambiental en tot els seus components.  
 

- L’EPSEM es compromet a transmetre a tota la comunitat universitària, personal i estudiantat, 
la sensibilitat i responsabilitat que els hi pertoca, tant a l’àmbit personal com professional 
dins d’una Cultura Ambiental basada en la recerca d'un Desenvolupament Sostenible.  

 
- L’EPSEM es compromet a prendre les mesures oportunes perquè els contractants o 

treballadors d’altres empreses que treballin al centre apliquin normes mediambientals 
equivalents a les pròpies.  

 
PRINCIPIS BÀSICS  
 

- Integrar la gestió ambiental i el concepte de desenvolupament sostenible en l’estratègia del centre, 
utilitzant criteris mediambientals documentats en els processos de planificació i presa de decisió.  

 
- Utilitzar de forma racional els recursos naturals i materials necessaris per a l’activitat docent i reduir 

de forma continuada la producció de residus, emissions, i tot altre tipus d’impacte ambiental, 
mitjançant l’aplicació de programes de millora contínua, l’establiment d’objectius mediambientals, 
i els corresponents mecanismes de control i seguiment de resultats.  

 
- Adoptar tècniques de prevenció per evitar nous impactes ambientals tant en les activitats actuals 

com en les futures noves activitats.  
 

- Augmentar el grau de sensibilització i responsabilitat envers la preservació del medi ambient a 
través de la formació d’una cultura ambiental i social en tota la comunitat universitària.  

 
- Promoure la investigació i desenvolupament de tecnologies, programes i accions per a la 

sostenibilitat de les seves activitats.  
 

- Transmetre a contractistes i proveïdors la necessitat de l’adopció de polítiques mediambientals 
coherents amb aquests principis bàsics.  

 
Per a la materialització d’aquests compromisos i principis, l’EPSEM emprèn la implantació d’un Sistema 
de Gestió Mediambiental a on, per medi d’un Manual de Gestió Ambiental i una sèrie de procediments 
complementaris, es descriuen les responsabilitats i competències de totes les persones implicades en 
cadascun dels processos d’activitat del centre.  
 
Aquesta declaració de Política Mediambiental ha de ser coneguda, entesa i aplicada per tots els 
treballadors i l’estudiantat que formen l’EPSEM, i la seva Direcció es compromet a vetllar perquè així sigui. 
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Director EPSEM 
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