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0. - RESUM EXECUTIU 

 

L’1 de gener del 2016 entrava en vigor l’Agenda 2030; uns mesos abans, entre el 25 i 27 de 

setembre de 2015, s’havia celebrat la Cimera del Desenvolupament Sostenible a Nova York 

que havia comptat amb la participació dels caps d’estat i representants de la societat civil dels 

193 estats membres de l’ONU. En aquesta Cimera s’havia aprovat l’Agenda 2030 detallada 

al document Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, que 

identificava 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS o SDG en anglès) i 169 

metes. 

 

La implementació de l’Agenda 2030 comporta alhora un fet sense precedents; per primer cop 

hi ha un acord comú més enllà d’un estament polític per aconseguir els 17 ODS i 169 metes, 

que foren proposats per grups d'experts després de nombroses reunions en què van participar 

institucions governamentals, agències de l'ONU, representants d'entitats privades i 

organitzacions de la societat civil. 

 

El present treball pretén conèixer quin és l’estat de la implementació de l’Agenda 2030 a les 

biblioteques de 49 universitats públiques espanyoles i la seva vinculació dins l’estratègia de 

la universitat quan ja han passat 5 anys (un terç del termini) d’aplicació, a partir de l’exercici 

de la transparència, consultant la informació pública accessible des de les pàgines web de les 

universitats i de les seves biblioteques.  

 

Tal com indica el subtítol, la finalitat de l’estudi és la detecció dels instruments de gestió i les 

bones pràctiques, tot realitzant 3 fases d’aproximació i ampliació de les fonts. 

 

En primer lloc, la detecció del suport a l’Agenda 2030 i als ODS, a partir de plans estratègics 

vigents de les biblioteques universitàries, ampliant-se posteriorment al marc de les 49 

biblioteques de les universitats públiques i incorporant altres instruments de gestió (de  

rendició de resultats, com les memòries de gestió, per exemple), per finalitzar vinculant la 

situació de la biblioteca universitària amb relació a la universitat, tot analitzant també l’estat 

de la qüestió a la institució, és a dir, com s’ha incorporat l’aposta per l’Agenda 2030 i els 17 
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ODS en els instruments de gestió, així com les vies de desplegament quant a unitats de gestió 

(vicerectorats, unitats o serveis o programes involucrats). 

 

A partir de la recollida de dades i del tractament de la informació obtinguda el treball: 

 

- Recull el suport a l’Agenda 2030 i als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible en els 

plans estratègics vigents de les biblioteques de les universitats públiques espanyoles, tot 

incorporant aportacions al concepte de sostenibilitat.  

- Recull i sistematitza les bones pràctiques sobre ODS a les biblioteques de les universitats  

públiques espanyoles. 

- Identifica quins són els Objectius de Desenvolupament Sostenible i en quines metes donen 

suport les biblioteques de les universitats públiques espanyoles.  

- Identifica quina és l’estratègia del compromís amb l’Agenda 2030 a les universitats 

públiques espanyoles. 

 

I per últim,  

- Valora si la implementació de l’Agenda 2030 a les biblioteques universitàries va de la mà 

de l’estratègia de la mateixa universitat 

 

I finalment es presenten unes conclusions i unes propostes de futur. 
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1.INTRODUCCIÓ : CONTEXTUALITZACIÓ   

 

L’1 de gener del 2016 entrava en vigor l’Agenda 2030; uns mesos abans, entre el 25 i 27 de 

setembre de 2015, s’havia celebrat la Cimera del Desenvolupament Sostenible a Nova York 

que havia comptat amb la participació dels caps d’estat i representants de la societat civil dels 

193 estats membres de l’ONU. En aquesta Cimera s’havia aprovat l’Agenda 2030 detallada 

al document Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, que 

identificava 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS o SDG en anglès)1 i 169 

metes que giraven al voltant de la consecució dels mateixos. 

 

Cal dir, per posar-ho en context, que l’aprovació de l’Agenda 2030 té com a antecedent la no 

consecució dels 8 Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM), aprovats l’any 2000, 

quan els líders dels 189 països que formaven part de les Nacions Unides van adoptar la 

Declaració del Mil·lenni de les Nacions Unides que pretenia reduir la pobresa extrema 

d’aquells països subdesenvolupats per a l’any 2015.2  

 

Per contra, també cal destacar que la implementació de l’Agenda 2030 comporta alhora un fet 

sense precedents; per primer cop hi ha un acord comú més enllà d’un estament polític per 

aconseguir els 17 ODS i 169 metes, que foren proposats per grups d'experts després de 

nombroses reunions en què van participar institucions governamentals, agències de l'ONU, 

representants d'entitats privades i organitzacions de la societat civil. 

 

Aquest fet excepcional d’acord comú és palès en el mateix document de la Declaració quan 

indica que 

 Aquest pla serà implementat per tots els països i parts interessades mitjançant una 

 aliança de col·laboració. Estem resolts a alliberar la humanitat de la tirania de la 

 pobresa i les privacions i a curar i protegir el nostre planeta. Estem decidits a 

                                                                 
1 .- Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. 

https://undocs.org/es/A/RES/70/1 
2 .- El mateix document de la declaració reconeix aquest fet : La nova Agenda 2030 es basa en els Objectius 

de Desenvolupament del Mil·lenni i aspira a completar el que aquests no han aconseguit, en especial quant 
a l’assistència a les persones més vulnerables ; el mateix article 16 identifica concretament els relacionats 
amb la salut materna, neonatal i infantil i també amb la salut reproductiva. 
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 prendre les mesures audaces i transformatives que es necessiten urgentment per 

 reconduir el món pel camí de la sostenibilitat i la resiliència. 3 

 

Per acabar dient que,  4. En emprendre conjuntament aquest gran viatge, ens comprometem a 

no deixar ningú enrere, tot arrodonit amb un discurs que esperona la consecució dels 

objectius:  

 

 El futur de la humanitat i del nostre planeta està en les nostres mans…. 

 Podem ser la primera generació que aconsegueixi posar fi a la pobresa, i podem ser 

 també l’última que encara tingui possibilitats de salvar el planeta. Si aconseguim els 

  nostres objectius, el món serà un lloc millor el 2030 

 

Aquest full de ruta per a les persones i el planeta per al segle XXI, l’Agenda 2030, s’enceta 

l’1 de gener de 2016 amb la fita haver assolit el 2030 els objectius proposats. En data de juny 

de 2021, ha transcorregut ja un terç del període proposat. 

 

Un altre fet diferencial de l’Agenda 2030 és el seu abast;  ja que, a diferència dels ODM, és 

d’aplicació universal i d’implicació en els tres nivells o esferes del desenvolupament 

sostenible: econòmic, social i ambiental. Tanmateix la declaració descriu diferents àmbits 

involucrats, anomenats esferes i que són: les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i les 

aliances.  

 

Però, abans d’identificar els 17 grans Objectius de Desenvolupament Sostenible, caldria fer 

també un esment al mateix concepte de sostenible. Què s’entén per sostenible?  

 

El concepte de “desenvolupament sostenible” fou descrit el 1987 i publicat a l'Informe 

Brundtland4 de les Nacions Unides. Es defineix com “un desenvolupament capaç de satisfer 

les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les futures generacions per a 

satisfer les seves pròpies necessitats” (Nacions Unides) i s’inclou a l’Agenda 21, la 

Declaració de Río sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament de l’any 1992, però realment 

                                                                 
3 .- Traducció al català de l’autora del treball   
4  .- Informe Brundtland.  http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm  
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la formulació del concepte de desenvolupament sostenible es remunta als anys setanta del 

segle XX, quan es pren consciència de l’existència de problemes ambientals d’escala 

planetària que podien posar en perill el futur de la vida (Espinoza, 2005), l’evidència d’un 

desenvolupament no-sostenible. 

I tal com indiquen Saladié, O. i Oliveras, J. (2010), autors també de la figura que reproduïm a 

continuació, “el desenvolupament sostenible serà sostenible sempre que sigui socialment 

equitatiu, mediambientalment habitable i econòmicament viable” (p.17) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tot cas, l’ús del concepte “desenvolupament sostenible” s’ha popularitzat i el món 

globalitzat l’ha fet seu, assumit com a eslògan comú o fita a assolir.  

 

 

 

 

1.1 L’Agenda 2030 i els disset Objectius de Desenvolupament Sostenible 

 

Però, què és l’Agenda 2030 i quins són els disset Objectius de Desenvolupament Sostenible?  
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Els reproduïm tot seguit: 

Objectiu 1. Eradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes 

Objectiu 2. Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i 

promoure l'agricultura sostenible 

Objectiu 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes 

les edats 

Objectiu 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats 

d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom 

Objectiu 5. Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes 

Objectiu 6. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua i el sanejament per a 

totes les persones 

Objectiu 7. Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a 

totes les persones 

Objectiu 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació 

plena i productiva i el treball digne per a  tothom 

Objectiu 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i 

sostenible i fomentar la innovació 

Objectiu 10. Reduir la desigualtat en i entre els països 

Objectiu 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, 

segurs, resilients i sostenibles 

Objectiu 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles 

Objectiu 13. Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes 

Objectiu 14. Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins

per al desenvolupament sostenible 

Objectiu 15. Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, 

gestionar els boscos de manera sostenible, combatre  la  desertificació,  aturar  i  revertir  la 
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degradació del sòl, i aturar la pèrdua de la biodiversitat 

Objectiu 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un 

desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les persones i 

desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells 

Objectiu 17. Enfortir  els  mitjans  per a implementar i revitalitzar l'Aliança Mundial per al 

Desenvolupament Sostenible 

 

 

Cartell amb les icones identificatives dels 17 ODS   

(versió en català) 

 

 

Font: Respon.cat, citat a 

 https://ca.wikipedia.org/wiki/Objectius_de_Desenvolupament_Sostenible 
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Cal dir que aquest 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) d’abast general es 

desenvolupen mitjançant 169 metes. Tanmateix, la mateixa Declaració assumeix a l’apartat 

Seguiment i Avaluació la importància dels indicadors, així indica que 

 

 48. S’estan elaborant indicadors per tal de contribuir a aquesta tasca. Es 

 necessitaran dades desglossades de qualitat, accessibles, oportunes i fiables per a 

 ajudar a mesurar els progressos realitzats i assegurar que ningú no es quedi enrere. 

 Aquestes dades són fonamentals per a poder prendre decisions. 

 

A l’Assemblea  General de les Nacions Unides celebrada el 6 de juliol de 2017 es van 

aprovar els 232 indicadors que formen aquest marc d’indicadors, i que es poden consultar a la 

web oficial dels indicadors dels ODS5. Aquests indicadors s’han revisat i actualitzat dos cops; 

la darrera revisió fou l’any 20196.  
 

 

Per poder seguir els avenços de la implementació de l’Agenda 2030 es poden consultar els 

reports editats per la UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN), 

https://www.sdgindex.org/,  creada el 2012 sota els auspicis del secretari general de les 

Nacions Unides. El darrer publicat recentment (14 juny 2021) és el Sustainable Development 

Report 2021: The Decade of Action for the Sustainable Development Goals, descarregable 

des de https://www.sdgindex.org/reports/ 

A l'Annex 1 es pot observar l'estat de la qüestió a Espanya amb relació als diferents ODS, 

extret de la pàgina 414 de l'informe. 

 

 

 

 

                                                                 
5  .‐ Sustainable Development Goal indicators website . https://unstats.un.org/sdgs 
6  .‐ Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible. 
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%202019%20refinement
_Spa.pdf  
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1.2. L’Agenda 2030  a Espanya a Catalunya,  dins dels àmbits universitari i bibliotecari 

Un cop establert el marc general, cal centrar l’atenció en la implementació de l’Agenda 2030, 

a l’àmbit territorial espanyol i català, així com l’àmbit universitari, que podríem resumir així:  

Espanya  
 

Plan de acción para la implementación de la Agenda 2030: hacia una Estrategia Española de 
Desarrollo Sostenible (18/07/2018) 7 
 
Documents i evolució de la implementació consultables a:  
https://www.agenda2030.gob.es/recursos/documentacion.htm 
 

Catalunya  
 
L’Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar eI món 8(lnforme 3/2016)  
Acord GOV/132/2019, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Pla nacional per a la implementació 
de l'Agenda 2030 a Catalunya.9 
 
Documents i evolució de la implementació consultables a:  
http://cads.gencat.cat/ca/Agenda_2030/  

 
Universitats espanyoles  
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) 
 
Compromisos de Crue con la Agenda 2030 
Propuesta de acciones de sensibilización para la implementación de la Agenda 2030 e inquietudes 
de las universidades en relación con el cumplimiento de los ODS 10 
 
Documents i evolució de la implementació consultables a:  
https://www.crue.org/proyecto/comision-agenda-2030/  
                                                                 
 
 
7 .- Plan de acción para la implementación de la Agenda 2030. 

http://www.exteriores.gob.es/portal/es/saladeprensa/multimedia/publicaciones/documents/plan%20de%20ac
cion%20para%20la%20implementacion%20de%20la%20agenda%202030.pdf 

 
8  .‐ L’Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar eI món. 

http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Informes/2016/Agenda_2030_CAT/20160923_InformeAgen
da2030_lliurat_vf.pdf  

9  .‐ Acord GOV/132/2019. http://cido.diba.cat/legislacio/9245486/acord-gov1322019-de-25-de-setembre-pel-
qual-saprova-el-pla-nacional-per-a-la-implementacio-de-lagenda-2030-a-catalunya-departament-de-la-
presidencia  

10    .‐ Propuesta de acciones de sensibilización para la implementación de la Agenda 2030 e inquietudes de las  
       universidades en relación con el cumplimiento de los ODS 
       https://www.crue.org/wp-content/uploads/2021/01/Informe_Universidades_Crue-Agenda2030.pdf  
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Universitats catalanes  
Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) 
 
Declaració “El compromís de les universitats catalanes amb els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible: cap a una educació transformadora per a un món nou” (2017). 11 
 
Seguiment:  
https://ods.cat/  

 

A la pràctica, l’Agenda 2030 s’ha traslladat a l’àmbit universitari des de diferents entorns de 

la gestió universitària: vinculat a vicerectorats i unitats ben diverses, com la cooperació i el 

voluntariat universitari o les relacions internacionals, així com es sol encabir juntament en 

temes com la inclusió i la igualtat o bé des de la mateixa sostenibilitat i infraestructures. 

(vegeu el quadre desenvolupat a l’Annex 5). 

El cert és que l’Agenda 2030 s’ha fet visible a les universitats a través de la mateixa pàgina 

web de la universitat o a través de pàgines web pròpies i incorporant-se a les eines de 

planificació de la universitat, ja sigui en el mateix pla estratègic general, en documents 

específics sobre l’Agenda 2030 o en plans sectorials -com el pla d’igualtat o pla de 

sostenibilitat-, i alhora, també s’ha incorporat als mecanismes de rendició de comptes de la 

universitat, ja sigui per exemple, des dels Portals de la transparència o a través de les 

memòries anuals de responsabilitat social universitària (vegeu el quadre desenvolupat a 

l’Annex 6), o inclús, un pas més enllà, com el cas de la Universitat Politècnica de Catalunya 

(UPC),  on les celebracions i activitats del 50è aniversari de la creació de la universitat 

(cursos 2020-2021) han girat entorn dels ODS, eix de la celebració. 12 

 

La Red Española Desarrollo Sostenible (REDS), l’extensió de l’SDSN a Espanya va publicar 

ja el 2017 l’edició en espanyol de SDSN Australia/Pacific (2017): Getting started with the 

SDGs in universities: A guide for universities, higher education institutions, and the 

academic sector, amb el títol de Cómo empezar con los ODS en la universidad : una guia 

                                                                 
11  .‐ Declaració “El compromís de les universitats catalanes amb els Objectius de Desenvolupament 

Sostenible: cap a una educació transformadora per a un món nou” (2017). 
http://www.acup.cat/ca/publicacio/declaracio-el-compromis-de-les-universitats-catalanes-amb-els-objectius-
de  

12  .‐ https://50.upc.edu/ca/  
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para las universidades, los centros de educación superior y el sector académico 13,  que va 

servir com a inspiradora aportant eines i orientacions per a la implementació de l’Agenda 

2030, així com va permetre observar els casos pràctics d’aplicació del continent australià.  

El 2020 REDS publica Cómo evaluar los ODS en las universidades14, guia pràctica que 

continua el treball realitzat anteriorment esmentat, així com publica un recull de casos 

pràctics amb el títol de Implementando la Agenda 2030 en la universidad. Casos 

inspiradores de educación para los ODS en las universidades españolas 15,  on es pot 

consultar realment una extensa mostra d’aplicació pràctica. 16   

Alguns exemples d’àmbits diferents: 

Docencia formal - Iniciativas orientadas al alumnado universitario en el marco de 

titulaciones oficiales  

Ex:  

      Creación de un apartado específico sobre ODS en las Guías Docentes de todas las 

      asignaturas de la UPM  

      Los ODS en las titulaciones de Formación del Profesorado de Primaria y Secundaria  

Comunidad Universitaria Iniciativas formativas y de gestión que implican a toda la 

comunidad universitaria  

Ex:   

      La Unidad de Igualdad UPF: programa #conperspectiva  

      Programa Universidad Saludable  

Sociedad Iniciativas que involucran y afectan a otros sectores sociales  

Ex :  

       Recircula Challenge  

       Huertos Escolares Ecológicos Comunitarios “HecoUsal”  

                                                                 
13  .‐ Cómo empezar con los ODS en la universidad : una guía para las universidades, los centros de 

educación superior y el sector académico. https://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2017/02/Guia-ODS-
Universidades-1800301-WEB.pdf  

14  .‐ Cómo evaluar los ODS en las universidades. https://reds-sdsn.es/wp-
content/uploads/2020/04/Gui%CC%81a-COMO-EVALUAR-ODS-2020-AAFF.pdf 

15  .‐ Implementando la Agenda 2030 en la universidad. Casos inspiradores de educación para los ODS en las 
universidades españolas. https://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2020/05/Dosier-REDS_Casos-ODS-Univ-
2020_web.pdf  

16  .- Podeu consultar també a l’annex 7 una mostra de projectes singulars seleccionats per l’autora  
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Recentment, aquest mateix any 2021, la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) 

ha publicat: Hacia una cultura sostenible. Guía práctica para integrar la Agenda 2030 en el 

sector cultural 17 

Pel que fa a l’àmbit bibliotecari cal destacar les diferents entitats del sector, on destaquem els 

programes i línies:   

- International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)18
 

Desarrollo y Acceso a la Información 2019 

Estrategia de la IFLA: 2019-2024 

Acceso y oportunidades para todos: cómo contribuyen las bibliotecas a la Agenda 2030 de las 

Naciones Unidas 

Las Bibliotecas y la Agenda de Desarrollo post-2015 de las Naciones Unidas. Guía 

Las Bibliotecas y la implementación de la Agenda 2030 de la ONU 

Las Bibliotecas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: manual para contar historias 

Las bibliotecas pueden promover la implementación de la Agenda 2030 de la ONU 

Declaración de Lyon sobre el acceso a la información y el desarrollo 

  

- Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (Rebiun) 

Plan estratégico de CRUE-REBIUN 2020-2023  (esborrany, pendent d’aprovació) 19 

Línia 4 - “impulsar la contribución de las bibliotecas universitarias y científicas a la Agenda 2030” 

 

- Consell de Cooperació Bibliotecària (CCB) 

A petició de FESABID, Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, 

Documentación y Museística,  es va crear del grup de treball “Biblioteques i Agenda 2030” (2017) 

que actua d’acord amb International Advocacy Programme (IAP) de la IFLA  

 

                                                                 
17 .- Hacia una cultura sostenible. Guía práctica para integrar la Agenda 2030 en el sector cultural . 

https://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2021/03/Guia-REDS-2021-Web_lectura-online.pdf   
18 .- Recull extret de ODS-BibliotequesUV 

https://uv-es.libguides.com/ods_sbd/ifla#s-lg-box-15218608  
Citació desenvolupada de les fonts a l’apartat de Bibliografia, agrupada per IFLA  

19  .- Actualment consultable a la web el III Plan Estratégico de Rebiun 2020. 
https://www.rebiun.org/sites/default/files/2017-11/Plan%20Estrat%C3%A9gico%20REBIUN.pdf  

       Un cop defensat el present TFM es va aprovar i difondre el Cuarto Plan estratégico de REBIUN: 2020-2023  
https://hdl.handle.net/20.500.11967/856 
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- Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) 

Manifest de les biblioteques universitàries davant la COVID-1920 

Inclou com a Projecte/Línia d’actuació: Agenda 2030  

 

1.3. La transparència de la informació pública 

 

L’altre eix del Treball Final de Màster, que és abordar la informació pública que ofereixen les 

biblioteques universitàries, permet tanmateix vincular-ho a la transparència pública, legislada 

a Espanya mitjançant la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno21 i també a la llei de referència a Catalunya, Llei 

19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
22, aplicable a les universitats. 

 

En aquesta llei, la informació relativa a les biblioteques universitàries podria encabir-se a 

l’article 8, encara que no estaria indicat de manera expressa, 

Capítol II.Publicitat activa 
 

Article 8.Informació subjecta al règim de transparència 
1.L’Administració pública, en aplicació del principi de transparència, ha de fer pública la 
informació relativa a: 
a)L’organització institucional i l’estructura administrativa. 

b)La gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial. 

c)Les decisions i les actuacions amb una rellevància jurídica especial. 

d)La plantilla, la relació de llocs de treball i el règim retributiu. 

e)Els procediments administratius relacionats amb l’exercici de les seves competències. 

f)Els contractes i els convenis. 

g)Les convocatòries i l’atorgament de les subvencions i els ajuts públics. 

h)Els informes i els estudis. 

i)Els plans, els programes i les memòries generals. 

j)La informació estadística. 

k)La informació geogràfica. 

                                                                 
20  .‐ Manifest de les biblioteques universitàries davant la COVID-19. 

https://hemeroteca.blog.csuc.cat/?p=20131  
21  .‐ Ley 19/2013. https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/19/con  
22  .‐ Llei 19/2014. http://www.gencat.cat/governacio/pub/sum/secgral/Llei192014_transparenciaQL97.pdf  
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l)Les matèries i les actuacions la publicitat de les quals s’estableixi per norma. 

m)Qualsevol matèria d’interès públic, i les informacions que siguin demanades amb més 

freqüència per via de l’exercici del dret d’accés a la informació pública. 

 

Per abordar el tema i el concepte ens remetem a la  Fundación Compromiso y Transparencia i 

concretament a la seva publicació periòdica Examen de transparencia 2019, Informe de 

transparencia voluntaria en la web de las universidades españolas23 on descriu la 

transparència voluntaria a la web com “el esfuerzo por difundir y publicar la información 

relevante de la organización, haciéndola visible y accesible a todos los grupos de interés de 

manera íntegra y actualizada” (p. 6), tot indicant 4 característiques que han de donar-se:  

 

 . Una primera condición es la visibilidad, es decir, facilitar que el contenido sea 

 captado de manera sencilla por estar situado en un lugar visible en las páginas webs. 

 . Un segundo elemento importante es la accesibilidad: el contenido puede ser visible, 

 pero si se necesita un permiso o registro para poder consultarlo no se puede  

 considerar que la información sea accesible.  

 . La información ha de ser también actual. Si los contenidos no están al día, se estima 

 que no hay una disposición real de ser transparente. En este sentido, la información 

 solicitada debe referirse al último año académico o el último ejercicio económico 

 cerrado legalmente  

 . Por último, el cuarto elemento es la integralidad. Por integralidad entendemos que 

 la información debe ser completa y exhaustiva. No basta informar parcialmente de un 

 determinado contenido para cumplir los criterios. 

 

Pacios (2016) indica en el seu article de referència (que també ens servirà de guia en el punt 

de la metodologia ), Universidades transparentes con bibliotecas transparentes 

 La transparencia expresa la necesidad de que una organización cumpla con la 

 responsabilidad de  proporcionar información sobre la gestión y los resultados, 

 justifique sus actuaciones y, en definitiva, rinda cuentas ante todas las personas que 

 tienen una relación directa con ella o con sus grupos de interés (stakeholders) 

 (p.107) 
                                                                 
23  .‐ Examen de transparencia 2019 . https://www.compromisoytransparencia.com/informes/examen-de-

transparencia-2019-informe-de-transparencia-voluntaria-en-la-web-de-las-universidades-espanolas  
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Aporta Pacios (2016) que “Las tic, y en particular la Web 2.0, constituyen una potente 

herramienta de comunicación y transparencia que permite compartir la información, además,  

de modo interactivo. La página web supone una identificación corporativa de la organización 

con todos los que tienen alguna relación con ella que sirve también como medio de 

publicidad “ (p. 108). 

 

Coincideix amb la Fundación Compromiso y Transparencia en indicar 4 característiques: 

visibilitat, accessibilitat, actualitat i comprensible, que passem a comentar. 

 

La definició de visibilitat i actualitat no ofereixin cap dubte; quant a accessibilitat, a 

diferència de Informe de transparència, Pacios la descriu com “Entendida como la 

posibilidad o facilidad de llegar a la sede web, además de los factores que facilitan su uso o 

disponibilidad. Se traduce en que pueda ser transformable, utilizable en cualquier  

dispositivo de navegación, comprensible, navegable y que se interactúe con ella” (p. 112), i 

per acabar Pacios afegeix la característica de comprensible,  com “La información debe ser 

entendible. Tiene, por tanto, que estar en castellano o darse la opción de traducir esa 

información en caso de que estuviera en otra lengua “ (p. 112). 

 

En resum, i com he recollit a l’apartat introductori, el Treball Final de Màster té dos eixos 

principals i alhora complementaris; per una banda la implementació dels ODS en el marc de 

les biblioteques i les universitats públiques espanyoles, bàsicament a través dels instruments 

de gestió o bones pràctiques (excloent específicament altres vies, com la docència 

universitària o els canals de difusió o les xarxes socials) i per altra banda, el factor de la 

transparència, ja que el present treball s’ha basat exclusivament en la informació pública 

accessible a través de les pàgines web de les  biblioteques i les universitats públiques 

espanyoles. 
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2. OBJECTIUS 

 

L’objectiu general del treball és d’un ampli abast que hem identificat de la manera següent:  

 

- Conèixer quin és l’estat de la implementació de l’Agenda 2030 i dels 17 Objectius de 

Desenvolupament Sostenible a les biblioteques de  les universitats públiques espanyoles, i la 

seva vinculació dins l’estratègia de la pròpia universitat quan ja han passat 5 anys -un terç del 

termini acordat pel seu termini assoliment- a partir de la cerca i la consulta únicament de la 

informació transparentada per la mateixa institució.  

 

Aquest ampli objectiu general es desglossa en diferents objectius específics - l’assoliment 

dels quals serà valorat a través de les conclusions finals- i que són els següents, presentats en 

ordre creixent, tenint com a punt de partida la biblioteca i per arribar a la mateixa institució 

universitària:  

 

- Identificar el suport a l’Agenda 2030 i als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible en 

els plans estratègics vigents de les biblioteques de les universitats públiques espanyoles, tot 

incorporant aportacions al concepte de sostenibilitat.  

- Recollir i sistematitzar les bones pràctiques sobre ODS a les biblioteques de les universitats  

públiques espanyoles. 

- Identificar quins són els Objectius de Desenvolupament Sostenible i en quines metes donen 

suport les biblioteques de les universitats públiques espanyoles.  

- Identificar quina és l’estratègia del compromís amb l’Agenda 2030 a les universitats 

públiques espanyoles. 

 

I per últim,  

- Valorar si la implementació de l’Agenda 2030 a les biblioteques universitàries va de la mà 

de l’estratègia de la mateixa universitat 
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3. METODOLOGIA.  

 

3.1 Primera aproximació 

 

La primera estratègia per detectar el nivell d’implementació dels ODS a les biblioteques 

universitàries fou la identificació a partir de l’eina de planificació per excel·lència: els plans 

estratègics.  

 

Tal com observa Rey (2021)“el plan estratégico es la herramienta de gestión que permite 

transformar la misión de la biblioteca en objetivos”24 i l’Informe transparencia 201525 de la 

Fundación Compromiso y Transparencia reafirma la idea que “la publicación del plan 

estratégico contribuye a lanzar un mensaje de coherencia, tanto al interior, como al exterior 

de la institución, marcando la dirección, facilitando la coordinación de los objetivos y 

orientándose a la obtención de resultados” (p. 14) 

 

Un cop abordat el tema, el resultat és que actualment només hi ha 12 biblioteques 

universitàries amb plans estratègics vigents, i d’aquests només 5 recullen específicament el 

suport a l’Agenda 2030 i als ODS. 

El quadre següent, ordenat per la data d’inici del pla estratègic, permet fer un primer estat de 

la qüestió. 

 
 

                                                                 
24  .‐ Los planes estratégicos de las bibliotecas universitarias españolas. Análisis de contenidos. Article inèdit  
25  ‐ Informe de transparencia 2015. https://www.compromisoytransparencia.com/informes/examen-de-

transparencia-2015-informe-de-transparencia-voluntaria-en-la-web-de-las-universidades-espanolas  
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A continuació també s’incorpora la variable del terme “sostenible/sostenibilitat” en les 

cerques dins els plans estratègics, per tal de comprovar si l’abast més ampli del terme 

permetria complementar els primers resultats. El resultat va obtenir més encerts (11 sobre els 

12 plans estratègics vigents), que comentarem més ampliament a la fase 1 de 

desenvolupament. 

 

Malgrat tot, i atès el poc nombre de plans estratègics vigents actualment a les biblioteques 

universitàries (una mostra de 12 biblioteques) i el resultat obtingut de la primera estratègia no 

ens permetria arribar a resultats representatius de l’estat de la qüestió. 

 

3.2 Segona aproximació 

 

La segona aproximació ens va permetre modificar criteris  amb l’objectiu de : 

 augmentar el nombre de biblioteques universitàries susceptibles d’analitzar,  

 i alhora, ampliar les fonts d’informació a consultar. 

 

Pel que fa a l’augment de la mostra, es valorà incorporar un criteri geogràfic per establir 

comparatives, per exemples biblioteques universitàries catalanes versus biblioteques 

universitàries a Andalusia o a la Comunitat de Madrid, però l’estratègia novament no 

permetria extreure resultats concloents per poder-los extrapolar. 

 

Valorat aquest fet amb les tutores, es va desestimar aplicar un criteri geogràfic a la mostra i es 

va proposar que la mostra podria tractar-se de manera homogènia si s’incorporava el criteri 

de titularitat jurídica, centrant-nos en les biblioteques de les universitats públiques,  segons el 

llistat que ofereix la pàgina web de CRUE de tot l’estat espanyol (vegeu l’Annex 2, llistat 

ordenat per comunitat autònoma), excloent de la mostra les biblioteques de les universitats  

privades.  

 

Pel que fa al segon element, la incorporació de més fonts d’informació a consultar, i partint 

de les àrees d’informació que descriu Pacios (2016) a la seva taula, hem valorat si aquests 

elements que l’autora anomena indicadors, poden ser considerats com a rellevants per a 
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identificar la transparència de les biblioteques universitàries i podrien contenir informació 

relativa a Agenda 2030 i ODS.  

 

La Taula inclouria aquests 8 elements: 

 

1.Propòsit del servei i objectius que persegueix  (Definició de la missió / Plans estratègics) 

2. Òrgans de govern i regles de funcionament 

3. Oferta de serveis 

4. Els recursos d'informació 

5. Personal 

6. Resultats (Indicadors de gestió (quadre de comandament) / Enquestes de satisfacció / 
Memòria anual o informe d'activitats / Reconeixements, premis, certificacions) 

7. Informació econòmica 

8. Pertinença a xarxes i altres relacions de col·laboració 

 

Valorats els elements es considera que aquells que són més pertinents per la cerca 

d’informació són els instruments de gestió que es troben al principi i final de la cadena dels 

processos de gestió: la planificació i la rendició de comptes, destacant:  

 

1.Propòsit del servei i objectius que persegueix  (Definició de la missió / Plans estratègics) 

6. Resultats (Indicadors de gestió (quadre de comandament) / Enquestes de satisfacció / 

Memòria anual o informe d'activitats / Reconeixements, premis, certificacions) 

 

Recordem a la primera opció plantejada ja es basava en l’anàlisi dels plans estratègics 

vigents; i ara també s’incorpora l’anàlisi del resultat de la gestió.  

 

Les memòries - ja sigui en la seva versió reduïda que inclou principalment estadística dels 

recursos i serveis bibliotecaris, o en la seva versió ampliada i detallada - en general són 

elements vius i actualitzats a les webs de les biblioteques universitàries.  
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Avançant aquí uns apunts de les bones pràctiques, recollides a l’apartat de Desenvolupament,  

cal dir que realitzant les cerques a les webs hem trobat aspectes vinculats a recursos 

d’informació en concret (catàleg, per exemple), així com amb l’oferta de serveis.  

 

En resum, el pla de treball varia de la primera opció (basada només en la detecció d’aspectes 

de difusió Agenda 2030 i ODS en els plans operatius vigents de les biblioteques 

universitàries) a la incorporació d’altres indicadors de transparència detectables a la pàgina 

web i en una ampliació de la mostra a les 49 biblioteques de les universitats públiques 

espanyoles. 

 

S’inicia així un primer recorregut de cerques que ens permet identificar ràpidament possibles 

dificultats quant a termes a cercar; en primer lloc, quins són els “termes ODS” ? 

Recordem que en el primer moment en les cerques dins dels plans estratègics vam basar-nos 

en 2+1 termes clau i que vam considerar inequívocs: Agenda 2030, ODS, 

sostenible/sostenibilitat. Encara que cal dir que aquest darrer terme -sostenibilitat- és un mot 

crossa, molt general i aplicable a molts aspectes. 

   

Tot seguit també se’ns va plantejar la possibilitat d’aplicar un criteri ampli de termes 

vinculats a cadascú dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, amb la proposta 

d’emprar termes complementaris com, per exemple : igualtat/desigualtat, diversitat, accés 

universal, transparència, pau, justícia, aliances… 

Les primeres cerques sense resultats va fer que reconsideréssim i retornéssim als 3 termes 

clau inicials: Agenda 2030, ODS, sostenible/sostenibilitat.  

 

Tanmateix, aquest primer recorregut de tanteig a les webs de les biblioteques ens aporta 

reflexió sobre un nou element no contemplat a priori; si l’objectiu del present Treball Final de 

Màster és copsar l’estat de la qüestió sobre el suport a l’Agenda 2030 i els ODS a les 

biblioteques universitàries, és possible realitzar-lo i arribar a conclusions pertinents sense 

incloure el context de la mateixa universitat? I se’ns planteja el dubte si en aquest cas, 

biblioteca i universitat, caminen en la mateixa direcció i encara més, amb el mateix ritme, 

modificant l’objectiu inicial d’aquest Treball Final de Màster.  
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3.3. Metodologia final  

Tot plegat provoca un nou replantejament del pla de treball i la represa de la consulta de 

manera intensiva les webs de les 49 universitats públiques espanyoles i en les seves 

biblioteques a partir de l’elaboració d’una fitxa completa de recollida de dades que intenta 

incloure els diferents punts per abordar aquest pla de treball i que s’adjunta a continuació.  

 

TFM - MODEL DE FITXA RECOLLIDA DE DADES   
 
SIGLES :  
UNIVERSITAT :  
COMUNITAT AUTÒNOMA : 
 

 
WEB BIBLIOTECA:  
 
CERCADOR PÀGINA :  
- CONTRA BIBLIOTECA 

- CONTRA UNIVERSITAT 

- ALTRES 
 
PLA ESTRATÈGIC VIGENT : 
  
 

EVIDÈNCIES ODS:  
- GENERALS 
- ESPECÍFIQUES BIBLIOTECA 

 
MEMÒRIA BIBLIOTECA:  
-CURS 
-POSSIBLES EVIDÈNCIES 
 
ALTRES A COMENTAR:  
 
 
  

 
WEB UNIVERSITAT:  
 
PLA ESTRATÈGIC VIGENT: 
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
UNIVERSITÀRIA : 
 
PORTAL DE TRANSPARÈNCIA : 
PÀGINA PRÒPIA ODS : 
 
EVIDÈNCIES:  
-GENERALS”  
-AMB INDICADORS”  
 
PRESÈNCIA DE BIBLIOTECA EN ELS 
DOCUMENTS DE GESTIÓ : 
 
 

 
VALORACIÓ SEMÀFOR :  
BIBLIOTECA : 
UNIVERSITAT:  
VERMELL: 1.- SENSE EVIDÈNCIA     
TARONJA: 2  - EVIDÈNCIA RESPONSABILITAT SOCIAL UNIVERSITÀRIA(RSU) 
VERD: 3 – EVIDÈNCIA ODS 
 
 

Nota: Tots els quadres reproduïts en el present treball són d’elaboració pròpia 



26 

4. DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL 

 
Tal com hem descrit al pla de treball podem establir 3 fases en el desenvolupament del 
treball: 
 

 FASE 1  
Escenari inicial: cerca sobre els plans estratègics vigents de les biblioteques les universitats 
espanyoles 

 FASE 2  
Replantejament de la cerca 
       -ampliació de l’àmbit de cerca : criteri geogràfic i tipus de titularitat jurídica 
      -ampliació de les fonts de cerca 

 

 FASE 3  
Estratègia final: vincular la informació derivada pel que fa a la biblioteca universitària amb 
l’estratègia pròpia de la difusió dels ODS dins la mateixa universitat  

 

 

4.1. Fase 1: biblioteques i plans estratègics vigents 

En data de 15 maig de 2021 (finalització de la recollida de dades exhaustiva de l’actual 

treball de final de màster), 12 biblioteques de les universitats espanyoles (totes públiques) 

tenen plans estratègics vigents. 

Procedim a cercar dins els plans estratègics d’aquestes 12 universitats, possibles vinculacions 

amb la difusió de l’Agenda 2030 i els ODS  

A continuació, el quadre ordenat cronològicament a partir de la data d’inici del pla amb els 

resultats. 
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De les 12 biblioteques universitàries que tenen vigent el pla estratègic, 5 identifiquen en el 

seu pla termes al voltant de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

Aquests 5 plans tenen com a data d’inici el 2020 i 2021 (són els més recents), però també 

s’incorpora 1 pla iniciat el 2019.  

 

Aquests 5 plans corresponen concretament a la biblioteca de la Universitat de Barcelona 

(CRAI UB), la Universidad de Granada (B-UGR), la UNED (B-UNED), la Universidad de 

Málaga (B-UMA), i per últim, la Universidad de Zaragoza (B-UZ). 

 

La casuística més comuna és que els seus plans estratègics no incloguin els Objectius de 

desenvolupament sostenible (ODS) però sí l’Agenda 2030 (de manera directa o tot 

relacionant-ho amb la mateixa universitat).  

Només en el cas de la B-UNED es produeix una relació a la inversa (inclou ODS, però no 

vincula amb Agenda 2030), així com el cas de la B-UZ que ho vincula a ambdós termes.  

CRAI UB 

TERME  LOCALITZACIÓ AL PLA ESTRATÈGIC

Agenda 2030  
– però de la mateixa  
Universitat de 
Barcelona  

Línia 4. 
Excel·lència en la gestió 
Des del convenciment que el CRAI ha de ser sostenible en les seves despeses 
i en les seves accions, ens alineem amb l’estratègia de la Universitat, que a 
través del Pla d’acció per a l’Agenda 2030 comença a treballar per fer que 
la Universitat sigui sostenible en el seu entorn, amb una gestió ètica i 
adequada dels aspectes socials, ambientals i de bona governança. 
 
Nota: El CRAI UB també ha desenvolupat el Pla de sostenibilitat del CRAI 
(aprovat el 2020) 
 
 

 
B-UGR 

TERME  LOCALITZACIÓ AL PLA ESTRATÈGIC

Agenda 2030   Valores – SOSTENIBLE Y SOLIDARIA : contribuyendo con el desarrollo 
sostenible de las colecciones y los servicios bibliotecarios y con nuestra 
adhesión e implantación de iniciativas de acceso abierto; alineándose con 
las estrategias y políticas de sostenibilidad y responsabilidad social de la 
Universidad de Granada y de la agenda 2030 siempre conscientes del 
carácter público de nuestra institución.  
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B-UNED  

TERME  LOCALITZACIÓ AL PLA D’ACTUACIÓ *

ODS (en la forma 
desenvolupada: 
objetivos de 
desarrollo sostenible) 

Línia 4 - Contribuir a la implantación de los objetivos de desarrollo 
sostenible  

* És un pla d’actuació (no s’anomena estratègic) 26 
 
 
B-UMA  

TERME  LOCALITZACIÓ AL PLA ESTRATÈGIC

Agenda 2030   Valores – Sostenibilidad (s’inclou a la introducció) 

Agenda 2030   Oportunidades del entorno -  
Agenda 2030. Sostenibilidad.  

Agenda 2030  META 3. Valor sostenible  
OPORTUNIDADES  - O7 Agenda 2030. Sostenibilidad. 

Agenda 2030  META 3. Valor sostenible  
a. Revisar los procesos y procedimientos, con especial atención a los 
objetivos de la Agenda 2030, desde la perspectiva de la sostenibilidad  

 
 
B-UZ  

TERME  LOCALITZACIÓ AL PLA ESTRATÈGIC

Agenda 2030   Apartat específic – Los ODS  

ODS  Apartat específic – Los ODS  
El pla estratègic UZ compta amb 4 proyectos estratégicos.  
 
Especifica, però  
 
Aunque se ha barajado la idea de crear un quinto proyecto estratégico 
dedicado a los ODS, se ha optado por considerarlos de forma transversal,
de manera que se enmarquen dentro de todos los proyectos y actividades de 
la BUZ. 

ODS  Proyecto estratégico II. Acceso abierto  
 
Impacto en el ecosistema: mejora del posicionamiento de la universidad en 
rankings y otras mediciones; contribución a la sostenibilidad económica de 
los 
recursos de información necesarios para la investigación; contribución a los
ODS en cuanto a facilitar a la difusión pública y libre de los resultados de la
investigación  

                                                                 
26 -Curiositat PA UNED -A l’Análisi del entorno – incorpora ja l’element - Impacto global de la Covid-19 en 

todos los ámbitos de la actividad a escala global  
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ODS   Proyecto estratégico III. Competencias digitales  
 
Impacto en el ecosistema: Permite a la institución tomar decisiones 
estratégicas y a largo plazo sobre el modelo de enseñanza a impartir; mejora 
del rendimiento del personal, tanto en su trabajo como mediante el 
teletrabajo; liderazgo interno y externo de la Biblioteca como foco de 
formación en CD en el ámbito de la Comunidad Autónoma; contribución a 
los ODS 
 

 
 
 
Pel que fa al terme sostenibilitat/sostenible, terme més arrelat a la literatura (tan professional 

com a la multidisciplinar (global)), s’inclou a tots els plans estratègics vigents excepte a la 

biblioteca de la Universitat de Lleida (que és un pla prorrogat recentment i que abasta els 

anys 2016-2021)  

  

 

Valorem doncs, que de les 49 biblioteques de les universitats públiques, 12 tenen plans 

estratègics o d’actuacions vigents, 5 inclouen ODS o Agenda 2030, però 11 inclouen 

sostenibilitat des de les 3 diferents vessants del desenvolupament sostenible: econòmic, social 

i ambiental. També cal destacar que amb la mirada àmplia cap a la sostenibilitat hem 

incorporat també a l’anàlisi plans estratègics que actualment no estan vigents. Ens referim als 

plans estratègics de les biblioteques de la Universidad de Múrcia, Universidad de Sevilla i de 

la Universitat Politècnica de Catalunya, que varen finalitzar l’any 2020.  
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Si bé en un primer moment es va intentar establir quina era la vessant més representativa de 

la a sostenibilitat dins el contingut dels plans,  finalment i a causa de la dificultat d’establir-la 

(ja que les 3 vessants estan fortament imbricades), es descarta aquesta classificació.  

 
 
Un cop feta la cerca sobre el terme sostenible / sostenibilitat en els plans estratègics vigents 

actualment, el resultat ha estat el següent (quadres de resultats també ordenats per la data 

d’inici del  pla estratègic)
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UNIVERSITAT TERME   LOCALITZACIÓ AL PLA ESTRATÈGIC   NOTES
Universidad de 
La Laguna - 
ULL  

Sostenible 
 

Introducció - Nuestra institución quiere ser una Universidad 
Europea del Atlántico y apuesta por potenciar la calidad docente, la 
formación de estudiantes basada en la creatividad y espíritu crítico, 
convertirse en un centro de referencia en investigación y jugar un 
papel importante en el modelo social, cultural y económico de 
desarrollo sostenible para Canarias. (missió i visió Universidad de 
la Laguna) 

Notes- Vinculació 
Política de responsabilidad social 
universitaria de la Biblioteca 
Universitaria Universidad de La 
Laguna -Aprobada por la Comisión 
de Planificación y Gestión el 7 de 
marzo de 2018 
 
Compta també apartat a la web -  
Biblioteca y sociedad  
 

Universidad de 
Alcalá -UAH  

Sostenibilidad 
Sostenible 

Metodologia 
Visió-  
Ser un servicio excelente, sostenible e innovador que responda a las 
expectativas de los grupos de interés en un entorno de evolución 
constante: espacios, tecnología, alianzas, gestión de información y 
servicios 
 
Línia 3 – Pla estratègic  
L3. Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa  
Objectiu estratègic O.3.1. Integrar la sostenibilidad en la estrategia 
de BUAH 

Indicadors estratègic  
Estrategia sostenible 
 
Resultats desitjats  
R.3.1. Definir e implantar un plan de sostenibilidad para la BUAH 
que sistematice las iniciativas ya puestas en marcha y establezca los 
principios de sostenibilidad de la organización 
 
R.3.2. Comunicar las iniciativas y logros en materia de 
sostenibilidad

Notes- Vinculació 
 
Compta també apartat a la web -
Buenas prácticas de la biblioteca  
 
7- Sostenibilidad  
 
OBJETIVO: Considerar la 
sostenibilidad como uno de los ejes 
de actuación de la Biblioteca 
 
 
 
 
Biblioguia  
Biblos Solidaria 
 
Bibliotecas accesibles  
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Universitat de 
Girona – UdG  

Sostenibilitat 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1.3 
 
Repensar  els  espais  per  assegurar  que inspirin els estudiants a 
assolir, compartir i generar nou coneixement. 
 
Àmbits d’actuació 
 
Actuacions  sobre  els  espais  i  els equipaments, reserves d’espais, 
seguretat i accés a les biblioteques, ús i ocupació, sostenibilitat  i  
estalvi  energètic,  el  parc informàtic. 

Notes- Vinculació 
 
Compta també apartat a la web - 
  
Compromís social 
La Biblioteca s’alinea amb el 
compromís de la Universitat envers 
la societat, fomentant la igualtat, la 
inclusió i la solidaritat, assegurant 
l’accessibilitat i sostenibilitat dels 
seus espais, dissenyant els serveis 
pensant en tothom i cooperant o 
promovent projectes solidaris. 
 

Universitat 
Autònoma de 
Barcelona - UAB 

Sostenibilitat 
 
 

Valors –  
Responsabilitat i compromís social: actuem amb ètica i integritat 
institucional; vetllem en totes les nostres actuacions per assegurar el 
màxim respecte a la diversitat, la inclusió i la sostenibilitat. 
 
Línia estratègica 4 – Campus  
Transformar els espais per afavorir la cocreació i la generació de 
coneixement. 
Actuacions – 3. Aplicar polítiques de sostenibilitat del medi ambient 
en els espais de les biblioteques. 
 

Notes- Vinculació 
 
Nou apartat Web  
La sostenibilitat a les biblioteques 
UAB – (vincula ODS en concret) 
(consulta el 04/06/21) 
 
 

Universitat de 
Barcelona - UB 

Sostenible 
 
 

Línia 4. 
Excel·lència en la gestió 
Des del convenciment que el CRAI ha de ser sostenible en les seves 
despeses i en les seves accions, ens alineem amb l’estratègia de la 
Universitat, que a través del Pla d’acció per a l’Agenda 2030 
comença a treballar per fer que la Universitat sigui sostenible en el 
seu entorn, amb una gestió ètica i adequada dels aspectes socials, 
ambientals i de bona governança. 

Notes- Vinculació 
 
Pla de sostenibilitat del CRAI 
(vinculant cada ODS amb  metes 
i indicadors) 
(aprovat el 2020) 
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Universidad de 
Valladolid - 
UVA 

Sostenibilidad 
 

EJE ESTRATÉGICO 1: Aprendizaje y Docencia 
 
1.5.4. Replanteamiento de las necesidades tecnológicas (uso y 
disponibilidad y sostenibilidad) 
 

Notes- Vinculació 
 
Grupo de Responsabilidad Social 
de la Biblioteca Universitària de 
Valladolid (creat el gener del 2014) 

Universidad de 
Extremadura – 
UEX  

Sostenible 
 
 

Visión 2023  
En 2023, gracias al despliegue del Plan Estratégico, imaginamos la 
biblioteca: 
Con espacios flexibles  y sostenibles 
 
Misión  
Con este nuevo Plan Estratégico orientamos nuestra misión, como 
Biblioteca Universitaria, a tejer redes con  la  comunidad  
universitaria  y  su  entorno  social,  compartiendo conocimiento  y  
colaborando  para ofrecer los espacios y servicios que mejor 
contribuyan a la docencia, el aprendizaje,  la investigación, la 
transferencia  y  divulgación  científica  y  la  vida  universitaria.  
Todo  ello  desde  una  gestión  sostenible  y socialmente responsable 
para, en definitiva, contribuir que la Universidad de Extremadura 
cumpla con éxito su misión. 
 
BIBLIOTECA EN  
OBJETIVO 1: Crear nuevos espacios de aprendizaje y estudio 
ACCIONES 
Proponer  nuevos  espacios  en  la  universidad que  puedan  cubrir  
de  manera sostenible la necesidad de horarios intensivos de 
apertura. 
 
BIBLIOTECA PARA:  
 
OBJETIVO 2: Reforzar  el  apoyo  bibliotecario  a  la  actividad  
docente  y  al  aprendizaje con  una nueva oferta de recursos  y 
actividades adaptados a los nuevos procesos de docencia 
 

Notes- Vinculació 
 
Compta també apartat a la web - 
 
Buenas prácticas 
 
.Guía verde: pautas para las 
bibliotecas de la UEx  
.Manual de Buenas prácticas en 
atención a usuarios en la Biblioteca 
universitaria 
.Responsabilidad Social 
Corporativa en de la biblioteca 
universitaria UEx. Alineamiento 
con  REBIUN   
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ACCIONES 
Trabajar en la detección de Recursos Educativos Abiertos que 
faciliten la creación de una colección sostenible para fines de 
aprendizaje. 

Universidad de 
Granada – UGR  

Sostenibilidad 
Sostenible 

Introducción 
Igualmente   contemplan   la   conservación,   preservación   y  
difusión   de   nuestro   rico   patrimonio,   así   como   el 
cumplimiento con nuestra responsabilidad social y con nuestro 
compromiso de sostenibilidad, solidaridad y mejora continua. 
 
Misión  
La Biblioteca Universitaria colabora en los procesos de creación del 
conocimiento a fin de contribuir a la consecución de los objetivos 
esenciales de la Universidad, llevando a cabo las actividades que 
esto implica de forma sostenible y socialmente responsable. 
 
Valores 
Sostenible y solidaria - 
contribuyendo   con   el   desarrollo   sostenible   de   las  
colecciones   y   los   servicios bibliotecarios y con nuestra adhesión 
e implantación de iniciativas de acceso abierto; alineándose con las 
estrategias y  políticas  de  sostenibilidad  y  responsabilidad  social  
de  la  Universidad  de  Granada  y  de  la  agenda 2030 siempre 
conscientes del carácter público de nuestra institución. 
 
EJE ESTRATEGICO 5.-ALIANZAS, COOPERACIÓN Y 
SOCIEDAD. 
Definición: Impulsar una Biblioteca Solidaria, sostenible y 
responsable socialmente con presencia y proyección en diferentes 
foros y  en la sociedad en general. 
OE - Llevar a cabo acciones de carácter solidario y prestar nuestros 
servicios de forma sostenible. 
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Resultados esperados 
 
Cumplir con   nuestros   compromisos   de responsabilidad   social, 
sostenibilidad,   solidaridad y   mejora continua 
 

Universidad 
Nacional de 
Educación a 
Distancia - 
UNED 

Sostenible   Línea de actuació 4 - Contribuir a la implantación de los 
objetivos de desarrollo sostenible 
 
(com a forma desenvolupada ODS)  
 
A l’anterior Pla estratègic  
 
Plan estratégico de la Biblioteca 2016-2020  
Eje estratégico 4 – Sociedad 
Reforzar el compromiso de la Biblioteca con valores de 
sostenibilidad medioambiental y económica y devolver valor a la 
sociedad   
 

Notes- Vinculació 
 
Compta també apartat a la web - 
 
Sostenibilidad y compromiso 
social  - on desenvolupa sobretot 
línies de política ambiental:  
Grupo de trabajo  - Biblioteca 
Sostenible 
Carta de servicios  
Accesibilidad, medio ambiente y 
prevención 
Altres: 
Difusió al Blog  
Canal UNED - Vídeos  
Biblioteca sostenible 
 

Universidad de 
Málaga – UMA  

Sostenibilidad 
sostenible 
 

Valores  
Sostenibilidad.  Se trata  de  favorecer  un  desarrollo  sostenible  y  
corresponde apoyar, difundir y seguir los principios establecidos en 
la Agenda 2030, vigilar y evitar  los  impactos  negativos del  
funcionamiento  de  las bibliotecas  en  materia social, ambiental y 
económica, y a tratar de convertirlos en beneficiosos para la 
sostenibilidad a largo plazo del mundo y la humanidad. 
 
Oportunidades del entorno:  
Agenda 2030. Sostenibilidad 
 
 

Notes- Vinculació 
Compta també apartat a la web –  
 
Documentos BUMA, un pla 
específic 
BISOC: Plan Biblioteca y 
Sociedad 
(Grupo BISOC: Grupo de Mejora 
Biblioteca y Sociedad) 
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Metas  
3.Valor sostenible.  Se incorporará en respuesta a los retos a los que 
hoy se enfrenta el mundo y que remite  a  la  importancia  de  reducir  
y  evitar  los  impactos  social,  ambiental  y económicamente 
negativos de la Biblioteca sobre la sostenibilidad del planeta y de la 
humanidad. 
 
Visión  
Ser  una  Biblioteca  que  consolida  la  colaboración  y  las  
alianzas,  para  avanzar  y progresar en los servicios ofrecidos, el 
compromiso social y la sostenibilidad 
 
Ser  una  Biblioteca  que  se  gestiona  a  través  de  un  modelo  que  
asegura  su sostenibilidad y eficiencia en el uso de los recursos de la 
Institución 
 

Universidad de 
Zaragoza – UZ  

Sostenibilidad 
 
 

Marco profesional y valores 
Rebiun - Definición CRAI-  
 
Valores profesionales:  

‐ Sostenibilidad  
 
Proyecto estratégico  
II.Acceso abierto 
Propósito 
Porqué: Obligaciones marcadas por la normativa europea y 
española; necesidad de acuerdos regionales, nacionales e 
internacionales con universidades, consorcios, organizaciones y 
proveedores para garantizar la sostenibilidad económica de los 
recursos; proporcionar a los investigadores las herramientas, la 
información y apoyo necesarios para cumplir sus obligaciones con 
los financiadores de las investigaciones. 
 

 
Notes- Vinculació 
 
Compta també apartat a la web - 
 
Buenas prácticas en la BUZ 
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Impacto en el ecosistema: mejora del posicionamiento de la 
universidad en rankings y otras mediciones; contribución a la 
sostenibilidad económica de los recursos de información necesarios 
para la investigación; contribución a los ODS en cuanto a facilitar a 
la difusión pública y libre de los resultados de la investigación. 

 
 
Afegim aquí també 3 biblioteques universitàries, els plans estratègics de les quals han caducat recentment (2020), per indicar també la seva 
menció al concepte de sostenibilitat : UM, UPC, US.  
 
 
 
Universidad de 
Múrcia – UM  

Sostenible  
Sostenibilidad  

Línea 4. Construir y ofrecer un catálogo de servicios y productos 
colaborativos de calidad, basado en la gestión sostenible de los 
recursos 
3. Aplicar criterios de sostenibilidad de recursos y medición de 
resultados en los servicios CRAI Biblioteca y Archivo. 
 
 

 

Universitat 
Politècnica de 
Catalunya – 
UPC  

Sostenibilitat Eix estratègic  
A- La Biblioteca oberta  
Àrees de treball- Sostenibilitat i estalvi energètic  

 

Universidad de 
Sevilla – US  

Sostenible  
Sostenibilidad  

Misión – incorpora el concepte sostenible a la missió 
Visión - Alianzas para progresar y promover el compromiso social y 
la sostenibilidad 
Línea estratégica 6 .- Comunicación eficaz, alianzas y compromisos 
con la sociedad  
6.3 Promover la interacción social y la sostenibilidad universitaria 
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El fet que el resultat obtingut de la primera estratègia no ens permetria a extrapolar els 

resultats ens comporta, com ja hem avançat, a una reformulació del punt de partida inicial i 

ens trasllada a la Fase 2.  

 

4.2. Fase 2: incorporació de més biblioteques i fonts d’informació 

 

La fase 2 s’inicia tal com hem indicat amb el replantejament de la cerca: 

 - ampliació de l’àmbit de cerca : criteri geogràfic i tipus de titularitat jurídica 

 (públiques) 

 - ampliació de les fonts de cerca (sempre enquadrades en informació pública i 

 disponible a les pàgines web pròpies / de les institucions) 

 

Es comença la cerca als termes ODS a les webs de totes les biblioteques de les universitats 

públiques a través del cercador de les seves pàgines amb els termes clau : Agenda 2030, ODS 

i sostenibilitat. 

 

Aplicats aquests termes als cercadors de les pàgines webs de les 49 biblioteques de les  

universitats públiques el resultat va ser la detecció de casuística vària: 

RESULTATS CERQUES WEB : 

Cercador de la web de la biblioteca que recupera resultats correctament    

I també:   

a)  web pròpia de la biblioteca que NO disposa de cercador  

b) cercador de la web web de la biblioteca que NO recupera resultats correctament (resultats 

erronis, duplicats) 

c) cercador que ofereix opció: cercar web biblioteca / web universitat 

d) cercador que ofereix opció: cercar web biblioteca / web universitat / eina de descoberta 

i alguna altra casuística residual.  

 

Això feu que combinéssim la cerca a la pròpia pàgina web de la biblioteca amb el cercador 

Google per contrastar la recuperació correcta de la informació i per incorporar altres pàgines 

enllaçades a la web de la biblioteca.  
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L’estratègia de fer una cerca combinada pàgina web biblioteca / cercador Google, aflora  

altres resultats que provenen de la pàgina web de la universitat, i ens convida a consultar els 

resultats obtinguts, i obrint-nos pas (tal com hem explicat a la metodologia) a vincular 

possibles relacions, Fase 3, que: 

- ens obliga a incorporar a la fitxa de recollida de dades, l’apartat de la informació dels  

instruments de gestió / documents de la universitat. 

- incorpora un nivell de dificultat a la hipòtesi inicial, i d’inversió de més hores de treball en 

la realització del Treball final de Màster. 

 

Retornant a la Fase 2, reprenent les cerques a les pàgines web de les biblioteques 

universitàries s’evidencia que no és recuperable el text complet dels documents enllaçats. 

Així doncs, si l’indicador ODS es trobés en un document vinculat (objectius, memòria, per 

exemple) no es recuperaria. Per la qual cosa es va considerar que la cerca havia de combinar-

se amb la consulta dels apartats individuals (especialment a l’apartat de Gestió de la 

biblioteca, que de vegades es troba encapçalada per Quienes somos, Tu biblioteca, 

Conócenos…)  

 

En resum, es constata que el cercador de les webs només permet la recuperació de contingut 

directe exclusivament, impossibilitant recuperar termes ODS que poguessin estar inclosos en 

documents enllaçats. 

 

- Un altre dels aspectes evidenciat fou l’existència d’altres pàgines web 

externes/vinculades a la web de la biblioteca (a part del catàleg propi o de l’eina de 

descoberta) i per tant no recuperables des del cercador de la web pròpia, com:  

 

- Els repositoris institucionals (i on es troben dipositades  memòries de gestió i altres 

documents) 

- Altres pàgines webs, com per exemple, les creades a partir d’eines com LibGuides 

de l’empresa Springshare, amb una http pròpia per a cada biblioteca, 27que és 

utilitzada  per algunes biblioteques universitàries per estructurar contingut 

                                                                 
27  .- Algunes de les biblioteques universitàries que tenen LibGuides : Extremadura, Huelva, València, UNED, 

Da Coruña, Lleida, Pompeu Fabra o Rovira i Virgili  
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temàtic, de suport a la  docència o recerca, entre d’altres i que també té un 

cercador propi 28 

 - Existència de blogs vinculats a les biblioteques 

 

Finalment cal destacar, potser de manera anecdòtica, el cas de la biblioteca de la Universitat 

de Valladolid 29, on la incorporació del contingut ODS es realitza a través de la imatge, i no 

del text o documents enllaçats. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Així doncs, el  quadre-resum de la Fase 2 ens aporta altres evidències ODS i de l’Agenda 

2030, a banda de les detectades als 5 plans estratègics vigents actualment i que resumim aquí: 

 

                                                                 
28  .‐ En les primeres cerques realitzades, també es feren proves d’incorporar els 3 termes crossa - Agenda 

2030, ODS, sostenibilitat – i com a curiositat a destacar es recuperaren: horaris (20,30 h), fitxers vinculats 
amb extensió “ods” o termes com a meth”ods”.   

29 .-  https://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/4.vivelabiblioteca/4.6.responsabilidadsocial/  
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BIBLIOTECA UNIVERSITAT   SIGLES  EVIDÈNCIES ODS  

Universitat Autònoma de 
Barcelona 

UAB  Apartat web 
La sostenibilitat a les biblioteques UAB 

Universidad Autónoma de 
Madrid  

UAM  Difusions 
Blog CanalBiblos  
CanalBiblosTV  

Universitat de Barcelona- CRAI 
UB 

UB  Documents 
Pla estratègic del CRAI de la Universitat de Barcelona. 2019-2022 [ITER 2022]   
(vegeu quadre pàg. 29) 
Pla de sostenibilitat del CRAI 
 

Universidad Carlos III   UC3M  Guies

Guia : Conectar 2030: las TIC para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  
Elaboració d’un glossari / thesaurus per cadascú dels 17 ODS per tal de mesurar els 
resultats de la investigació i docència 

Universidad de Huelva   UHU  Guies  
Guia : Biblioteca Verde Sostenible: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
la biblioteca  
 
Document  
La práctica de los ODS en la biblioteca  
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BIBLIOTECA UNIVERSITAT   SIGLES  EVIDÈNCIES ODS  

Universidad de Granada   UGR  Document 

Plan Estratégico 2020-2023  (vegeu quadre pàg. 29) 

Difusions 

Col·laboració amb el Club de lectura #ODSBooks 

Campanya difusió ODS vídeos Facebook #bug17 

Universitat de Lleida   UDL  Guies 

Biblioguia Difusió ODS  

Universidad de Murcia   

 

 

 

 

 

UM  Difusions 

Blog – inclou informació ODS  

Selecció de recursos al catàleg vinculats a portades al Pinterest  

#PinterestBUMU #ODSesiones #ODSesionesUMU 

Ex. PINTEREST la selección de lecturas para el ODS8. (17ODSesiones en el catálogo 

de la BUMU) 
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BIBLIOTECA UNIVERSITAT   SIGLES  EVIDÈNCIES ODS  

Universidad de Málaga   UMA  Document 

PLAN D-20(1): Plan Estratégico de la Biblioteca de la Universidad de Málaga (vegeu 

quadre pàg. 30) 

Universidad Nacional de 

Educación a Distancia  

UNED  Document 

Plan de actuación de la Biblioteca 2021-2023 (vegeu quadre pàg. 29) 

Universitat Politècnica de 

Catalunya 

UPC  Gestió  

Objectius i projectes clau de Direcció 2021 

Eix A: La biblioteca oberta  

Donar suport al objectius ODS de la Universitat 
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BIBLIOTECA UNIVERSITAT   SIGLES  EVIDÈNCIES ODS  

Universitat Politècnica de 

València  

UPV  Serveis 

Monitor ODS  visualiza las publicaciones científicas de la universidad vinculadas con 

alguno o varios ODS 

Col·lecció sostenible  

Colecció de Polibuscador (Primo) 

Desarrollo sostenible 

Selección de materiales de las Bibliotecas UPV sobre “Desarrollo sostenible” 

organizados alrededor de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de La Rioja   UR  Document 

Memoria Biblioteca UR. Año 2019 30 

                                                                 
30 .- Comentar el cas de la biblioteca de la Universidad de la Rioja, que malgrat que no té el seu pla estratègic vigent (el seu darrer Plan de gestión Biblioteca UR és 

del període 2010-2015 i tampoc  la web no mostra de manera pública els objectius anuals (accés intranet)) sí que inclou a la seva memòria de la Biblioteca 2019 
aspectes vinculats a:  
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BIBLIOTECA UNIVERSITAT   SIGLES  EVIDÈNCIES ODS  

Universitat Rovira i Virgili – 

CRAI URV 

URV  Serveis  

Assignació de les publicacions URV Wos/Scopus2019 als objectius de 

desenvolupament sostenible (ODS) 

Difusions  

Centre d’interès Bib. Medicina 

Universitat de València   UV  Gestió  

ODS-BibliotequesUV  

Grup de treball del Servei de Biblioteques de la UV sobre els ODS 

Formació  

Curs Biblioteca Depositaria ONUBIB  
Curso de micro-formación del SBD: La Agenda 2030: los ODS y las bibliotecas   

 

Universidad de Valladolid  UVA  Guies 

Guía de la Biblioteca Reina Sofía: ODS 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 6. PROYECCIÓN, VISIBILIDAD Y COOPERACIÓN 
 Desarrollar  acciones alineadas  con  los  objetivos  de  desarrollo  sostenible de  la Agenda 2030.  
 (Font consultada –11 abril 2021)  
 En el moment de la redacció d’aquest treball la biblioteca ja ha actualitzat la memòria 2020, però és un format bàsicament estadístic i no desenvolupa accions o 

projectes (segona consulta 19/05/2021)  
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BIBLIOTECA UNIVERSITAT   SIGLES  EVIDÈNCIES ODS  

Universidad de Vigo  UVigo   Difusions  

Butlletí Impacto :  Boletín de información bibliométrica da Universidade de Vigo Nº 8 

- 17 de outubro de 2020 

Desenvolvemento sostible e ODS nas publicacións científicas 

Universidad de Zaragoza  

 

 

UZ  Document 

IV Plan Estratégico 2021-2024: "Un servicio en continua transformación" (vegeu 

quadre pàg. 30) 

Gestió  

Esta biblioteca apoya los ODS  

Apartat web – documents i enllaços 

Buenas prácticas de la BUZ – asociades a ODS  

Serveis  

Carta de servicios – associats a ODS  
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4.3. Fase 2: biblioteca; comparativa ODS i metes (IFLA, UB, UAB, UZ) 

 

Si bé en un primer pas el fil conductor ha estat la detecció del suport a l’Agenda 2030 i als 17 

Objectius de Desenvolupament Sostenible (d’abast general), el pas següent és la detecció, no 

de l’objectiu concret, sinó de quina de les 169 metes; per la qual cosa, s’ha volgut establir la 

comparativa entre 3 biblioteques universitàries que ho han treballat de manera detallada tot 

incorporant en aquesta taula les metes identificades per la IFLA al document Data and the 

Sustainable Development Goal: An IFLA Briefing 31, per tal d’identificar les principals 

metes comunes:  

 

BIBLIOTECA   MITJÀ / INSTRUMENT  

CRAI UB   Pla de sostenibilitat (document) 32 

UAB   La sostenibilitat a les biblioteques UAB (apartat web)33  

UZ  IV Plan estratégico 2021-2024 (document) 34 

IFLA   Data and the Sustainable Development Goals: An IFLA Briefing

(document) 35 

 

Vegeu a l’annex 3 el quadre complet - Anàlisi des de la biblioteca: comparativa ODS i metes 

(IFLA, UB, UAB, UZ) 

                                                                 
31  .‐ Data and the Sustainable Development GoalsAn IFLA Briefing. 

https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/sdg_data_brief.pdf 
32 .- Vincula objectius, metes i indicadors  
33 .- Vincula objectius i metes 
34 .- Vincula objectius i metes 
35 .- Vincula objectius, metes i indicadors  
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Els principals resultats comuns o com a mínim compartits per 3 agents han estat:   

ODS  META  BIBLIOTECA 

Objectiu 5. Aconseguir la 

igualtat de gènere i empoderar 

totes les dones i nenes 

5.b Millorar l’ús de la tecnologia 

instrumental, en particular les tecnologies 

de la informació i la comunicació, per tal de 

promoure l’empoderament de les dones. 

IFLA, UB, UZ 

Objectiu 9. Construir 

infraestructures resilients, 

promoure la industrialització 

inclusiva i sostenible i 

fomentar la innovació 

9.c Augmentar significativament l'accés a la 

tecnologia de la informació i les 

comunicacions [...]  

 

IFLA, UAB, UZ 

Objectiu 11. Aconseguir que 

les ciutats i els assentaments 

humans siguin inclusius, 

segurs, resilients i sostenibles 

11.4 Redoblar els esforços per a protegir i 

salvaguardar el patrimoni cultural i natural 

del món 

IFLA, UB, UAB, 

UZ 

Objectiu 16. Promoure 
societats pacífiques i 
inclusives per tal d’aconseguir 
un desenvolupament 
sostenible, proporcionar accés 
a la justícia per a totes les 
persones i desenvolupar 
institucions eficaces, 
responsables i inclusives a tots 
els nivells 

16.10 Garantir l’accés públic a la 
informació i protegir les llibertats 
fonamentals, de conformitat amb les lleis 
nacionals i els acords internacionals. 

IFLA, UB, UAB 

Objectiu 17. Enfortir els 
mitjans per a implementar i 
revitalitzar l’Aliança Mundial 
per al Desenvolupament 
Sostenible  

17.8 […] Augmentar l’ús de tecnologies 
instrumentals, en particular de les 
tecnologies de la informació i la 
comunicació 

IFLA, UB, UAB, 
UZ 
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4.4. Fase 2: l’encaix universitat i biblioteca : comparativa ODS i metes 

Tanmateix, realitzant l’exercici a la inversa, incorporem una altra taula també d’elaboració 

pròpia la presència de la biblioteca detectada a partir de l’estratègia ODS en els instruments 

de gestió i pàgines web de les universitats públiques espanyoles.  

A l’Annex 4 es presenta un primer esbós amb la informació detectada. Observem que l’ODS 

4, Educació de Qualitat, és present a totes 8 universitats analitzades, seguit en menor 

mesura per l’ODS 11, ja que va associat al Patrimonio cultural y natural (Meta 11.4).  La 

resta de les vinculacions als ODS que comptabilitzem només en una ocasió són les següents: 

ODS 1, ODS 9, ODS 12, ODS 13  i  ODS 16. 

 

4.5. Fase 3: gestió universitària i suport a l’Agenda 2030 

 

Tal com hem introduït a la Fase 2, i arran de la recuperació de resultats diversos a través del 

cercador Google ampliem els objectius inicials del TFM i incorporem l’objectiu específic de 

conèixer com està vinculada l’estratègia de la biblioteca amb la pròpia de la difusió dels ODS 

en els instruments de gestió dins de la mateixa universitat.  

 

Hem treballat a partir de 2 quadres extensos, que es poden consultar en els Annexos 5 i 6 per 

tal de conèixer: 

 

- en quins àmbits de gestió dins de la universitat s’associa el desplegament dels ODS 

(recordem que excloem expressament la docència universitària) 

- a través de quins instruments de gestió (plans estratègics preferentment) i en els documents 

de la rendició de comptes (memòries) hi són representats ja els ODS. 

 

Cal dir, com a premissa, que s’ha aplicat un criteri ampli en la identificació de les àrees 

implicades, incorporant qualsevol vinculació -encara que  sigui petita- al suport dels ODS. 

 

Reprenent la primera qüestió, i després de realitzar múltiples cerques i consultes a les pàgines 

webs de les universitats públiques espanyoles podem concloure que hi ha un estratègia 

variada per tal de donar suport als Objectius de Desenvolupament sostenible i a l’Agenda 
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2030; en un primer moment es va intentar associar a Vicerectorats en concret, però es va fer 

palès que:  

 

- les pàgines webs, detallen els equips de govern, però no sempre detallen les funcions dels 

diferents vicerectorats 

- el altres ocasions els desplegament es fa a través d’unitats o serveis dependents dels 

vicerectorats (comissions de sostenibilitats, oficina de cooperació...), o fins i tot a vinculats a 

pàgines temàtiques transversals (Universitat solidària, Universitat sostenible…), o inclús a 

través de fundacions vinculades a la universitat (exemples: UCLM, UAB, UB, UCM) 

- o bé, una altra estratègia detectada atesa la transversalitat dels ODS, és la creació d’una 

pàgina web/apartat propi per agrupar les accions relacionades vinculades amb els ODS . 

(Exemples: UCA, UCO, UMA, US, UZ…). 

 

En relació als vicerectorats, els trets comuns són:  

 

CASUÍSTICA UNIVERSITATS 

Proximitat entre les àrees de relacions 

internacionals /cooperació 

Exemples: UJI, UMH, US 

Vinculació sostenibilitat, infraestructures36 Exemples: UC, UCM, UDC, UJaén, ULE,

ULL, UPCT 

Vinculació sostenibilitat / medi ambient / 

salut37 

Exemples: UAH, UAL, UDC, UDL, ULPGC, 

USC, UZ 

Vinculació amb la responsabilitat social  Exemples: UCA, UDG, UPF, UPV, URV 

Incorporació pròpiament a l’estratègia 

universitària  

Exemples: UIB, UHU, UGR, URJC 

 

 

 

                                                                 
36 .- Àmbits molt imbricats i, de vegades, díficil de destriar  
37  .‐ També són àmbits molt imbricats i, de vegades, díficil de destriar 
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Pel que fa a través de quins instruments de gestió, podem indicar que hi trobem representació 

principalment en els:  

 

INSTRUMENTS DE GESTIÓ   EVIDÈNCIES 

Plans estratègics38 actualment vigents a les 

universitats públiques espanyoles  

(vegeu annex 6)  

 

Un total de 30 plans estratègics estan 

actualment vigents (sobre un total de 49 

universitats públiques), i d’aquests, 20 fan

menció a l’Agenda 2030 i els  ODS  

Plans estratègics actualment en procés 

d’elaboració 

(vegeu annex 6)  

 

Comptabilitzades 6 evidències: UCA, UCO, 

UGR, UMA, UB, UAH 

Altres documents de gestió específic en el 

desplegament dels ODS, que indiquen una 

anàlisi seriosa de la situació de la partida de 

la universitat amb relació als ODS des de 

tota l’estructura universitària i les fites a 

aconseguir. 

(vegeu quadre detallat a la pàgina següent) 

 

Comptabilitzades 19 universitats amb 

evidències  

 

 

Altres plans temàtics – (Ex: Igualtat, 

Ambiental, Sostenibilitat)  

Exemples:  

UA- I Plan de Responsabilidad Social 2018-

2020 

UAB - Pla Campus Saludable i Sostenible 

(2018-2022) 

UAL- Plan de universidad saludable (2020) 

UHU- II Plan de Igualdad 2020-2024  

UJaén - Plan Director de Movilidad 

Sostenible 2021-2023  

UPM -Plan de Sostenibilidad Ambiental 

                                                                 
38  .‐ O assimilats  
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INSTRUMENTS DE GESTIÓ   EVIDÈNCIES 

(2018) 

URV - II Pla Estratègic de Recerca i 

Innovació de la URV 

 

Memòries del curs acadèmic  

(vegeu annex 6) 

Comptabilitzades  15 evidències  

Memòries de Responsabilitat Social 

Universitària  

(vegeu annex 6) 

Comptabilitzades  14 evidències  

Altres documents de gestió emesos per : 

Consell Social, Rector... 

Exemples:  

UBU - Informe de gestión 2019  

UPC - Informe rector (2021) i  

Informe de gestió de la UPC 2020 

URV - Informe de la rectora al Claustre 2020, 

Compromís social i internacionalització i 

l’Informe 2020  

UZ- Informe de gestión 2019  
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DOCUMENTS ESPECÍFICS SOBRE L’AGENDA 2030 I ELS OBJECTIUS DE 

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLES A LES UNIVERSITATS 

 

CCAA  UNIVERSITAT   DOCUMENT / ESTRATÈGIA

Andalusia   UHU  Declaración institucional del Consejo de Gobierno de 
la UHU sobre los ODS (26/05/2020) 

Andalusia   US  La Universidad de Sevilla por los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (curs 2107/2018) 

Aragó  UZ  Aportando valor para alcanzar los objetivos de 
desarrollo sostenible (2018)  
 
Plan de Sostenibilidad  2011-2030 (elaborat al 2018 
però que inclou les accions anteriors als ODS) 

Cantàbria  UC  I Plan Director de Responsabilidad Social (2020-2023): 
la contribución de la Universidad de Cantabria a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Castella i 
Lleó  

USAL  Declaración de Salamanca 
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2018) 

Catalunya  UAB  Pla Campus Saludable i Sostenible (2018-2022)  

Catalunya  UB  Document marc (metes) Agenda 2030 de la Universitat 
de Barcelona 

Catalunya  UPC  Pla Impulsor del Compromís Social de la UPC 
(novembre 2020) 

Catalunya  URV  Visió 2021 alineada amb els objectius de 
desenvolupament sostenible de les Nacions Unides 
 
Visió internacional URV 2025 

Castella i 
Lleó  

UAH  El desarrollo sostenible de la UAH y los ODS de las 
Naciones Unidas 

Comunitat de 
Madrid 

UC3M  Agenda de la Universidad Carlos III de Madrid para el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(abril 2021) 

Comunitat de 
Madrid 

UPM  Informe Implantación Institucional ODS en la UPM 
2019 

Comunitat de 
Madrid 

URJC  La URJC y la Agenda 2030: Informe de resultados 
sobre la percepción, vinculación y contribución de la 
URJC a los ODS 
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CCAA  UNIVERSITAT   DOCUMENT / ESTRATÈGIA

Comunitat 
Valenciana  

UA  La integración de los ODS en la Universidad de 
Alicante (juliol 2020) 
 
La implantación de la Agenda 2030 en las 
universidades: Situación actual y Buenas Prácticas 
(juliol 2020) 

Comunitat 
Valenciana  

UMH  Guía resumen de los ODS en la UMH 

Comunitat 
Valenciana  

UJI  Pla UJI ODS 2030  

Comunitat 
Valenciana  

UPV  Informe: Los ODS en las universidades españolas: una 
propuesta de la UPV para medir su grado de 
cumplimento 

Comunitat 
Valenciana  

UV  Estrategia ODS 2024 Universitat de València : 
ordenación de las propuestas de Actuaciones recogidas 
a lo largo del 2020 

ODS: Yo sí! (yODSi) La Universidad de Valencia 
como motor de transformación social a través de los 
ODS 

País Basc  UPV/EHU  EHU Agenda 2030 por el desarrollo sostenible 
 
Panel de indicadores de desarrollo sostenible de la 
UPV/EHU 

 

 

En resum; actualment el suport a l’Agenda 2030 i als ODS dins de les estructures 

organitzatives a les universitats públiques espanyoles és un fet; encara que també es constata  

dues velocitats: per una banda, un gruix important d’universitats que han fet una reflexió  

profunda de la universitat i dels seus equips de gestió  (i que ja comença a donar fruits també  

a la rendició de comptes de la gestió de les universitats) i d’altres que encara estan en una 

fase primerenca de la implementació de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament 

Sostenible en la seva gestió. 
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5. CONCLUSIONS 

 

Cal recordar que l’objectiu general del present Treball de Final de Màster està adreçat a la 

detecció d’evidències del suport a l’Agenda 2030 i als 17 Objectius de Desenvolupament 

Sostenible a través dels instruments de gestió preferentment, públics i consultables a les 

pàgines web pròpies de les biblioteques i de les universitats públiques espanyoles. Cal indicar 

expressament que les cerques i la recollida de dades per a la realització del present treball es 

produeix entre els mesos de febrer-maig 2021 preferentment, tot i que hi ha actualització de 

la informació fins a primers de juliol.  

A partir d’aquí, iniciem doncs les conclusions pel que fa a les biblioteques de les universitats  

públiques tot lligant-ho amb la vinculació a les mateixes universitats i que detallem a 

continuació: 

 

- Per una banda, la constatació o l’evidència que els instruments de gestió (referint-nos aquí 

als plans estratègics de les biblioteques de les universitats públiques) són una via estratègica 

de suport a la implementació de l’Agenda 2030, però no l’única39. Per tenir una visió 

completa del fet caldria complementar altres mitjans de difusió com són les xarxes socials o 

els post dels blogs, que no s’han recollit, o almenys no de manera generalitzada en el present 

treball. 

 

- També cal dir que el nombre dels plans estratègics vigents a les biblioteques universitàries 

és reduït. Actualment de les 49 biblioteques universitàries públiques hi ha una quarta part que 

tenen el seu pla estratègic vigent (12 biblioteques universitàries). Els esforços que comporta 

la reflexió, l’anàlisi de la situació i la redacció en la confecció d’un pla estratègic 

probablement fa que s’utilitzin altres instruments de gestió, com poden ser els objectius 

anuals o plans parcials. 

 

                                                                 
39‐ Per part de les universitats ens remeten de nou al document següent per veure els exemples comentats (a la 

pàg. 15 del present treball),  Implementando la Agenda 2030 en la universidad. Casos inspiradores de 

educación para los ODS en las universidades españolas. https://reds-sdsn.es/wp-

content/uploads/2020/05/Dosier-REDS_Casos-ODS-Univ-2020_web.pdf  
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- Pel que fa a les memòries de gestió anuals o dels cursos acadèmics incloses en el present 

treball podem concloure que són instruments de rendició de comptes més generalitzats a les 

biblioteques universitàries i que es poden trobar enllaçades a les pàgines webs o bé 

dipositades als repositoris institucionals.  

 

- I per últim, quant a transparència poden dir que de manera majoritària a les webs es poden 

consultar els documents de gestió (no només els plans estratègics, sinó les bones pràctiques,, 

etc.) Només en el cas de la biblioteca de la Universitat de la Rioja hem trobat que aquesta 

informació es troba recollida en intranets i no és accessible. 

 

Anant ara ja al contingut propiament, la detecció del suport a l’Agenda 2030 i els ODS en els  

plans estratègics vigents de les biblioteques de les universitats públiques, cal concloure que, 

actualment només hi ha 12 plans estratègics vigents, i només hi ha 5 dels vigents que tenen 

específicament menció a l’Agenda 2030 i als ODS, si bé la gran majoria d’aquests 12 tenen 

incorporat el terme sostenible/sostenibilitat. 

 

Pel que fa al que podem considerar bones pràctiques en les vies d’implementació del suport a 

l’Agenda 2030 i els ODS a les biblioteques - a banda dels instruments de gestió (plans 

estratègics, plans de sostenibilitat i memòries)-  també s’han detectat altres vies de suport 

(resum quadre pàg 41-46) que es podrien resumir en aquestes 6 vies d’implementació: 

VIES D’IMPLEMENTACIÓ  EXEMPLES

 

Planificació i organització  

UAB - Apartat web 
La sostenibilitat a les biblioteques UAB 

Document 
 

UHU - La práctica de los ODS en la biblioteca 
 
UPC – Gestió  

Objectius i projectes clau de Direcció 2021 

Donar suport al objectius ODS de la Universitat 
 
UV- Grup de treball del Servei de Biblioteques 
de la UV sobre els ODS 
 
UZ – Apartat web 
- Buenas prácticas de la BUZ – asociades a ODS
 



57 

 

Detecció de recursos d’informació 

vinculats als catàlegs i/o bases de dades
40 

 

UC3M - Guia 
Guia : Conectar 2030: las TIC para los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS). Selección de 

recursos 
UM - Selecció de recursos al catàleg vinculats a 

portades al Pinterest  

#PinterestBUMU 

#ODSesiones #ODSesionesUMU 

Col.lecció sostenible  
 
UPV - Colecció de Polibuscador (Primo) 
Desarrollo sostenible 
Selección de materiales de las Bibliotecas UPV 
sobre “Desarrollo sostenible” organizados 
alrededor de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

Implementació de nous serveis o 

associació dels ODS a serveis existents
41 

UV – Curs de micro-formació del SBD- La 
Agenda 2030: los ODS y las bibliotecas   
 
UZ - Carta de servicios – associats a ODS 

Associació de la producció científica als 

ODS 42 

UC3M -Elaboració d’un glossari / thesaurus per 
cadascú dels 17 ODS per tal de mesurar els 
resultats de la investigació i docència   
 
UPV - Monitor ODS  visualiza las publicaciones 
científicas de la universidad vinculadas con 
alguno o varios ODS 
 
URV - Assignació de les publicacions URV 
Wos/Scopus2019 als objectius de 
desenvolupament sostenible (ODS) 
 
UVigo - Butlletí  
Impacto :  Boletín de información bibliométrica 
da Universidade de Vigo Nº 8 - 17 de outubro de 
2020 - Desenvolvemento sostible e ODS nas 
publicacións científicas 

                                                                 
40 .- Relacionat amb la transparència de la biblioteca universitària Pacios (2016) indicava com a element els 

Recursos d’Informació  
41 - Relacionat amb la transparència de la biblioteca universitària Pacios (2016) indicava com a element 

l’Oferta de serveis  
42 .- Ídem nota anterior 
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Difusions sobre ODS mitjançant guies   UHU - Guia : Biblioteca Verde Sostenible: Los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la 
biblioteca  
 
UDL - Biblioguia Difusió ODS  
 
UV- ODS-BibliotequesUV 

 
UVA - Guía de la Biblioteca Reina Sofía: ODS 
 
UZ - Esta biblioteca apoya los ODS 

Difusions sobre ODS mitjançant post 

en blogs, xarxes socials, elaboració de 

vídeos 

UAM - Blog CanalBiblos 

UGR- Col·laboració amb el Club de lectura 
#ODSBooks 

Campanya difusió ODS vídeos Facebook 
#bug17 

UM - Blog – inclou informació ODS  

Selecció de recursos al catàleg vinculats a 
portades al Pinterest  

#PinterestBUMU #ODSesiones 
#ODSesionesUMU 

URV - Centre d’interès Bib. Medicina 

Per tant, una estratègia variada i no uniforme.  

- En quant a contingut tanmateix, hem pogut identificar quins són els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible i en quines metes donen suport les biblioteques de les 

universitats públiques espanyoles, s’ha realitzat un quadre (vegeu annex 3) que ens permet 

establir unes primeres coincidències tot comparant fonts on aquesta informació es troba 

desenvolupada a la IFLA, CRAI UB, Biblioteques UAB,  i Biblioteca UZ. 

 

El resultat ha estat les coincidències 3 de 4 i 4/4 en els ODS 5,9,11,16 i 17  (vegeu resum p. 

48) 43 

                                                                 
43  .- Coincidències diferents en relació a la biblioteca pública. Vegeu per exemple el document 

d’implementació dels ODS editat per la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona 
https://www.diba.cat/documents/16060163/189231108/La+Xarxa+de+Biblioteques+Municipals+amb+els+
Objectius+de+Desenvolupament+Sostenible/b944d2df-c71a-4f34-82f2-d0421655694a  (ODS 4,5,8 i 16). 
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- En resum, i en vista de les evidència, podem concloure que les biblioteques universitàries en 

general encara estan tenint una reacció tímida d’implementació de l’Agenda 2030 (per 

darrere del ritme de les mateixes universitats). 

 

 

La situació de la pandèmia de la Covid-19, tampoc ha estat un factor favorable. Possiblement 

aquesta realitat està lligada també a altres factors col·laterals, com per exemple, 

- el Pla estratègic de Rebiun. Actualment el III Pla estratègic 2020 ja no es troba vigent i 

encara s’està en procés de publicació del IV Pla estratègic de Rebiun 2021-2023 (actualment 

un esborrany44) on hi ha prevista una Línia d’actuació de Suport als ODS: 

META 4 Impulsar la contribución de las bibliotecas universitarias y científicas a la Agenda 

2030 - Línea 4. Agenda 2030 (pendent de l’aprovació definitiva a l’Assemblea de Rebiun) 

 

-Tampoc els projectes del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) han 

abordat de manera immediata la difusió dels ODS, si bé les seves funció de gestió de serveis 

universitaris és un exemple clar de cooperació i en conseqüència, d’aliances i sinèrgies entre 

les universitats catalanes. 

El mes de juny de l’any 2020 les biblioteques de les universitats membres del CSUC van fer 

públic un manifest conjunt per mostrar la necessitat d’accelerar la transformació digital de 

l’educació superior amb el compromís de treballar conjuntament en 10 projectes estratègics, 

un dels quals és “alinear i adaptar els projectes, objectius i accions de les biblioteques als 

objectius ODS de les universitats derivats de l’Agenda 2030”45 .  

 

                                                                 
44 .‐ Un cop defensat el present TFM es va aprovar  i difondre el Cuarto Plan estratégico de REBIUN: 2020-

2023 https://hdl.handle.net/20.500.11967/856  
 
45 .- Actualment s’està treballant en alguns d’aquests projectes estratègics que s’han prioritzat.  
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- També cal dir, fent un pas enrere, i com a antecedents de l’Agenda 2030 i els ODS, que es 

constata la vinculació entre les biblioteques universitàries i les mateixes universitats com a 

extensió de l’aplicació de la seva missió, així com en temes amb relació a Responsabilitat 

Social Universitària. Aquest també havia estat un objectiu recollit dins el III Pla estratègic 

2020 Promoure la integració de la biblioteca en els objectius de la universitat. Enfortir 

aliances amb altres serveis universitaris i implicar les biblioteques universitàries en l’àmbit 

de la responsabilitat social de la universitat (objectiu inclòs a la Línia 1 - Millorar 

l’organització, la comunicació i el lideratge de REBIUN). 

 

Algunes evidències clares en aquest sentit són, per exemple,  els documents: Responsabilidad  

Social Corporativa en de la biblioteca universitaria UEx. Alineamiento con  REBIUN (curso 

2015-2016). 46, així com la Política de responsabilidad social universitaria de la Biblioteca 

Universitaria Universidad de La Laguna 47
 

 

- Així doncs, comptem amb nombrosos exemples de la relació entre Biblioteca i societat , 

àmpliament difosos a les pàgines webs com són els moviments de la Biblioteca verda o el 

Espació violeta que destaquem: 

 

Biblioteca verde   Bibliotecas:  UAH, UBU, UC3M, UDG, UEX, UHU, ULPGC, 

UNED, UNIOVI, US  

  

Biblioteca social   UAH - Biblos Solidaria 

UBU - Biblioteca solidaria 

UCA – Biblioteca social  

UDG - Compromís social 

ULL - Biblioteca i sociedad  

ULPGC – Biblioteca solidaria i  Espacio violeta  

                                                                 
46  .‐ Responsabilidad  Social Corporativa en de la biblioteca universitaria UEx. Alineamiento con  REBIUN 

(curso 2015-2016). https://biblioteca.unex.es/informacion-general/intranet1/gestion-de-calidad/manuales-
de-procedimiento-e-instrucciones-tecnicas/extension-y-comunicacion/134-responsabilidad-social-
corporativa-buex-alineamiento-pautas-rebiun/file.html  

47 .‐ Política de responsabilidad social universitaria de la Biblioteca Universitaria Universidad de La Laguna. 
http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/7101 
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UMA - BISOC: Plan Biblioteca y Sociedad  

UNED -Sostenibilidad y compromiso social 

US – Biblioteca solidària   

UV -  Buenas prácticas - Compromiso social y biblioteca inclusiva  

 

Altres exemples: 

 

UEX - Buenas prácticas 

.Responsabilidad  Social Corporativa en de la biblioteca 

universitaria UEx. Alineamiento con  REBIUN 

 
UJaén – Valores – La responsabilidad social   
 
ULL - Política de responsabilidad social universitaria de la 
Biblioteca Universitaria Universidad de La Laguna 
 
UNED - Código ético 
 

UV - Código deontológico del Servei de Biblioteques i 
Documentació de la Universitat de València (vinculat a la 
Responsabilidad social y respeto al medio ambiente) 
 
UVA – Grupo de Responsabilidad Social de la Biblioteca 
Universitària de Valladolid 
 

 

O amb relació a un altre aspectes, d’acord amb la filosofia de l’Agenda 2030 i que ja han 

estat consolidats; em refereixo a l’aspecte de l’accessibilitat als espais bibliotecaris (ODS 4, 

meta 4.3), per destacar, entre moltes, les biblioteques de les universitats públiques de la 

Comunitat Valenciana o la Comunitat de Madrid, per exemple. 

CCAA  BIB. UNIV ACCESSIBILITAT 

Andalusia   UAL  Apartat web  
Biblioteca accesible  

Andalusia   UHU  Servicios Discapacidad  

Andalusia   US  Servicios para personas con discapacidad  

Cantàbria   UC  Accesibilidad 

Castella i Lleó  UBU  Préstamo accesible para alumnos con diversidad 
funcional de la comunidad universitaria de la UBU

Castella i Lleó   USAL  Préstamo de fondos bibliográficos - Estudiantes con 
discapacidad
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Castella – la Manxa   UCLM  Atención a usuarios con discapacidad  

Catalunya   UAB  Discapacitat i/o necessitats educatives específiques 

Catalunya   UDG  Inclusió i accessibilitat. Atenció a les persones amb 
discapacitat  

Catalunya   UPF  Serveis – Suport a persones amb necessitats 
específiques 

Comunitat de 
Madrid 

UAH  Apartat web  
Servicios – Accesibilidad 

Comunitat de 
Madrid 

UAM  Apartat web  
Cuadro condiciones préstamo (atención a la 
discapacidad)  
Biblioguia  
-Biblos Solidaria 
-Bibliotecas accesibles  
-Espacios  
Servicios para personas con discapacidad 

Comunitat de 
Madrid 

UC3M  Apartat web 
Servicios por tipo de usuario  
Servicios para usuarios con discapacidad 

Comunitat de 
Madrid 

UCM  Apartat web 
Servicios para usuarios con necesidades especiales

Comunitat de 
Madrid 

UPM  Apartat web 
Servicios al usuario  
Reglamento de préstamo  
ANEXO III Servicios especiales para personas con 
discapacidad 
A la carta de serveis tenen marcades les biblioteques 
amb accés per a discapacitats 

Comunitat 
Valenciana 

UA   Apartat web 
Utiliza la biblioteca - Servicios para personas con 
diversidad funcional 
Conócenos - Accesibilidad 
(Accesibilidad en los espacios i Accesibilidad en los 
servicios (accesibilidad web)) 

Comunitat 
Valenciana  

UPV  El Edificio  
Accesibilidad para personas con diversidad funcional 

Comunitat 
Valenciana  

UV  Buenas prácticas -  
(document)  
2. Compromiso social y biblioteca inclusiva  
Apartat web  
El SBD – Accesibilidad 
Política de accesibilidad (2015)  
(document) 
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Estat   UNED  Carta de servicios  
Accesibilidad, medio ambiente y prevención 

Extremadura   UEX  Apartat web 
Espacios y equipamientos en las bibliotecas de la Uex 
- Accesibilidad 

Illes Balears   UIB  En general – Opció audio – de la transcripció oral del 
contingut de  la web.  

La Rioja   UR  Accesibilidad para personas con diversidad funcional  

País Basc  UPV- EHU  Apartat web 
Puestos adaptados en bibliotecas 

 

Tanmateix, pel que fa a l’ODS 17 Aliances per assolir els objectius, concretament la meta 

17.17, les pàgines web reflecteixen tota mena d’aliances, que són visibles o bé des dels 

mateixos apartats de Cooperació, o bé es troben a la part inferior de la pàgina web com a 

mostra i difusió de les diferents entitats de cooperació bibliotecària.  

 

Podem concloure dient que si bé el suport de les biblioteques a l’Agenda 2030 i els ODS no 

està ni de bon tros generalitzat a les biblioteques de les universitats públiques, aquesta és una 

situació canviant i que en poc temps és previsible que augmenti notablement per dues vies 

d’acció:  

- l’increment d’accions de suport i de difusió de l’Agenda 2030 i els ODS a les realitzades 

actualment (el quadre comparatiu de l’Annex 3 es relacionen les metes proposades per la 

IFLA i les biblioteques CRAI UB,  UAB i la UZ que han reflexionat al respecte poden 

resultar inspiradors)  

- però sobretot de l’associació dels diferents ODS i metes als recursos i serveis que ofereixen 

les biblioteques universitàries ja actualment (seria un cas clarificador la Carta de servicios de 

la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza que ja ho mostra vinculat) 48
 

 

Malgrat tot, queda tot un camí per recórrer a les biblioteques universitàries en el suport de 

l’Agenda 2030 i els ODS:  

 

1.- Incorporació en els nous plans estratègics, o en altres instruments de gestió (com és el cas 

de les universitats, que abordarem a continuació)  

                                                                 

48  .‐ Carta de servicios . https://biblioteca.unizar.es/conocenos/carta-de-servicios  
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2.- Incorporació d’indicadors de seguiment en el suport a l’Agenda 2030 i els ODS. En 

aquests moments només el Pla de sostenibilitat del CRAI UB en disposa de públics i ben 

treballats associats a:  

 

 Objectius prioritaris del CRAI 

 Objectius de contribució a la societat 

 Objectius de contribució a la ciutadania en general 

 

Tanmateix la realització d’aquest TFM em permet fer una recomanació senzilla, incorporació 

de la terminologia ODS no només a les pàgines webs, sinó també a les memòries de gestió 

que es publiquen a les biblioteques universitàries. A la majoria de les memòries consultades 

en serien fàcilment identificables, per exemple, com es demostra en aquest exercici pràctic 

realitzat:  
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ODS  META   EXEMPLES D’ACCIONS DESCRITES A LES MEMÒRIES DE 
GESTIÓ 

4 
 

4.3  - Formació a persones amb discapacitat intel·lectual  

4.4  - Formació sobre competències informacionals i digitals a l’estudiantat 

5 
 

5.1  - Compra de fons bibliogràfic sobre igualtat de gènere  

5.1  -Suport a Dies Internacional 8M – Dia de la dona – Igualtat de gènere 

7  7.3  - Estalvi / contenció del consum energètic  

9 
 

9.5   - Suport als Repositoris institucionals 

9C  - Canvis a noves plataformes de serveis bibliotecaris 

10  10.2  - Formació a persones amb discapacitat intel·lectual  

11 
 

11.4  - Digitalitzacions de fons de reserva  

11.4  - Exposicions i mostres bibliogràfiques 

12 
 

12.5  - Reciclatge de bolígrafs, piles, bombetes i paper 

12.5  - Intercanvi de llibres i donació (Bookcrossing, Bufet llibre) 

12.5  - Intercanvi de publicacions periòdiques, Projectes de préstec 

interbibliotecari 

12.7  - Informació sobre els  pressupostos de la biblioteca  

16 
 

16.1  - Presentació de llibres: ex. sobre refugiats 

16.6  - Informació sobre nous convenis 

16.6  - Informació sobre els  pressupostos de la biblioteca  

16.6  - Actes de les Comissions de Biblioteca 

16.10  - Difusions de la Setmana de l’Accés Obert 

17 
 

17.1    - Projectes de cooperació en països en desenvolupament  

17.7  - Projectes de cooperació en països en desenvolupament  

17.16  - Guies sobre els mateixos ODS  
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Abordant ara les conclusions en relació a la detecció del suport a l’Agenda 2030 i els ODS en 

els instruments de gestió de les universitats públiques, com ja hem apuntat en el 

desenvolupament Fase 3, podem concloure que:  

 

- la mateixa transversalitat de l’Agenda 2030, fa que els desplegament es faci des de  

diferents estructures organitzatives a la universitat (vicerectorats, oficines i serveis o 

fundacions, per exemple) 

 

- també és un fet que els instruments de gestió on s’incorpora el compromís amb l’Agenda 

2030 es vehicula no només en plans estratègics, sinó també en altres instruments de gestió, o 

en plans sectorials com el pla d’igualtat o pla de sostenibilitat, i alhora, també s’ha incorporat 

als mecanismes de rendició de comptes de la universitat, ja sigui per exemple, des dels 

Portals de la transparència o a través de les memòries anuals de responsabilitat social 

universitàri 

 

Traslladant ara la comparativa entre instruments de gestió de la biblioteca universitària (ex: 

mostra de les 5 biblioteques amb plans estratègics vigents amb incorporació d’Agenda 

2030/ODS) en relació a les universitats, ens trobem amb una total concordança entre 

ambdues, ja sigui per què la universitat té el pla estratègic vigent, o bé per què té instruments 

de gestió alternatius.  
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BIBLIOTECA   UNIVERSITAT 

UB  Pla estratègic UB2030 en elaboració, però hi ha altres instruments de 
gestió  
Document marc (metes) Agenda 2030 de la Universitat de Barcelona 
Informe de sostenibilitat. El compromís de la Universitat de Barcelona 
amb els ODS (2018-2019) 

UGR  Pla estratègic en elaboració - Horizonte 2031 
Però està actualment hi ha el Plan Director UGR 2021  

UMA  Plan Estratégico de Universidad de Málaga 2017-2019 (ja estava 
anomenat ODS) 
IV Plan Estratégico de Universidad de Málaga - en procés d’elaboració  

UNED  Plan Estratégico 2019-2022 

UZ  Aportando valor para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible 
(2018)  
Plan de Sostenibilidad  2011-2030 (elaborat el 2018 però que inclou les 
accions anteriors als ODS) 

 

També, pel que fa al concepte de sostenible / sostenibilitat podem concloure que es troba 

fortament arrelat a la institució universitària allotjat tant a l’estratègia d’universitat saludable, 

sostenible medioambientalment o a les infraestructures. I pel que fa a les biblioteques, 

recordem que la majoria dels plans estratègics (vigents o no) tenen inclòsa la gestió o 

estratègia la sostenibilitat (sobretot per la vessant mediambiental).  

 

Si fem la relació a la inversa la comparativa entre universitat amb incorporació d’Agenda 

2030/ODS de manera exhaustiva -amb plans estratègics o altres instruments de gestió –en  

relació a les seves biblioteques universitàries, trobem que no sempre hi ha aquesta correlació 

directa; per posar alguns exemples discordants aclaridors:  

 

- Ja sigui per la coincidència/parèntesi temporal en un any marcat per la situació excepcional 

de la pandèmia i de la no presencialitat,  per exemple, els plans estratègics de les biblioteques 

de la Universidad de Sevilla o de la Universitat Politècnica de Catalunya, que han finalitzat 

els seus plans l’any 2020, amb la possibilitat de ser continuats per nous plans (atesa la 

tradició d’aquestes biblioteques universitàries); la UPC 49  i la US 50 

                                                                 
49  - A la UPC el darrer pla estratègic és Enginy20 6è Pla Estratègic 2015-2020; i actualment els mateixos eixos 

s’estan continuant en els Objectius i projectes clau de Direcció 2021 
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- Altres casos a comentar seria el cas de la Biblioteca de la Universidad de Cantabria, que el 

seu darrer pla és el del 2015-2018, o el cas de la Biblioteca de la Universidad Rey Juan 

Carlos, que malgrat ser molt activa en les activitats i la difusió relacionades amb l’Agenda 

2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible51, no ofereix cap instrument de gestió a 

la seva pàgina web. 

 

- Aquí ademés caldria incorporar les biblioteques universitàries que o bé no disposen de plans 

estratègics o bé tampoc no s’ha pogut detectar cap bona pràctica vinculada a el suport de 

l’Agenda 2030 i els ODS. 

 

De tota manera i per concloure, en ambdós casos (a la biblioteca i a la universitat pública) es 

poden observar dues velocitats d’implementació de l’Agenda 2030 i els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible, però existeix una diferència important: la universitat també un 

percentatge més alt d’instruments de gestió vigents (plans estratègics o altres) en el suport de 

l’Agenda 2030. 

 

Tenen a veure en aquesta implementació, dos fets destacables d’índole diferent,  així com el  

paper de CRUE, i la Comisión de Crue Universidades Españolas para la Agenda 2030, creada  

el 2019 52 i que ha anat fent camí a les universitats espanyoles, així com l’acompanyament de  

les lleis de la transparència. 

 

El juny del 2021, un cop ja ha transcorregut un terç del rellotge de la implementació 

l’Agenda 2030, hi ha veus que ja es mostren escèptiques a la consecució dels Objectius del 

Desenvolupament Sostenible en el termini acordat. L’arribada inesperada de la Covid-19 ha 

obligat en molts aspectes (no només sanitaris) a prioritzar algunes de les accions previstes.  

 

Liu Zhenmin, Secretari General Adjunt d’Assumptes Econòmics i Socials de les Nacions 

Unides, recorda i reforça en aquests moments els valors de l’Agenda 2030  

                                                                                                                                                                                                       
50  - A la US, el Plan Estratégico 2020 que abarca el període 2016-2020, és el 3er pla estratègic  
51  .‐ García Rodríguez, M. (2020). La implementación de los ODS de la Agenda 2030 en las bibliotecas 

universitarias. Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 35(120), 101-121.    
       https://www.aab.es/app/download/33482372/Bibliotecas-Bolet%C3%ADn-120+-+101-121.pdf    
52  .‐ I anteriorment la Comisión Sectorial Crue-Sostenibilidad creada el 2009  
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“Mientras que el compromiso con el propósito y los principios de las Naciones Unidas y la 

Agenda 2030 continúa firme, la pandemia de la COVID-19 es un claro recordatorio de la 

necesidad de cooperación y solidaridad mundial, de fortalecer nuestros esfuerzos para no 

dejar a nadie atrás y forjar las vías de transformación necesarias para crear un mundo más 

habitable” (p. 3) 53
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Annex 1 – Espanya al Sustainable Development Report 2021  
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Annex 2 – Classificació de les universitats espanyoles segons la CRUE 
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Annex 3 -  Anàlisi des de la biblioteca: comparativa ODS i metes (IFLA, UB, UAB, UZ) 

 
METES ODS  IFLA  PLA 

SOSTENIBILITAT 
CRAI UB  

WEB 
SOSTENIBILITAT 

BIBLIOTEQUES UAB 

PLAN 
ESTRATÉGICO 
BIBLIOTECA 

UNIZAR 

1.4 Garantir que tots els homes i dones, en particular els pobres i els més vulnerables, 
tinguin els mismes drets als recursos econòmics, així com l’accés als serveis bàsics, la 
propietat i el control de les terres i altres béns, la herència, els recursos naturals, les noves 
tecnologies i els serveis econòmics, inclòs el microfinançament.

X    

2.3 Duplicar la productivitat agrícola i els ingressos dels productes d’aliments en petita 
escala, en particular les dones, els pobles indígenes, els agricultors familiars, els pastors i els 
pescadors, entre altres coses mitjançant un accés segur i equitatiu a les terres, a altres 
recursos de producció i insums, coneixements, serveis financers, mercats i oportunitats per a 
la generació de valor afegit i llocs de treball no agrícoles

X    

2.C Adoptar mesures per assegurar el bon funcionament dels mercats de productes bàsics 
alimentaris i els seus derivats i facilitar l’accés oportunitat a informació sobre els mercats, 
en particular sobre les reserves d’aliments, fins a ajudar a limitar l’extrema volatilitat dels 
preus dels aliments 

X    

3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats.  X   

3.4 Reduir un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles mitjançant la 
prevenció i el tractament i promoure la salut mental i el benestar

X    

3.7 Garantir l’accés universal als serveis de salut sexual i reproductiva, inclosos la 
planificació de la família, informació i educació, i la integració de la salut reproductiva en 
les estratègies i els programes nacionals 

X    

3.D Reforçar la capacitat de tots els països, en particular els països en desenvolupament, en 
matèria d'alerta primerenca, reducció de riscos i gestió dels riscos per a la salut nacional i 
mundial 

X X   

4.3 Assegurar l’accés en condicions d’igualtat per a tots els homes i dones a una formació 
tècnica, professional i superior de qualitat, inclòs l’ensenyament universitari

 X X  

4.4 Augmentar considerablement el nombre de joves i adults que tenen les competències 
necessàries, en particular tècniques i professionals, per accedir a l’ocupació, el treball 
decent i l’emprenedoria

X  X  
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METES ODS  IFLA  PLA 
SOSTENIBILITAT 

CRAI UB  

WEB 
SOSTENIBILITAT 

BIBLIOTEQUES UAB 

PLAN 
ESTRATÉGICO 
BIBLIOTECA 

UNIZAR 

4.5 Eliminar les disparitats de gènere en l’educació i garantir l’accés en condicions 
d’igualtat a les persones vulnerables, incloses les persones amb discapacitat [...

 X   

4.6 Assegurar que tots els joves i una proporció considerable dels adults, tant homes com a 
dones, estiguin alfabetitzats i tinguin nocions elementals d’aritmètica

X    

4.7 Garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a 
promoure el desenvolupament sostenible, a través, entre d’altres, de l’educació per al 
desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la 
igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i 
la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament 
sostenible. 

  X  

5.1 Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tot el món.  X X  

5.B Millorar l’ús de la tecnologia instrumental, en particular les tecnologies de la 
informació i la comunicació, per tal de promoure l’empoderament de les dones. 

X X  X
(Competencias 

Digitales) 

6.4  Augmentar substancialment la utilització eficient dels recursos hídrics a tots els sectors, 
i assegurar la sostenibilitat de l’extracció i del subministrament d’aigua potable per tal de 
fer front a l’escassetat d’aigua i reduir substancialment el nombre de persones que pateixen 
d’escassetat d’aigua

 X 
Annex sí , però no dins 

OS1 

  

6.6  Protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l’aigua, inclosos boscos, muntanyes, 
aiguamolls, rius, aqüífers i llacs 

 X 
Annex sí , però no dins 

OS1

  

7.2 Augmentar substancialment el percentatge d’energia renovable en el conjunt de fonts 
d’energia. 

  X  

7.3 Duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica.  X   

8.2 Lograr nivells més elevats de productivitat econòmica mitjançant la diversificació, la 
modernització tecnològica i la innovació, entre altres coses centrant-se en els sectors amb 
gran valor afegit i un ús intensiu de la mà de l’obra

X   X
(Acceso abierto) 
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METES ODS  IFLA  PLA 
SOSTENIBILITAT 

CRAI UB  

WEB 
SOSTENIBILITAT 

BIBLIOTEQUES UAB 

PLAN 
ESTRATÉGICO 
BIBLIOTECA 

UNIZAR 

8.3 Promoure polítiques orientades al desenvolupament que recolzin les activitats 
productives, la creació de llocs de treball decents, l’emprenedoria, la creativitat i la 
innovació, i fomentar la formalització i el creixement de les microempreses i les petites i 
mitjanes empreses, fins i tot mitjançant l’accés a serveis financers

X    

8.8 Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i protegit per a totes les 
persones treballadores […]

 X X  

9.4 Modernitzar les infraestructures [...] usant els recursos amb més eficàcia i promovent 
l’adopció de tecnologies i processos industrials nets i racionals ambientalment

 X   

9.5 Augmentar la investigació científica i millorar la capacitat tecnològica dels sectors 
industrials de tots els països, en particular els països en desenvolupament, entre altres coses 
fomentant la innovació i augmentant considerablement, d’aquí a 2030, el nombre de 
persones que treballen en investigació i desenvolupament per milió d’habitants i els 
despeses dels sectors públics i privats en investigació i desenvolupament

X   X
(Acceso abierto) 

9.C Augmentar significativament l'accés a la tecnologia de la informació i les 
comunicacions [...]  

X  X X
(Acceso a las 

tecnologías de la 
información y 
comunicación) 

10.2 Potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, 
independentment de l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació 
econòmica o altra condició

 X X  

10.3 Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels resultats, també eliminant 
les lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislació, polítiques i mesures 
adequades a aquest efecte.

 X   

11.3 Augmentar la urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de planificar i 
gestionar de manera participativa, integrada i sostenible els assentaments humans a tots els 
països. 

  X  
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METES ODS  IFLA  PLA 
SOSTENIBILITAT 

CRAI UB  

WEB 
SOSTENIBILITAT 

BIBLIOTEQUES UAB 

PLAN 
ESTRATÉGICO 
BIBLIOTECA 

UNIZAR 

11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del 
món 

X X X X
 (Salvaguarda del 

patrimonio 
cultural) 

11.6 Reduir l’impacte ambiental negatiu per càpita [...], amb especial atenció a la qualitat de 
l’aire, així com a la gestió dels residus [...] i d’altre tipus.

 X   

11.B Augmentar considerablement el nombre de ciutats i assentaments humans que 
adoptaran i implementaran polítiques i avions integrats per promoure la inclusió, l’ús 
eficient dels recursos, la mitigació del canvi climàtic i l’adaptació a ell i la resistència 
davant els desastres , i desenvolupar i posar en pràctica, en consonància amb el Marc de 
Sendai per a la Reducció del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestió integral dels riscos 
de desastre a tots els nivells

X    

12.2 Assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.  X   

12.5 Disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de 
prevenció, reducció, reciclatge i reutilització 

 X   

12.6 Encoratjar les empreses [...] a adoptar pràctiques sostenibles i a incorporar informació 
sobre la sostenibilitat en el seu cicle de presentació d’informes.

 X   

12.8 Assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i conscienciació pertinents 
per al desenvolupament i els estils de vida sostenibles [...]. 

 X   

13.3 Millorar l’educació, la conscienciació i la capacitat humana i institucional en relació 
amb la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a aquest, la reducció dels efectes i l’alerta 
primerenca 

X X   

15.1 Vetllar per la conservació, el restabliment i l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres i 
els ecosistemes interiors d’aigua dolça i els serveis que proporcionen, en particular els 
boscos, els aiguamolls, les muntanyes i les zones àrides, d’acord amb les obligacions 
marcades pels acords internacionals. 

 X   

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.  X X  

16.10 Garantir l’accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de 
conformitat amb les lleis nacionals i els acords internacionals.

X X X  
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METES ODS  IFLA  PLA 
SOSTENIBILITAT 

CRAI UB  

WEB 
SOSTENIBILITAT 

BIBLIOTEQUES UAB 

PLAN 
ESTRATÉGICO 
BIBLIOTECA 

UNIZAR 

17.1 Enfortir la mobilització de recursos interns, també mitjançant la prestació de suport 
internacional als països en desenvolupament, a fi de millorar la capacitat nacional per a 
recaptar ingressos fiscals i d’altra índole 

 X 
 Annex sí, però no dins 

OG1

  

17.6 Millorar la cooperació regional i internacional Nord-Sud, Sud-Sur i triangular en 
matèria de ciència, tecnologia i innovació i l’accés a aquestes, i augmentar l’intercanvi de 
coneixements en condicions mutuament convenients, fins i tot millorant la coordinació entre 
els mecanismes existents, en particular a nivell de les Nacions Unides, i mitjançant un 
mecanisme mundial de facilitació de la tecnologia 

X   X
(Acceso abierto) 

17.7 Promoure el desenvolupament, així com la transferència, divulgació i difusió [...] als 
països en desenvolupament en condicions favorables, incloent condicions concessionàries i 
preferencials, de mutu acord.

 X   

17.8 […] Augmentar l’ús de tecnologies instrumentals, en particular de les tecnologies de la 
informació i la comunicació 

X X X X
(Competencias 

Digitales) 

17.17 Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en els àmbits públic, 
publicoprivat i de la societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de 
recursos dels partenariats

  X  
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Annex 4 -  Anàlisi de la universitat cap a la biblioteca: comparativa ODS i metes (Esbós)  

 

UNIVERSITAT SIGLES  DOCUMENT / PÀGINA WEB ODS 

UNIVERSIDAD DE 
ALCALÁ  

UAH  El desarrollo sostenible de la UAH y los ODS de las 
Naciones Unidas 
 
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/vivir-la-
uah/participacion/cooperacion-voluntariado/direccion-de-
cooperacion-al-desarrollo/.galleries/Cooperacion/plan-
sostenibilidad-UAH.pdf 
 

ODS 4 
En coordinación con la Biblioteca de la Universidad de Alcalá, se ofrecen 
servicios adaptados de préstamo ampliado, reproducción y digitalización 
de documentos y préstamo de equipamiento accesible 
 
ODS 11 
Conservación del patrimonio cultural 
También  se  están  mejorando  los  sistemas  educativos,  adaptando  las  
salas  de  estudio,  las  bibliotecas,  tanto  para  el  reciclaje  de  residuos,  
para  mejorar  iluminaciones,  evitar  pérdidas  de  agua  y  sistemas  
calefactorios,  etc. 

UNIVERSIDAD DE 
BURGOS  

UBU  ODS 2030
 
https://www.ubu.es/portal-de-transparencia/agenda-2030-
en-la-ubu/educacion-de-calidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.ubu.es/portal-de-transparencia/ods-2030/ods-
11-ciudades-y-comunidades-sostenibles 
 
 

ODS 4 
Recursos educativos para personas que no estudian en la Universidad 
La Universidad de Burgos ofrece múltiples recursos para personas que no 
estudian en la Universidad a través de programas que abren la institución 
a toda la población. 
    • UBU Abierta. Este programa ofrece multitud de cursos tanto de forma 
online como presencial.  
    • Bibliotecas abiertas para personas que no forman parte de la 
institución.  
https://www.ubu.es/portal-de-transparencia/agenda-2030-en-la-
ubu/educacion-de-calidad 
ficheros adjuntos  
 
ODS 11  
Bibliotecas 
Las Bibliotecas de la Universidad de Burgos cuentan con acceso a los 
fondos bibliográficos para las personas que no pertenecen a esta 
institución académica. De esta manera, estas personas tienen acceso, de 
forma gratuita, a los volúmenes de las Bibliotecas. 
    • Acceso a Bibliotecas 

UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA  

UCO 
 

Contribución de la UCO a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible  
https://www.uco.es/rsu/objetivos-de-desarrollo-sostenible-

ODS 4
4.4. Competencias para acceder al empleo. 
4.5. Disparidad de género y colectivos vulnerables 
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UNIVERSITAT SIGLES  DOCUMENT / PÀGINA WEB ODS 

ods
https://www.uco.es/rsu/ods-4 
 
 
https://www.uco.es/rsu/ods-9 
 
 
https://www.uco.es/rsu/ods-11 
 
https://www.uco.es/rsu/ods-12 
 

4.A. Instalaciones educativas inclusivas y seguras.
4.B. Becas para enseñanza superior 
4.C. Cualificación de docentes. 
 
ODS 9 
9.C. Acceso a TIC e internet. 
 
ODS 11 
11.4. Patrimonio cultural y natural. 
 
ODS 12 
12.7. Adquisiciones públicas sostenibles.

UNIVERSIDAD DE LEÓN ULE  Unileon Objetivos de Desarrollo Sostenible
 
https://ods.unileon.es/ 
 
 

ODS 4
4.3. Oportunidades de aprendizaje continuo 
4.3.1. Ofrecemos acceso a recursos educativos por ej., ordenadores, 
biblioteca, cursos en línea, y acceso a clases, para aquellos que no 
estudian en nuestra universidad 
Carné de usuario externo de la Biblioteca de la Universidad

UNIVERSITAT POMPEU 
FABRA  

UPF  Memòria de sostenibilitat: curs 2018-2019
 
https://www.upf.edu/web/memoria-sostenibilitat-2018-
2019/ods 
 

ODS 4 
Oferir recursos educatius per a les persones que no estudien a la 
universitat 
La UPF, oberta al món local i global:  Espais de la Biblioteca, UPF 
Sènior i MOOC, Lliga de Debat en centres penitenciaris

UNIVERSIDAD PAÍS 
VASCO / EHU 

UPV / EHU  Panel de indicadores de desarrollo sostenible de la 
UPV/EHU  
 
https://www.ehu.eus/documents/4736101/11938005/EHU
agenda2030-Panel-Indicadores.pdf/cd1e90df-521d-504a-
295f-ea5e3a196759 
 

ODS 4 
12. Grado de satisfacción del alumnado con la UPV/EHU  
Instal.lacions – Biblioteca, laboratoris, etc. 
 
ODS 13 
47. Número de investigaciones en materia de Cambio Climático 
Búsqueda en bases de datos de publicaciones científicas en las que figure 
en el título o palabras clave ‘climate change’ (WoS i Scopus)

UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA 

UV  Estrategia ODS 2024 Universitat de València
 
https://www.uv.es/uvsostenible/ESTRATEGIA2024.pdf 
 

Ordenación de las propuestas de Actuaciones recogidas a lo largo del 
2020 
 
ODS 01 
Fin de la pobreza 
Orden de preferencia en la Biblioteca de la UV para alumnos con menos 
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UNIVERSITAT SIGLES  DOCUMENT / PÀGINA WEB ODS 

poder adquisitivo. 
 
ODS 04 
Educación de calidad 
Fomentar y visibilizar el papel de las bibliotecas y centros de 
documentación que la UV posee, y el papel que estos tienen en el acceso a 
la información y la formación.

UNIVERSIDAD DE VIGO UVigo  Memoria de RSU do 2019 
 
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/pagina/sh
ow/47?_locale=es 
 

Capítulo 7. Compromiso coa sociedade (p.176-178)
7.5 Servizos de biblioteca 
 
ODS 4 -  Estadística fondos, colección, bibliotecas….  
 
ODS 16 – Cooperación de Rebiun, Dialnet, PI… 
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Annex 5- Gestió universitària:  desplegament de l’Agenda 2030 i els ODS a les estructures organitzatives  

UNIVERSITAT CCAA COOP. I 
VOLUNT. 

REL.
INTERNAC. 

IGUALTAT
/ INCLUSIÓ 

MEDI AMBIENT 
SALUT 

INFRAESTRUCT. RESP. SOCIAL PLA. 
ESTRATÈGIC 

WEB 
PRÒPIA 

Universidad de 
Almería 
 

Andalusia   Vicerrectorado 
de 
Internacionaliz
ación  

 Vicerrectorado de 
Deportes, 
Sostenibilidad y 
Universidad 
Saludable 

   NO 

Universidad de 
Cádiz  

Andalusia    Vicerrectorado 
de 
Internacionaliz
ación 
 
Oficina de 
Cooperación 
Internacional 

 Oficina para la 
Sostenibilidad 

 Delegación del 
Rector para las 
Políticas de 
Responsabilidad 
Social y 
Corporativa 

 SI 

Universidad de 
Córdoba 

Andalusia  Área de 
Cooperación y 
Solidaridad 

  Vicerrector de 
Coordinación, 
Infraestructuras y 
Sostenibilidad 

Vicerrector de 
Coordinación, 
Infraestructuras y 
Sostenibilidad 

Responsabilidad 
social 
universitaria 

 SI 

Universidad de 
Granada  

Andalusia    
 

Vicerrectorado 
de Igualdad, 
Inclusión y 
Sostenibilidad 

   Vicerrectorado de 
Política 
Institucional y 
Planificación 
 
Dirección de 
Planificación 
Estratégica 

NO 

Universidad de 
Huelva 

Andalusia   Servicio de 
Relaciones 
Internacionales

 Consejo para el 
Impulso del 
Desarrollo 
Sostenible

  Vicerrectorado de 
Planificación 
Estratégica, 
Calidad e Igualdad 

NO 
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UNIVERSITAT CCAA COOP. I 
VOLUNT. 

REL.
INTERNAC. 

IGUALTAT
/ INCLUSIÓ 

MEDI AMBIENT 
SALUT 

INFRAESTRUCT. RESP. SOCIAL PLA. 
ESTRATÈGIC 

WEB 
PRÒPIA 

Universidad de 
Jaén 

Andalusia    Secretariado de 
Compromiso 
Social y de la 
Unidad de 
Igualdad 

Secretariado de 
Universidad 
Sostenible y 
Saludable  

Servicio de Obras, 
Mantenimiento y 
Vigilancia de 
Instalaciones  
 
Eficiencia Energética 
y ODS 

 Vicerrectorado de 
Estrategia y 
Gestión del 
Cambio 

NO 

Universidad de 
Málaga 

Andalusia     Vicerrectorado de 
Smart-Campus  
 
Sostenibilidad  

   SI 

Universidad 
Pablo de Olavide

Andalusia     Delegación del 
Rector para el 
Campus Sostenible 

   NO 

Universidad de 
Sevilla  

Andalusia  Oficina de 
Cooperación al 
Desarrollo 

Vicerrectorado 
de Servicios 
Sociales, 
Campus 
Saludable, 
Igualdad y 
Cooperación

     SI 

Universidad de 
Zaragoza  

Aragó    Unidad Técnica de 
Construcciones y 
Energía 
 
Oficina Verde 

Unidad Técnica de 
Construcciones y 
Energía 
 
Oficina Verde

Vicerrectorado de 
Cultura y 
Proyección 
Social 

 SI 

Universidad de 
Oviedo  

Astúries       Vicerrectorado de 
Acción Transversal 
y Cooperación con 
la Empresa 

NO 
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UNIVERSITAT CCAA COOP. I 
VOLUNT. 

REL.
INTERNAC. 

IGUALTAT
/ INCLUSIÓ 

MEDI AMBIENT 
SALUT 

INFRAESTRUCT. RESP. SOCIAL PLA. 
ESTRATÈGIC 

WEB 
PRÒPIA 

Universidad de 
Las Palmas de 
Gran Canaria 

Canàries    Director de 
Sostenibilidad 
 
ULPGC Sostenible 
- calidad ambiental 
y desarrollo 
sostenible 

   NO 

Universidad de 
La Laguna 

Canàries ULL solidaria -
Voluntariado  

  Vicerrectorado de 
Infraestructuras y 
Sostenibilidad 
 
Campus i 
sostenibilidad 

Vicerrectorado de 
Infraestructuras y 
Sostenibilidad 
 

  NO 

Universidad de 
Cantabria 

Cantàbria  Área de 
Cooperación 
Internacional 
para el 
Desarrollo 

 Área de 
Igualdad, 
Conciliación y 
Responsabilida
d Social

Vicerrectorado de 
Campus, 
Sostenibilidad y 
Transformación 
Digital

 
Vicerrectorado de 
Cultura y 
Participación 
Social 

 NO 

Universidad de 
Burgos 

Castella i 
Lleó  

 Vicerrectorado 
de 
Internacionaliz
ación, 
Movilidad y 
Cooperación 

 Vicerrectorado de 
Campus y 
Sostenibilidad 
 
UBU Verde 

Vicerrectorado de 
Campus y 
Sostenibilidad 
 

  SI 

Universidad de 
León 

Castella i 
Lleó  

Área de 
Cooperación 
Universitaria al 
Desarrollo 

 Área de Calidad 
Ambiental y 
Universidad 
Saludable 

Vicerrectorado de 
Infraestructuras y 
Sostenibilidad del 
Campus 

Vicerrectorado de 
Infraestructuras y 
Sostenibilidad del 
Campus 

  SI 

Universidad de 
Salamanca 

Castella i 
Lleó  

  Oficina Verde    Consejo Social SI 
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UNIVERSITAT CCAA COOP. I 
VOLUNT. 

REL.
INTERNAC. 

IGUALTAT
/ INCLUSIÓ 

MEDI AMBIENT 
SALUT 

INFRAESTRUCT. RESP. SOCIAL PLA. 
ESTRATÈGIC 

WEB 
PRÒPIA 

Universidad de 
Valladolid 

Castella i 
Lleó  

  Sostenibilidad 
UVA 

   Jefe de Gabinete 
del Rector, 
Proyección 
Territorial y 
Agenda 2030 

SI 

Universidad de 
Castilla-La 
Mancha 

Castella la 
Manxa  

      Fundación General 
de la UCLM 

SI 

Universitat 
Autònoma de 
Barcelona 

Catalunya      Vicerectorat de 
Campus, 
Sostenibilitat i 
Territori 
 
Mobilitat 
Sostenible  

 Responsabilitat 
Social 
Universitària  

Fundació UAB NO 

Universitat de 
Barcelona 

Catalunya    Vicerectorat 
d’Igualtat i 
Acció Social 

Oficina de 
Seguretat, Salut i 
Medi Ambient 

  Comissió de 
Desenvolupament 
Sostenible de la 
Universitat de 
Barcelona 
 
Fundació 
Solidaritat UB  

SI 

Universitat 
Politècnica de 
Catalunya 

Catalunya   Vicerectorat de 
Relacions 
Internacionals. 
Gabinet de 
Planificació, 
Avaluació i 
Qualitat. 

Vicerectorat de 
Compromís 
Social i Igualtat 

  Responsabilitat 
social 

Vicerectorat de 
Política 
Universitària 

SI 

Universitat 
Pompeu Fabra  

Catalunya     UPF Sostenible  
UPF Saludable 

 Vicerectorat de 
Compromís 
Social i 
Sostenibilitat

 NO 



96 

UNIVERSITAT CCAA COOP. I 
VOLUNT. 

REL.
INTERNAC. 

IGUALTAT
/ INCLUSIÓ 

MEDI AMBIENT 
SALUT 

INFRAESTRUCT. RESP. SOCIAL PLA. 
ESTRATÈGIC 

WEB 
PRÒPIA 

Universitat de 
Girona  

Catalunya       Àrea de Sostenibilitat Vicerectorat de 
Territori i 
Compromís 
Social  
 
Compromís 
social

 NO 

Universitat de 
Lleida 

Catalunya     Coordinació de 
Compromís 
Social, Igualtat 
i Cooperació 

Comissió de 
Sostenibilitat i 
Emergència 
Climàtica 

Vicerectorat 
d'Infraestructures 

Comissió 
Responsabilitat 
Social 
Corporativa 

 SI 

Universitat 
Rovira i Virgili 

Catalunya     Medi ambient URV   Oficina de 
Compromís 
Social 

 NO 

Universidad de 
Alcalá 

Comunitat de 
Madrid 

Dirección de 
Cooperación al 
Desarrollo 

  Delegado del 
Rector para la 
Sostenibilidad y 
Calidad Ambiental 

 Vicerrectorado de 
Políticas de 
Responsabilidad 
Social y 
Extensión 
universitaria 
 
Compromiso 
social  

Oficina 
Universitaria de 
Aprendizaje-
Servicio 

NO 

Universidad 
Autónoma de 
Madrid  

Comunitat de 
Madrid 

Oficina de 
Acción Solidaria 
y Cooperación. 

  Vicerrectorado de 
Campus y 
Sostenibilidad 
 
UAM: Sostenible – 
Saludable – 
Solidaria 
UAM: Formación e 
Innovación A2030 

 Vicerrectorado de 
Relaciones 
Institucionales 
 
Responsabilidad 
Social y Cultura. 

 SI 
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UNIVERSITAT CCAA COOP. I 
VOLUNT. 

REL.
INTERNAC. 

IGUALTAT
/ INCLUSIÓ 

MEDI AMBIENT 
SALUT 

INFRAESTRUCT. RESP. SOCIAL PLA. 
ESTRATÈGIC 

WEB 
PRÒPIA 

Universidad 
Carlos III de 
Madrid 

Comunitat de 
Madrid 

     Vicerrectorado de 
Relaciones 
Institucionales y 
Desarrollo 
Sostenible

 SI 

Universidad 
Complutense de 
Madrid  

Comunitat de 
Madrid 

    Vicerrectorado de 
Tecnología y 
Sostenibilidad 

Fundación 
Complutense 

 SI 

Universidad 
Politécnica de 
Madrid  

Comunitat de 
Madrid 

   UPM Sostenible      SI 

Universidad Rey 
Juan Carlos 

Comunitat de 
Madrid 

      Vicerrectorado de 
Planificación y 
Estrategia 

SI 

Universidad 
Pública de 
Navarra  

Comunitat 
Foral de 
Navarra  

 Vicerrectorado 
de Relaciones 
Internacionales 
y Cooperación 

     NO 

Universitat 
d’Alacant  

Comunitat 
Valenciana  

 Servicio 
Relaciones 
Internacionales 

     NO 

Universidad 
Miguel 
Hernández de 
Elche 

Comunitat 
Valenciana  

Área de 
Cooperación al 
Desarrollo y 
Voluntariado 

Vicerrectorado 
de Relaciones 
Internacionales 

Vicerrectorado 
de Inclusión, 
Sostenibilidad y 
Deportes 

UMH Sostenible      SI 

Universitat 
Jaume I 

Comunitat 
Valenciana  

Oficina de 
Cooperació al 
Desenvolupame
nt i Solidaritat 

Vicerectorat 
d'Internacional
ització i 
Cooperació 

 Oficina de 
Prevenció i Gestió 
Mediambiental 

 Vicerectorat 
d'Estudiantat i 
Compromís 
Social 

 NO 
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UNIVERSITAT CCAA COOP. I 
VOLUNT. 

REL.
INTERNAC. 

IGUALTAT
/ INCLUSIÓ 

MEDI AMBIENT 
SALUT 

INFRAESTRUCT. RESP. SOCIAL PLA. 
ESTRATÈGIC 

WEB 
PRÒPIA 

Universitat 
Politècnica de 
València 

Comunitat 
Valenciana  

     Vicerrectorado de 
Responsabilidad 
Social y 
Cooperación 

 NO 

Universitat de 
València 

Comunitat 
Valenciana  

  Vicerrectorado 
de Igualdad, 
Diversidad y 
Sostenibilidad 

UV Sostenibilidad     NO 

Universidad 
Internacional 
Menéndez 
Pelayo 

Estat       Aprendizaje y 
Servicio 

NO 

Universidad 
Nacional de 
Educación a 
Distancia 

Estat  Vicerrectorado 
de 
Internacionaliz
ación 

     SI 

Universidad de 
Extremadura 

Extremadura  Oficina de 
Cooperación y 
Acción Solidaria 

  Campus 
Sustentabilidades 

   NO 

Universidade da 
Coruña 

Galícia  Vicerrectorado 
de 
Internacionaliz
ación y 
Cooperación 

 UDC Saudable de 
la Universidade da 
Coruña  
 
Oficina de Medio 
Ambiente 

Vicerrectorado de 
Infraestructuras y 
Sostenibilidad 

  SI 

Universidade de 
Santiago de 
Compostela  

Galícia    Oficina de Medio 
Ambiente  

   NO 
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UNIVERSITAT CCAA COOP. I 
VOLUNT. 

REL.
INTERNAC. 

IGUALTAT
/ INCLUSIÓ 

MEDI AMBIENT 
SALUT 

INFRAESTRUCT. RESP. SOCIAL PLA. 
ESTRATÈGIC 

WEB 
PRÒPIA 

Universidad de 
Vigo 

Galícia      Vicerreitoría de 
Responsabilidade 
Social, 
Internacionalizaci
ón e Cooperación

 SI 

Universitat de les 
Illes Balears  

Illes Balears   Oficina de 
Cooperació al 
Desenvolupame
nt i Solidaritat 
de la UIB 

  Delegat del Rector 
d'Universitat 
Saludable i 
Campus 
 
Oficina 
d’Universitat 
Saludable i 
Sostenible 

  Vicerectorat de 
Planificació 
Estratègica, 
Internacionalització 
i Cooperació 

NO 

Universidad de 
La Rioja 

La Rioja    Oficina de 
Sostenibilidad 

   NO 

Euskal Herriko 
Unibertsitatea 

País Basc       Sostenibilidad y 
Compromiso 
Social  

 SI 

Universidad de 
Murcia 

Múrcia    Campus sostenible 
y saludable  

 Vicerrectorado de 
Responsabilidad 
Social y 
Transparencia 

 SI 

Universidad 
Politécnica de 
Cartagena 

Múrcia     Área de 
Infraestructuras y 
Sostenibilidad 

  NO 
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Annex 6 -  Agenda 2030 i documents públics a les webs de les universitats públiques espanyoles:  instruments de gestió i rendició de comptes 

 
UNIVERSITAT CCAA PLA ESTRATÈGIC

INCORPORARA ODS
ALTRES PLANS / VINCULACIONS MEMÒRIES

Universidad de 
Almería 

Andalusia   Plan estratégico 2021-2024 
(sostenible)  

Plan propio de cooperación internacional (2019)
 
Plan de universidad saludable (2020) 
 
Documento Estratégico: Compromiso de la 
Comunidad Universitaria de la UAL con la 
Sostenibilidad Ambiental (2021) 
 
VI Plan de acción de sostenibildad ambiental de la 
UAL (2021)

 

Universidad de 
Cádiz  

Andalusia   3r Pla estratègic – 2021- ? - en procés 
d’elaboració 

Estrategia Transversal de Responsabilidad Social 
(2016-2020) 
 
(Ve del Desplegament del 2o Plan estratégico 
2015-2020 – actualment prorrogat) 

Memoria de Responsabilidad Social y 
Sostenibilidad de la Universidad de Cádiz 
2019/2020 

Universidad de 
Córdoba 

Andalusia  III Plan Estratégico (2021-2024) - en procés 
d’elaboració 

  

Universidad de 
Granada 

Andalusia  Plan Director UGR 2021
Horizonte 2031  - en procés d’elaboració 

  

Universidad de 
Huelva 

Andalusia  Plan estratégico UHU Horizonte 2021 (2019-
2021) 

Declaración institucional del Consejo de Gobierno 
de la UHU sobre los ODS (26/05/2020) 
 
II Plan de Igualdad 2020-2024 

Memoria de Responsabilidad Social 2019-
2020 : 
Responsabilidad social y objetivos de 
desarrollo sostenible en la Universidad de 
Huelva

Universidad de 
Jaén 

Andalusia  III Plan Estratégico de Universidad de Jaén 
(2021-2025) 

Plan Director de Movilidad Sostenible de la 
Universidad de Jaén 2021-2023  

Informe de Progreso de Responsabilidad 
Social de la Universidad de Jaén. 2018-2019 
(Marzo 2021)
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UNIVERSITAT CCAA PLA ESTRATÈGIC
INCORPORARA ODS

ALTRES PLANS / VINCULACIONS MEMÒRIES

Universidad de 
Málaga 

Andalusia  Plan Estratégico de Universidad de Málaga 
2017-2019 (ja estava anomenat ODS)!!  
 
IV Plan Estratégico de Universidad de Málaga - 
en procés d’elaboració 

 Memoria de Responsabilidad Social 
2018/19 

Universidad 
Pablo de Olavide 

Andalusia  UPO Proyecta: Plan Estratégico 2018-2020  Memòria del curs 2019/2020 – versió 
reduïda vídeo – No consta menció ODS 
Pendent de publicar-se memòria extensa 

Universidad de 
Sevilla  

Andalusia  Plan estratégico de la Universidad de Sevilla 
(2018-2025)

La Universidad de Sevilla por los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (curs 2107/2018)

Memoria del Curso Académico 
2019 - 2020

Universidad de 
Zaragoza  

Aragó  Aportando valor para alcanzar los objetivos de 
desarrollo sostenible (2018)  
 
Plan de Sostenibilidad  2011-2030 (elaborat al 
2018 però que inclou les accions anteriors als 
ODS)

Memoria de Responsabilidad Social 2019 
 
Informe de gestión 2019  

Universidad de 
Oviedo  

Astúries Plan estratégico para el periodo 2018/2022
(sostenible)

 Memoria de responsabilidad social de 2019 
(i també 2017 i 2018) 

Universidad de 
Las Palmas de 
Gran Canaria 

Canàries   Curso Académico 2019-2020

Universidad de 
La Laguna 

Canàries Plan Estratégico Universidad de La Laguna 
(2018-2021) 

Declaración de Política de Sostenibilidad 
Ambiental de la Universidad de La Laguna (2018) 
 
Plan de sostenibilidad  

Memoria Académica del curso 2019/2020 

Universidad de 
Cantabria 

Cantàbria   Plan Estratégico de la Universidad de Cantabria 
(2019 - 2023) 

II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de la 
Universidad de Cantabria (2020-2023) 
 
I Plan Director de Responsabilidad Social (2020-
2023): la contribución de la Universidad de 
Cantabria a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Memoria de Responsabilidad Social 
Universitaria 2019 
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UNIVERSITAT CCAA PLA ESTRATÈGIC
INCORPORARA ODS

ALTRES PLANS / VINCULACIONS MEMÒRIES

Universidad de 
Burgos 

Castella i 
Lleó  

Planificación Acciones equipo de gobierno 
curso 2020-2021  
 

 Informe de actividades equipo de gobierno 
curso 2019-2020 
 
Memoria anual del Centro de Cooperación y 
Acción Solidaria -curso 2019/20 
 
Memoria anual de la Unidad de Igualdad de 
Oportunidades curso 2019/20

Universidad de 
León 

Castella i 
Lleó 

Líneas estratégicas 20-21  Memoria Académica 2019 – 2020 

Universidad de 
Salamanca 

Castella i 
Lleó  

Plan estratégico general 2020-2030 de la 
Universidad de Salamanca  
 

Declaración de Salamanca
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(2018) 

Informe cumplimiento ODS - AGENDA 
2030  (Consejo Social- abril 2021) 

Universidad de 
Valladolid 

Castella i 
Lleó 

Líneas estratégicas de actuación curso 2021-
2022 

 Memoria Académica
2020

Universidad de 
Castilla-La 
Mancha 

Castella – la 
Manxa  

Estrategia UCLM 2020 
(sostenibilidad) 

  

Universitat 
Autònoma de 
Barcelona 

Catalunya   Horitzó 2030 
(sostenible)  

Pla Campus Saludable i Sostenible (2018-2022) 
(vinculat a ODS de referència) 

Memòria del curs acadèmic 2019-2020  

Universitat de 
Barcelona 

Catalunya   Pla Estratègic UB2030  - en procés 
d’elaboració 

Document marc (metes) Agenda 2030 de la 
Universitat de Barcelona 

Informe de sostenibilitat. El compromís de 
la Universitat de Barcelona amb els ODS 
(2018-2019) 
 
Memòria 2019-2020

Universitat 
Politècnica de 
Catalunya 

Catalunya   Pla d'actuacions UPC 2108-2021 Pla Impulsor del Compromís Social de la UPC 
(novembre 2020) 

Informe rector (2021)
 
Memòria 2019-2020  
 
Informe de gestió de la UPC 2020 

Universitat 
Pompeu Fabra  

Catalunya   Pla estratègic 2016-2025 
(sostenibilitat) 

Pla d’inclusió de les persones amb necessitats 
especials i en risc d’exclusió  socioeconòmica a la 
UPF 2017-2021  

Memòria de sostenibilitat: curs 2018-2019 
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UNIVERSITAT CCAA PLA ESTRATÈGIC
INCORPORARA ODS

ALTRES PLANS / VINCULACIONS MEMÒRIES

Universitat de 
Girona  

Catalunya   UDG 2030 
(sostenible) 

Segon Pla d’Igualtat de la UdG (2021-2025) Memòria del curs acadèmic 2019-2020 

Universitat de 
Lleida 

Catalunya     Memòria acadèmica de la Universitat de 
Lleida 2019 / 2020

Universitat 
Rovira i Virgili 

Catalunya    III Pla d’Igualtat (2020)
 
Visió 2021 alineada amb els objectius de 
desenvolupament sostenible de les Nacions Unides
 
II Pla Estratègic de Recerca i Innovació de la URV 
 
Visió internacional URV 2025

Informe de la rectora al Claustre 2020 
 
Memòria del curs 2019/20 
 
Compromís social i internacionalització 
 
Informe 2020  

Universidad de 
Alcalá 

Comunitat de 
Madrid 

UAH 2036 (2020-2036) - en procés 
d’elaboració 

Guía para la constitución y reconocimiento de los 
Grupos de Trabajo Agenda 2030 en la Universidad 
de Alcalá  
 
El desarrollo sostenible de la UAH y los ODS de 
las Naciones Unidas 

 

Universidad 
Autónomia de 
Madrid  

Comunitat de 
Madrid 

USAM Estrategia 2025 
(sostenibilidad) 

 Memoria académica curso 2019/20  

Universidad 
Carlos III de 
Madrid 

Comunitat de 
Madrid 

Plan Estratégico 2016-2022 Declaración de la política ambiental de la 
Universidad Carlos III de Madrid 
 
Agenda de la Universidad Carlos III de Madrid 
para el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (abril 2021)

 

Universidad 
Complutense de 
Madrid  

Comunitat de 
Madrid 

Líneas Estratégicas UCM 2021-2023  La Agenda 2030 en la Universidad 
Complutense de Madrid (Informe 
Vicerrectorado de Estudiantes 

Universidad 
Politécnica de 
Madrid  

Comunitat de 
Madrid 

 Plan de Sostenibilidad Ambiental UPM (2018) Informe Implantación Institucional ODS en 
la UPM 2019  
 
Informe Anual de Seguimiento Plan de 
Sostenibilidad 2021



104 

UNIVERSITAT CCAA PLA ESTRATÈGIC
INCORPORARA ODS

ALTRES PLANS / VINCULACIONS MEMÒRIES

Universidad Rey 
Juan Carlos 

Comunitat de 
Madrid 

Plan Estratégico URJC 2020-2025  La URJC y la Agenda 2030: Informe de 
resultados sobre la percepción, vinculación 
y contribución de la URJCa los ODS 
(+4 annexos, d’interès annex 2) 

Universidad 
Pública de 
Navarra 

Comunitat 
Foral de 
Navarra

Plan Estratégico 2020-2023   

Universitat 
d’Alacant  

Comunitat 
Valenciana  

 I Plan de Responsabilidad Social 2018-2020
 
La integración de los ODS en la Universidad de 
Alicante (juliol 2020) 
 
La implantación de la Agenda 2030 en las 
universidades: Situación actual y Buenas Prácticas 
(juliol 2020)

Memoria Universidad de Alicante 2019 
 
Memoria Responsabilidad Social 
Universitaria (2019) 

Universidad 
Miguel 
Hernández de 
Elche 

Comunitat 
Valenciana  

Plan Estratégico 2016-2019.
caducat 
(sostenible) 

Guía resumen de los ODS en la UMH  

Universitat Jaume 
I 

Comunitat 
Valenciana  

Plan de Acción de Gobierno de la Universitat 
Jaume I 2019-2022 
(sostenibilitat)

Pla UJI ODS 2030   Memòria acadèmica i de responsabilitat 
social universitària del curs 2019/2020 
(i també 2018/2019)

Universitat 
Politècnica de 
València 

Comunitat 
Valenciana  

Plan Estratégico 2015-2020 
(sostenibilitat) 

Informe: Los ODS en las universidades españolas: 
una propuesta de la UPV para medir su grado de 
cumplimento

Memòria del curs acadèmic 2018/19 

Universitat de 
València 

Comunitat 
Valenciana  

Pla estratègic 2016-2019
(sostenibilitat + ja estava anomenat ODS)!!  
  

Estrategia ODS 2024 Universitat de València : 
ordenación de las propuestas de Actuaciones 
recogidas a lo largo del 2020 

ODS: Yo sí! (yODSi) La Universidad de Valencia 
como motor de transformación social a través de 
los ODS 

 

Universidad 
Internacional 
Menéndez Pelayo

Estat    
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UNIVERSITAT CCAA PLA ESTRATÈGIC
INCORPORARA ODS

ALTRES PLANS / VINCULACIONS MEMÒRIES

Universidad 
Nacional de 
Educación a 
Distancia 

Estat Plan Estratégico 2019-2022  Memoria de responsabilidad social 2018-
2019 

Universidad de 
Extremadura 

Extremadura  Plan Estratégico 2013-2018 
(sostenibilidad)

Plan de responsabilidad social y planes de 
desarrollo sostenible 

 

Universidade da 
Coruña 

Galícia   Memoria de Responsabilidad Social 
2018/2019

Universidade de 
Santiago de 
Compostela  

Galícia Programación Plurianual da USC 2019-2022   

Universidad de 
Vigo 

Galícia Plan Estratégico 2021-2026  Memoria do Curso académico 2018/2019 
 
Memoria de RSU do 2019

Universitat de les 
Illes Balears  

Illes Balears    Pla estratègic de la Gerència 2018-2021
(no es detecta ODS, 2030 ni sostenible)

 

Universidad de 
La Rioja 

La Rioja    Antecedents: Política de desarrollo sostenible 
(2017) 

 

Euskal Herriko 
Unibertsitatea 

País Basc  Plan Estratégico 2018-2021 EHU Agenda 2030 por el desarrollo sostenible
 
Panel de indicadores de desarrollo sostenible de la 
UPV/EHU

 

Universidad de 
Múrcia 

Múrcia Estrategia Digital 2021-2024  Memoria RSU 2019-2020

Universidad 
Politécnica de 
Cartagena 

Múrcia Plan Estratégico 2021-2025   
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Annex 7 – Suport als ODS a les universitats públiques espanyoles: projectes singulars  

 
 
UNIVERSITATS 
 

UDC 

Scape Room  
https://view.genial.ly/5f02474a9794130db2ff7
548/interactive-content-odque-cronometro  
 
 
 

UMA  
Retos sostenibles 
https://www.uma.es/smart-
campus/cms/base/ver/collection/collection/12
2006/ii-campana-retame/ 

UMH 

Scape Room Virtual  
https://odsgame.umh.es/  
 
 
 

US 
Proyecto ODISEA  
 
http://cooperacion.us.es/proyecto-odisea-
sobre-el-cumplimiento-de-la-agenda-2030-en-
la-universidad-de-sevilla 
 

 
 



107 

UV 

En clave ODS : el mundo como partitura 
 
https://www.uv.es/uv-
sostenibilidad/es/educacion-
investigacion/clave-ods/clave-ods.html 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPV 

MOOC sobre ODS  
 
https://www.upvx.es/courses/course-
v1:edxorg+ods-en-la-agenda-2030-de-las-
naciones+ods101x/about 
 
 
 

UV  
 
Curso de micro-formación del SBD: LA AGENDA 2030: LOS ODS Y LAS 
BIBLIOTECAS 
Biblioteca Depositaria ONUBIB  
https://uv-es.libguides.com/ld.php?content_id=32973866 
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ALTRES PROJECTES  
 
 

IDEATON POR LOS ODS 
https://ideaton.org/ 
 
 

 
 

ESCANER 2030 
https://escaner2030.es/ 
Etiqueta y visualiza el contenido de tu texto 
en relación con los objetivos de la Agenda 
2030 

 
 
 

KEY FINDINGS CDE 

Gràfic interactiu 
How has the EU progressed towards the SDGs? 
 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/key-findings  
 
 
 

 
 

 

UN La Guía de los vagos para salvar el mundo 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/ 
 

 
 
 

 


