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1. Campus Diagonal-Besòs
Municipis
Barcelona i Sant Adrià de Besòs
Objectius del projecte
Desenvolupament urbanístic i consolidació del Campus Diagonal-Besòs com a futur espai de
referència internacional en la docència, la recerca i la innovació.
A destacar
L'inici de les activitats de docència i recerca al Campus tenen un horitzó clar: el setembre de 2016.
Descripció del projecte:
El Campus Diagonal-Besòs, liderat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) conjuntament
amb la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments de Barcelona i de Sant Adrià de Besòs, el Consell
Comarcal del Barcelonès, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, el Consorci del Besòs i la Diputació de
Barcelona, pretén esdevenir un nou pol d'innovació que sigui un referent internacional en
tecnologies industrials.
Al final de la seva execució, el Campus Diagonal-Besòs tindrà una superfície total de 77.760 metres
quadrats de sòl i 148.266 metres quadrats de sostre edificable destinat a la docència, la recerca i
l’empresa. Es preveu que el Campus compti amb un nombre total de personal docent investigador de
la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) d’unes 500 persones i gairebé 4.000 alumnes el curs
acadèmic 2016-2017. La UPC, les administracions locals i la Generalitat treballen activament per una
evolució correcta del projecte i el finançament del Campus.
Actualment, les obres del Campus avancen segons el pla previst en el programa 2011-2016 i s'està
treballant en el sobre rasant dels edificis A, C i I de la UPC del futur Campus Diagonal-Besòs. L’edifici
A es destinarà principalment a la docència; l’edifici C, a grups de recerca d’energia i a l’Institut de
Recerca en Energia de Catalunya (IREC); i l’edifici I, a recerca en Tecnologia Química i de Materials.
Dades econòmiques i tècniques
- Superfície total de sòl: 77.760 m2
- Superfície de sostre edificable: 148.266 m2
- Usos generals: docència, recerca i empresa
- A partir de setembre de 2016 acollirà prop de 4.000 estudiants i unes 500 persones de
Personal Docent Investigador (PDI)
Pàgina web de referència
www.btec.cat

Persona responsable del projecte
Enric Fossas, rector de la UPC i president de la Fundació b_TEC

