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Línia 1: Eficiència i estalvi energètic i d’aigua en edificis 

1.1. Sistemes de control i monitorització dels consums energètics i d’aigua dels edificis. 

1.2. Criteris de sostenibilitat en el disseny i la construcció de nous edificis i concursos 
públics. 

1.3. Auditories arquitectonico-energètiques dels edificis existents. 

1.4. Optimitzar la configuració dels ordinadors per reduir-ne el consum. 

1.5. Concentrar usos i reduir horaris de climatització en períodes de baixa ocupació. 

1.6. Corresponsabilitzar les unitats funcionals dels seus consums energètics i d’aigua. 

1.7. Sensibilitzar i conscienciar els usuaris en relació a l’estalvi. 

 

 

Línia 2: Reduir l’impacte climàtic de la mobilitat universitària 

2.1. Implantar el Pla de mobilitat de la URV. 

2.2. Fer els Plans de mobilitat del Campus Terres de l’Ebre i Delegació Baix Penedès. 

2.3. Gestor de mobilitat. 

2.4. Descomptes en les tarifes de transport públic. 

2.5. Política d’aparcaments sostenible. 

2.6. Pantalles informatives dels horaris de transport públic en temps real. 

2.7. Coordinació permanent amb l’ATM del Camp de Tarragona. 

2.8. Divulgar i sensibilitzar sobre els modes de transport més sostenibles. 

 

  



Línia 3: Comunicació del Pla de Medi Ambient 

3.1. Identificar els beneficis ambientals derivats del Pla. 

3.2. Planificar a nivell procedimental la comunicació del Pla. 

3.3. Crear un apartat de temàtica ambiental en la web de la URV. 

3.4. Comunicar el Pla de Medi Ambient en els diferents mitjans. 

3.5. Dissenyar accions de comunicació específiques. 

3.6. Promoure la participació de la comunitat universitària. 

3.7. Incloure criteris ambientals en les edicions i publicacions pròpies. 

 

 

Línia 4: Ambientalització de l’organització 

4.1. Recollida sostenible dels residus sòlids urbans 

4.2. Impressió centralitzada, per les 2 cares i en blanc i negre. 

4.3. Sistema de registre del consum de paper i tòner. 

4.4. Criteris ambientals en els plecs de condicions de les contractes de serveis 

4.5. Criteris ambientals en els plecs de condicions de la compra de productes 

4.6. Ambientalitzar els actes institucionals i les celebracions 

 

 

Línia 5: Ambientalització curricular 

5.1. Pràctiques docents i treballs d’investigació en eficiència de la pròpia universitat 

5.2. Implicar les càtedres d’empreses existents en el Pla d’acció i crear-ne de noves si 
s’escau. 

5.3. Promoure jornades i congressos ambientals. 

5.4. Implicar els estudiants en el Pla de medi ambient 

 


