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El present Pla de Sostenibilitat Ambiental i Acció Climàtica 2021-2030 s’ha redactat en 
resposta a la petició realitzada durant 2021 per la Vicerectora de Relacions Institucionals, 
Cultura i Compromís Social de la URV, Cori Camps, i l’Adjunta per al Compromís Social, 
Susana Borràs, de crear un nou pla que definís les polítiques de l’àmbit de la sostenibilitat 
ambiental que la URV haurà de seguir al llarg del període 2021-2030. 

En aquest document s’analitzen els resultats obtinguts en els diferents àmbits recollits al 
Pla de Medi Ambient 2010-2020 (Pla 2010-2020) durant el seu període d’aplicació, així com 
alguns aspectes de la dimensió ambiental de la URV pel període previ de 1998 a 2009. 

Aquest pla inclou també nous àmbits de sostenibilitat ambiental que no van ser considerats 
en 2010 i que l’evolució de la visió sobre sostenibilitat, tant en la dimensió local com en la 
global, obliguen a incloure.  

Tal com es va fer en el pla 2010-2020 s’inclou un breu capítol de benchmarking de les 
principals referències catalanes, espanyoles i internacionals per contribuir en la definició 
d’objectius i línies estratègiques. 

La redacció del pla s’ha fet a l’Àrea de Medi Ambient de l’Oficina de Compromís Social de 
la URV, sent l‘autor Antonio de la Torre (biòleg), amb la contribució especial de Jaume 
Pujolràs Pomés (jurista i estudiant en pràctiques al CEDAT) en els capítols de benchmarking 
i definició de l’estratègia i d’Òscar Saladié (Director de la Càtedra URV-Dow de 
Desenvolupament Sostenible) en la diagnosi i definició d’objectius en l’àmbit de 
sostenibilitat curricular i de la recerca.  

Agraïm tota la informació i la col·laboració proporcionada per Ramon Sendra, Xavier Jornet, 
Toni Cano, Anna Ajenjo, Víctor Fornos, Manel Piñera, Salvador Deosdad, José Antonio 
Gómez, Andrés Arrufat, Ricard Àvila, Raúl Asensio i Salvador Ibáñez del Servei de Recursos 
Materials, Esther Ferrando i David Garcia del Gabinet Tècnic de Gerència, així com el suport 
de Cori Camps i Susana Borràs. I un agraïment especial a les persones membres de la 
Comissió de Política Ambiental i a Enric Aguilar, investigador promotor de l’Institut 
Universitari de Recerca en Sostenibilitat, Canvi Climàtic i Transició Energètica. 

Aquest document es presenta a Consell de Govern de la URV un cop aprovat per la Comissió 
de Política Ambiental de la URV i havent estat sotmès a un procés participatiu per la 
presentació d’esmenes. 

Tarragona, gener de 2022 
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1. INTRODUCCIÓ I CONTEXT 

 

1.1. Les universitats i la sostenibilitat ambiental 

Al llarg de la darrera dècada i de forma cada cop més evident, les universitats s’han mostrat 
com espais per facilitar l’avenç de la societat cap a models més sostenibles. Les universitats, 
com a formadores dels actuals i futurs professionals i emprenedors, com a promotores 
d’esperit crític i d’opinió, com a generadores de paradigmes metodològics, i com a 
institucions d’una certa dimensió que provoquen impactes directes i indirectes associats al 
consum d’energia, a l’ocupació de territori, a la generació de residus, a la mobilitat i al 
consum de bens i serveis amb cadenes de subministrament complexes i globals, tenen una 
responsabilitat important en el lideratge del procés que dugui cap a un desenvolupament 
sostenible. 

En aquest temps hem vist una ràpida evolució en la magnitud de la resposta que la societat 
ha de donar als reptes ambientals. Fa encara no gaire anys, una bona gestió de determinats 
vectors ambientals com ara els residus, la moderació en el consum de determinats 
combustibles o la custòdia d’espais naturals semblava suficient per garantir una bona 
gestió ambiental. Actualment, en una situació d’emergència climàtica i de pèrdua massiva 
de biodiversitat, es requereix una resposta clara i contundent de tots els agents per fer 
front a l’acció climàtica necessària, no només en l’àmbit de la transició energètica, si no 
també en altres àmbits com la biodiversitat. 

Existeix consens sobre el paper de les universitats per encapçalar aquest procés de canvi, i 
per aquest motiu és bo que les universitats realitzin actuacions exemplars en els seus 
àmbits de treball. Accions exemplars que siguin consistents per garantir la credibilitat i la 
coherència del projecte, que siguin continuades en el temps perquè la sostenibilitat 
ambiental requereix un canvi de cultura de valors a llarg termini, a partir d’un lideratge fort 
de la pròpia institució, que garanteixi la participació de tota la comunitat universitària: 
estudiants, professorat, investigadors i investigadores, i personal d’administració i serveis. 

De forma addicional, cada cop més s’espera de les universitats que actuïn més enllà dels 
seus límits físics, no només inspirant altres administracions, entitats, empreses i persones 
en els processos de canvi, sinó  facilitant de forma activa aquests canvis en el seu entorn. 

La URV i moltes universitats del nostre país i d’arreu del món s’hi han posicionat mitjançant 
polítiques ambientals proactives. Ja fa 30 anys que les més avançades s’hi van posicionar, i 
de forma gradual les universitats d’arreu s’hi han implicat. És innegable que aquests 
posicionaments per la sostenibilitat han donat visibilitat i ressò a la URV i la resta 
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d’universitats, davant un col·lectiu d’estudiants i una societat cada cop més sensibilitzats 
davant els reptes ambientals i climàtics. 

El context actual estimula a una institució com la URV a renovar la seva política ambiental 
mitjançant un nou pla que incorpora de manera central els objectius i les accions 
promogudes per organismes internacionals i nacionals per la mitigació del canvi climàtic, 
l’adaptació a aquest canvi, la transició energètica, la protecció de la biodiversitat i 
l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Les polítiques, directives i 
recomanacions de les Nacions Unides, la Unió Europea, Espanya, Catalunya i diversos 
organismes internacionals, així com el pla de campus sostenibles de l’Aurora Alliance, 
inspiren el contingut del pla, que atenent el seu abast s’anomena Pla de Sostenibilitat 
Ambiental i Acció Climàtica 2021-2030.  

 

1.2. La gestió ambiental a la URV 

La gestió ambiental de la Universitat Rovira i Virgili durant els darrers 11 anys ha seguit les 
directrius establertes pel Pla de Medi Ambient 2010-2020, aprovat en Consell de Govern el 
25 de febrer de 2010. Aquest Pla constava d’una diagnosi  prèvia, la definició de línies 
estratègiques i objectius concrets i quantificables i es va complementar posteriorment amb 
un Pla d’Acció 2011-2015 que fou prorrogat fins 2021.  

Amb anterioritat a aquest pla, la URV havia treballat aquest àmbit des de poc després de la 
seva creació. L’any 1994 la URV va aprovar el “Programa marc mediambiental” i va ser 
pionera en adoptar un compromís institucional en millorar la seva gestió diària a favor de 
la protecció ambiental. Aquest programa marc es va revisar l’any 2002. Tanmateix, ni el 
programa marc de 1994 ni el de 2002 es van concretar amb un pla d’acció amb previsió per 
ser executat per la Universitat. 

D’altra banda, la Universitat disposa d’un tècnic de gestió ambiental i d’una Comissió de 
Política Ambiental. El tècnic de medi ambient ha estat vinculat al Servei de Recursos 
Científics i Tècnics fins a gener de 2021 en que s’ha incorporat amb dedicació completa a 
l’Oficina de Compromís Social de la URV. La Comissió de Política Ambiental és l’òrgan que, 
d’acord amb el seu reglament, “correspon vetllar per la utilització de criteris de 
sostenibilitat ecològica i pel respecte al medi ambient en les instal·lacions i en les activitats 
de la Universitat, proposar als òrgans de govern les estratègies d’actuació i els recursos 
necessaris, i fer un seguiment de l’aplicació d’aquesta planificació”. 

A partir d’aquest treball des de la Unitat de Gestió ambiental i Radioisòtops i posteriorment 
des de l’àrea de medi ambient de l’Oficina de Compromís Social, i des de la Comissió de 
Política Ambiental s’han anat implementant les accions definides pel Pla 2010- 2020 i el seu 
Pla d’Acció. 
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1.3. Metodologia 

El Pla de Sostenibilitat Ambiental i Acció Climàtica 2021-2030 segueix l’estructura del Pla 
2010-2020, amb una diagnosi (capítol 2) que inclou els següents àmbits: 

• Consum i eficiència energètica dels edificis 
• Cicle de l’aigua 
• Mobilitat universitària 
• Prevenció i gestió dels residus 
• Consum de gasos refrigerants 
• Inventari i comptabilitat d’emissions GHG 
• Organització i governança ambiental 
• Comunicació i participació ambiental 
• Biodiversitat dels campus i zones verdes 
• Ambientalització curricular i de la recerca 

Per cada àmbit descrit s’exposen les dades més rellevants i les actuacions més significatives 
al llarg dels darrers 10 anys. Tal com s’indica al llarg del capítol de diagnosi, la dinàmica 
natural del pla era utilitzar les dades corresponents a l’any 2020 com a referència per 
concloure el Pla 2010-2020 i per generar les propostes del Pla 2021-2030. La situació de 
pandèmia i confinament de 2020 fa que les dades d’aquest any no es considerin 
representatives. Per tant s’utilitza l’any 2019 com a referència per avaluar l’evolució dels 
diferents àmbits del pla. 

L’inventari de fonts d’emissió de Gasos d’Efecte Hivernacle (GHG de les seves sigles en 
anglès Green House Gasses) de la URV s’amplia respecte al contemplat al Pla 2010-2020, 
de manera que a més de comptabilitzar les emissions associades al consum d’electricitat i 
gas als campus, al consum de carburant en la mobilitat (tant de la comunitat universitària 
com de la flota de vehicles pròpia de la universitat) i al consum elèctric en el cicle de l’aigua, 
en aquest pla s’afegeixen les emissions relacionades amb el consum de gasos refrigerants 
als edificis i a la mobilitat deguda a activitats acadèmiques, científiques i de gestió. A més 
s’afegeix també a l’inventari la gestió dels residus, tot i que de moment no disposem d’un 
model de quantificació contrastat que permeti incorporar-les a la comptabilitat.  

L’any de referència a l’hora d’establir objectius de reducció d’emissions de GHG és el 2005, 
ja que és el primer del que tenim dades completes. Pels àmbits d’emissió que s’incorporen 
de nou a l’inventari s’utilitzen les dades de  l’any 2019 com a referència.  

Per l’anàlisi dels diferents ratis de consums energètics i d’aigua dels campus i amb la 
finalitat de donar la màxima traçabilitat a les dades mostrades, s’ha prescindit en la mesura 
del possible de les agrupacions d’edificis i campus que recollia el Pla 2010-2020. Les dades 
de superfícies i estudiants emprades es mostren a les següents taules. 
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Taula 1.1. Superfícies agregades dels edificis ocupats per activitats URV als campus  

Campus/Edificia 
Superfície (m2 construïts) Variació  

2005 2010 2015 2019 2020 2005-
2019 

2010-
2019 

Sescelades 43.039 63.014 63.014 67.851 69.344 +58% +8% 
Catalunya 16.678 27.282 27.696 29.359 28.928 +76% +8% 
Reus centre 9.695 9.695 11.137 11.242 11.130 +16% +16% 
Bellissens 10.797 10.797 15.817 20.898 20.135 +94% +94% 
Terres de l’Ebre   9.840 9.840 9.882 9.651  0% 
Vila-seca   2.652 6.054 6.100 6.252  +130% 
Seu Baix Penedès   1.938 2.618 2.618 2.747  +35% 
Rectorat 2.655 2.655 3.275 3.695 3.494 +39% +39% 
Altres 5.924 519 5.356 5.694 6.344 -4% +997% 

TOTAL 88.788 128.392 144.807 157.339 158.025 +77% +23% 
a Des de 2005 s’han posat en marxa nous edificis de la URV. Les agrupacions fetes al pla de medi ambient 2010 ja no 
són aplicables a 2021. A 2010 el grup Altres incloïa edificis que ja no són URV i d’altres que ara apareixen per separat. 
Des de 2015 el grup Altres també incorpora les superfícies dels parcs tecnològics que acullen activitats URV. Reus 
centre inclou Mas Miarnau.  
Les dades provenen del S. de Recursos Materials, que fa revisions periòdiques de les superfícies registrades. 

 

Taula 1.2. Estudiants (grau i màster) matriculats/des a la URV  

Campus/Edificia 
Estudiants de grau i màster Variació  

2005 2010 2015 2019 2020 2005-
2019 

2010-
2019 

Sescelades 5.238 5.276 4.642 5.040 5.179 -4% -4% 
Catalunya 2.975 3.188 3.357 3.347 3.396 +13% +5% 
Reus centre 1.140 1.215 1.331 1.381 1.389 +21% +14% 
Bellissens 1.852 1.861 1.649 1.565 1.635 -15% -16% 
Terres de l’Ebre 371 609 806 764 769 +106% +25% 
Vila-seca 233 338 498 349 330 +50% +3% 
Seu Baix Penedès  89 361 337 326  +279% 

TOTAL 11.809 12.576 12.644 12.783 13.024 +8% +2% 
Font: Gabinet de la Rectora. SINIA juny 2021 
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Pel que fa a les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GHG) s’han classificat al llarg dels 
darrers anys segons la seva procedència, l'activitat generadora d'aquestes emissions i 
l'abast, en tres tipologies: 

• Abast 1: Emissions de GHG provinents de fonts que pertanyen o són controlades 
per l'organització. 

• Abast 2: Emissions de GHG procedents de la generació d'electricitat, calor o vapor 
d'origen extern consumits per l'organització. 

• Abast 3: Emissions de GHG conseqüència d'activitats de l'empresa, encara que 
succeeixen en fonts que no són propietat ni estan controlades per aquesta, com la 
mobilitat dels usuaris. 

Aquesta classificació permet determinar les emissions sobre les quals la gestió del Campus 
pot incidir d'una manera més directa, així com les que tenen una evolució deguda en part 
a factors externs, com és el cas de l'electricitat. 

Actualment, la Guia de càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de la 
Generalitat de Catalunya, basant-se en la ISO 14064-1 (versió 2018), proposa que les 
emissions de GHG associades a l’activitat d’una organització es classifiquin segons es tracti 
d’emissions directes o emissions indirectes. Aquestes dues categories es defineixen com: 

• Les emissions directes són emissions que es generen com a conseqüència de 
l’activitat de l’organització, i que tenen lloc en fonts de GHG que pertanyen a 
l’organització o que són controlades per aquesta (tot i no ser propietat de 
l’organització, aquesta exerceix un control operacional). 

• Les emissions indirectes són emissions que es generen com a conseqüència de 
l’activitat de l’organització, però que tenen lloc en fonts que no pertanyen a 
l’organització i que no són controlades per aquesta. És a dir, les emissions es 
produeixen fora dels límits de l’organització. 

Independentment de si la classificació es fa segons abasts o segons directes i indirectes, la 
voluntat de millora contínua porta a la URV a identificar i quantificar en la mesura que sigui 
possible totes les fonts d’emissions de GHG relacionades amb la seva activitat per, 
posteriorment, actuar per a reduir-les. 

Pel càlcul de les emissions GHG s’utilitza de forma general la Guia de càlcul d’emissions de 
gasos amb efecte d’hivernacle de la Generalitat de Catalunya.  

En el cas de les emissions derivades del consum elèctric, a la URV les hem calculat des de 
2005 aplicant el factor d'emissió de la producció elèctrica espanyola peninsular per cada 
any, factor variable en funció de la contribució de la font energètica i del tipus de central 
generadora utilitzada. Per aquells anys en que l’electricitat consumida és renovable amb 



PLA DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL I ACCIÓ CLIMÀTICA 2021-2030 
Introducció i context 

 
 

 
Àrea de medi ambient. Oficina de Compromís Social URV. 2021 11 

garantia d’origen (GdO), aquest factor és zero. Aquest ha estat el cas del consum elèctric a 
la URV des de 2018.  

El factor d’emissió de l’electricitat consumida calculat segons aquest mètode difereix 
lleugerament del proposat per la Guia de càlcul d’emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle. La voluntat del present pla és seguir les recomanacions d’aquesta guia, però 
de moment no s’ha pogut fer aquest canvi de referència atenent que l’esmentada guia no 
facilita els factors de forma retrospectiva fins l’any 2005.  

El Pla de Sostenibilitat Ambiental i Acció Climàtica 2021-2030 continua amb un breu capítol 
de benchmarking (capítol 3), en el que s’han estudiat universitats nacionals i internacionals 
destacades per l'aplicació de criteris ambientals a diferents nivells de la seva gestió. Amb 
aquest exercici s’ha pretès aconseguir dades comparables i identificar experiències de 
referència en l’àmbit universitari català, espanyol i internacional. 

La informació recollida sobre aquestes universitats s’ha estructurat en forma de fitxes amb 
diferents apartats: 

• Informació de base 
• Estratègia ambiental de la Universitat 
• Projecte emblemàtic – Pla marc de treball 
• Projectes específics 
• Consum d’energia i d’aigua i ratis publicats 
• Pressupost 
• Recursos humans 

 

El pla segueix amb el capítol d’objectius i estratègia (capítol 4) que s’inicia exposant el 
posicionament de la URV davant els reptes de sostenibilitat que es plantegen al món actual 
i estableix l’abast i el plantejament dels objectius que es definiran a continuació.  

Els objectius centrals del pla i els objectius específics es presenten agrupats per àmbits i 
s’acompanyen dels seus indicadors principals. 

Finalment es proposa una estratègia general pel disseny i priorització de les actuacions per 
assolir els objectius. 
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2. DIAGNOSI INTERNA 
 

La diagnosi realitzada de forma prèvia a la redacció del Pla de Sostenibilitat Ambiental i 
Acció Climàtica 2021-2030 (Pla 2021-2030) parteix de la base de les memòries anuals 
d’emissions publicades durant la vigència del pla 2010-2020 i del seguiment de les 
actuacions del Pla d’Acció Ambiental 2011-2015, prorrogat fins 2020 (annex 1), i ha 
mantingut una especial atenció en les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle (GHG), ja que 
es mantenen com element central. 

La dinàmica natural del present pla era haver utilitzat les dades corresponents a l’any 2020 
com a referència per concloure el Pla 2010-2020 i per generar les propostes del Pla 2021-
2030. La situació de pandèmia i confinament de 2020 fa que les dades d’aquest any no es 
considerin representatives a molts efectes, en especial en àmbits relacionats amb les 
emissions de GHG. Per tant s’utilitza l’any 2019 com a referència per avaluar l’evolució dels 
diferents àmbits del pla. 

En aquesta diagnosi, i amb efectes de comptabilitat sobre les emissions de GHG calculades, 
es mantenen els àmbits de consum energètic del edificis universitaris, cicle de l’aigua i 
mobilitat universitària diària.  

Seguint la ISO 14064-1 (2018) s’afegeixen nous àmbits que en la darrera dècada s’han 
mostrat d’importància en la generació d’emissions. Així, pel Pla 2021-2030 tenim presents 
les emissions de GHG comptabilitzades derivades del consum de gasos refrigerants en els 
edificis i de la mobilitat deguda a activitats acadèmiques, científiques i de gestió. 

S’afegeixen també a l’inventari les emissions derivades de la generació de residus, tot i que 
per aquesta categoria encara no disposem d’un model de quantificació contrastat que 
permeti incorporar-les a la comptabilitat en el moment de la redacció del present pla. 

Aspectes com la transmissió de dades i l’ús del núvol derivats de la digitalització de la URV, 
l’ús de productes finals i serveis externs (incloent els transports vinculats), així com el 
consum d’energia per part de proveïdors, són objecte d’atenció pel Pla 2021-2030, però, 
atenent les incerteses respecte a la seva quantificació en el moment de la redacció, encara 
no formen part de l’inventari d’emissions de GHG. 

Més enllà dels àmbits que suposen emissions directes de GHG, el Pla 2021-2030 continua 
posant atenció sobre altres aspectes amb influència i impacte sobre el medi, com ara la 
sensibilització, implicació i participació de la comunitat universitària, i la sostenibilitat 
curricular i de la recerca, sempre amb la visió d’assolir i mantenir viva una cultura per la 
sostenibilitat als espais universitaris que pugui difondre més enllà dels nostres campus. 
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El Pla 2021-2030 també incorpora l’àmbit de la biodiversitat als campus i la gestió del verd. 
Estudis i recomanacions d’organismes nacionals i internacionals, com la Intergovernmental 
Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), l’agenda urbana de 
la UE i l’agenda urbana espanyola, han posat de manifest la importància de la gestió del 
verd i la promoció de la biodiversitat per adaptar els entorns urbans al canvi climàtic, i per 
contribuir a algunes de les fites de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible ODS 15 ‘Vida 
terrestre’, incidint també de forma positiva en altres objectius com l’ODS 3 ‘Salut i 
benestar’, l’ODS 11 ‘Ciutats i comunitats sostenibles’, l’ODS 13 ‘Acció climàtica’.  

Aquest àmbit de biodiversitat, tot i que té efecte de resta sobre el còmput d’emissions per 
generar compensacions in situ, de moment i fins que la seva capacitat de segrest de carboni 
no estigui degudament parametritzada, no participarà en el càlcul d’emissions GHG de la 
URV. 

El tret diferencial de la URV com universitat fortament arrelada al territori, i la visió que 
aporta l’Agenda 2030, especialment l’ODS 17 d’aliança pels objectius, fan que el present 
pla adopti com a missió i àmbit de treball addicional el d’afavorir l’assoliment dels Objectius 
de Desenvolupament Sostenible a tot el territori: facilitant el desenvolupament i aplicació 
de polítiques favorables als ODS; creant espais generadors de coneixement i discussió sobre 
els models de gestió i desenvolupament, i sobre les accions que es requereixen per assolir 
les fites dels ODS; donant suport i promovent actituds conscients, ètiques i sensibles amb 
el medi ambient; promovent patrons responsables de demanda, consum, mobilitat i ús del 
medi natural; i afavorint el desenvolupament de pensament crític, creatiu i innovador que 
aporti solucions als reptes climàtics i ambientals actuals. 

Finalment, atenent l’experiència adquirida al llarg dels anys de vigència del pla 2010-2020, 
es fa incidència en la governança i els recursos necessaris per a l’aplicació eficaç del Pla 
2021-2030. L’experiència dels darrers anys ha fet palès com sense els recursos materials i 
humans necessaris els resultats obtinguts poden ser incomplets i fins i tot decebedors. 
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Àmbits inclosos a l’inventari d’emissions de GHG 

 

2.1. Consum energètic dels edificis  

El consum d’energia als edificis universitaris és principalment elèctric (a l’aire condicionat i 
la calefacció d’edificis, a l’enllumenat, al funcionament d’equipaments informàtics i 
d’equips científics) i de gas natural (a la calefacció i a l’aire condicionat del Campus 
Catalunya, i de forma molt minoritària al consum en equipaments científics).  

Al primer punt d’aquest apartat s’exposen els valors globals d’aquests consums, classificats 
per anys i per campus de la Universitat. A continuació s’adjunten les ràtios per estudiant i 
superfície en cada cas. Finalment es fa una breu comparativa d’aquestes ràtios amb les 
d’universitats properes i s’avaluen les conclusions més significatives. 

Tal com s’indica al llarg del present Pla, la situació de pandèmia i confinament de 2020 fa 
que les dades de consums d’aquest any no es considerin representatives. S’utilitza l’any 
2019 com a referència per avaluar l’evolució dels consums dels campus i edificis. 

Per a l’anàlisi de consums es fan dues comparatives: 

• 2005-2019: compara les dades de 2005 (any de referència pel Pla de medi ambient) 
amb l’any 2019. 

• 2010-2019: compara les dades de 2010 (any d’inici del Pla de medi ambient) amb 
l’any 2019 per a poder comprovar quina ha estat l’evolució de la URV en cada àmbit 
dins el període en que s’han executat actuacions derivades  del pla de medi 
ambient. 
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2.1.1. Valors globals de consum 
 

Totes les dades de consum d’energia expressades a continuació fan referència al consum 
d’energia final als edificis. En el moment de la redacció del Pla, el consum energètic dels 
edificis URV es limita a electricitat i gas natural.  

 
Electricitat 

Taula 2.1. Consum d’electricitat als campus en el període 2005-2020  

Campus/Edificia 
Consum (MWh/any)b Variació  

2005 2010 2015 2019 2020 2005-2019 2010-2019c 

Sescelades 8.195 9.253 5.939 5.922 4.652 -28% -36% 

Catalunya 1.506 2.758 2.295 2.154 1.509 +43% -22% 

Reus centre 928 1.014 950 997 885 +7% -2% 

Bellissens 704 799 839 834 603 +18% +4% 

Terres de l’Ebre   480 415 401   

Vila-seca  178 191 213 161  +20% 

Seu Baix Penedès   119 93 62   

Rectorat 645 687 611 608 534 -6% -11% 

Altres 369 296 1.285 1.335 1.207 +262% +351% 

TOTAL 12.347 14.985 12.709 12.571 10.014 +2% -16% 
a Des de 2005 s’han posat en marxa noves activitats a nous edificis de la URV. Les agrupacions de consums 
fetes al pla de medi ambient 2010 ja no són aplicables a 2021. El grup Altres incloïa consums d’edificis que 
ja no són URV i d’altres que ara apareixen per separat. També incorpora els consum d’activitats URV en els 
parcs tecnològics. 
b Algunes dades de l’any 2005 eren incompletes i es van estimar a partir de consums anteriors i posteriors 

c El comparatiu 2010-2019 pretén posar de relleu l’efectivitat de les actuacions promogudes pel Pla de 
medi ambient 2010-2020 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de facturació 

 

El consum elèctric global de la URV ha crescut un 2% en el període 2005-2019. Aquest 
consum ja havia crescut un 21% entre els anys 2005 i 2010. A partir de l’inici de l’aplicació 
del pla s’ha aconseguit reduir un 16% (entre els anys 2010 i 2019).  

Es registren increments significatius de consum elèctric a campus Catalunya (+43%), 
campus Bellissens (+18%) i l’agrupació altres (+262%). 
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Campus Catalunya va registrar un increment molt fort després de 2005 coincidint amb el 
trasllat de la Facultat de Lletres i la Facultat d’Infermeria. Aquest consum s’ha anat reduint 
progressivament amb els anys, tot i que encara es manté molt per sobre del valor de 
referència de 2005. 

Campus Bellissens va registrar un creixement del consum elèctric fins a 2010. Des d’aquell 
any han anat registrant petites variacions. La posada en marxa de l’ETSA i l’ampliació de la 
urbanització del campus coincideixen amb aquests increments. 

L’agrupació altres incloïa a 2005 edificis que ja no acullen activitats URV i d’altres amb 
consums menors o amb dades incompletes, com era el cas de la FTiG de Vila-seca o el 
centre de Tortosa. A partir de 2010 aquests centres són tractats de forma segregada.  
El gran creixement que registra aquesta agrupació és degut als consums de les activitats 
URV en els parcs tecnològics, principalment al Parc Tecnològic de Nutrició i Salut de Reus. 
Cal esmentar que aquest edifici ha anat incrementant el seu consum any rere any, en una 
dinàmica oposada a la resta dels edificis de la URV. 

 

 

Figura 2.1. Evolució del consum d’electricitat.  
Font elaboració a partir de dades de facturació 
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Gas natural 

Taula 2.2. Consum de gas natural als campus en el període 2005-2020  

Campus/Edificia 
Consum (MWh/any)b Variació  

2005 2010 2015 2019 2020 2005-2019 2010-2019c 

Sescelades 1.981 4.314d 1.633 1.723 1.062 -13% -60% 

Catalunya 305 1.915 1.207 1.270 783 +316% -34% 

Reus centre 245 310 205 161 104 -34% -48% 

Bellissens 162 506 545 591 357 +265% +17% 

Vila-seca 37 194 218 187 123 +405% -4% 

Altres 60 88 312 502 358 +737% +470% 

TOTAL 2.790 7.327 4.120 4.434 2.787 +59% -39% 
a Des de 2005 s’han posat en marxa noves activitats i edificis de la URV. Les agrupacions de consum del pla 
de medi ambient 2010 ja no són aplicables a 2021. El grup Altres incloïa edificis que ja no són URV i d’altres 
que ara apareixen per separat. El grup Altres incorpora els consum d’activitats URV en els parcs tecnològics 
b Algunes dades de 2005 i 2010 eren incompletes i es van estimar a partir dels anys anterior i posterior. 

c El comparatiu 2010-2019 pretén posar de relleu l’efectivitat de les actuacions promogudes pel Pla de 
medi ambient 2010-2020 
d La dada de Sescelades de 2010 era anormalment elevada respecte als anys anterior i posterior i va ser 
deguda a una actualització realitzada per la comercialitzadora per resoldre irregularitats en les 
facturacions d’anys anteriors.  
Font: elaboració pròpia a partir de dades de facturació 

 

El consum de gas natural ha experimentat un ascens del 59% en el període 2005-2019. La 
dada de 2010 es veu afectada per la facturació anormalment elevada de Sescelades, fet 
que fa que el comparatiu 2010-2019 perdi rigor. De tota manera es registra un descens 
general dels consums durant el període de vigència del pla de medi ambient (-39%).  

Es registren increments significatius a campus Catalunya (+316%), campus Bellissens 
(+265%),  Vila-seca (+405%) i l’agrupació altres (+737%). 

Campus Catalunya tingué un gran creixement de consum després de 2005 coincidint amb 
el trasllat de la Facultat de Lletres i la Facultat d’Infermeria. Posteriorment aquest consum 
es va reduir fins a 2015 i des de llavors s’ha mantingut amb variacions menors. 

Bellissens va registrar un increment de consum fins 2010. La posada en marxa de l’ETSA 
coincideix amb aquest increment. Des de 2010 la tendència ha estat de creixement 
moderat. 
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La Facultat de Turisme i Geografia de Vila-seca també va augmentar molt el seu consum 
fins a l’any 2010, posteriorment s’ha mantingut amb petites variacions interanuals. 

Com succeïa en el cas del consum elèctric, l’agrupació altres incloïa a 2005 edificis que ja 
no acullen activitats URV i d’altres amb consums menors o amb dades incompletes, com 
era el cas de la FTiG de Vila-seca o el centre de Tortosa. A partir de 2010 aquests centres 
són tractats de forma segregada. El gran creixement que registra aquesta agrupació és 
degut als consums de les activitats URV en els parcs tecnològics, principalment al Parc 
Tecnològic de Nutrició i Salut de Reus.  

Rectorat, campus Terres de l’Ebre i seu Baix Penedès no registren consum de gas natural.  

 

Figura 2.2. Evolució del consum de gas natural.  
Font: elaboració a partir de dades de facturació 
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Consum d’energia final i consum d’energia primària 

Tal com s’ha indicat, les dades expressades anteriorment sempre fan referència als 
consums d’energia final als edificis. El Pla de medi ambient 2010-2020 incorporava el càlcul 
de l’energia primària necessària per a proveir els edificis de l’energia final consumida. Tot i 
que aquestes dades d’energia primària aporten informació interessant en la discussió sobre 
les estratègies de proveïment energètic, el Pla de Sostenibilitat Ambiental i Acció Climàtica 
2021-2030 opera únicament amb les dades d’energia final, evitant la duplicitat de dades 
que poden generar confusió. 
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2.1.2. Ràtios de consum energètic 
   

Ràtios de consum energètic per superfície 

El coneixement de les superfícies construïdes als edificis de la URV ens permet elaborar 
ràtios de consum energètic per unitat de superfície. Aquestes ràtios resulten de gran utilitat 
per poder comparar diferents edificis i campus de la URV entre ells i amb els d’altres 
universitats. D’altra banda, aquestes ràtios també permeten contextualitzar les variacions 
de consums en campus que han construït, modificat o eliminat edificis al llarg dels anys. 

Taula 2.3. Superfícies agregades dels edificis ocupats per activitats URV als campus  

Campus/Edificia 
Superfície (m2 construïts) Variació  

2005 2010 2015 2019 2020 2005-
2019 

2010-
2019 

Sescelades 43.039 63.014 63.014 67.851 69.344 +58% +8% 
Catalunya 16.678 27.282 27.696 29.359 28.928 +76% +8% 
Reus centre 9.695 9.695 11.137 11.242 11.130 +16% +16% 
Bellissens 10.797 10.797 15.817 20.898 20.135 +94% +94% 
Terres de l’Ebre   9.840 9.840 9.882 9.651  0% 
Vila-seca   2.652 6.054 6.100 6.252  +130% 
Seu Baix Penedès   1.938 2.618 2.618 2.747  +35% 
Rectorat 2.655 2.655 3.275 3.695 3.494 +39% +39% 
Altres 5.924 519 5.356 5.694 6.344 -4% +997% 

TOTAL 88.788 128.392 144.807 157.339 158.025 +77% +23% 
a Des de 2005 s’han posat en marxa nous edificis de la URV. Les agrupacions fetes al pla de medi ambient 
2010 ja no són aplicables a 2021.  
A 2010 el grup Altres incloïa edificis que ja no són URV i d’altres que ara apareixen per separat. Des de 
2015 el grup Altres també incorpora les superfícies dels parcs tecnològics que acullen activitats URV.  
Reus centre inclou Mas Miarnau.  
Les dades provenen del S. de Recursos Materials, que fa revisions periòdiques de les superfícies registrades. 
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Electricitat 

Taula 2.4. Ràtio de consum elèctric anual per unitat de superfície d’edifici  

Campus/Edifici 
Ràtio elèctric per superfície (kWh/m2 construït) Variació  

2005 2010 2015 2019 2020 2005-
2019 

2010-
2019 

Sescelades 190 147 94 87 67 -54% -41% 
Catalunya 90 101 83 73 52 -19% -27% 
Reus centre 96 105 85 89 80 -7% -15% 
Bellissens 65 74 53 40 30 -39% -46% 
Terres de l’Ebre   49 42 42   
Vila-seca  67 32 35 26  -48% 
Seu Baix Penedès   45 36 23   
Rectorat 243 259 187 165 153 -32% -36% 
Altres 62 570 240 234 190 276% -59% 

MITJANA URV 139 117 88 80 63 -43% -32% 
Ràtios elaborats a partir de les taules anteriors  

 

En l’anàlisi de l’evolució de les ràtios de consum elèctric per superfície es comprova que la 
tendència general de la URV ha estat la de reduir el consum energètic necessari per a les 
seves activitats mitjançant accions d’estalvi i eficiència energètica. Aquesta tendència és 
reflecteix, amb variacions, a Sescelades, Catalunya, Bellissens i Rectorat. En el cas de Reus 
centre, on el consum principal es registra a la Facultat de medicina i ciències de la salut, les 
peculiaritats dels seus edificis pel que fa a antiguitat i intensitat de consum fan que la 
reducció sigui menor. 

El grup altres presenta una evolució contrària a la resta de la URV. La intensitat de consum 
de les activitats URV en els parcs científics i la seva tendència creixent trenquen totalment 
amb la resta de la universitat. 

Pel que fa a l’anàlisi de les ràtios de cada campus, es pot comprovar com els campus amb 
espais docents i de recerca de caire experimental (Sescelades i Reus Centre) presenten una 
ràtio de consum major respecte als campus que no disposen d’aquests espais. Aquesta és 
una situació comuna a les universitats del nostre entorn. 

En aquest context resulta significativa la relació de consum per superfície de Rectorat, que 
tot i haver reduït considerablement la seva ràtio, manté un valor elevat. La presència del 
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CPD, amb un consum elèctric (directe i indirecte per refrigeració) equivalent a prop del 90% 
del total en hores de tancament de l’edifici, i proper al 60% del total en horari de plena 
activitat, justifica aquest valor elevat. S’estima que la ràtio de Rectorat eliminant els 
consums derivats del CPD es situaria al voltant dels 45 o 50 kWh/m2/any. 

El grup Altres, composat per Mas dels Frares, el Mas Miarnau, I-Center i les activitats URV 
en els parcs científics de Sescelades (edifici N5) i Bellissens (edifici PCTNS), presenta una 
ràtio molt elevada comparada amb les ràtios de campus amb activitats experimentals. De 
fet, una anàlisi detallada dels principals consumidors d’aquest grup (veure taula 2.5) ens 
mostra com la ràtio particular de Mas dels Frares per 2019 es situa al voltant dels 64 
kWh/m2 i el de les activitats URV a N5 en 67 kWh/m2/any, mentre que les activitats URV a 
PCTNS presenten una ràtio de consum superior als 400 kWh/m2/any. 

 

Taula 2.5. Detall de les ràtios 2019 d’edificis i activitats incloses al grup Altres 

Edifici/activitat Consum elèctric 
2019 (kWh) 

Superfície utilitzada 
2019 (m2) 

Ràtio 2019  
(kWh/m2/any) 

Mas dels Frares 69.018 1.074 64 

Activitat URV a N5 133.896 1.996 67 

Activitat URV a PCTNS 1.057.877 2.624 403 

    
Ràtios elaborades amb dades de consums parcials calculades a partir de facturació i comptadors 
DEXMA, i de superfícies ocupades. Font SRM 
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Gas natural 

Taula 2.6. Ràtio de consum anual de gas natural per unitat de superfície d’edifici  

Campus/Edifici 
Ràtio gas natural per superfície  

(kWh/m2 construït) Variació  

2005 2010 2015 2019 2020 2005-2019 2010-2019 
Sescelades 46 68 26 25 15 -45% -63% 
Catalunya 18 70 44 43 27 +137% -38% 
Reus centre 25 32 18 14 9 -43% -55% 
Bellissens 15 47 34 28 18 +88% -40% 
Vila-seca  73 36 31 20  -58% 

Altres 10 170 68* 109* 56 +973% -36% 

MITJANA URV 31 57 28 28 18 -10% -51% 
Ràtios elaborades a partir de les taules anteriors 

*Les superfícies del grup Altres aplicades per les ràtios de gas natural són menors atenent que tan sols N5 i 
PCTNS consumeixen gas 

 

L’evolució de les ràtios de consum de gas natural per unitat de superfície mostra diferències 
entre els diferents campus  en el comparatiu 2005-2019. Tot i això, es posa de manifest una 
tendència decreixent des de 2010 com a resultat de les actuacions d’estalvi i eficiència 
energètica realitzades. 

Campus Catalunya presenta una ràtio superior a altres campus en part degut a que la 
climatització d’estiu dels edificis A1 i D1 funciona parcialment amb gas natural mitjançant 
aparells basats en tecnologia d’absorció. 

L’agrupació Altres és de difícil interpretació atenent que els edificis que hi formen part han 
variat al llarg del temps. De tota manera, hi ha hagut estabilitat en la seva composició 
durant els darrers 5 anys, el que fa necessari detallar l’origen d’aquests valors que generen 
un comportament, totalment oposat a la resta de la URV. 
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Taula 2.7. Detall de les ràtios 2019 d’edificis i activitats incloses al grup Altres 

Edifici/activitat Consum gas natural 
2019 (kWh) 

Superfície utilitzada 
2019 (m2) 

Ràtio 2019  
(kWh/m2/any) 

Activitat URV a N5 170.321 1.996 85 

Activitat URV a PCTNS 332.187 2.624 127 

    
Ràtios elaborades amb dades de consums parcials calculades a partir de facturació i de 
superfícies ocupades per activitats URV. Font SRM 

 

 

 

Figura 2.3. Evolució de les ràtios de consum elèctric i de gas natural per superfície 
Font: elaboració a partir de dades SRM 
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Ràtios de consum energètic per alumne 

Les ràtios de consum energètic per unitat de producció són habituals en els estudis 
d’eficiència energètica. A la URV aquesta unitat de producció s’assimila a la generació 
d’aprenentatge, de manera que a partir de l’evolució del nombre de alumnes calculem les 
ràtios de consum d’electricitat i gas natural per estudiant.  

 

Taula 2.8. Estudiants (grau i màster) matriculats/des a la URV  

Campus/Edificia 
Estudiants de grau i màster Variació  

2005 2010 2015 2019 2020 2005-
2019 

2010-
2019 

Sescelades 5.238 5.276 4.642 5.040 5.179 -4% -4% 
Catalunya 2.975 3.188 3.357 3.347 3.396 +13% +5% 
Reus centre 1.140 1.215 1.331 1.381 1.389 +21% +14% 
Bellissens 1.852 1.861 1.649 1.565 1.635 -15% -16% 
Terres de l’Ebre 371 609 806 764 769 +106% +25% 
Vila-seca 233 338 498 349 330 +50% +3% 
Seu Baix Penedès  89 361 337 326  +279% 

TOTAL 11.809 12.576 12.644 12.783 13.024 +8% +2% 
Font: Gabinet de la Rectora. SINIA juny 2021 
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Electricitat 

Taula 2.9. Ràtio de consum elèctric anual per estudiant (grau i màster)   

Campus/Edifici 
Ràtio elèctric per estudiant (kWh/estudiant) Variació  

2005 2010 2015 2019 2020 2005-
2019 

2010-
2019 

Sescelades 1.565 1.754 1.279 1.175 898 -25% -33% 
Catalunya 506 865 684 644 444 +27% -26% 
Reus centre 814 835 714 722 637 -11% -13% 
Bellissens 380 429 509 533 369 +40% +24% 
Terres de l’Ebre   596 543 521   
Vila-seca  527 384 610 488  +16% 
Seu Baix Penedès   330 276 190   

TOTALa 1.046 1.192 1.005 983 769 -6% -17% 
a Les ràtios indicades a Total fan referència al consum global de la URV, incloent edificis docents i no 
docents 
Ràtios elaborades a partir de les taules anteriors 

 

En la ràtio de consum elèctric per estudiant aplicada al total de la URV es posa de manifest 
la tendència general de la URV de reduir el consum energètic necessari per a les seves 
activitats mitjançant accions d’estalvi i eficiència energètica. El comparatiu 2005-2019 dona 
com a resultat una reducció del 6% en el consum elèctric per alumne i any. Quan es fa el 
comparatiu entre 2010 i 2019, la reducció arriba al 17%. 

En l’anàlisi del diferents campus s’observa la marcada diferència en els valors de la ràtio 
entre els campus que allotgen activitats experimentals (docents i de recerca) i els campus 
que no tenen instal·lacions de recerca experimental. 

La tendència decreixent de la ràtio en la comparativa 2005-2019 no es compleix a tots els 
campus: tant Catalunya com Bellissens presenten un creixement positiu totalment oposat 
als altres dos campus amb més de 1.000 estudiants.  

En la comparativa 2010-2019 resultat significatiu que campus Bellissens i Vila-seca 
presenten una evolució creixent, tot i que aquesta comparativa posa de manifest els 
resultats de les actuacions d’estalvi i eficiència energètica realitzades durant el període de 
vigència del pla 2010-2020. 
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Gas natural 

Taula 2.10. Ràtio de consum anual de gas natural per estudiant (grau i màster)  

Campus/Edifici 
Ràtio gas natural per estudiant  

(kWh/estudiant) Variació  

2005 2010 2015 2019 2020 2005-2019 2010-2019 

Sescelades 378 818 352 342 205 -10% -58% 

Catalunya 103 601 360 379 231 +270% -37% 

Reus centre 215 255 154 117 75 -46% -54% 

Bellissens 87 272 331 378 218 +332% +39% 

Vila-seca 159 574 438 536 373 +237% -7% 

TOTALa 236 583 326 347 214 +47% -40% 
a Les ràtios indicades a Total fan referència al consum global de la URV, incloent edificis docents i no 
docents, i el total d’alumnes de grau i màster. 
Ràtios elaborades a partir de les taules anteriors 

 

Les ràtios de gas natural per estudiant reflecteixen el gran creixement de consum de gas 
registrat fins a 2010, de manera que, tot i les mesures aplicades durant el pla 2010-2020, 
encara els valors són superiors als originals de 2005.  

En la comparativa 2010-2019 s’observa una reducció general tret de campus Bellissens, que 
manté una Tendència creixent de consum per alumne. Dins l’evolució es registra un petit 
increment a partir del mínim de 2015. 

Les comparatives entre campus venen condicionades per la intensitat amb que es fa ús 
d’aquest recurs energètic, ja que a cada campus conviuen edificis que tenen sistemes de 
calefacció basats en gas natural i edificis amb calefaccions elèctriques. 
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Figura 2.4. Evolució de les ràtios de consum elèctric i de gas natural per estudiant 
Font: elaboració a partir de dades SRM i Gabinet Rectora 

 

 

2.1.3. Comparativa de ràtios de consum energètic 
 
Tal com s’ha explicat anteriorment, l’ús de les ràtios permet establir comparacions entre 
diferents edificis i campus. Cal ser prudent en aquestes comparacions, ja que factors com 
l’edat dels edificis, les seves característiques arquitectòniques, la climatologia i altres, 
afecten substancialment els seus consums. 

L’observació de les ràtios publicades per universitats properes ens permet tenir una 
referència respecte a l’eficiència del nostre consum energètic i detectar marges de millora. 
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Taula 2.11. Detall de les ràtios energètiques 2019 de la URV i altres universitats 

 Consum d’energia final per superfície durant 2019 

Universitat 
Ràtio elèctric per 

superfície 
(kWh/m2) 

Ràtio gas natural 
per superfície  

(kWh/m2) 

Ràtio energia final 
per superfície 

(kWh/m2)a 
UBb 66,5 25,6 92 

UABc 79,4 48,6 128 

UPFd 94,8 16,6 111 

UPCe 52,9 25,3 78,2 

UdGf 56,6 26,3 82,9 

URV 80 28 108 
a A efectes d’aquest indicador, apareixen sumades les dades d’energia final elèctrica i de gas 
natural expressades en kWh, tot i que no són dades homòlogues. 
b Dades extretes de https://www.ub.edu/ossma/medi-ambient/indicadors-ambientals i 
convertides segons Guia de càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de la Generalitat 
de Catalunya. 2021  
c Dades extretes de https://www.uab.cat/doc/indicadors_sostenibilitatUAB_1819 

d Dades de 2013 extretes de https://www.upf.edu/web/upfsostenible/consum 

e Dades extretes d’Informe Sirena i https://gpaq.upc.edu/lldades/ . Al còmput no s’inclouen les 
dades de district Heating de la UPC 
f Dades facilitades per Oficina de Compromís Social UdG 

 

De les dades recollides a la taula anterior es dedueix que els consums de la URV per 
superfície es troben dins els valors habituals que es registren a altres universitats del nostre 
entorn. Tot i això, el repte d’avançar en l’eficiència energètica dels campus i de que encara 
queda marge de millora és una visió compartida per l’àrea de medi ambient URV i per les 
àrees responsables de les universitats esmentades. 
 
 
 
2.1.4. Conclusions 
 

L’eficiència en els consums energètics d’edificis universitaris es vinculen principalment amb 
tres factors:  

• Les característiques arquitectòniques de l’edifici: volumetria, orientació, 
configuració de l’envolupant, tancaments, proteccions vers la radiació solar, disseny 
de ventilacions passives, qualitats d’acabats, etc. 

https://www.ub.edu/ossma/medi-ambient/indicadors-ambientals
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• Les instal·lacions consumidores d’energia de l’edifici: climatització, il·luminació, 
consum de l’activitat, etc. 

• La gestió energètica de l’edifici i l’ús que en fan els usuaris (i el seu comportament). 

Està en discussió quin és el grau d’importància d’aquests tres factors, i possiblement en 
cada edifici trobaríem una relació de pes diferent, però si que hi ha consens sobre el fet 
que els tres factors afecten el resultat energètic final amb un mateix grau de magnitud. 

Amb tot, el tercer factor, aquell que fa referència a l’ús i gestió dels edificis, és sobre el que 
es pot incidir més fàcilment, ja que intervenir sobre l’estructura arquitectònica o les 
instal·lacions dels edificis requereix inversions molt grans en la majoria de casos.  

Les actuacions d’increment d’eficiència sobre instal·lacions consumidores d’energia i sobre 
alguns dels elements constructius dels edificis (tancaments, ventilacions passives, 
proteccions), requereixen inversions que sovint són de difícil quantificació pel que fa al seu 
retorn en forma d’estalvi econòmic. En tot cas són actuacions necessàries que cal abordar 
de forma sistemàtica i aprofitant les renovacions d’instal·lacions que es fan necessàries al 
llarg de la vida d’un edifici. 

Finalment, les actuacions sobre les característiques arquitectòniques són difícils i costoses 
sobre edificis existents, però en canvi poden ser fàcilment aplicables en les fases de disseny 
de futurs edificis i de remodelacions d’edificis existents. 

Més enllà del ventall d’actuacions per la millora d’eficiència energètica que es poden 
aplicar, es fa necessari obtenir informació acurada sobre les característiques i el 
comportament de cada edifici per poder definir l’estratègia d’acció i les actuacions que 
donaran millor resultat d’estalvi i de relació inversió/estalvi. Aquesta informació tan sols es 
pot obtenir mitjançant la realització d’auditories d’eficiència energètica, com la que es va 
realitzar a 2011 a la Facultat de Química i Facultat d’Enologia. 
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2.2. Cicle de l’aigua 

 

L’aigua als edificis universitaris és destina a usos sanitaris, de neteja, climatitzacions i 
consum per part d’equipaments i instal·lacions experimentals.  

Existeix un ús addicional d’aigua per reg de zones enjardinades. Tot i que les zones verdes 
de la URV han estat majoritàriament dissenyades amb criteris de baix requeriment hídric, 
el consum d’aigua per reg pot tenir un pes específic elevat dins el seu consum global d’algun 
campus.  

Tal com s’ha fet amb energia, al primer bloc d’aquest apartat s’exposen els valors globals 
d’aquests consums, classificats per anys i per campus de la Universitat. A continuació 
s’adjunten les ràtios per estudiant i superfície en cada cas. Finalment es fa una breu 
comparativa d’aquestes ràtios amb les d’universitats properes i s’avaluen les conclusions 
més significatives. 

Com s’ha indicat anteriorment, atenent la situació de pandèmia i confinament de 2020 
s’utilitza l’any 2019 com a referència per avaluar l’evolució dels consums. 

Per a l’anàlisi de consums es fan dues comparatives: 

• 2005-2019: compara les dades de 2005 (any de referència pel Pla de medi ambient) 
amb l’any 2019. 

• 2010-2019: compara les dades de 2010 (any d’inici del Pla de medi ambient) amb 
l’any 2019 per a poder comprovar quina ha estat l’evolució de la URV dins el període 
en que s’han executat actuacions derivades  del pla de medi ambient. 

 

2.2.1. Valors globals de consum 
 

Totes les dades de consum d’aigua que es presenten estan extretes de les facturacions per 
cada campus i període.  

Atenent que les facturacions rebudes al llarg dels darrers 15 anys presenten una certa 
manca de regularitat pel que fa als períodes facturats dins de cada any i al fet que en 
ocasions es facturen lectures estimades que es regularitzen en facturacions posteriors, en 
alguns casos s’ha fet necessari fer extrapolacions en base a anys anteriors i posteriors a 
l’any indicat. 
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Taula 2.12. Consum d’aigua als campus en el període 2005-2020  

Campus/Edificia 
Consum (m3/any)b Variació  

2005 2010 2015 2019 2020 2005-2019 2010-2019c 

Sescelades 17.098 28.564 51.039 27.683 21.174 +62% -3% 

Catalunya 20.775 15.154 11.674 13.463 9.465 -35% -11% 

Reus centre 3.352 3.351 2.481 2.229 1.609 -34% -33% 

Bellissens 5.294 9.355 8.597 14.250 11.409 +169% +52% 

Terres de l’Ebre   932 1.213 1.213   

Vila-seca   393 257 257   

Seu Baix Penedès   328 381 381   

Rectorat 1.194 3.151 961 386 166 -68% -88% 

Altres 9.136 1.397 2.557 1.930 1.267 -79% +38% 

TOTAL 56.849 60.972 78.962 61.792 46.941 9% 1% 
a Des de 2005 s’han posat en marxa noves activitats i edificis a la URV. Les agrupacions de consums del pla 
de medi ambient 2010 ja no són aplicables a 2021. El grup Altres incloïa edificis que ja no són URV i d’altres 
que ara apareixen per separat. També incorpora el consum d’espais URV als parcs tecnològics. 
b Algunes dades eren incompletes i es van estimar a partir dels consums de l’any anterior i posterior 

c El comparatiu 2010-2019 pretén posar de relleu l’efectivitat de les actuacions promogudes pel Pla de 
medi ambient 2010-2020 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de facturació 

 

El consum d’aigua global de la URV ha crescut un 9% en el període 2005-2019. Aquest 
consum ja havia crescut un 7% entre els anys 2005 i 2010. A partir de l’inici de l’aplicació 
del pla l’aigua utilitzada per la URV ha augmentat un 1% (entre els anys 2010 i 2019).  

En el comparatiu 2005-2019 es registren increments significatius a campus Sescelades a 
(+62%) i campus Bellissens (+169%). 

Campus Sescelades va registrar un increment molt fort després de 2005 coincidint amb el 
trasllat de la Facultat de Química i Facultat d’Enologia. Aquest consum s’ha reduït 
lleugerament fins 2019, tot i que encara es manté molt per sobre del valor de referència 
de 2005. Al llarg dels darrers anys s’han registrat diverses fuites a la xarxa de distribució 
interna del campus que han provocat grans increments en els consums anuals, com el 
registrat durant 2015. 

El gran increment de consum d’aigua a campus Bellissens encara està en estudi en el 
moment de la redacció d’aquest document. En tot cas és un increment limitat a 2019, que 
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no es repeteix a 2020 i que no es va registrar a 2018 (10.328 m3). En el cas d’aquest campus, 
posada en marxa de l’ETSA, el creixement de zones verdes a ran de la seva urbanització i 
l’alt requeriment hídric de part de l’enjardinament de la Facultat d’Economia i Empresa 
semblen estar al darrera de l’elevat consum.  

Per la resta de campus i edificis s’observa una reducció dels consums tant en el comparatiu 
2005-2019 com en el de 2010-2019. Resulta significativa la reducció a Rectorat, que està 
relacionada amb la detecció i reparació d’una fuita durant 2015. Els consum semblen 
indicar que aquesta fuita havia estat activa durant anys. 

L’agrupació altres incloïa a 2005 edificis que ja no acullen activitats URV i d’altres amb 
consums menors o amb dades incompletes, com era el cas de la FTiG de Vila-seca o el 
centre de Tortosa. A partir de 2010 aquests centres són tractats de forma segregada.  
El grup altres també incloïa a 2005 la instal·lació esportiva Sant Jordi, que era gran 
consumidora d’aigua. Aquesta instal·lació ja no formava part de la URV a 2010 i per aquest 
motiu es registra un descens gran al valor de consum d’aquell any. Posteriorment, la 
incorporació de les activitats URV en els parcs tecnològics, han fet créixer el valor del grup. 

 

Figura 2.5. Evolució del consum d’aigua.  
Font elaboració a partir de dades de facturació 
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2.2.2. Ràtios de consum d’aigua 

   

Ràtios de consum d’aigua per superfície 

Com succeeix pel consum energètic, el coneixement de les superfícies construïdes als 
edificis de la URV ens permet elaborar ràtios de consum d’aigua energètic per unitat de 
superfície. Aquestes ràtios resulten d’utilitat per poder comparar diferents edificis i campus 
de la URV entre ells i amb els d’altres universitats. D’altra banda, aquestes ràtios també 
permeten contextualitzar les variacions de consums en campus que han construït, 
modificat o eliminat edificis al llarg dels anys. 

Les superfícies de referència pel càlcul d’aquestes ràtios apareixen a la taula 2.3. 

 

Taula 2.13. Ràtio de consum d’aigua anual per unitat de superfície d’edifici  

Campus/Edifici 
Ràtio aigua per superfície (litres/m2 construït) Variació  

2005 2010 2015 2019 2020 2005-
2019 

2010-
2019 

Sescelades 397 453 810 408 305 +3% -10% 
Catalunya 1.246 555 422 459 327 -63% -17% 
Reus centre 346 346 223 198 145 -43% -43% 
Bellissens 490 866 544 682 567 +39% -21% 
Terres de l’Ebre   95 123 126   
Vila-seca   65 42 41   
Seu Baix Penedès   125 146 139   
Rectorat 450 1.187 293 104 48 -77% -91% 
Altres 1.542 2.692 477 339 200 -78% -87% 

MITJANA URV 640 475 545 393 297 -39% -17% 
Ràtios elaborats a partir de les taules 2.11 i 2.3  

 

Les ràtios de consum d’aigua per superfície posen de manifest la tendència general de la 
URV de reducció de l’aigua necessària per a les seves activitats mitjançant les accions 
d’estalvi i eficiència aplicades al llarg del pla de medi ambient 2010-2020, que han permès 
que l’increment de superfícies construïdes no s’hagi reflectit en un augment de l’aigua 
utilitzada. Aquesta tendència és reflecteix, amb variacions a tots els campus. Episodis 
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puntuals de fuites, com les descrites anteriorment a Sescelades i Rectorat condicionen la 
interpretació de valors puntuals.  

En l’anàlisi d’aquestes ràtios criden l’atenció els valors relativament alts de campus 
Catalunya i campus Bellissens, sobretot en comparació amb altres campus com ara 
Sescelades i Reus centre que allotgen activitats experimentals tradicionalment associades 
a consums d’aigua elevats.  

 

Ràtios de consum d’aigua per alumne 

Com ja s’explicava a l’apartat de ràtios energètics, les ràtios de consum d’aigua per unitat 
de producció són habituals en els estudis d’eficiència, i a la URV aquesta unitat de producció 
s’assimila al nombre d’alumnes. Les dades d’alumnes pel càlcul d’aquestes ràtios apareixen 
a la taula 2.8. 

 

Taula 2.14. Ràtio de consum d’aigua anual per estudiant (grau i màster)   

Campus/Edifici 
Ràtio aigua per estudiant (litres/estudiant) Variació  

2005 2010 2015 2019 2020 2005-
2019 

2010-
2019 

Sescelades 3.264 5.414 10.995 5.493 4.088 +68% +1% 
Catalunya 6.983 4.753 3.478 4.022 2.787 -42% -15% 
Reus centre 2.940 2.758 1.864 1.614 1.158 -45% -41% 
Bellissens 2.859 5.027 5.213 9.105 6.978 +219% +81% 
Terres de l’Ebre   1.156 1.588 1.577   
Vila-seca   789 736 779   
Seu Baix Penedès   909 1.131 1.169   

TOTALa 4.814 4.848 6.245 4.834 3.604 0% 0% 
a Les ràtios indicades a Total fan referència al consum global de la URV, incloent edificis docents i no 
docents 
Ràtios elaborades a partir de les taules anteriors 

 

Les ràtios de consum d’aigua per alumne mostren valors molt diferents entre campus, 
possiblement degut als diferents requeriments hídrics de cada campus. Tot i això, la mitjana 
de la URV sembla mantenir-se estable tret d’anys en que el creixement s’ha relacionat amb 
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fuites. Es comprova també com l’any 2020, amb una assistència al campus molt reduïda es 
reflecteix en una reducció moderada del consum. 

En aquestes ràtios tornen a cridar l’atenció els valors elevats de campus Catalunya i campus 
Bellissens atenent que no compten amb espais de docència i recerca experimental.  

 

 

Figura 2.6. Evolució de les ràtios de consum d’aigua per superfície i per estudiant 
Font: elaboració a partir de dades SRM i Gabinet Rectora 

 

2.2.3. Comparativa de ràtios de consum d’aigua 
 
Com s’ha exposat anteriorment, l’ús de les ràtios ens permet comparar diferents edificis i 
campus. Com també s’ha indicat, cal ser prudent en aquestes comparacions, ja que factors 
com el grau d’ocupació, l’existència de més o menys zones verdes, la presència 
d’instal·lacions consumidores d’aigua (serveis, dutxes, laboratoris experimentals, etc), les 
característiques de la xarxa de distribució i dels punts de consum afecten els seus consums. 

L’observació de les ràtios publicades per universitats properes ens permet tenir una 
referència respecte a l’eficiència del nostre consum d’aigua i detectar marges de millora. 
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Taula 2.14. Detall de les ràtios d’aigua 2019 de la URV i altres universitats 

 Consum d’aigua per superfície i alumne durant 2019 

Universitat Ràtio aigua per superfície 
(litres/m2) 

Ràtio aigua per estudianta 
(litres/alumne) 

UBb 290 2.650 

UABc 413 5.725 

UPFd 250  

UPCe 82 1.610 

UdGf 320 2.900 

URV 393 4.834 
a A efectes d’aquest indicador es comptabilitzen alumnes de grau i màster. 

b Dades extretes de https://www.ub.edu/ossma/medi-ambient/indicadors-ambientals i 
https://www.ub.edu/web/portal/ca/la-ub/la-universitat/sobre-la-ub/la-ub-en-xifres/  
c Dades extretes de https://www.uab.cat/doc/indicadors_sostenibilitatUAB_1819 i 
https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/la-uab-en-xifres-1345668117455.html  
d Mitjana de les dades de 2013 publicades a https://www.upf.edu/web/upfsostenible/consum 

e Dades extretes d’Informe Sirena i https://gpaq.upc.edu/lldades/ 

f Dades facilitades per Oficina de Compromís Social UdG 

 

Les dades recollides a la taula anterior mostren una àmplia dispersió de valors. 
Evidentment cada universitat té les seves peculiaritats que condiciona el consum i per tant 
les comparacions s’han d’interpretar en termes qualitatius. De tota manera sembla evident 
que els valors de les ràtios de la URV per superfície i per estudiant es troben a la zona alta 
dels rangs, i per tant podem deduir que queda un ampli marge de millora en l’optimització 
del consum d’aigua als nostres campus. 
 

2.2.4. Conclusions 
 

L’eficiència en l’ús de l’aigua es troba habitualment en segon pla en les actuacions 
executades en edificis universitaris, ja que habitualment es prioritzen accions que permetin 
assolir estalvis energètics amb retorn econòmic major. Aquest fet ha condicionat l’evolució 
dels consums d’aigua a la URV al llarg dels anys. Cal, però, reivindicar la importància d’una 
bona gestió de l’aigua tant per poder estalviar com per poder fer un ús adequat en les 
actuacions d’adaptació al canvi climàtic que s’hauran d’abordar al llarg dels propers anys. 

https://www.ub.edu/ossma/medi-ambient/indicadors-ambientals
https://www.ub.edu/web/portal/ca/la-ub/la-universitat/sobre-la-ub/la-ub-en-xifres/
https://www.uab.cat/doc/indicadors_sostenibilitatUAB_1819
https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/la-uab-en-xifres-1345668117455.html
https://gpaq.upc.edu/lldades/
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Les característiques de cada campus i edifici condicionen el consum final d’aigua, però hi 
ha elements comuns sobre les que s’ha d’actuar per a poder avançar en un ús més eficient: 
una mesura acurada i en temps real dels consums d’aigua que ens permetin detectar 
desviacions sobre els consums esperats (ja sigui per fuites o per mal funcionament de punts 
de consum), un manteniment adequat de les instal·lacions de distribució tant a dins els 
edificis com a les xarxes de campus, la incorporació d’elements de control que permetin 
gestionar la xarxa de forma remota, i la renovació dels punts de consum que per antiguitat 
o envelliment o s’ajustin als criteris d’eficiència actuals.  
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2.3. Mobilitat universitària 

 

La mobilitat universitària, entesa com el conjunt de desplaçaments generats per l’activitat 
de la URV, ja es va mostrar com el principal generador d’emissions de Gasos d’Efecte 
Hivernacle a la diagnosi prèvia del pla 2010-2020. Inicialment els càlculs de mobilitat fets 
en base a l’enquesta realitzada durant 2009 indicaven que aproximadament dos terços del 
total d’emissions GHG comptabilitzades provenien d’aquest àmbit. 

Atenent aquesta proporció, les actuacions per aconseguir una mobilitat més sostenible a 
la URV han estat prioritàries al llarg dels darrers anys.  

Durant el període 2010-2020 la mobilitat recollida a l’inventari era de dos tipus: 

• Desplaçaments diaris de tota la comunitat fins als campus i edificis URV i retorn als 
domicilis. 

• Desplaçaments fets per vehicles propis de la URV. 

A partir de 2021 s’incorpora un tercer tipus de mobilitat a l’inventari: aquells viatges 
realitzats per la comunitat per assistir a esdeveniments acadèmics, científics i de gestió. Les 
primeres aproximacions a les emissions GHG derivades (any 2019) indiquen que poden 
suposar un 8% del total d’emissions degudes a mobilitat.  

S’ha detectat també una modalitat de mobilitat que no s’havia contemplat fins ara: els 
desplaçaments realitzats per estudiants URV dins de programes acadèmics internacionals 
com ERASMUS i semblants. Durant els propers anys es treballarà en les eines per identificar 
aquests viatges internacionals i quantificar les seves emissions derivades, però fins que no 
estiguin ben parametritzat no s’inclouran a l’inventari d’emissions GHG de la URV. 

 

2.3.1. Mobilitat diària de la comunitat universitària 

Les dades referents a la mobilitat diària de la comunitat universitària s’han obtingut 
mitjançant enquestes representatives realitzades als campus els anys 2009, 2013 i 2017. 
L’enquesta programada per 2021 que havia de caracteritzar la mobilitat al final del pla 
2010-2020 ha estat ajornada fins que es consideri que el nou model de presencialitat 
docent i laboral no queda compromès per la situació pandèmica.  

Una síntesi dels resultats de les diferents enquestes es pot veure a la taula 2.15. 

Segons les darreres dades disponibles (2017) la mobilitat diària de la comunitat no ha variat 
substancialment pel que fa al seu patró de distribució modal (els percentatges de persones 
que fan servir cada mitjà de transport), tot i les mesures aplicades al llarg dels darrers anys. 
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En canvi, aquesta darrera enquesta fa patent un canvi en el quilometratge diari recorregut 
emprant els diferents mitjans de transport, de manera que es redueix substancialment pels 
desplaçaments en cotxe i tren. Aquesta variació, especialment la reducció de la distància  
recorreguda en cotxe, té un efecte considerable en el càlcul global de quilometratge anual 
i per tant d’emissions GHG derivades, que es redueixen considerablement. 

 

Taula 2.15. Repartiment modal de la mobilitat de la comunitat URV i quilòmetres 
recorreguts per cada desplaçament (en un sentit) 

Mode 
transport 

Enquesta 2009a Enquesta 2013 Enquesta 2017 

% km % km % km 

A peu 26%  24% 3,3 23% 3,1 

Bicicleta 1%  1% 3,5 1% 3,2 

Bus urbà 
19% 

 9% 3,3 9% 3,4 

Bus interurbà  10% 19 11% 18 

Tren 3%  5% 64 5% 40 
Cotxe com a 
passatger/a 50% 

 10% 15 10% 14 

Cotxe com a 
conductor/a  40% 18 40% 15 

Motocicleta 2%  1% 19 3% 15 

TOTAL 
ANUAL 100% ND 100% 113.200.000b 100% 85.300.000 

b 

a Les dades sobre quilòmetres recorregut diàriament en cada mode de transport no eren disponibles 
a l’enquesta de 2009 i es van aplicar les dades estadístiques obtingudes de l’aplicació Ambimob del 
DMAH de la Generalitat de Catalunya. En aquesta enquesta els desplaçaments en bus no distingien 
entre urbà i interurbà, ni diferenciava entre cotxe compartit o d’ús individual. 
b Amb la finalitat de facilitar la comparació, les dades de quilometratge total expressades estan 
calculades sobre la comunitat URV del curs 2016-2017. 
Font: elaboració pròpia a partir de la diagnosi de mobilitat de 2019 d’APG Territorial i les enquestes 
de 2013 i 2017 de Mcrit 

 

Entre les actuacions realitzades per promoure mitjans de transport més sostenibles cal 
destacar les campanyes de descomptes en transport públic mitjançant convenis amb 
l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona acompanyades de la creació 
de línies de bus que connecten de forma directa els campus amb els municipis del voltant. 
Aquestes campanyes han tingut fins 2019 un creixement continu en el seu ús.  
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Figura 2.7. Evolució dels viatges realitzats per la comunitat URV fent ús dels 
descomptes per transport públic al camp de Tarragona  
Font: elaboració a partir de dades ATM-Camp de Tarragona 

 

S’han creat també instal·lacions d’aparcament segur als campus per a facilitar els 
desplaçaments en bicicleta i patinets, tot i que les limitacions de connexió segura dels 
diferents campus per manca de carrils bici ha limitat molt l’ús d’aquests vehicles. 

 

2.3.2. Mobilitat de vehicles propis de la URV 

La mobilitat de la flota pròpia de la URV, que originalment suposava una petita contribució 
a les emissions globals de GHG, va passar a tenir emissions directes amb valor zero des de 
setembre de 2017 quan la furgoneta de la URV va ser substituïda per una amb motorització 
elèctrica que es recarrega a l’edifici de Rectorat. Durant els primers mesos, les emissions 
de l’electricitat consumida pel vehicle quedaven incloses en les de l’edifici de Rectorat. A 
partir de gener de 2018, les emissions comptabilitzades són zero, ja que l’electricitat 
consumida és d’origen renovable certificat. 

La taula 2.16 recull les dades de consum històrics de gasoil per les diferents furgonetes URV   

Taula 2.16. Consum de gasoil per la flora de vehicles propis de la URV (litres/any) 
 2005 2010 2015 2019a 2020 a 
Furgonetes URV 1.725 2.810 1.322 0 0 
a A partir de setembre de 2017 la furgoneta URV és de motorització elèctrica i es recarrega a l’edifici 
de Rectorat 
Font: gerència URV 
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De les dades de consum de gasoil exposades es dedueix que les emissions de GHG de la 
flota pròpia sempre han estat molt inferiors a les derivades de la mobilitat de la comunitat 
URV. Aquest fet però no va fer perdre interès en la reducció d’emissions en aquest àmbit, 
no tant pel valor de d’emissions en sí, sinó pel fet que ha suposat un instrument molt valuós 
per augmentar la visibilitat del compromís de la URV amb la sostenibilitat. 

 

2.3.3. Mobilitat per assistir a actes acadèmics, científics i de gestió 

Durant els darrers anys s’ha anat posant cada cop més atenció en els desplaçaments que 
les persones treballadores empreses i administracions com les universitat fan en l’exercici 
de les seves funcions laborals.  

Aquest desplaçaments, que la ISO 14064-1 classifica com a viatges de negoci, es 
corresponen amb els viatges que les persones de la comunitat URV fan per assistir a 
esdeveniments de tipus acadèmic, científic o de gestió que es realitzen fora de la nostra 
universitat. 

Amb la finalitat de poder quantificar els desplaçaments realitzats amb detall dels mitjans 
de transport emprats i dels quilòmetres recorreguts, s’ha fet una anàlisi dels viatges 
realitzats durant l’any 2019 mitjançant les agències de viatges homologades (dades 
facilitades per l’Oficina de Compres de la gerència URV). Novament l’any 2020, tot i que va 
registrar viatges, no es considera representatiu de l’activitat habitual de la URV.  

 

Taula 2.17. Viatges de la comunitat URV per assistir a esdeveniments de tipus acadèmic, científic 
o de gestió  

Mitjà de transport 
2019 

km Percentatge de distància 
recorreguda 

Cotxe lloguer 2.260 0% 

Avió internacional 5.268.301 88% 

Avió nacional 89.459 1% 

Ferrocarril internacional 529 0% 

Ferrocarril nacional 638.399 11% 

TOTAL 5.998.948 100% 
Font: Oficina de compres de la gerència 
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De les dades exposades a la taula 2.17 es conclou que la major part dels quilòmetres 
recorreguts en aquests desplaçaments es fan en vols internacionals. Els desplaçaments 
internacionals en tren són anecdòtics. 

Pel que fa als desplaçaments d’àmbit estatal, hi ha un ús prioritari del tren que s’utilitza per 
recórrer un 88% de la distància, mentre que el 12% es fa amb avió.  

Aquest fet té especial rellevància ja que segons l’Agència Europea de Medi Ambient (EEA) 
les emissions de GHG de cada quilòmetre recorregut en avió són 20 cops superiors que 
recorregut en tren. (https://www.eea.europa.eu/es/pressroom/infografia/emisiones-de-
dioxido-de-carbono/view). 

Cal assenyalar que la recent revisió de la guia d’ambientalització d’actes de la URV (Guia 
per promoure la salut i la sostenibilitat en l’organització, celebració i participació d’actes 
institucionals i acadèmics de la URV), ja incorpora un capítol que facilita elements per 
decidir com participar en esdeveniments fora de la URV i aconsella com desplaçar-se, en 
consonància amb les recomanacions de la EEA i l’Aurora Travel Codex. 

 

 

2.4. Residus 

 

2.4.1. Residus assimilables als residus municipals 

Els residus generats per la URV que poden ser considerats assimilables a residus municipals 
es recullen majoritàriament mitjançant els cicles de recollida municipals de les ciutats on 
s’ubiquen els campus. Aquest fet fa impossible obtenir unes dades segregades de la 
producció d’aquests residus per part de la URV i de les emissions derivades tant en la gestió 
dels residus com en el seu transport. 

Les cinc fraccions que s’han identificat com residus produïts als edificis URV (paper i cartró, 
envasos, envasos de vidre, fracció orgànica i fracció resta), són recollides dins els itineraris 
del servei de neteja contractat actualment a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).  

Les mesures implementades per avaluar la producció i la qualitat de les diferents fraccions 
han permès confirmar que paper i cartró suposen la major part dels residus urbans produïts 
a la URV, seguits de la fracció resta. Envasos plàstics i metàl·lics i fracció orgànica tenen una 
presència molt menor. Finalment la presència dels envasos de vidre és anecdòtica. 
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Amb aquesta informació i seguint el pla d’acció 2011-2015 es van dissenyar nous mapes de 
punts de recollida de residus municipals dins els campus i nous itineraris de recollida i 
transferència als sistemes municipals existents. Aquest nous mapes de recollida dels 
edificis URV apropaven els contenidors de cada tipus de residu punts de producció 
identificats, d’aquesta manera els contenidors per recollida de paper s’ubicaven a aules i 
despatxos, al passadissos  zones comunes es van ubicar els contenidors per rebuig, envasos 
i per paper i cartró,  i als office de departaments i serveis es van ubicar contenidors per 
recollir fracció orgànica, envasos i rebuig. 

Addicionalment es van crear a campus Sescelades i campus Bellissens punts verds dotats 
amb contenidors de gran capacitat per rebre les fraccions abans descrites a més dels 
envasos de vidre.  

Els residus assimilables a municipals generats per les cafeteries dels diferents campus són 
gestionats directament per les empreses explotadores seguint les normatives vigents. 
Aquests residus segueixen itineraris segregats dels corresponents als residus URV. 

 

2.4.1.1. Paper i cartró 

Les diferents campanyes de pesatge i avaluació de la qualitat dels residus recollits van 
permetre establir que paper i cartró suposaven prop del 80% del pes de residus recollits en 
espais com aules i despatxos. Atenent aquesta dada, els punts de recollida de residus a 
despatxos i aules són exclusivament per paper des de l’any 2014.  

El seguiment de la qualitat del contingut d’aquestes papereres indica un compliment 
irregular pel que fa a la presència de residus diferents de paper i cartró. Aquesta presència 
de residus considerats impropis és especialment freqüent a les aules (habitualment un 25% 
en volum de residus diferents de paper, amb casos assolint el 50%) i en menor mesura en 
despatxos. Habitualment aquests residus impropis que apareixen a les papereres són 
envasos lleugers i restes orgàniques. 

D’altra banda, tot i la incertesa de les dades que impossibiliten una quantificació precisa, 
s’ha detectat al llarg dels darrers 10 anys una tendència a la reducció dels residus de paper 
recollits als edificis URV, coincident amb la progressiva digitalització de la universitat, amb 
la reducció de compra de paper feta des de serveis centrals, i amb la reducció del nombre 
d’impressores individuals i la instal·lació d’impressores centralitzades. 
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2.4.1.2. Envasos de plàstic i metàl·lics (no contaminats) 

De les campanyes de pesatge i avaluació de la qualitat dels residus s’extreu que la fracció 
corresponent a envasos (plàstic, metàl·lics i mixtes) suposa una petita part dels residus 
recollits, inferior al 5% en pes. 

Els punts de recollida per aquesta fracció s’han ubicat a office de departaments i serveis i a 
passadissos i zones comunes pròxims a les màquines de vending, que són el principal focus 
de producció dins els campus junt amb les fonts d’aigua amb dispensador de gots. 

Embolcalls de menjar, llaunes de beguda, gots i botelles de plàstic de petit volum formen 
la major part dels residus recollits dins aquesta fracció.  

Cal esmentar que a partir de 2019 es registra una disminució de la presència de botelles de 
plàstic als punts de recollida, coincidint amb la posada en marxa de les fonts d’aigua als 
aularis durant el curs 2018-2019 i la retirada de les botelles d’aigua incloses amb els menús 
de les cafeteries.  

 

2.4.1.3. Envasos de vidre (no contaminats) 

Els envasos de vidre d’origen domèstic (envasos d’aliments i begudes) no es van detectar a 
les diagnosis inicials ni es van identificar itineraris de producció dins els edificis URV (més 
enllà de la producció a cafeteries), de manera que els mapes de punts de recollida no han 
previst mai contenidors a l’interior dels edificis. Tot i no comptar amb punts de recollida 
propis, tan sols de forma esporàdica s’han detectat envasos de vidre dins la fracció resta o 
en altres fraccions, el que corrobora la previsió de producció. 

 

2.4.1.4. Fracció orgànica 

Durant les diagnosis inicials del Pla 2010-2020, es van detectar punts de generació de 
fracció orgànica principalment als office dels edificis, de manera que es van concentrar els 
punts de recollida en aquests espais.  

De forma puntual es van detectar residus orgànics en despatxos i aules. Les diferents 
campanyes informant que les papereres no havien de recollir aquests residus van ser força 
efectives als despatxos, de manera que es va reduir dràsticament la presència de residus 
orgànics. En el cas de les aules, es manté la presència ocasional d’aquests residus a les 
papereres.  
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2.4.1.5. Restes de poda i altres residus de jardineria  

Des de la posada en marxa del Pla 2010-2020 es va treballar amb les empreses 
adjudicatàries dels contractes de manteniment de jardineria dels campus per aconseguir 
que els residus vegetals generats en les seves tasques segueixin els circuits de recollida 
necessaris per garantir que es gestionen mitjançant el compostatge, i no acabin en 
abocadors o incineració. 

Actualment el 100% dels residus vegetals generats a les zones verdes dels campus, ja siguin 
fulles, restes de sega o de poda, es recullen de forma separada i són conduits a instal·lacions 
externes de compostatge o es gestionen de forma interna. 

En el cas dels residus de poda generats a campus Sescelades i Catalunya, aquest són 
triturats in situ i aplicats com a material de cobertura a les zones verdes dels campus.  

Els residus de fusta de major calibre que es generen puntualment en actuacions de tala 
d’arbres malalts o morts, es dipositen en zones verdes seleccionades per a que segueixin 
un procés de descomposició natural que afavoreixi la biodiversitat dels espais. 

Part dels residus de fusta generats els darrers anys a campus Bellissens s’han destinat 
també als jardins del campus i part de les restes de sega al sistema de compostatge dels 
horts socials. 

 

2.4.1.6. Fracció resta 

La fracció resta, que era la majoritària (en pes) abans de 2010, suposa ara, segons les 
darreres estimacions a que tenim accés, menys del 50% del total recollit en els itineraris 
diaris. Aquesta dada no sembla ajustar-se a la preponderància de paper i cartró que s’ha 
descrit anteriorment. Existeixen diferents motius que ho justifiquen: d’una banda 
continuen apareixent abundants residus de paper a bosses i contenidors de fracció resta. 
D’altra banda, existeixen nombroses papereres que atenent l’elevada quantitat de residus 
impropis presents, han de ser gestionades com a fracció resta per no malmetre el conjunt 
de la fracció paper. 

 

2.4.1.7. Piles i bateries  

La recollida de piles i bateries de petit format ha estat en servei als edificis de la URV des 
de finals dels anys 90 mitjançant contenidors ubicats en espais comuns.  

No existeix un sistema que permeti quantificar les quantitats recollides, però del seguiment 
dels diferents punts de recollida es conclou que les quantitats recol·lectades ha anat 
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decreixent, tot i que s’ha comprovat en aquests contenidors no només es recullen piles 
usades dins la URV si no que sovint aquestes provenen de l’ús que persones de la comunitat 
han fet als seus domicilis. 

El transport dels residus de piles i la gestió final està inclosa dins els contractes de neteja 
dels edificis, el que dificulta obtenir dades, més enllà dels mostrejos puntuals realitzats. 

 

2.4.1.8. Tòners i cartutxos de tinta 

Els cartutxos de tinta i tòners d’impressores compten amb un sistema de recollida 
mitjançant contenidors ubicats en espais comuns dels edificis que, com en el cas de les 
piles, ha estat en servei des de finals dels anys 90.  

L’evolució de les quantitats recollides ha estat clarament en descens, sobretot al llarg dels 
darrers 10 anys. La instrucció de la URV sobre la retirada de les impressores individuals i la 
seva substitució per impressores centralitzades ha permès reduir considerablement la 
producció d’aquests residus, que són transportats i gestionats mitjançant empreses 
autoritzades per l’Agència Catalana de Residus. 

 

2.4.1.9. Residus d’aparells elèctrics i electrònics 

Els residus d’aparells elèctrics i electrònics tenen el seu origen principal en els programes 
de renovació d’equipaments informàtics en servei a la URV. S’afegeixen aquells 
equipaments de laboratori que s’han de gestionar al final de la seva vida útil, material de 
projecció obsolet provinent d’aules, i puntualment algun petit equip provinent de 
despatxos i office (calculadores, cafeteres, telèfons, etc).  

Els residus del material informàtic provinent de serveis centrals i aules són gestionats 
directament des del servei d’informàtica i TIC. 

La resta d’equipaments en desús són gestionats cap a gestor final mitjançant l’àrea de medi 
ambient de l’Oficina de Compromís Social i pel Servei de Recursos Materials (SRM), ja sigui 
de forma directa o en col·laboració amb l’empresa de neteja dels edificis. 

 

2.4.1.10. Residus d’aparells d’il·luminació, làmpades i lluminàries 

Les operacions periòdiques de reposició bombetes, fluorescents i làmpades foses als 
edificis de la URV realitzades pel servei de manteniment, així com tasques puntuals de 
renovació de lluminàries de diferent tipus per obsolescència o canvis de tecnologia dins les 
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accions d’eficiència energètica, generen residus que són enviats cap a gestors autoritzats 
en el marc d’un acord amb Ambilamp, associació que gestiona el sistema integrat de gestió. 

Aquest acord per la gestió, en servei des de 2012, permet a més obtenir dades sobre la 
quantitat de residus gestionada. Aquestes dades podran en el futur ser emprades per a 
obtenir les emissions derivades quan els models permetin fer-ho de forma acurada. 

 

2.4.1.11.Mobiliari en desús i altres andròmines 

El mobiliari present als edificis de la URV està sotmès a un desgast que fa que de forma 
habitual s’hagin de renovar elements, havent de desfer-se d’aquelles cadires, armaris, 
taules malmeses que no poden ser reparades. 

Aquest mobiliari, i altres andròmines que poden generar-se a l’activitat de la URV, on 
s’inclouen els palets de fusta, són retirats de forma periòdica per l’empresa de neteja que 
els transporta cap a deixalleries. Aquestes operacions són gestionades pels tècnics de 
campus del SRM. 

 

 

2.4.2. Residus no assimilables residus municipals provinents de 
laboratoris de recerca i docència 

Les activitats docents i de recerca que es duen a terme a laboratoris de la URV generen 
residus que no poden ser considerats com assimilables a urbans per la seva naturalesa i 
perillositat. 

La gestió d’aquests residus han estat coordinada des de mitjans del anys 90 per l’àrea de 
medi ambient, trametent-los cap a gestors autoritzats mitjançant empreses de transport 
seguint la normativa. 

El fet que la gestió d’aquests residus hagi estat coordinada pel l’àrea de medi ambient i 
l’exigència normativa de tenir registres de producció i gestió, fa que es disposi d’inventaris 
anuals que permeten saber les quantitats generades. Aquestes dades podran ser emprades 
per a obtenir les emissions derivades quan disposem d’un model que permeti fer-ho de 
forma acurada per cada un dels casos. 

Actualment identifiquem quatre grups de residus no assimilables. 
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2.4.2.1. Residus sanitaris i biosanitaris 

Els residus sanitaris i biosanitaris que es produeixen a la URV provenen dels estabularis o 
bé de laboratoris on s’investiga o es fan pràctiques en l’àmbit biomèdic. 

Aquests residus, englobats en els grups III i IV segons la classificació de la normativa, són 
recollits seguint els protocols en contenidors específics i retirats per empreses de transport 
i gestió autoritzades. 

La producció anual es manté estable, amb fluctuacions en funció de l’activitat dels 
laboratoris de recerca. 

 

2.4.2.2. Residus químics 

Els residus químics es produeixen principalment als laboratoris de recerca i en menor 
quantitat als de docència. 

El protocol de recollida i gestió estableix diferents grups de residus que permeten donar 
compliment a la normativa i a l’hora mantenir la dimensió dels punts de recollida de 
manera que siguin compatibles amb l’espai disponible als laboratoris. 

El transport d’aquest residus i la seva posterior gestió es fa mitjançant empreses 
autoritzades per l’administració. 

La producció anual ha esta creixent al llarg dels darrers 25 anys, amb fluctuacions en funció 
de l’activitat dels laboratoris de recerca. 

 

2.4.2.3. Residus radioactius 

Els residus radioactius produïts a la URV tenien la seva font principal de producció en les 
instal·lacions radioactives de recerca IR-1311 de la Facultat de Medicina i Ciències de la 
Salut i IR-1620 de la Facultat de Química i Facultat d’Enologia. Ambdues instal·lacions van 
cessar la seva activitat i van ser clausurades (IR-1311 a 2005 i IR-1620 a 2019).  

Durant el procés de clausura van ser retirats els darrers residus radioactius que havien 
generat en la seva activitat. 

No obstant, atenent a la legislació vigent, existeix la possibilitat que apareguin en el futur 
residus radioactius derivats de processos químics on intervinguin elements radioactius 
naturals exempts en origen que, mitjançant canvis en el seu estat físic passin a deixar 
d’estar exempts i per tant hagin de ser classificats coma residus radioactius. En el cas que 
apareguin aquests tipus de residus es gestionaran seguint la normativa que els aplica. 
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2.4.2.4. Residus anatòmics 

Les activitats docents i de recerca que es realitzen a la Facultat de Medicina i Ciències de la 
Salut emprant cadàvers i peces anatòmiques humanes generen de forma regular residus 
que han de ser gestionats seguint les vies legalment establertes per aquests casos, amb la 
intervenció de serveis fúnebres i de cremació. 

El volum de residus gestionats cada any ha seguit una tendència creixent al llarg dels 
darrers anys. 
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2.5. Consum de gasos refrigerants 

Els gasos emprats als equips de refrigeració, d’aire condicionat i bombes de calor 
acostumen a ser hidrofluorocarburs (HFC) o bé ocasionalment perfluorocarburs (PFC). 

Ambdues famílies de gasos, junt amb l’hexafluorur de sofre (SF6), estan inclosos al Protocol 
de Kyoto i l’Acord de París dins del grup de gasos amb efecte d’hivernacle (GHG)  

El disseny dels equips de refrigeració contempla la utilització d’aquests gasos en circuits 
tancats, de manera que no han de ser alliberats a l’atmosfera en cap etapa de la vida útil 
dels equipaments. Tot i això, es poden registrar fuites tant en el moment de la instal·lació 
com durant el funcionament, degut a avaries i pèrdua d’estanquitat dels circuits.  

Normalment aquestes fuites són detectades durant els manteniments periòdics o bé 
durant les accions correctives quan es detecta un mal funcionament.   

El registre de consum d’aquest gasos és obligatori per l’empresa de manteniment de les 
instal·lacions URV. 

Cal tenir en compte l’elevat valor d’equivalència que tenen aquests gasos refrigerants 
respecte al CO2 (veure taula següent), el que fa que qualsevol fuita tingui un fort impacte 
en el còmput d’emissions. 

Taula 2.18. Consum de gasos refrigerants dels equips de climatització dels edificis en el 
període 2018-2020 i equivalència en emissions de CO2. 

 

Gas 
refrigeranta 

Potencial 
d’escalfament 

IPCC 2007b 

Consum (kg/any) Tones CO2 equivalents 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

R-407C 1.774 306 115 31 543 240 65 

R-32 (HFC-32) 675  8,5   6  

R-410-A 2.088 82 102 12,5 171 181 8 

TOTAL     714 427 73 
a Dades facilitades per SRM. 

b Valors de potencial d’escalfament IPCC publicats a la Guia de càlcul d’emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle de la Generalitat de Catalunya (abril 2021) 

 

Puntualment es poden produir consums addicionals d’aquests gasos en circuits de 
refrigeradors i congeladors i com agents presents en extintors. 

També existeixen petits consums com a reactius, en aquest cas sempre amb  autorització 
prèvia inscripció al registre de la Comissió Europea LABODS. 

 



PLA DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL I ACCIÓ CLIMÀTICA 2021-2030 
Diagnosi, objectius i línies estratègiques 

 
 

 
Àrea de medi ambient. Oficina de Compromís Social URV. 2021 52 

INVENTARI D’EMISSIONS DE GHG 

Tots els àmbits descrits anteriorment tenen presència a l’inventari d’emissions de 2020 i es 
mantindran fins al final del present pla en 2030. 

Les contribucions a les emissions de cada àmbit es recullen en la taula següent. Com ja s’ha 
indicat, la generació i gestió dels residus presenta encara prou incerteses com per poder 
obtenir una dada d’emissions equivalent fiable. 

Els consums elèctrics, de gas natural i d’aigua, i la mobilitat pròpia i de la comunitat URV 
en els desplaçaments diaris han format part de l’inventari d’emissions des de 2010. 

L’inventari de 2020 incorpora les emissions equivalents de les fuites de gasos refrigerants i 
de la mobilitat per assistir a esdeveniments acadèmics i científics. 

A més s’incorpora, pendent de quantificar, la gestió dels residus produïts en l’activitat de 
la universitat. 

Taula 2.19. Emissions de gasos d’efecte hivernacle a la URV segons l’inventari del Pla 
de Sostenibilitat Ambiental i Acció Climàtica 2021-2030 

Origen 
Emissions GHG (Tones CO2eq) 

2005 2019 
Consum elèctric 4.902 0 
Consum gas natural 519 809 
Consum aigua 33 25 
Flota pròpia 5 0 
Mobilitat diària comunitat 9.416 7.357 
Fugitives de gasos refrigerants  427a 
Mobilitat esdeveniments 
acadèmics i científics  642b 

Residus   pendent 

TOTAL  INVENTARI 2010 14.875 8.191 

TOTAL  INVENTARI 2020 14.875 9.260 
a. Dada calculada segons informació facilitada per SRM dels consums de gasos refrigerants 
de les instal·lacions, i l’aplicació dels factors publicats a l’edició 2020 de la Guia pràctica per 
al càlcul d’emissions de gasos amb efecte hivernacle de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. 
b. Dada calculada a partir d’informació de l’Oficina de Compres URV dels viatges contractats 
amb les agències homologades i els factors publicats a www.carbon-calculator.org.uk. 
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Amb la incorporació d’aquests nous d’àmbits d’emissió, l’objectiu del 60% per 2030 suposa 
una reducció final de 3.310 tones respecte a l’any 2019. 

Taula 2.20. Comparatiu de les emissions calculades segons els inventaris de 2010 i de 
2020, i reduccions necessàries per assolir l’objectiu del 60%. 

MODEL 
Emissions GHG (Tones CO2eq)  

2005 2019 Objectiu 
2030 -60% 

Variació 
2019-2030 

INVENTARI 2010 14.875 8.191 5.950  

INVENTARI 2020  9.260 5.950 -36% 

 
Cal indicar que de les 9.260 tones comptabilitzades a 2019, tan sols 1.236 provenen del 
consum energètic als edificis o de processos directament relacionats amb aquests consums 
(809 tones provinents de combustió de gas, i 427 tones provinents d’emissions fugitives de 
HFC). 
 
 

2.6. Comptabilitat d’emissions 

Sense tenir efecte sumatori sobre les emissions de GHG de la URV, els models de càlcul i 
els sistemes d’obtenció de la informació necessària són claus per a la fiabilitat i traçabilitat 
de les dades obtingudes. 

Els models inicials per dur a terme la comptabilitat d’emissions GHG a la URV es van crear 
l’any 2009 en base als recursos i informació disponibles en aquell moment que ens 
permetien obtenir dades fiables des de 2005. 

Això ha provocat que en alguns casos aquests models presentin diferències respecte a les 
recomanacions de la Guia de càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de la 
Generalitat de Catalunya creada amb posterioritat. 

Al llarg dels darrers 10 anys alguns d’aquests models propis s’han pogut adaptar als 
proposats per aquesta guia. En altres casos, com és el cas de les emissions derivades del 
consum elèctric, aquesta adaptació no ha estat possible, tot i que el fet que es consumeixi 
electricitat renovable des de 2018, permet obviar aquestes diferències. 

Amb tot, el model aplicat a partir de 2021 tindrà la voluntat d’alinear-se amb els criteris de 
l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de manera que sigui possible participar en el Programa 
d’Acords Voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle 
(GHG) de la Generalitat de Catalunya i altres actuacions futures en aquesta línia. 
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Amb aquesta experiència, caldrà que el nou model de comptabilitat sigui prou àgil per 
poder incorporar nous elements al càlcul com ara les emissions derivades dels bens i serveis 
consumits per la universitat, dels residus generats, i les derivades de la transmissió de 
dades i ús del núvol, i incorporar els mecanismes de compensació que es puguin adoptar 
en el futur. 

 

Àmbits no inclosos a l’inventari d’emissions de GHG 

 

2.7. Organització 

Dins la línia 4 d’ambientalització de l’organització del Pla de 2010, al llarg dels darrer anys 
s’han posat en marxa nombroses iniciatives a la URV adreçades fer que el funcionament de 
la universitat sigui cada cop més sostenible des del punt de vista ambiental. 

Pel que fa a consum de recursos i prevenció de residus, s’ha treballat en mesures per a la 
reducció del consum de paper, com ara la retirada d’impressores personals i la substitució 
per impressores centralitzades, acompanyada de la configuració per imprimir a dues cares 
per defecte. En paral·lel, s’ha fet una tasca des de l’Oficina de Compres per a garantir que 
tot el paper que es consumeix a la URV és reciclat, i que en els processos de blanquejat no 
s’han fet servir compostos nocius pel medi. La posada en marxa d’un sistema de registre 
de les compres de paper realitzades des de serveis centrals als proveïdors homologats ha 
permès obtenir dades de consums anuals i fer un seguiment de la seva evolució. 

 

Figura 2.8. Evolució del consum de paper a la URV  
Font: elaboració a partir de dades del Gabinet Tècnic de la Gerència 
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Criteris semblants s’apliquen des de fa anys en la selecció dels materials amb que estan 
fetes les carpetes lliurades a estudiants, afegit amb l’obligació per part de les empreses 
proveïdores de que els embalatges pel seu transport siguin 100% reciclats i minimitzin l’ús 
de plàstics. 

El servei de publicacions de la URV també aplica criteris de reducció del consum de 
recursos, limitant el nombre d’exemplars impresos de cada títol editat, exigint que els 
papers emprats siguin reciclats amb un 90% de fibres recuperades i el 10% restant 
provinent de boscos de gestió forestal sostenible (FSC i PEFC), totalment lliures de clor, i 
evitant l’ús de plàstics en el seu transport. A més les impressions es realitzen en impremtes 
geogràficament properes per a reduir el transport i promoure l’economia local. 

Per evitar la generació de residus de gots d’un sol ús s’ha treballat amb les empreses 
concessionàries dels serveis de cafeteria per evitar que es donin de forma automàtica en 
les consumicions a prendre a les terrasses.  

Amb la mateixa finalitat es van posar en marxa iniciatives amb les empreses responsables 
de les màquines expenedores de begudes calentes de manera que es bonificava l’ús d’una 
tassa pròpia per evitar l’ús de gots de plàstic o cartró. Aquesta bonificació es va perdre l’any 
2018 en la renovació del contracte, tot i que s’està treballant per a recuperar-la amb les 
empreses concessionàries. 

Amb aquestes empreses de vending i amb les subministradores de dispensadors d’aigua 
envasada també s’ha estat treballant per a fer un canvi dels gots de plàstic inicials per altres 
de materials reciclats i 100% biodegradables. 

Les empreses responsables dels serveis de cafeteria també han anat substituint els 
paraments de taula d’un sol ús (plats, gots, coberts i paletes pel cafè), que inicialment eren 
de plàstic, per altres fets de materials reciclats i biodegradables. 

Tot i les actuacions descrites, força implantades als campus, encara és habitual trobar 
nombrosos residus de paper, plàstic i envasos a les papereres dels campus, símptoma 
inequívoc de que encara queda molt per avançar en l’ús responsable d’aquests recursos. 

Amb les empreses de cafeteries s’ha avançat per augmentar l’oferta disponible d’aliments 
incorporant productes certificats de comerç just i de proximitat, i opcions adequades a 
dietes vegetarianes, veganes i per persones amb intoleràncies alimentàries. 

Seguint també el pla de 2010, l’any 2013 la URV va aprovar la seva primera guia 
d’ambientalització dels actes institucionals i les celebracions a la URV. Aquesta guia en la 
seva darrera revisió de 2021 (annex 2), incorpora recomanacions per aconseguir que els 
actes institucionals i acadèmics de la URV siguin ambientalment sostenibles, saludables i 
inclusius. Afegeix a més recomanacions per a la presa de decisions per l’assistència a 
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esdeveniments externs en representació de la URV amb la finalitat de reduir la petjada de 
carboni derivada dels viatges. 

 

2.8. Comunicació i participació ambiental 

La línia 3 de comunicació del pla de medi ambient de 2010 recollia una sèrie de propostes 
d’actuació adreçades a generar i difondre continguts de caire ambiental tant dins la URV 
com en el territori.  

Seguint aquesta línia s’han generat continguts de forma periòdica amb la finalitat de posar 
en valor els beneficis que les actuacions ambientals de la URV tenen tant pel funcionament 
propi com per l’entorn i la mitigació del canvi climàtic a nivell global.  

Aquests continguts inclouen publicacions periòdiques sobre les emissions de GHG, 
informacions sobre els consums energètics dels campus, missatges sobre els beneficis de 
la mobilitat sostenible i horaris de transport públic, campanyes informatives adreçades a 
millorar la qualitat dels residus urbans recollits selectivament, campanyes per promoure el 
transport públic, l’estalvi energètic, l’ús de la bicicleta i compartir cotxe, s’han fet també 
campanyes adreçades a promoure l’interès i el respecte pels espais verds dels campus i la 
seva biodiversitat.  
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Figura 2.9.a. Exemples d’algunes campanyes del Pla 2010-2020  
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Figura 2.9.b. Exemples d’algunes campanyes del Pla 2010-2020 
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Figura 2.9.c. Exemples d’algunes campanyes del Pla 2010-2020 
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De forma puntual també s’han fet aparicions i col·laboracions en premsa i mitjans 
audiovisuals locals per exposar les diferents actuacions fetes als campus, a més de 
participar en espais de debat oberts a la població. 

El Pla 2010-2020, amb les seves accions i resultats es va presentar com exemple de gestió 
ambiental a una institució d’educació superior a la reunió de la Conferència de les Parts de 
Madrid de 2019 (COP25).  

 

 

 

 

Per a fer arribar aquests informacions a la comunitat s’han emprat diferents mitjans com 
ara la inclusió a l’agenda i carpeta d’estudiants, la incorporació de les activitats a l’agenda 
d’actes de la URV, l’enviament de correus a la comunitat, la creació d’un espai web sobre 
el pla i les seves accions (http://urv.cat/mediambient), creació d’un espai web addicional 
amb recomanacions pel transport fins a cada un dels nostres campus amb versió per l’app 
de la URV, creació d’un compte propi de medi ambient de twitter (no operatiu actualment), 
projecció a les pantalles de transport dels diferents campus, projecció a les pantalles dels 
CRAI i més recentment a les noves pantalles de campus. A banda s’han emprat, cada cop 
amb menys freqüència i intensitat, els cartells i fulletons convencionals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10. Informació sobre el Pla 2010-2020 a les carpetes d’estudiants 

http://urv.cat/mediambient
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La línia de comunicació ambiental també ha contemplat la creació d’accions de caire 
ambiental adreçades a promoure la participació activa de la comunitat universitària amb la 
doble finalitat de divulgar i sensibilitzar.  

En aquest sentit, l’any 2013 es van crear els Tallers de medi ambient que s’han realitzat 
cada curs des de llavors, amb l’excepció dels programats per la primavera de 2020 (a la 
primavera de 2021 es va fer un en format virtual). Aquests tallers han tractat temes com el 
consum energètic domèstic i consells per estalviar, manteniment de bicicletes, consells 
sobre circulació en bicicleta i ergonomia, familiarització amb la bicicleta elèctrica, 
fotografia, horts urbans, cultiu de plantes aromàtiques amb interès culinari, biodiversitat 
dels campus (ocells, papallones i altres insectes), enjardinament de balcons per promoure 
la biodiversitat urbana, plantes d’interior per espais de treball, reciclatge de roba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11. Imatges de tallers de medi ambient 
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S’ha fet edicions especials d’alguns d’aquests tallers de medi ambient adreçades a 
estudiants internacionals amb traducció simultània. 

D’entre les diferents temàtiques que els tallers han tractat, cal indicar el gran interès que 
ha despertat la línia de treball en biodiversitat urbana i dels campus. , a partir de l’any 2018 
s’han fet sessions específiques a alumnes de la Facultat de Ciències de la Educació i 
Psicologia (FCEP) dins una de les seves assignatures que finalitza amb la creació d’una fira 
de contingut ambiental per part dels i les estudiants adreçada a alumnes d’educació 
infantil. 

L’any 2021 s’ha iniciat una nova línia de tallers sobre biodiversitat urbana adaptats per la 
població no universitària. Aquests tallers s’han impartit a sis seus del campus extens de la 
URV durant la primavera d’aquest any. Aquestes seus han manifestat la seva voluntat de 
programar noves edicions en anys vinents i altres seus han mostrat el seu interès en 
incorporar-los en els seus programes d’activitats. 

De forma addicional en col·laboració amb la FCEP s’ha creat un taller sobre balcons per 
papallones que consta de dues activitats en paral·lel: una adreçada a infants de fins a 10 
anys i una altra simultània adreçada als seus pares, mares i acompanyants. Aquest taller es 
va presentar a la fira de la Nit de la Recerca de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12. Imatge del taller de balcons per papallones fet de la Nit de la Recerca de 2021. 

 

 



PLA DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL I ACCIÓ CLIMÀTICA 2021-2030 
Diagnosi, objectius i línies estratègiques 

 
 

 
Àrea de medi ambient. Oficina de Compromís Social URV. 2021 63 

Amb el curs 2021-2022, aprofitant la integració de l’àrea de medi ambient dins l’Oficina de 
Compromís Social, s’han iniciat accions per a crear una línia de voluntariat ambiental dins 
el voluntariat URV ja existent. Amb aquesta finalitat s’han fet activitats adreçades a apropar 
a la comunitat universitària les accions de diferents entitats del territori que treballen en 
protecció i custòdia del medi natural i en protecció d’animals domèstics.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13. Imatges de les jornades de voluntariat ambiental 2021. 
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2.9. Biodiversitat dels campus i zones verdes 

El pla de medi ambient de 2010 recollia breument els espais verds dels campus i la seva 
gestió, centrant el seu impacte en els consums d’aigua derivats, en els residus de poda 
generats i advertint sobre la necessitat de gestionar l’ús de fitosanitaris i fertilitzants. 

La superfície enjardinada comptabilitzada en 2010 era de prop de 29.500 m2, ocupats 
principalment per espècies arbòries adaptades climàticament (garrofers, alzines, diverses 
espècies de pins, oliveres, etc.) amb àrees cobertes amb gespes i pollancres a campus 
Bellissens i espais puntuals de gespes a Sescelades i zones més extenses cobertes d’heures. 

Tot i que les superfícies de gespes eren minoritàries, el pla ja advertia sobre la necessitat 
reorientar l’enjardinament d’aquestes zones tenint en compte la pluviometria de 
Tarragona i les altes temperatures estivals que generen unes necessitats de reg elevades 
per mantenir-les. 

Pel que fa a residus de poda, s’indicava que la producció anual es podia apropar a les 9 
tones i recollia propostes d’establir un sistema de trituració per a usar posteriorment el 
triturat com a mulching o compostatge. 

Al llarg dels darrers anys han augmentat les superfícies de les zones verdes de la URV de 
manera que a 2021 SRM gestiona prop de 220.000 m2 dels quals més de la meitat són zones 
pròpiament enjardinades.  

Totes els espais verds que s’han creat des de 2010 han respectat la premissa de baix 
requeriment hídric i de manteniment. L’àrea de medi ambient ha col·laborat en el disseny 
i construcció de les noves zones enjardinades i en la modificació d’algunes de les existents 
seguint criteris de sostenibilitat i de creació d’espais naturalitzats que contribueixin al 
benestar de la comunitat universitària i a la mitigació de l’efecte illa de calor dels campus. 
En aquests nous jardins els sistemes de reg emprats són sempre per degoteig, que 
garanteix el menor consum d’aigua per unitat de superfície enjardinada. 

Actualment totes les restes de poda del campus Sescelades i Catalunya són triturades per 
aplicar-les com a recobriment a les pròpies zones verdes del campus. Les restes puntuals 
de tala es disposen en punts estratègics de les zones verdes per promoure comunitats 
descomponedores. 

En el cas de les restes de poda de campus Bellissens, una part es destina al jardí de 
biodiversitat junt amb restes de tales puntuals, mentre que la resta es destina a 
compostatge en instal·lacions externes. 

Dins la gestió de zones verdes, des de 2017 s’ha treballat per crear espais verds a la 
universitat que afavoreixin la biodiversitat urbana:  
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• El jardí de les papallones de Sescelades, creat a 2018 davant l’entrada principal del 
CRAI amb una superfície de 150 m2 i dissenyat per a promoure la presència i 
reproducció de pol·linitzadors dins el campus,  

• El jardí de la biodiversitat de Bellissens construït entre 2019 i 2021 amb una 
superfície de 240 m2, orientat a promoure la presència de pol·linitzadors i recuperar 
la colònia de sargantana ibèrica en regressió al campus (Podarcis hispanicus) i que 
inclou un projecte encara per executar per recuperar la població d’eriçó al campus, 

• Les modificacions de l’enjardinament del perímetre de l’edifici W0 de FCEP sobre 
una superfície agrupada de 400 m2 i orientats a potenciar la presència de 
pol·linitzadors i sargantana ibèrica. 

• S’han fet actuacions de plantació d’arbres al perímetre del campus Bellissens, 
emprant espècies resistents amb floració i fructificació d’interès per aus i 
pol·linitzadors.  

Cal esmentar que tant en el Jardí de les papallones de Sescelades com en l’enjardinament 
del perímetre de FCEP s’han contemplat objectius secundaris més enllà de la promoció de 
la biodiversitat. Així aquests espais s’han dissenyat amb la intenció de mitigar l’efecte illa 
de calor que es genera en aquests espais durant els mesos calorosos així com la visió de 
generar espais de benestar per la comunitat universitària.  

Aquesta finalitat utilitària dels espais verds ja té un precedent en el mur verd que es va 
crear a 2012 davant la façana oest de la Facultat d’Economia i Empresa, que va consistir en 
la plantació de pollancres (Populus sp.) en una franja de 50 metres immediatament davant 
de l’edifici per protegir els espais interiors de la radiació solar durant les tardes dels mesos 
més calorosos. La tria d’aquesta espècie de fulla caduca permet el pas de llum natural 
durant els mesos més freds. 

Més enllà de les accions de creació de noves zones verdes o modificació de les ja existents, 
des de 2015 s’ha treballat en la protecció de nius d’aus protegides, com l’oreneta cuablanca 
(Delichion urbicum) al campus Sescelades mitjançant cartells indicadors a les finestres 
contigües als seus nius de la façana.  

També s’han fet actuacions a l’entorn de Sescelades per evitar l’atrapament als fonaments 
de l’edifici N6 d’exemplars de gripau corredor (Epidalea calamita) i tòtil o gripau paridor 
(Alytes obstetricans). 
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Figura 2.14. Imatges del jardí de les papallones de Sescelades i la barrera verda de la 
Facultat d’Economia i Empresa. 
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Més enllà de les accions sobre zones verdes, des de 2015 s’ha treballat en la protecció de 
nius d’aus protegides, com l’oreneta cuablanca (Delichion urbicum) al campus Sescelades 
mitjançant cartells indicadors a les finestres contigües als seus nius de la façana. També 
s’han fet actuacions a Sescelades per evitar l’atrapament als fonaments de l’edifici N6 
d’exemplars de tòtil o gripau paridor (Alytes obstetricans). 

Aquesta dinàmica de promoció de la biodiversitat als campus, que s’ha acompanyat de la 
realització de tallers específics divulgatius, ha donat lloc a la redacció i aprovació del 
Compromís per la biodiversitat als campus de la URV (annex 3), aprovat al Claustre de 
juliol de 2021, pel qual la URV es compromet a fer actuacions per afavorir la presència 
d’espècies animals i vegetals salvatges als seus campus i expressa la voluntat de convertir-
se en un exemple de biodiversitat urbana dins el seu territori d’influència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a complement de la promoció de la biodiversitat a les zones verdes, a 2020 s’han 
iniciat accions per la naturalització dels espais de treball i estudi a diferents llocs de la 
universitat. Mitjançant aquestes accions es proposa a la comunitat incorporar al seu espai 
de treball una o més plantes d’interior per a fer-lo més amable i augmentar la sensació de 
benestar. Aquest conjunt d’accions de naturalització d’interiors és encara incipient i preveu 
estendre’s a espais comuns i àrees concretes dels CRAI.  
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L’àmbit de biodiversitat i zones verdes dels campus té efecte de resta sobre el còmput 
d’emissions de manera que per generar compensacions in situ. De tota manera fins que la 
capacitat de segrest de carboni de la comunitat vegetal de la URV no estigui degudament 
parametritzada, no participarà en el càlcul d’emissions GHG. 

Finalment, tot i no correspondre’s amb els continguts del Pla 2010-2020, cal fer esment de 
la iniciativa dels Horts Socials de la Universitat Rovira i Virgili, que en la seva primera 
ubicació de campus Catalunya i el seu posterior trasllat a campus Bellissens, uneixen la 
innovació i l’aprenentatge social i ambiental (agroecologia urbana) en espais ecosocials 
integrats del campus universitari de la URV, implicant diferents ensenyaments a través de 
l’Aprenentate Servei i posant-los en relació amb les necessitats reals i les propostes de la 
ciutadania.  

Els usuaris i els diferents participants cultiven per l’autoconsum col·laborant per gaudir del 
seu aprenentatge, desenvolupament i cura de l’entorn omplint-lo de vida i natura.  

Els Horts Socials estan pensats per tot tipus de persones i edats, i esdevenen un espai 
accessible on els usuaris milloren els seus hàbits o introdueixen rutines saludables 
associades als treballs i beneficis de l’hort.  

 

Figura 2.15. Els Horts socials de la URV en la seva ubicació inicial a campus Catalunya 
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2.10 Ambientalització curricular i de la recerca 

El pla d’acció de 2011 establia a la seva línia 5 l’àmbit d’ambientalització curricular i de la 
recerca. Les tasques de promoció i execució d’actuacions van ser encomanades a la Càtedra 
URV-Dow de desenvolupament sostenible, liderada pel Dr. Òscar Saladié. 

Les darreres dades de diagnosi obtingudes per la Càtedra URV-Dow indiquen que en un 
61% dels graus (31 de 51) que imparteix la URV es constata presència de continguts 
qüestions ambientals i de sostenibilitat, tot i que tant la freqüència com la intensitat són 
variables. 

En el cas dels Màsters Universitaris liderats per la URV, s’han detectat continguts de 
sostenibilitat ambiental en 27 dels 41 existents (un 66%). 

Pel que fa als Màsters Propis i Diplomes de postgrau, s’ha pogut comprovar la presència 
d’aquests continguts en 8 dels 39 existents (20,5%). 

Pel que fa a l’anàlisi de les assignatures de grau de la URV que incorporen competències 
vinculades amb equitat, responsabilitat social, ètica, igualtat, sostenibilitat, medi ambient, 
classificades segons la seva tipologia es pot veure a la següent figura.  

 

Figura 2.16. Assignatures de grau de la URV que incorporen les competències indicades 
(s’incorporen totes les assignatures amb competències que incloguin un dels mots indicats, 
independentment que a una assignatura hi hagi més d’una competència relacionada) 
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En l’àmbit de la recerca, les darreres dades facilitades pel Gabinet Tècnic de la Rectora 
durant l’any 2021, reflecteixen que un 20,5% dels recursos econòmics (competitius i no 
competitius)  obtinguts per la recerca tenen com a destinació grups que treballen en l’àmbit 
del medi ambient i la sostenibilitat. 

A banda dels estudis de diagnosi periòdics, la Càtedra URV-Dow de desenvolupament 
sostenible també ha liderat activitats de formació i sensibilització adreçades tant a la 
comunitat URV com a la comunitat educativa del territori.  

CEDAT, Departament d’Enginyeria Química també han promogut activitats de formació i 
sensibilització. 
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3. BENCHMARKING 
 

El recurs del benchmarking ja es va emprar al Pla 2010-2020 i té com a objectiu identificar 
les universitats i campus propers que pugin servir de referència per trobar-se en contextos 
geogràfics i polítics semblants. Per aquest benchmarking proper s’han seleccionat la 
Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech 
(UPC), la Universitat de Girona (UdG), la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB).  

En el benchmarking s’inclouen algunes altres universitat de l’àmbit espanyol que han 
destacat els darrers anys en alguns aspectes de la seva gestió ambiental: Universitat de 
Córdoba (UCO), Universitat Politècnica de València (UPV), Universitat Autònoma de Madrid 
(UAM), Universitat de Màlaga (UMA), Universitat de Valladolid (UVa), Universitat del País 
Basc (Euskal Herriko Unibertsitatea; UPV/EHU), Universitat de Salamanca (USAL). 

Finalment s’han volgut incloure algunes universitat internacionals de la xarxa Aurora i 
d’altres que s’han mostrat pioneres en el seu compromís amb els reptes ambientals: 
Universitat d'Òxford, University of Iceland (HÍ), Universitat de Palacký Olomouc. 

Amb aquesta selecció s’ha volgut es pretén identificar casos que serveixin de referència per 
a la comunitat universitària. Això permet establir una base d'informació de referència dins 
del marc universitari a nivell nacional i internacional, alhora que facilita el posicionament 
de la URV respecte a la seva pròpia estratègia ambiental. 

Les informacions reflectides s’han obtingut a partir de les memòries i dades publicades per 
les esmentades universitats, i s’han estructurat en forma de fitxes amb diferents apartats: 

• Informació de base 
• Estratègia ambiental de la Universitat 
• Projecte emblemàtic – Pla marc de treball 
• Projectes específics 
• Consum d’energia i d’aigua i ràtios publicats 
• Pressupost 
• Recursos humans 

Aquells punts en que s’han fet comparacions entre les dades obtingudes del benchmarking 
i les dades pròpies de la URV han quedat recollits al capítol de diagnosi. 

 

 



PLA DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL I ACCIÓ CLIMÀTICA 2021-2030 
Benchmarking 

 
 

 
Àrea de medi ambient. Oficina de Compromís Social URV. 2021 72 

3.1. Abast i visió 

Sense voler entrar en comparacions entre les polítiques ambientals i programes d’acció de 
les universitats recollides al benchmarking, que sovint estan força condicionades pel seu 
context tant polític com econòmic, social i cultural, es poden identificar almenys dues 
estratègies ambientals ben diferenciades pel que fa al seu abast: 

• L’abast transversal comporta una ambientalització del conjunt global d’activitats de  
la universitat amb un alt grau d’implicació del factor humà i del conjunt de la 
institució. Universitats que compten amb una estratègia ambiental que comporta 
un alt grau d’implicació dels docents, estudiants, grups de recerca i personal 
d’administració i serveis. En les universitats en què la política ambiental comprèn 
un abast transversal la sensibilització ambiental, el voluntariat i les iniciatives 
personals tenen un paper rellevant en les polítiques ambientals.  

• L’abast específic centra les accions en ambientalitzar les activitats pròpies de la vida 
universitària dels edificis i campus. Aquestes universitats reuneixen els seus 
esforços en iniciatives per aconseguir optimitzar energèticament els edificis, 
ambientalitzar la mobilitat, millorar la gestió de residus, etc.  

En paral·lel a aquest abast, la visió ambiental de les universitats pot ser de dos tipus: de 
gestió o de transformació. 

• Amb una visió de gestió interna, l’òrgan encarregat de l’ambientalització és una 
unitat funcional dels serveis generals de la universitat que implanta una estratègia 
ambiental marcada.  

• Pel que fa a la universitat amb una visió de transformació global, l’òrgan gestor 
busca la implicació activa de professorat, estudiants i PAS, i la col·laboració 
interdepartamental. Universitats amb aquesta  visió acostumen a destacar per 
introduir la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i altres objectius 
centrals com un valor dins la cultura de la universitat, esdevenir un nucli integrador 
dels actors interns del procés d’ambientalització i sovint d’agents externs, establir 
xarxes de col·laboració, cooperació i participació, i implicar la comunitat i promoure 
el voluntariat ambiental. 
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3.2. Fitxes de benchmarking 

Universitat Pompeu Fabra (UPF) 

Informació base 
La UPF estructura els seus estudis entorn tres campus i tres àmbits de coneixement: 

• Ciències socials i humanes (campus de la Ciutadella) 
• Ciències i tecnologies de la informació i la comunicació (campus de la Comunicació) 
• Ciències de la salut i de la vida (campus del Mar) 

La universitat ofereix aquests ensenyaments a través de set facultats (Humanitats, Ciències de la 
Salut i de la Vida, Economia i Empresa, Ciències Polítiques i Socials, Comunicació, Dret, Traducció i 
Ciències del Llenguatge); una Escola d'Enginyeria i vuit departaments (Economia i Empresa, Dret, 
Ciències Polítiques i Socials, Humanitats, Ciències Experimentals i de la Salut, Tecnologies de la 
Informació i les Comunicacions, Comunicació, Traducció i Ciències del Llenguatge). 
També compta amb centres adscrits o vinculats (Escola Superior de Comerç Internacional -ESCI-, 
Escola Superior d'Infermeria del Mar -ESIM- i els centres de la Fundació Tecnocampus Mataró-
Maresme); tres plataformes de postgrau (Barcelona School of Management -BSM-, Institut 
Barcelona d'Estudis Internacionals -IBEI-, Barcelona Graduate School of Economics -Barcelona GSE-) 
que complementen la seva oferta formativa. 
Compta amb un total de 15.801 estudiants (2019) i 1564 PDI. 
 
Estratègia ambiental de la Universitat 
L’estratègia ambiental de la Universitat no naix d’un òrgan específic dins la UPF  dedicat 
exclusivament a temes ambientals, sinó que la seva estratègia ambiental es conforma d’un seguit de 
declaracions, accions i compromisos que es duen a terme des de les mateixes institucions centrals 
de la Universitat i que conflueixen en l’elaboració d’una política ambiental i de sostenibilitat 
transversal comú i tenen com a resultat el Pla de Sostenibilitat Ambiental de la UPF 2021-2024. 
El primer dels actes que articulen l’estratègia ambiental de la Universitat és el vigent Pla Estratègic 
de la UPF (2016-2025) que estableix la voluntat d’esdevenir una “universitat socialment responsable 
i sostenible” com a prioritat estratègica. 
En paral·lel, a finals del 2017,  es desplega la iniciativa Benestar Planetari, un projecte que recull el 
compromís de la UPF de contribuir a la cerca de solucions dels grans reptes del segle XXI que afronten 
la humanitat i el planeta. 
L’any 2020 s’incorpora la sostenibilitat com a un dels principis ètics de la universitat al Codi Ètic de 
la Universitat Pompeu Fabra. En aquest, es fa menció explícita a la necessitat d’impulsar polítiques 
en l’àmbit de la sostenibilitat, promovent la lluita per superar l’emergència climàtica i en la cerca del 
benestar planetari. En el mateix document, també s’exposa la voluntat d’involucrar a tota la 
comunitat universitària en la matèria, tant en la presa de decisions com en la realització d’accions. 
Finalment, el darrer document estratègic que nodreix el present Pla de Sostenibilitat és la Declaració 
d’emergència climàtica, emesa pel Consell de Direcció de la UPF el maig del 2019, i on s’explicita el 
compromís de la Universitat amb l’actual crisi ambiental. 

https://www.upf.edu/documents/4328939/247633768/ANNEX2.pdf/b6e8197f-c3a3-9a2b-4c9a-6af968238037
https://www.upf.edu/web/plaestrategic
https://www.upf.edu/web/plaestrategic
https://www.upf.edu/web/wellbeing#emergencia-climatica
https://www.upf.edu/documents/1761050/243702305/Codi+%C3%A8tic+UPF_2020_ca.pdf/5e36481c-5393-7f4d-5561-9d9f849bdf00
https://www.upf.edu/documents/1761050/243702305/Codi+%C3%A8tic+UPF_2020_ca.pdf/5e36481c-5393-7f4d-5561-9d9f849bdf00
https://www.upf.edu/documents/10193/164779694/Emerge%CC%80ncia+Clima%CC%80tica+UPF+CATALA%CC%80+-+Final.pdf/10f70473-2731-cf76-07a7-fe3c75e0e4f9
https://www.upf.edu/documents/10193/164779694/Emerge%CC%80ncia+Clima%CC%80tica+UPF+CATALA%CC%80+-+Final.pdf/10f70473-2731-cf76-07a7-fe3c75e0e4f9
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Aquests documents institucionals s’han acompanyat d’un conjunt de mesures i actuacions 
específiques (Taula d’Emergència Climàtica, Estudi diagnòstic de la petjada de carboni de la UPF, 
Memòria de Sostenibilitat de la UPF, etc.). 
 
Projecte emblemàtic – Pla marc de treball 
El Pla de Sostenibilitat Ambiental 2021-2024 neix amb l’objectiu de sistematitzar i agrupar tota l’acció 
que la UPF vol fer en els propers anys en la cerca de la sostenibilitat de la seva activitat quotidiana. 
Per donar-hi resposta, el pla s’articula a l’entorn de deu eixos temàtics, breument definits, i per a 
cadascun dels quals es fa una anàlisi diagnòstica de l’estat actual a la UPF i una proposta d’actuació. 
El Pla de Sostenibilitat va acompanyat d’un Pla d’accions, un document operatiu que, seguint la 
mateixa estructura d’organització per eixos, concreta les accions recollides i incorpora un calendari 
d’execució i una previsió de pressupost per acció. 
Els deu eixos sobre els quals vol incidir la Universitat són els següents: Canvi climàtic; Energia; Aigua; 
Infraestructures saludables i sostenibles; Mobilitat; Residus; Alimentació; Inversions, procediments 
i subministraments sostenibles; Comunicació i Sensibilització; Aliances amb la societat. 
 
Projectes específics 
Iniciativa Benestar Planetari: Acció transversal, multidisciplinària i interdisciplinària en el camp del 
Benestar Planetari (Planetary Wellbeing) amb la finalitat de proporcionar a la institució una visió 
compromesa amb els grans reptes de la societat global al segle XXI i, alhora, generar energies 
transformadores de la mateixa Universitat i de l'entorn urbà en què es troba, la ciutat de Barcelona. 
El projecte Planetary Wellbeing de la UPF parteix de quatre premisses: 

1. La salut i benestar humans, el benestar animal i la mateixa civilització depenen dels sistemes 
naturals del planeta. 

2. Els reptes i les amenaces en el món actual són canviants, complexes i cada vegada més difícils 
de predir, mentre que la resposta que hi hem de donar és més urgent que mai. 

3. És necessari un salt qualitatiu en la nostra capacitat de coneixement i de comprensió, així 
com en la governança i la presa de decisions col·lectives mundials, per tal de trobar-hi 
solucions efectives i implementar-les. Aquest salt qualitatiu només pot venir d’un canvi 
d’enfocament que ens permeti treballar integradament des de les diverses disciplines del 
nostre coneixement actual. 

4. Aquestes solucions existeixen, i no es tracta d’un repte impossible. 
Programa de Compromís Social i Desenvolupament: La Universitat Pompeu Fabra ha articulat un 
conjunt d'accions i de programes que vetllen per la igualtat d'oportunitats i que promouen la salut, 
la sostenibilitat i la solidaritat, i que impliquen tota la comunitat universitària. Des del Vicerectorat 
de Compromís Social i Sostenibilitat es volen potenciar i coordinar les accions dirigides a la 
conservació de l'entorn i a la promoció de la igualtat, la inclusió i la cooperació. Els programes 
articulats són els següents: UPF Igualtat, UPF Inclusió; UPF Saludable; UPF Solidària; UPF Sostenible. 
Centre d'Estudis UPF sobre Sostenibilitat: promourà activitats de recerca en els camps de la 
sostenibilitat i el desenvolupament sostenible. Inclou investigadors de diferents departaments 
(Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, Economia i Empresa, Dret ...). 
 

https://www.upf.edu/web/wellbeing#emergencia-climatica
https://www.upf.edu/web/responsabilitat-social/presentacio
https://www.upf.edu/web/igualtat
https://www.upf.edu/upfinclusio/
https://www.upf.edu/upfsaludable
https://www.upf.edu/web/upfsolidaria
https://www.upf.edu/upfsostenible/
https://www.upf.edu/web/ces
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Ràtios de consum d’energia i d’aigua 
 
 
 
 
 
 

Pressupost  
No hi ha pressupost general del Pla, sinó que les accions porten associat el seu cost i la seva 
assignació dins de l'organigrama de la Universitat. No obstant això, hi ha moltes pendents de 
pressupostar o que s’inclouen en funcions del personal propi. En tot cas: (<100.000€ / any). 
 
Recursos humans 
Personal de l’Oficina UPFSostenible (tres personal docent i/o PAS i un estudiant en pràctiques). 
 

 

Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) 

Informació base 
La Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) és una institució pública de recerca i 
educació superior, especialitzada en els àmbits de l'enginyeria, l'arquitectura i les ciències. Compta 
amb 9 campus distribuïts en 7 ciutats de Catalunya: Barcelona, Castelldefels, Manresa, Sant Adrià 
de Besòs, Sant Cugat del Vallès, Terrassa i Vilanova i la Geltrú, amb un total de 18 centres docents. 
És la universitat tècnica més gran de Catalunya. 
Compta amb un total de 23.630 estudiants i 2.412 PDI-ETC 
 
Estratègia ambiental de la Universitat 
Institut universitari de recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat (ISST.UPC). És una unitat 
bàsica de la UPC que s’organitza com institut per la promoció i realització de recerca en sostenibilitat. 
La missió de l’Institut és la generació de les eines tècniques i conceptuals necessàries per ajudar a 
transformar el nostre model productiu vers la sostenibilitat, i la col·laboració, en aquesta direcció, 
en la tasca de la UPC de suport científic i tècnic al progrés social, cultural i econòmic de la societat. 
Té com a objectiu fomentar: 

https://www.upf.edu/upfsostenible/
https://is.upc.edu/ca
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• L’enfortiment dels programes formatius de postgrau que organitza i coordina (Màster de 
Sostenibilitat; Doctorat en Sostenibilitat), gràcies als resultats de la recerca en sostenibilitat; 
i, de la mateixa manera, que aquests resultats reverteixin en la resta de programes educatius 
de la Universitat. 

• L’obertura de l'activitat de recerca en temes de sostenibilitat al major nombre possible 
d'investigadors de la Universitat, de la forma que es consideri més convenient. 

• La conversió de la gestió universitària pròpia en subjecte de l'activitat de l'Institut, com a font 
de demandes de recerca i camp d'estudi i experimentació. 

• La divulgació i el debat sobre els resultats de la recerca feta a l’ISST.UPC, tant a la comunitat 
universitària com al públic en general. 

• El compromís i la interacció amb la societat (activitats econòmiques, entitats socials de tot 
tipus), així com el suport a les demandes cíviques, per promoure el progrés cap a models més 
sostenibles. 

• La missió de l’Institut és la generació de les eines tècniques i conceptuals necessàries per 
ajudar a transformar el nostre model productiu vers la sostenibilitat, i la col·laboració, en 
aquesta direcció, en la tasca de la UPC de suport científic i tècnic al progrés social, cultural i 
econòmic de la societat. 

 
L’ISST.UPC té els següents camps d’actuació, orientats a la sostenibilitat del desenvolupament dels 
àmbits competencials propis de l’arquitectura, les ciències i l’enginyeria: 

• La recerca. 
• La formació de postgrau i doctorat, i altres activitats docents especialitzades, adreçades o no 

a l'obtenció de diplomes acadèmics. 
• La transferència de tecnologia. 

 
Projecte emblemàtic – Pla marc de treball 
Estratègia d’Acció Climàtica UPC 2030: 
Marc d’actuació que indica la direcció i els valors a adoptar per la UPC en relació a l’acció climàtica, 
una de les peces clau de l’Agenda 2030 i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). El 
document es desplega en set àmbits de treball que impulsaran l’acció climàtica de la UPC amb el 
2030 com a horitzó temporal, any en què la universitat es compromet a assolir la neutralitat en 
carboni. Aquest marc d’actuació s’anirà desplegant en forma de plans -alguns ja existents i d’altres 
per definir i aprovar- que marcaran objectius concrets, actuacions detallades, reserva de recursos, 
calendari i indicadors de seguiment. Els àmbits d’actuació del pla son els següents:  

1. Universitat neutra en carboni 
2. Transició energètica a la gestió dels campus 
3. Gestió orientada a l’acció climàtica 
4. Acció climàtica a la docència 
5. Recerca i transferència de coneixement per l’acció climàtica 
6. Implicar la comunitat 
7. Governança 

 

https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern/sessio-05-2020-del-consell-de-govern/aprovacio-de-l2019estrategia-daccio-climatica-upc-2030/aprovacio-de-l2019estrategia-daccio-climatica-upc-2030/@@display-file/visiblefile/Estrat%C3%A8gia%20d'Acci%C3%B3%20clim%C3%A0tica%20UPC.pdf%C3%A7
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Projectes específics 
Entre els plans que despleguen el marc general de l’Acció Climàtica UPC 2020 i que ja son vigents 
trobem:  

• Pla UPC Energia 2020 
Principis del Pla: 

1. Sostenibilitat integral (econòmica, ambiental, social). 
2. Campus com a laboratori d’experimentació 
3. Compromís i interacció amb l’entorn 
4. Transversalitat, col·laboració i participació 
5. Coherència, transparència i exemplaritat 
6. Gestió àgil, simplicitat i eficàcia 

Objectius: 
1. Assolir una universitat de baixa intensitat energètica i baixa emissió de carboni, 

sostenible a mig i llarg termini 
2. Experimentar la innovació als campus per potenciar el rol de la universitat com a 

recurs de coneixement i aprenentatge vers una societat sostenible energèticament 
• Pla Biodiversitat Es preveuen mesures de conservació i millora dels elements naturals i la 

fauna i la flora dels jardins i espais naturals. El primer pla de Biodiversitat realitzat a la UPC 
ha estat el Pla de biodiversitat dels Jardins de Torre Girona, al Campus Nord. Les actuacions 
es faran tot implicant els diferents agents involucrats en la UPC i la ciutadania en general, per 
tal de: 
- Alinear els esforços de preservació, gestió i millora de la biodiversitat a Campus Nord. 
- Promoure activitats de ciència ciutadana, experimentació i difusió. 
- Articular col·laboracions innovadores entre els diferents actors. 

• Pla Mobilitat En aquesta iniciativa es treballen criteris bàsics que han de guiar el model de 
mobilitat per accedir als campus de la UPC tot atenent als principis de sostenibilitat. 

• Estratègia Recircula Acord per promoure l’economia circular en l’ús, la compra i la gestió 
responsable de recursos i residus. Estratègia amb objectiu d'utilitzar els recursos d'una 
manera més sostenible i de tancar el cercle del cicle de vida dels productes tot promovent la 
reutilització i el reciclatge. En aquest sentit, s'han establert tres línies que guien el 
desplegament progressiu de l’Estratègia UPC Recircula, amb una perspectiva global de gestió 
de recursos i residus. 
• Ús i compra responsable. Aplicar sistemàticament directrius generals d’ús i compra 

responsable de productes i serveis. 
• Foment de la reutilització. Sistematitzar la reutilització interna i externa de productes. 
• Millora de la recollida selectiva i compostatge. Optimitzar la recollida selectiva de residus 

i implantar la recollida i compostatge de la matèria orgànica en els campus o en el seu 
entorn. 

SIRENA (Sistema d’Informació del consum de Recursos Energètics i d’Aigua). És una 
eina informàtica on-line que integra i gestiona tota la informació relacionada amb el consum de 
recursos als edificis de la universitat, a partir de la qual genera automàticament, comparatives, 
gràfiques, indicadors de consum, d’impacte ambiental associat, etc. L’objectiu és la millora de 

https://www.upc.edu/normatives/ca/butlleti-upc/hemeroteca/2015-2016/butlleti-upc-166/copy_of_bupc-num-docs/docs-consell-govern/16.14-aprovacio-del-pla-upc2020-sostenibilitat-energetica/@@download/file/16.14%20Aprovacio%20del%20Pla%20UPC%202020%20Sostenibilitat%20energetica.pdf
https://sostenible.upc.edu/ca/compromis-upc/biodiversitat
https://sostenible.upc.edu/ca/mobilitat
https://sostenible.upc.edu/ca/recircula
https://sirenaupc.app.dexma.com/l_12535/marketView/show/dashboard/6154.htm
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l’eficiència en el consum de recursos dels edificis de la UPC, i de la reducció de les emissions de CO2 
associades. Per exemple, l’informe SIRENA 2020 té com a objectiu avaluar l’evolució dels consums 
de subministraments de la UPC i el seu impacte econòmic, alhora, serveix per a fer el seguiment de 
la política energètica de la Universitat. 

 
Ràtios de consum d’energia i d’aigua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.upc.edu/energia2020/ca/noticies/informe-sirena-2020-evolucio-del-consum-denergia-i-aigua-de-la-upc
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Pressupost 
Pressupost anual total: 294.636.946 € (2021). 
 
Recursos humans 
Personal de l’Institut Sostenibilitat UPC: Una persona directora, dues persones a l’àrea de 
secretaria i quatre persones tècniques. 
 

 

Universitat de Girona (UdG) 

Informació base 
La universitat està formada per tres campus: Barri Vell, Centre i Montilivi, a part del Parc Científic i 
Tecnològic. Un total 161.496 m2 superfície construïda. 
Compta amb 5.316 estudiants 1.421 PDI i 605 PAS. 
El seu parc d’edificis està format per més de quinze de facultats i escoles universitàries de ciències 
de la salut, tecnologia, ciències socials i lletres. 
 
Estratègia ambiental de la Universitat 
L’estratègia ambiental de la Universitat ve definida per l’Àrea de Sostenibilitat de la UdG que és la 
que fixa els objectius i determina les actuacions de millora ambiental i de promoció de la 
sostenibilitat en la totalitat dels àmbits d’actuació i influència de la Universitat de Girona. Les seves 
actuacions s’orienten fonamentalment a la gestió sostenible dels recursos ambientals dels diferents 
espais de la Universitat, així com a promoure la cultura de la sostenibilitat i les actituds respectuoses 
amb el medi ambient en els àmbits de la docència i la recerca.  
D’altra banda, existeix l’Institut de Medi Ambient de la UdG dedicat a la investigació científica i 
tècnica universitària. Va ser format per 60 membres dedicats a l'estudi, gestió i millora del medi 
ambient a partir de l’anàlisi, gestió i planificació territorial, ambiental i paisatgística, i al disseny de 
solucions eco-innovadores en l’àmbit del medi ambient. Va ser l’organisme encarregat de dissenyar 

https://www.udg.edu/ca/compromis-social/arees/Sostenibilitat
https://www.udg.edu/ca/instituts/ima
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el primer Pla Estratègic d’Ambientalització de la Universitat, l’any 1998/99, que va ser el primer pla 
d’aquelles característiques de tot el sistema universitari català. 
 
Projecte emblemàtic – Pla marc de treball 
 Pla Estratègic d’Ambientalització :  
Objectius: 

• Incorporar objectius i determinar actuacions de millora ambiental i promoció de la 
sostenibilitat, en la totalitat dels àmbits en els quals la UdG desenvolupa la seva influència 
i les seves actuacions. 

• Situar la UdG en posició capdavantera en el marc de les universitats ambientalment 
sensibles. 

Objectius específics: 
• Estendre els hàbits d’actuació ambientalment correctes a tots els àmbits de la vida 

quotidiana de la UdG. 
• Establir mecanismes de seguiment i millora contínua de la qualitat ambiental del campus. 
• Introduir hàbits i continguts mediambientals en els plans d’estudi, en la pràctica docent i 

en la formació per a la recerca. 
• Col·laborar activament en la millora ambiental de la ciutat en el marc del planejament 

ambiental estratègic (Pla de ciutat, Agenda 21). 
• Constituir-se en un ens impulsor de la millora ambiental en tots els territoris en els quals 

la UdG exerceix la seva acció. 
Línies Estratègiques 

• Mobilitat: Vetllar per la progressiva disminució de l’ús del vehicle particular motoritzat 
afavorint la mobilitat amb mitjans de transport més eficients energèticament i ambiental, 
com l'anar a peu, en bicicleta, en transport públic i/o el cotxe compartit 

• Ordenació i adequació d'espais: Vetllar per l’adequació dels diferents espais dels campus 
a les necessitats de la vida quotidiana, així com per la incorporació de criteris ambientals, 
ecològics i paisatgístics en el disseny urbanístic i la gestió d’aquests espais. 

• Gestió de residus: Generar una política interna de prevenció de residus que reposi sobre 
el principi de les tres erres i la seva jerarquia:reduir, reutilitzar i reciclar. 

• Optimització de recursos: Establir de forma generalitzada mesures actives i passives per 
aconseguir la màxima eficiència en el consum d'energia, aigua i materials en l'edificació, 
així com en l'adquisició de productes i serveis a la comunitat universitària. 

• Formació per a la sostenibilitat: Introduir continguts ambientals per tal de despertar una 
comprensió adequada del medi ambient i de les possibles repercussions en l'exercici 
professional, i desenvolupar, coordinar i incentivar la recerca ambiental i 
ambientalitzada. 

• Comunicació ambiental: Elaborar i promoure activitats i actuacions encaminades a 
informar i sensibilitzar a la comunitat universitària. 
 

Versió Escurçada del Pla.  
 

https://www.udg.edu/ca/compromis-social/arees/sostenibilitat/el-pla-dambientalitzacio
https://www.udg.edu/ca/Portals/50/Sostenibilitat/CONEIX%20EL%20PLA%205'_2021.pdf?ver=3rMTOSMny7JTzORlj3rGBw%3d%3d
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Projectes específics 
Mapa de Recursos Ambientals: Aquest mapa mostra la localització de tots els serveis i equipaments 
ambientals dels Campus de la UdG, que estan disponibles per a tota la comunitat universitària. Estan 
agrupats en les següents categories:  energia, espais, mobilitat i residus, de les quals hi pengen tots 
els recursos que ofereix la UdG per avançar cap a un model més sostenible. 
Programa d’Acords Voluntaris: A través del Programa d’Acords Voluntaris, la Universitat de Girona, 
compromesa amb aquests objectius de reducció, publica voluntàriament les seves emissions i 
estableix mesures que contribueixen a la seva reducció, més enllà del que obliga la normativa. 
Incidències de Mobilitat: Informació a temps real i noticies sobre mobilitat a Girona i rodalies. 
 
Ràtios de consum d’energia i d’aigua 
Consum elèctric 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consum d’aigua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consum de gas natural 

 

https://www.udg.edu/ca/compromis-social/arees/sostenibilitat/mapa-de-recursos-ambientals
http://canviclimatic.gencat.cat/ca/ambits/mitigacio/acords_voluntaris/
https://web.girona.cat/mobilitat
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Pressupost 
Total anual: 100.898.065€ 
 
Recursos humans destinats al Pla d’ambientalització 
L’àrea de Sostenibilitat de la UdG està formada per un ens d'execució de directrius polítiques 
d'escala d'universitat, un ens de gestió, de coordinació i de difusió de l'ambientalització dins l'àmbit 
universitari, i un ens d'implementació de les activitats de recerca ambiental de la UdG associades al 
Pla d'Ambientalització. 
 

 

Universitat de Barcelona (UB) 

Informació base 
L’oferta formativa de la Universitat de Barcelona abasta tots els àmbits de coneixement: 
humanitats, ciències de la salut, ciències socials, ciències experimentals i enginyeries. Existeixen a 
la UB 16 facultats, 1 escola de doctorat, 60 departaments, així com diversos Centres Adscrits. Tant 
els departaments com les facultats gaudeixen d'una autonomia interna i òrgans propis 
d'autogovern. 
Compta amb 72.161 estudiants (2020), 5.963 PDI, 2.387 PAS i un total de 67,7 Ha de superfície 
construïda. 
 
Estratègia ambiental de la Universitat 
Dins de l’estructura organitzativa es poden destacar algunes figures i unitats administratives que 
donen suport a tot el procés de sostenibilització de la UB: 

• Comissió de Sostenibilitat. És una comissió delegada del Claustre universitari, creada d’acord 
amb el que preveu l’article 58.2 de l’Estatut de la UB. Està formada per representants dels 
diferents sectors de la comunitat universitària (personal docent i investigador, personal 
d’administració i serveis, i estudiants), i les seves funcions són elaborar el pla de sostenibilitat 
i fer-ne el seguiment. 

• Delegat del Rector per a Sostenibilitat. És el càrrec unipersonal en qui el Rector ha delegat 
per tal de desenvolupar els objectius de sostenibilitat fixats al Pla Director, i l’expressió del 
suport polític que l’equip de govern atorga a la sostenibilitat. 

• OSSMA. L’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA) és la unitat administrativa que 
dona suport tècnic a la sostenibilització de la UB. Des de la seva unitat de medi ambient es 
dissenyen i implanten processos de gestió ambiental, es desenvolupen campanyes i 
programes de sensibilització, informació i formació en sostenibilitat adreçades a la comunitat 
universitària, es coordinen programes de millora ambiental en diversos àmbits (mobilitat, 
soroll, patrimoni natural, compra verda, etc.), es fomenta la cooperació amb altres 
institucions amb interessos comuns en sostenibilitat, i es presta assessorament sobre temes 
ambientals. 
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Projecte emblemàtic – Pla marc de treball 
Actualment la UB està treballant en la confecció d’un nou Pla de sostenibilitat que integri els tres 
vessants (ambiental, econòmic i social) de la sostenibilitat, prenent com a referència l’Agenda 2030 
de les Nacions Unides i els seus Objectius de Desenvolupa-ment Sostenible (ODS). La institució dona 
l’actual Pla de Sostenibilitat per acabat en l’ultima memòria de seguiment l’any 2018. 
En tot cas, aquest Pla s’estructurava en 10 línies estratègiques: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projectes específics 
Pla de Sosteniblitat UB: Lloc web on es poden consultar diferents les diferents àrees de treball de la 
institució en matèria de sostenibilitat. També recull les ultimes actuacions que es fan des dels 
diferents àmbits de la UB pel medi ambient i fa un seguiment dels projectes en actiu enfocats en 
aquest sentit. 
Econsells: Consells enfocats a fer el dia a dia de les persones més sostenible i d’acord amb els valors 
ambientals que promou la UB. 
Consum: Lloc web on es recullen accions i projectes de la UB enfocats a un consum responsable i 
sostenible. 
Mobilitat: Lloc web on es recullen accions i projectes de la UB enfocats a una mobilitat sostenible i 
respectuosa amb el medi ambient. 
Residus: Lloc web on es recullen accions i projectes de la UB enfocats que la gestió de residus sigui 
el màxim respectuosa amb la naturalesa i tingui el mínim impacte ambiental negatiu. 
Valors Naturals: Lloc web on es recullen accions i projectes de la UB enfocats a fomentar i promoure 
valors socials en consonància amb l’ecologia i el medi ambient. 
 

http://www.ub.edu/plasostenibilitat/
https://www.ub.edu/ossma/tag/ecoconsells
https://www.ub.edu/ossma/medi-ambient/arxiu-projectes/consum-responsable
https://www.ub.edu/ossma/medi-ambient/arxiu-projectes/mobilitat
https://www.ub.edu/ossma/medi-ambient/arxiu-projectes/residus
https://www.ub.edu/ossma/medi-ambient/arxiu-projectes/valors-naturals
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Ràtios de consum d’energia i d’aigua 
Gas Natural: 
 
 
 
 
 
 
 
Electricitat: 
  
 
 
 
 
 
 
Aigua: 
 
 
 
 
 
 
 
Pressupost 
Pressupost anual total: 425.150.000€ (2021) 
 
Recursos humans 
Personal de l’àrea de medi ambient de l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient de la UB. 
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Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

Informació base 
La Universitat Autònoma de Barcelona té campus repartits per Bellaterra, Barcelona, Sabadell i 
Cerdanyola del Vallès. La major part dels seus centres docents i serveis són al Campus de Bellaterra 
(Vallès Occidental), situat en un entorn natural de 263 hectàrees de superfície, de les quals el 70% 
són boscos i àrees verdes. Compta amb 13 facultats i escoles, un centenar de titulacions de grau, 9 
biblioteques, més de 200 grups d'investigació i una seixantena de centres i instituts d'investigació. 
El conjunt d’edificis té una superfície total útil construïda de 388.440 m2. 
Compta amb 27.135 estudiants de grau (2020), 3.769 PDI (2020) i 2.292 PAS (2020). 
 
Estratègia ambiental de la Universitat 
L’Oficina del Medi Ambient, com a secretaria tècnica del Pla d’Acció Local per a la 
Sostenibilitat coordina el procés de l’Agenda 21 de la UAB. 
Les seves línies de treball prioritàries són: 
- Territori i Medi Natural: gestió de l’entorn agroforestal del campus de Bellaterra. 
- Transport, mobilitat i accessibilitat. 
- Gestió de l’energia i de l’aigua. 
- Gestió de residus: gestió dels residus de laboratori i dels residus assimilables als 
municipals, disseny i implantació de projectes de minimització de residus. 
- Ambientalització: de concursos públics i de compres, d’esdeveniments festius. 
- Participació i sensibilització ambiental. 
 
Projecte emblemàtic – Pla marc de treball 
Pla Campus Saludable i Sostenible 2018 – 2022: 
El Pla Campus Saludable i Sostenible per al període 2018-2022, aprovat pel Consell de Govern de tres 
de maig de 2018, s’emmarca en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 
2030 de les Nacions Unides. 
L’elaboració d’aquest pla parteix del balanç del pla anterior (Pla Saludable de la UAB 2013-2017 i Pla 
de sostenibilitat de la UAB 2013-2017). Aquest balanç serveix per a l’elaboració d’una diagnosi de 
partida, emprada posteriorment per a iniciar un procés participatiu, tant a nivell intern (oficines, 
entitats i unitats que desenvolupen accions dins el projecte de Campus SiS) com a nivell de tota la 
comunitat universitària. 
Aquest Pla SiS 2018-2022 contempla 4 eixos i 12 línies estratègiques: 
 

• Comunitat (activitat física; alimentació; benestar emocional; valors responsables i de 
solidaritat). 

• Edificis (energia i aigua; residus). 
• Territori (ordenació territorial; mobilitat; espais agroforestals). 
• Transversal (comunicació; participació; ambientalització). 

https://www.uab.cat/mediambient/
http://www.uab.cat/doc/Campus6_Pla2018_2022
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La principal novetat respecte al pla anterior (2013-2017) rau en el fet que s’han integrat les dues 
parts del pla (saludable i sostenible) i, per tant, es presenta un pla conjunt, basat en quatre eixos: 
comunitat, edificis, territori i un eix transversal. 
 
Projectes específics 
Pla d’Acció per a la Sostenibilitat de la UAB 2010 – 2015: 
El Pla de sostenibilitat ambiental 2011-2015 dona continuïtat al Pla d'acció per a la sostenibilitat 
2002-2010 per tal de permetre dotar a la universitat d'una política i d'una planificació que li permetin 
seguir avançant i millorant en el repte de ser una universitat més sostenible i respectuosa amb el 
medi ambient. L'elaboració d'aquest Pla era un dels objectius del Pla Director de la UAB 2010-2012. 
Com a primera fase es va realitzar una diagnosi ambiental, en base a la qual i juntament amb les 
aportacions i comentaris de la comunitat universitària, s'ha elaborat el nou Pla d'acció. El Pla està 
estructurat en quatre línies estratègiques, 14 programes i 39 accions. Les línies estratègiques són: 
1. Territori i biodiversitat 
2. Gestió de fluxos: energia, aigua i residus. 
3. Ambientalització interna.  
4. Comunicació i sensibilització ambientals. 
Pla de gestió dels espais agroforestals del campus de la UAB (PGAF): 
Els principals objectius del PGAF són conservar i millorar els valors naturals i històrico-culturals de 
l’espai; facilitar-ne l’ús públic i integrar els espais agroforestals dins el planejament urbanístic i 
territorial. Objectius operacionals de la Gestió dels espais agroforestals: 

• Planificar el territori amb criteris de sostenibilitat. 
• Mantenir els camps de conreu, els prats i millorar altres zones obertes del campus. 
• Fer una gestió forestal sostenible. 
• Millorar l’estat de les rieres del campus. 
• Ordenar l’ús públic. 
• Gestionar les zones enjardinades amb criteris de sostenibilitat. 
• Conèixer i gestionar la biodiversitat. 

Comitè de Bioseguretat (CBS-UAB): 
El CBS-UAB agrupa un conjunt de persones expertes que treballen per optimitzar el programa de 
bioseguretat institucional i assegurar que tota investigació o pràctica docent amb agents biològics 
sigui conforme amb les bones pràctiques de laboratori i la normativa legal en matèria de 
bioseguretat. 
Itinerari ambiental: 
L'itinerari ambiental del campus de la UAB és un recorregut dissenyat perquè descobrir els projectes 
de foment de les energies renovables al campus i altres actuacions relacionades amb la gestió 
ambiental que es fa a la UAB. 
Punts d’Informació Ambiental: A la UAB hi ha instal·lats 15 punts d’informació ambiental (PIA), 
ubicats en llocs estratègics dels campus de la UAB d’elevada presència d’estudiants, de professorat 
i de personal d’administració i serveis. 
Es tracta d’uns plafons dissenyats i instal·lats exclusivament perquè continguin informació 
ambiental, tant institucional —sobre les actuacions ambientals que fa la Universitat— com 

https://www.uab.cat/web/la-uab/itineraris/campus-sis/pla-saludable-1345668342636.html
https://www.uab.cat/web/la-uab/itineraris/campus-sis/pla-de-sostenibilitat-1345668342651.html
https://www.uab.cat/web/entorn-natural/introduccio-1345823711253.html
https://www.uab.cat/web/comite-de-bioseguretat-1345750899822.html
https://www.uab.cat/web/siguem-sostenibles/itinerari-ambiental-1274857046525.html
https://www.uab.cat/web/siguem-sostenibles/informacio-ambiental-1274423719915.html
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campanyes de sensibilització ambiental sobre diferents temàtiques relacionades amb el medi 
ambient i la sostenibilitat a la Universitat. 
Borsa de Material Reutilitzable: Normalment, les deixalleries funcionen com plantes de 
recondicionament i transferència dels residus que no es recullen en contenidors al carrer. En el cas 
de la UAB, a més a més, la deixalleria disposa d’un servei de material reutilitzable obert al públic en 
general. Així, doncs, el material en bon estat i que pot ser reutilitzat s’incorpora a la borsa per posar-
lo a disposició de les persones, les entitats i les empreses que puguin estar-hi interessades. 
 
Ràtios de consum d’energia i d’aigua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consum d’aigua no disponible al lloc web. 
 
Pressupost 
Pressupost anual total: 329.700.000€ (2020) 
 
Recursos humans 
Personal de l’Oficina de Medi Ambient de la UAB. 
 

 

  

https://www.uab.cat/web/residus/borsa-de-material-reutilitzable-1274857048968.html
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Universitat de Córdoba 

Informació base 
La Universitat de Córdoba oferta estudis de grau i postgrau en humanitats, ciències socials, ciències 
de la salut, ciències naturals i enginyeria. Compta amb tres campus a la ciutat de Córdoba i 
rodalies: Mendez Pidal, Centro i Rabanales. I un quart a la ciutat de Belmez, a 60 kilòmetres de la 
capital. la UCO té 21.000 alumnes; prop de 1.200 PDI i 700 PAS (dades de 2018). 
 
Estratègia ambiental de la Universitat 
Àrea de Protecció Ambiental (SEPA): Organisme que pertany al Servei de Prevenció i Protecció de la 
Universitat de Córdoba, que depèn de la Direcció General de Prevenció i Protecció Ambiental del 
Vicerectorat de Coordinació, Infraestructures i Sostenibilitat. És la principal responsable de la 
protecció ambiental. 
La seva missió és desenvolupar accions per incorporar criteris ambientals en la gestió de la 
Universitat, fomentant entre els seus membres una cultura ambiental basada en la responsabilitat 
per la protecció i la millora del medi ambient. Aquest accions es duen a terme en un marc de millora 
continua, la prevenció de la contaminació i acompliment dels requisits legals ambientals així com de 
qualsevol altre requisit aplicable a l’activitat de la universitat. 
El SEPA presta servei en tres àmbits diferents: assessorament ambiental, gestió de residus i formació, 
informació i sensibilització ambiental de la comunitat universitària. 
 
Projecte emblemàtic – Pla marc de treball 
Primer Pla de Sostenibilitat Ambiental de la Universitat de Córdoba 
Els seus objectius son: 

• Organitzar, fer visible i millorar la gestió ambiental existent. 
• Generar e impulsar noves línies de sostenibilitat ambiental. 
• Augmentar la presència e influencia dels criteris ambientals en la presa de decisions en gestió, 

docència e investigació. 
• Establir xarxes i aliances per implicar i conscienciar a la comunitat universitària. 

El Pla recull un total de 94 accions, emmarcades en els àmbits de: 
1. Política de sostenibilitat ambiental 
2. Educació i participació 
3. Investigació i transferència 
4. Urbanisme i biodiversitat 
5. Mobilitat 
6. Energia i aigua 
7. Residus 
8. Compra y contractació 

El disseny del Pla ha té lloc entre juny i juliol de 2019, a través d’un procés participatiu, contant amb 
la col·laboració de més de cinquanta persones, entre responsables institucionals i d’àrees 
administratives, científiques o tècniques, col·lectius d’estudiantes i personal, professorat i tècnics 
experts. 

http://www.uco.es/servicios/sepa/es/quienes-somos
http://www.uco.es/servicios/sepa/images/documentos/info_general/plan_sostenibilidad_ambiental_uco_19-22.pdf
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Projectes específics 
Borsa d’aprofitament de material: En aquest portal es poden consultar les existències de materials 
nous que deixen de tenir utilitat per a certes unitats de la universitat però que poden tenir us per 
altres. 
Cursos formatius de sensibilització ambiental: En aquest lloc web es recullen els diferents cursos que 
l’Àrea de Protecció Ambiental oferta a la comunitat universitària en general. 
Programa trèvol: El Programa Trèvol és una iniciativa per a la millora i el reconeixement ambiental a 
Centres, Departaments, Àrees i Serveis de la UCO. És un sistema de certificació de bones pràctiques 
ambientals. 
Aula de Sostenibilitat que té com a objectius: 

• Realitzar i promoure activitats d’educació ambiental. 
• Buscar línies de col·laboració amb altres agents implicats en l'ambientalització de la UCO. 
• Potenciar el desenvolupament de programes de voluntariat ambiental. 
• Establir mecanismes de coordinació i col·laboració amb Aules de Sostenibilitat d'altres 

universitats. 
 

Ràtios de consum d’energia i d’aigua 
 
 
 
 

Pressupost 
Pressupost anual total: 170.543.022€ (2021).  
Pressupost per al desenvolupament del Pla de sostenibilitat: 54.500€ (2021). 
 
Recursos humans 
L’Àrea de Protecció Ambiental (SEPA) està formada per el Director General de Prevenció i Protecció 
Ambiental, una persona encarregada del servei de prevenció i protecció, les cinc persones que 
formen l’equip tècnic i tres persones que formen la unitat de gestió. 
 

http://www.uco.es/servicios/sepa/es/bolsa-de-aprovechamiento-de-materiales
http://www.uco.es/servicios/sepa/es/formacion-y-sensibilizacion-ambiental
http://www.uco.es/servicios/sepa/es/programa-trebol
http://www.uco.es/aulasostenibilidad/index.php
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Universitat Politècnica de València (UPV) 

Informació base 
La UPV té actualment 3 campus principals (Alcoi, Gandia i Vera), compta amb una superfície 
construïda total de 694.620,96 m2 i al voltant de 128.517,22 m2 de superfície enjardinada. La seva 
comunitat universitària supera les 41.404 persones, el 79% de les quals són alumnes. Vora 30.000 
alumnes i 2.000 PDI. 
 
Estratègia ambiental de la Universitat 
Unitat de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de València: 
La Unitat de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de València és l'encarregada de: 

- Desenvolupar tasques d'informació i sensibilització ambientals. 
- Gestionar els aspectes ambientals, tant directes com indirectes, generats per les activitats 

universitàries. 
- Implantar, certificar i mantenir el sistema de gestió ambiental segons la Norma ISO 14001 

i el Reglament EMAS. 
D’altra banda, altres òrgans de la Universitat prenen partit de la gestió ambiental: 

- El Consell de Govern: És l’òrgan de govern de la Universitat. S'encarrega, entre altres 
coses, d'aprovar la política ambiental, els plans ambientals i la declaració ambiental. 

- La Comissió Ambiental: És l'òrgan designat pel Consell de Govern per assegurar que el 
sistema de gestió ambiental s'implanta i es manté adequadament. 

- Comitès ambientals a les unitats: Les diferents unitats de la UPV poden voluntàriament 
formar un Comitè Ambiental. Nomenats pels òrgans de govern de les unitats, aquests 
comitès serveixen com a fòrums de debat sobre les decisions ambientals de la unitat. 

- Interlocutors ambientals: Són el principal nexe d'unió entre la Unitat de Medi Ambient i 
les unitats administratives de la Universitat (centres, departaments, estructures de 
recerca, etc.). 

 
Projecte emblemàtic – Pla marc de treball 
A dia d’avui la UPV no compta amb un Pla Estratègic que abordi de manera general la sostenibilitat i 
l’acció climàtica de la universitat. Sinó que estableix els següents compromisos de: 

- Conèixer, avaluar i minimitzar tots els impactes ambientals derivats de les seves activitats, 
amb l'objecte de controlar, prevenir i reduir els adversos, i potenciar i difondre els 
positius. 

- Complir els requisits legals ambientals i altres requisits daplicació a la Universitat 
relacionats amb els seus aspectes ambientals. 

- Propiciar una formació ambiental adequada a tots els alumnes. 
- Informar, formar i sensibilitzar ambientalment tots els membres de la comunitat 

universitària. 
- Millorar contínuament el sistema de gestió ambiental per optimitzar el comportament 

ambiental de la Universitat. 

http://www.upv.es/entidades/AMAPUOC/indexv.html
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- Ajudar a millorar les actuacions ambientals de les persones que, alienes a la Universitat, 
desenvolupin la seva activitat a les seves dependències o per als seus centres, així com 
amb altres entitats públiques i privades. 

Com a instrument per assolir aquests fins, la UPV es compromet a mantenir el seu sistema de gestió 
ambiental homologat al Reglament Europeu d'Ecogestió i Ecoauditoria (EMAS) i la norma UNE EN 
ISO 14001. I, en conseqüència, establir objectius ambientals exigents, accessibles al públic, 
controlant els progressos de forma contínua, elaborant declaracions ambientals anuals, que seran 
públiques, i difonent-les tant a la Universitat com a la resta de la societat. 
  
Projectes específics 
Pla de Mobilitat Sostenible de la UPV: Aquest Pla s’estructura en dos documents, primerament un 
diagnòstic de la situació de la institució i en segon lloc un pla d’acció per la consecució dels següents 
objectius: 

- Fomentar i millorar la mobilitat en modes no motoritzats: desplaçament a peu i bicicleta. 
- Definir estratègies a favor del transport públic col·lectiu. 
- Fomentar l'ús racional. 
- Garantir una distribució de mercaderies respectuosa amb la resta de modes de transport. 
- Coordinar actuacions amb altres administracions públiques i empreses de transport. 
- Elaborar un pla de comunicació, educació i participació adreçat a la comunitat 

universitària per promoure la mobilitat sostenible. 
- Definir indicadors de seguiment de la mobilitat adequats per a la UPV. 

En adició, al lloc web la Unitat de Medi Ambient es poden trobar diferents accions i programes segons 
temàtiques ambientals, per exemple gestió de residus, consum de materials, contaminació acústica, 
contaminació atmosfèrica etc. 
 
Ràtios de consum d’energia i d’aigua 

 
 

https://www.upv.es/entidades/AMAPUOC/infoweb/ov/info/887195normalc.html
https://www.upv.es/entidades/AMAPUOC/infoweb/ov/info/UPVMA-PLMOV-DIAG.pdf
https://www.upv.es/entidades/AMAPUOC/infoweb/ov/info/UPVMA-PLMOV-20161130.pdf
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Pressupost 
Pressupost anual total: 447.776.264,91€ (2022). 
 
Recursos humans 
Personal del la Unitat Ambiental, el Comitè, les Comissions i els Interlocutors ambientals. 
 

 

Universitat Autònoma de Madrid (UAM) 

Informació base 
El campus principal de la UAM es troba a Cantoblanco, al districte Fuencarral-El Pardo de Madrid. 
Té 2.252.000 m² de superfície total. Es va inaugurar el 25 d'octubre del 1971, i és considerat un dels 
24 campus mediambientalment sostenibles del món. D’altra banda, la facultat de medicina es 
troba a les immediacions de l’Hospital Universitari de la Paz, al nord de la ciutat. 
 
Estratègia ambiental de la Universitat 
L’Oficina Ecocampus és l’encarregada de coordinar les línies d’actuació ambiental de la universitat, 
a saber: 

- Gestió ambiental: 
- Sensibilització i implicació de comunitat universitària 
- Investigació per la sostenibilitat 
- Implicació amb la societat 

A més l’estratègia ambiental de la UAM es contempla de forma general en el Pla estratègic UAM 
2025 en els apartats compromís social i sostenibilitat. 
 
Projecte emblemàtic – Pla marc de treball 
El projecte principal de la UAM en termes d’acció climàtica és el projecte Ecocampus estructurat en 
cinc objectius principals: 

- Conèixer en profunditat les conseqüències ambientals de l'activitat universitària. 
- Difondre entre els universitaris el coneixement ambiental de les activitats pròpies. 
- Promoure fórmules per solucionar o millorar els conflictes ambientals generats al 

campus. 
- Oferir a la societat un exemple de reflexió i preocupació ambiental sobre les 

conseqüències de les activitats quotidianes. 
- Oferir a la societat exemples de com la reflexió pot conduir a solucions i millores 

ambientals substancials. 
Alhora aquests objectius es desglossen en 10 objectius específics: 

- Disminució dels nivells d’emissió de diòxid de carboni. 
- Substitució progressiva i disminució d’us de productes perjudicials per la capa d’ozó. 
- Aplicar criteris ambientals a la construcció de noves infraestructures. 
- Promoció de la biodiversitat 

https://www.uam.es/uam/ecocampus
https://www.uma.es/gobierno/navegador_de_ficheros/VR-POLITICA-INSTITUCIONAL/descargar/RESPONSABILIDAD%20SOCIAL%20II/RSU%20II%20UAM/UAM%20PLAN%20ESTRATEGICO%202025.pdf
https://www.uma.es/gobierno/navegador_de_ficheros/VR-POLITICA-INSTITUCIONAL/descargar/RESPONSABILIDAD%20SOCIAL%20II/RSU%20II%20UAM/UAM%20PLAN%20ESTRATEGICO%202025.pdf
https://www.uam.es/uam/ecocampus/ecocampus
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- Reducció, reciclatge i reutilització de residus 
- Gestió integrada de residus tòxics i perillosos, biològics i radioactius. 
- Reducció de consum energètic. 
- Aplicació de criteris ambientals a l'avaluació de proveïdors i empreses de serveis. 
- Disminució progressiva del consum d’aigua. 
- Incentivar i promoure la venda i utilització de productes de comerç just a la UAM. 

 
Projectes específics 
Camps de Voluntariat ambiental: activitat col·lectiva els participants de la qual acudeixen 
voluntàriament amb l'ànim d'aprendre i contribuir a la conservació i millora de la natura i del medi 
ambient, donant suport a les tasques del personal dels Parcs Nacionals. 
Rutes UAM 50: En motiu del cinquanta aniversari de la universitat es van confeccionar recorreguts 
amb inventaris de flora característica de la regió. 
Instal·lació fotovoltaica de participació popular: visitar lloc web. 
SDG LAB CAMPUS UAM: El SDG LAB Campus UAM és un taller on es pretén explorar com reforçar i 
potenciar els serveis ecosistèmics de la UAM mitjançant relacions de col·laboració entre els diferents 
membres de la comunitat universitària per a això considerem que la teva participació és molt 
important. El resultat del taller serà un full de ruta per a la millora de la contribució ambiental de la 
UAM mitjançant actuacions educatives, de recerca i de gestió. 
CIBI UAM: És el Centre Integral de la Bicicleta de la Universitat Autònoma de Madrid. Es crea amb 
l’objectiu de fomentar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport i sensibilitzar sobre la necessitat 
de promoure la mobilitat sostenible. 
 
Ràtios de consum d’energia i d’aigua 
No disponibles. 
 
Pressupost 
Pressupost anual total 337.000.000 aprox. (2021). 
 
Recursos humans 
Personal de l’Oficina Ecocampus: una persona responsable i dues persones coordinadores. 
 

 

  

https://www.uam.es/uam/ecocampus/campos-voluntariado-ambiental-parques-nacionales
https://www.uam.es/uam/ecocampus/rutas-uam-50
https://www.uam.es/uam/media/doc/1606860674052/ola-solar-uam.pdf
https://sdglab-campusuam.es/
https://www.uam.es/uam/ecocampus/movilidad/cibiuam
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Universitat de Màlaga (UMA) 

Informació base 
La Universitat de Màlaga (UMA) és una universitat pública fundada el 1972. Hi estudien prop de 
40.000 alumnes i hi treballen prop de 2450 PDI. La majoria de la docència s'articula al voltant de 
dos campus a la capital, encara que també es manté l'oferta en centres repartits al centre urbà, així 
com a Ronda i Antequera. 
 
Estratègia ambiental de la Universitat 
L’estratègia de la universitat ve marcada per l’Oficina Smart-Campus. La definició de la UMA com a 
Smart-Campus, un campus intel·ligent i sostenible basat en l'aplicació de les noves tecnologies en 
benefici de la sostenibilitat, permet l'adequació i el manteniment de les infraestructures, edificis i 
espais universitaris sobre la base d'aquest objectiu. 
De la mateixa manera, suposa un marc per al desenvolupament de projectes transversals, de 
caràcter intern o extern a la UMA, en àrees de docència, investigació, innovació i compromís social. 
Les seves funcions són: 

- Definir i desenvolupar el concepte d'UMA Smart-Campus, com a campus intel·ligent i 
sostenible, basat en l'aplicació de les noves tecnologies. 

- Desenvolupar projectes transversals en àrees de docència, investigació, innovació i 
compromís social relacionats amb el desenvolupament de l'UMA Smart-Campus. 

- Col·laborar amb altres institucions públiques i privades, nacionals i internacionals a l'Àrea 
de les Smart-Cities. 

- Promoure l'ús del campus com a “Urban-Lab” en projectes de recerca, transferència i 
innovació. 
 

Projecte emblemàtic – Pla marc de treball 
El marc de treball de la Universitat en quan a sostenibilitat i acció climàtica és el propi del Smart-
Campus. Aquest es centra en sis àrees clau en les que treballar per aconseguir un campus sostenible. 
Aquestes àrees son: emissions, energia i aigua; naturalesa i medi ambient; salut i benestar; mobilitat; 
investigació, educació i innovació; TIC. Cadascuna d’aquestes àrees es desglossa en subapartats que 
les desenvolupa.  
 
Projectes específics 
Més enllà del pla propi del Smart-Campus hi ha dos altres grans projectes: 
El Compromís de la UMA per la Sostenibilitat. L'estratègia de sostenibilitat desenvolupada a la UMA 
es manifesta en: 

- L’establiment de plans d’estalvi en el consum d’energia i aigua. 
- L’establiment de mesures de reducció, reutilització i reciclatge de residus. 
- La implementació i manteniment del Sistema de Gestió Ambiental de la UMA. 
- El foment de la mobilitat sostenible. 
- La promoció de l'economia verda. 
- La protecció de la biodiversitat. 

https://www.uma.es/smart-campus/info/108369/mision-y-funciones/
https://www.uma.es/smart-campus/navegador_de_ficheros/SmartUMA/descargar/Vicerrectorado%20de%20Smart-Campus.pdf
https://www.uma.es/smart-campus/navegador_de_ficheros/SmartUMA/descargar/Vicerrectorado%20de%20Smart-Campus.pdf
http://www.sga.uma.es/


PLA DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL I ACCIÓ CLIMÀTICA 2021-2030 
Benchmarking 

 
 

 
Àrea de medi ambient. Oficina de Compromís Social URV. 2021 95 

- La creació d'una Oficina de Material Reutilitzable. 
- El programa anual d'activitats ambientals: Foment de la sensibilització i conscienciació a 

través de cursos, tallers, jornades, etc. 
- Potenciar l’urbanisme sostenible. 
- Impulsar els objectius de desenvolupament sostenible (ODS). 

L’àrea de construcció i conservació: Les principals funcions que desenvolupa aquesta àrea són: 
- Definir i desenvolupar polítiques per ordenar el campus universitari. 
- Planejar i supervisar l'execució de nous edificis i la millora dels existents. 
- Definir i desenvolupar polítiques per al manteniment dels edificis, les infraestructures i la 

urbanització. 
- Dissenyar i desenvolupar polítiques per a la coordinació de les infraestructures de 

telecomunicacions, electricitat, gas i aigua. 
- Definir i desenvolupar polítiques per coordinar la conservació i el desenvolupament de 

zones verdes. 
- Coordinar la gestió dels espais, infraestructures i edificis comuns de la Universitat. 

En adició, es poden consultar multitud de projectes vigents i en construcció al web del Smart-
Campus. Projectes fruit de les versions anteriors del pla actual: Smart-Campus1 i Smart-Campus2. 
Projecte Illes i camins verds: L'objectiu principal d'aquest projecte participatiu és donar resposta a la 
necessitat de generar nous espais annexos als centres que aportin solució a mancances espacials 
d'aquest (zona per a docència a l'exterior, descans, estudi, activitats culturals, etc.).  També, 
augmentar el nombre de zones verdes de la Universitat de Màlaga com a compromís de proporcionar 
accés universal a zones verdes i espais accessibles tal com s'especifica principalment a l'Objectiu de 
Desenvolupament Sostenible 11 "Ciutats i comunitats sostenibles" i alhora generar un procés 
pedagògic interdisciplinari i cooperatiu. 
Projecte de mobilitat sostenible de la UMA. 
 
Ràtios de consum d’energia i d’aigua 
No disponibles. 
 
Pressupost 
Pressupost anual total: 298.008.682€ (2022). 
 
Recursos humans 
L’Equip de Smart-Campus està format per tres persones vicerectores i una persona secretària. 
L’àrea de construcció i manteniment la formen tres persones. L’àrea administrativa compta amb 
cinc integrants. Quatre persones en els tallers de les diferents facultats, i finalment, tres integrants 
a l’àrea de jardineria. 
 

 

  

http://www.uma.es/smart-campus/cms/menu/areas/construccion-y-conservacion/
https://www.uma.es/smart-campus/info/117522/webs-proyecto-i-plan-propio/
https://www.uma.es/smart-campus/info/128718/webs-de-los-proyectos-ii-plan-propio-de-smart-campus-smartuma/
https://www.uma.es/smart-campus/cms/base/ver/collection/collection/121627/proyecto-islas-y-sendas-verdes/
https://www.uma.es/smart-campus/cms/base/ver/collection/collection/114537/ciclogreen/
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Universitat de Valladolid (UVa) 

Informació base 
Actualment la Universitat de Valladolid compta amb set campus, un situat a la ciutat de Valladolid, 
dividit al seu torn en: Campus d'Horta del Rei, Campus Centre, Campus Riu Esgueva i el Campus 
Miguel Delibes. El Campus Universitari Ducs de Soria, a la ciutat de Soria; El Campus de Segòvia, a 
la ciutat de Segòvia; i Campus de Palència, a la ciutat de Palència. 
Els seus més de 30.000 alumnes es reparteixen a 25 centres amb més de 2.000 PDI i 1.000 PAS 
(Personal d'Administració i Serveis). 
 
Estratègia ambiental de la Universitat 
L'oficina de qualitat ambiental i sostenibilitat és l'element vertebral del Pla de qualitat ambiental de 
la Universitat de Valladolid. 
Les seves comeses són el control de la gestió ambiental, la presentació de programes, la petició 
d'ajudes i la gestió de diferents àmbits com la mobilitat universitària, gestió de residus, compra 
verda, gestió energètica, estalvi d'aigua, informació de consums i altres dades ambientals. i altres 
aspectes mediambientals i de desenvolupament sostenible. 
 
Projecte emblemàtic – Pla marc de treball 
Pla de qualitat ambiental de la Uva: És el document base pel qual es regeix l’Oficina de Qualitat 
Ambiental. Detalla els objectius i les metes mediambientals i les accions que s'han de seguir per dur-
les a terme. 
L'objectiu principal del Pla de Qualitat Ambiental és fer que la Universitat de Valladolid es converteixi 
en una institució modèlica de gestió ambiental sostenible que pugui servir de referència per a altres 
institucions o organismes públics i privats. 
Els objectius específics del Pla de Qualitat Ambiental són: 

- Difondre la consciència ambiental entre tots els membres de la comunitat universitària. 
- Crear el sistema necessari per dur a terme una política innovadora de qualitat ambiental 

a la Universitat de Valladolid. 
- Conèixer en profunditat les conseqüències ambientals de l’activitat universitària. 
- Crear protocols d’actuació per solucionar o millorar les qüestions ambientals generades 

als diferents campus. 
- Promoure la participació dels membres de la comunitat universitària a la resolució dels 

problemes ambientals que es plantegin en el marc de la activitat universitària. 
- Crear i promoure una nova cultura i ètica ambientals a la Universitat de Valladolid i 

difondre-les a la societat. 
- Oferir a la societat un model de gestió ambiental integrada. 
-  

Projectes específics 
UVa 2030: UVa 2030 és el pla d'acció específic, integral, transversal i participatiu per a la 
implementació de l'Agenda 2030 i el compliment dels objectius de desenvolupament sostenible a la 
Universitat de Valladolid. 

https://sostenibilidad.uva.es/
https://www.uva.es/export/sites/uva/7.comunidaduniversitaria/7.09.oficinacalidadambiental/_documentos/Plan-calidad-ambiental.pdf
https://www.informauva.com/estrategia-uva-2030-plan-desarrollo-sostenible-universidad-valladolid/
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Pla General de Gestió de Residus: El Pla fixa la prioritat bàsica, en la prevenció o reducció en origen 
dels residus, per a seguidament, i una vegada generats aquests, potenciar els processos de 
reutilització i reciclatge, optant com a acció menys desitjable per l'eliminació de la darrera fracció de 
residus, realitzant aquesta operació de manera segura i controlada en abocador adequat i adaptat a 
les noves normatives. 
Pla de Sostenibilitat Energètica: On es marquen els següents objectius: 

- Gestió energètica d'edificis: les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització i 
producció d'ACS, així com les d'il·luminació disposaran d'un programa de gestió 
energètica que comprendrà com a mínim el seguiment de consums energètics. És factible 
dins aquest punt, la contractació de gestió energètica o subministrament d'energia útil a 
l'usuari final, incloent-hi la producció, distribució i facturació de la mateixa, així com 
l'operació i el manteniment dels sistemes generadors de energia. 

- Mesures sobre edificacions noves i existents: que comprèn la aplicació d'actuacions sobre 
l'envoltant, millora de les instal·lacions tèrmiques i renovació d'il·luminació interior i que 
permetrien aconseguir un important estalvi energètic 

- Integració de fonts d'energia renovable als edificis: augmentar la presència 
d'instal·lacions de fonts d'energia renovables als edificis dels diferents campus. 

Guia Pràctica de Qualitat Ambiental:  Un dels objectius específics d'aquest pla és difondre la 
consciència ambiental entre tots els membres de la comunitat universitària; per això des de l'oficina 
de Qualitat Ambiental i Sostenibilitat es desenvolupa aquesta “Guia pràctica de Qualitat Ambiental i 
Sostenibilitat”, amb la intenció d'indicar pautes i recomanacions que ens poden permetre millorar 
les qüestions ambientals a la nostra Universitat, i participar en la creació d'una nova cultura i ètica 
ambiental a la Universitat de Valladolid i difondre-la a la societat. 
Guia de compra verda: Amb aquesta guia es persegueix l’objectiu de fomentar la compra i 
contractació de serveis i productes més respectuosos amb el medi ambient en l’àmbit universitari, 
alhora es promouen bones pràctiques de consum. 
 

  

https://www.uva.es/export/sites/uva/7.comunidaduniversitaria/7.09.oficinacalidadambiental/_documentos/1241607314333_plan_general_residuos.pdf
https://www.uva.es/export/sites/uva/7.comunidaduniversitaria/7.09.oficinacalidadambiental/_documentos/1241607314333_plan_general_residuos.pdf
https://www.uva.es/export/sites/uva/7.comunidaduniversitaria/7.09.oficinacalidadambiental/_documentos/1220008427051_guia-calidad-ambiental.pdf
https://www.uva.es/export/sites/uva/7.comunidaduniversitaria/7.09.oficinacalidadambiental/_documentos/1220008453820_guia-compra-verde.pdf
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Ràtios de consum d’energia i d’aigua 
 
Consum d’aigua no disponible al lloc 
web. 

Pressupost 
Pressupost anual total: 213.175.845€. 
 
Recursos humans 
L’àrea de Qualitat Ambiental i Sostenibilitat està constituïda pel vicerectorat de Patrimoni i 
Infraestructures i cinc persones tècniques.  
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La Universitat del País Basc - Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)  

Informació base 
La Universitat del País Basc (Euskal Herriko Unibertsitatea; UPV/EHU) és la universitat pública del 
País Basc. L’any 2020 comptava amb 44.368 estudiants, 4.321 PDI (2021) i 3079 PAS (2021). 
Inicialment estava composta per les facultats de Ciències Econòmiques i Empresarials de Sarriko, 
Medicina i Ciències. Més tard, se'ls van unir, amb la Llei General d'Educació, l'Escola Nàutica, 
l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials de Bilbao i les Escoles Tècniques d'Enginyers, fins a 
arribar a la vintena de centres que la componen a l'actualitat, repartits en tres campus: el campus 
de Biscaia, el campus de Guipúscoa i el campus d'Àlaba. 
 
Estratègia ambiental de la Universitat 
La Direcció de Sostenibilitat i Compromís Social de la EHU-UPV depèn del Vicerectorat de 
Desenvolupament Cientificosocial i Transferència i té la missió de fomentar la cultura de la 
sostenibilitat i el compromís social a la comunitat universitària i a la societat en general. Intervé 
tant en l'àmbit docent com en la gestió i en l'activitat investigadora amb els objectius següents: 

- Promoure un ús més eficient dels nostres recursos, coherent amb la cura i la millora del 
medi ambient i de la qualitat de vida de les persones. 

- Crear un entorn acadèmic emprenedor i innovador que propiciï el desenvolupament de 
solucions creatives i eficients per fer front als problemes que ens enfrontem al segle XXI. 

- Impulsar el canvi cap a una universitat compromesa socialment i que fomenta valors 
d'inclusió, equitat i sostenibilitat. 

- Posar en marxa accions destinades a maximitzar els beneficis i minimitzar els impactes 
negatius de l'activitat universitària, així com auxiliar la transformació socioeconòmica i 
el desenvolupament social del nostre entorn i del planeta. 
 

Projecte emblemàtic – Pla marc de treball 
Pla Campus Planeta: És el Pla Pilot de Gestió Ambiental i Salut de la EHU. Forma part del Pla General 
EHU2030 d’implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de la ONU, juntament 
amb el Pla Campus Igualtat i el Pla Campus Inclusió. 
El Campus Planeta s'articula a través dels eixos d'actuació pragmàtics de la gestió ambiental: energia, 
aigua, residus, urbanisme i infraestructures, salut i benestar, transport i mobilitat, compra i consum 
responsable i canvi climàtic, incloent a més, un objectiu per a la seva governança i un altre per a la 
visibilització-compartició. El fi últim és que els campus de la Universitat es converteixin en laboratoris 
reals de pràctiques innovadores i transformadores respectuoses amb l'entorn i amb la salut de les 
persones i estimulant els valors que donen suport a aquestes pràctiques. 
El Pla defineix els següents objectius propis: 

- Optimitzar el consum de materials i recursos i promoure l'ús de materials reutilitzables o 
reciclables. 

- Impulsar l’estalvi energètic i fomentar l’ús preferent d’energies netes i renovables. 
- Gestionar de manera responsable les corrents residuals generats. 

https://www.ehu.eus/es/web/iraunkortasuna
https://www.ehu.eus/documents/4736101/12175017/EHUagenda-2030-PLANETA-castellano.pdf/fa0d9ad2-6451-46df-19b0-9060818a94f2?t=1561641598000
https://www.ehu.eus/documents/4736101/11938005/EHUAgenda-2030-ES.pdf/d5090a44-9ffc-14de-284a-2956614bd442?t=1558538097000
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- Incorporar criteris ambientals en la planificació urbanística de els campus i en els 
projectes de construcció/remodelació d'edificis i infraestructures. 

- Promoure el benestar i salut de la comunitat universitària. 
- Facilitar l'accessibilitat als centres universitaris en modes de transport assegurances i 

sostenibles. 
- Fomentar la compra i el consum responsable. 
- Capacitar la comunitat universitària per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic. 
- Assegurar una governança i gestió alineades amb la sostenibilitat ambiental. 
- Oferir formació i assessorament per a una correcta gestió ambiental i fer visible les bones 

pràctiques ambientals. 
 

Projectes específics 
Bizia Lab: Iniciativa derivada del Projecte Erasmus University Educators for Sustainable Development 
en què va participar la UPV/EHU entre el 2013-2016. Pretén desencadenar un procés col·laboratiu 
entre personal d'administració i serveis, estudiants i professorat (enfocament Interdisciplinari) per 
respondre a reptes de sostenibilitat dins la mateixa Universitat. Els objectius de Campus Bizia Lab 
són: 

- Crear una comunitat interdisciplinaria que treballi de forma cooperativa en la resolució 
de reptes i problemes d'insostenibilitat que es detecten als propis campus de la UPV/EHU. 

- Dissenyar, desenvolupar i avaluar un dispositiu de treball que permeti dur a terme amb 
èxit processos d’aprenentatge dalt impacte lligats a la sostenibilitat dins dels campus de 
la UPV/EHU. 

- Articular i fer visible un projecte institucional de Campus Living Lab que, de manera 
escalonada, estengui el seu radi d'acció a totes les titulacions de la UPV/EHU i gènere 
pràctiques sostenibles multinivell. 

Al lloc web del Bizia Lab es poden trobar múltiples projectes en funcionament encaminats a la 
sostenibilitat de la EHU. 
Gestió Ambiental als Centres: La Direcció de Sostenibilitat proporciona assessorament tècnic i 
formació als Grups de Millora Ambiental (GMA) dels centres universitaris compromesos amb la 
gestió ambiental, així com a aquelles persones de la comunitat universitària que vulguin conformar 
o reactivar un GMA. S'ofereix suport per a la posada en marxa, el seguiment i l'avaluació de Plans de 
Millora Ambiental (PMA), així com per al disseny i l'execució d'accions particulars. 
Gestió de residus perillosos: Programa de gestió de residus. 
Programa de compra i consum responsables: Mitjançant aquest programa s’adopten compromisos i 
s’executen projectes a favor del comerç just, la compra responsable o contra el malbaratament 
d’aliments, entre d’altres. 
Programa de mobilitat sostenible: La UPV/EHU aposta per la mobilitat sostenible de la comunitat 
universitària, facilitant l'accessibilitat als centres universitaris i als campus en mitjans de transport 
no motoritzats (a peu i bicicleta) i en transport públic, així com fomentant l'ús de compartit de 
vehicles . 
El 2017 es va adherir a la Xarxa Europea per la Mobilitat Sostenible a Universitats (U-MOB) que té 
com a objectiu la transferència de coneixements sobre bones pràctiques de mobilitat sostenible a 

https://www.ehu.eus/es/web/iraunkortasuna/campus-bizia-lab-zer-da
https://www.ehu.eus/es/web/iraunkortasuna/campus-bizia-lab-proiektuak
https://www.ehu.eus/es/web/iraunkortasuna/ikastegiak-ingurumen-kudeaketa
https://www.ehu.eus/es/web/iraunkortasuna/hondakinen-kudeaketa-ehu
https://www.ehu.eus/es/web/iraunkortasuna/arduradun-erosketa-publikoa
https://www.ehu.eus/es/web/iraunkortasuna/mugikortasun-jasangarria
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les universitats europees. En el lloc web es poden diferents accions de sensibilització i formació que 
s’han realitzat en aquest sentit. 
 
Ràtios de consum d’energia i d’aigua 
No disponibles al lloc web. 
 
Pressupost 
Pressupost anual total: 437.374.467€. 
 
Recursos humans 
L’Àrea de Sostenibilitat i Compromís Social esta constituïda pel Vicerector de desenvolupament 
científic-social i transferència, la directora de sostenibilitat i compromís social, cinc persones 
tècniques i dues persones administratives. 
 

 

Universitat de Salamanca (USAL) 

Informació base 
Actualment la Universitat de Salamanca està constituïda per nou campus i disset facultats repartits 
entre la ciutat de Salamanca i rodalies com l'Escola Politècnica Superior d'Àvila, l'Escola Politècnica 
Superior de Zamora, l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Béjar, l'Escola Universitària 
d'Educació i Turisme d'Àvila i l'Escola Universitària de Magisteri de Zamora. Compta amb un total 
de 28.390 estudiants, 2329 PDI i 1.212 PAS. 
 
Estratègia ambiental de la Universitat 
L'Oficina Verda és la unitat administrativa, que depèn del Vicerectorat d'Estudiants i Sostenibilitat, 
encarregada de desenvolupar la política ambiental institucional de la Universitat de Salamanca.  
La missió de l'Oficina Verda USAL se centra en el disseny d'estratègies, la implementació de 
programes i l'execució d'accions dirigides a eliminar o reduir els impactes ambientals que es generen 
en el desenvolupament de les activitats, així com a promocionar i incrementar la sostenibilitat de 
vida universitària. És, doncs, la unitat dedicada a assegurar el compliment dels compromisos 
adquirits per la Universitat de Salamanca en matèria de medi ambient i desenvolupament sostenible, 
mitjançant el compliment de les seves funcions bàsiques i competències atribuïdes, en un context 
de millora contínua. 
Les tasques en matèria mediambiental que desenvolupa l'Oficina Verda de la Universitat de 
Salamanca es distribueixen en 3 àrees de treball principals: 

- Política ambiental. 
- Campus Sostenible. 
- Cultura verda. 
-  

  

https://oficinaverde.usal.es/
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Projecte emblemàtic – Pla marc de treball 
Pla de Gestió Ambiental i Sostenibilitat: Principis del Pla: 

- Perspectiva integradora. L'ambientalització de la USAL, s'haurà de fer en dos sentits, en 
vertical, contemplant tots els processos des del seu origen; i en horitzontal, abordant tots 
els aspectes que afecta cada fase de cada activitat. 

- Participació de la comunitat universitària. Resulta de vital importància establir vies de 
participació, sensibilització i col·laboració fluids que vertebrin tota la comunitat 
universitària. 

- Responsabilitat social. La Universitat té una responsabilitat com institució de servei 
públic. S'ha de constituir en exponent del progrés social, aixoplugant i exportant 
iniciatives de tipus ambiental. 

- Motor de progrés. La faceta investigadora i docent de la Universitat, li obliga a exercir un 
paper de punta de llança en el desenvolupament tecnològic i social. 

L'objectiu a mitjà termini del PGAS és obtenir una acreditació ambiental del tipus de les ISO 14000 o 
EMAS. Però la fi a llarg termini contempla que la universitat sigui motor de sensibilitat ambiental i 
exemple de desenvolupament sostenible per a la resta de la societat. Per això s'estableixen els 
objectius següents: 

- Establir una sèrie de mesures que contribueixin a minimitzar els impactes derivats de 
l'activitat universitària i concordin en tot moment amb la legislació vigent. 

- Habilitar les vies que permetin a la Universitat interactuar amb el seu entorn i contribuir 
a la instauració de models de desenvolupament respectuosos amb el medi ambient. 

- Crear i potenciar comportaments col·lectius dins de la seva massa social, que 
contribueixin al desenvolupament duna activitat en sintonia amb el medi ambient. 

- Creació d'una organització i una mecànica dins de la Universitat que permeti caminar en 
la direcció d'un desenvolupament sostenible més enllà del abast del present pla. 

No obstant això, en la versió més recent del Pla Estratègic General de la USAL 2020-2023 es recull el 
compromís de la Universitat amb l’acompliment de l’Agenda 2030 i els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible. Aquí es recullen els següents objectius propis: 

- Promoure la prosperitat i protegir el planeta alineats al compromís global de l'Agenda 
2030. 

- Dinamitzar l’entorn urbà i rural des del desenvolupament sostenible. 
- Enfortir el paper de la universitat en l’àmbit agroambiental de la Comunitat de Castella i 

Lleó. 
I les següents línies d’actuació: 

- Reducció dels agents contaminants i mesurament del consum mitjançant la utilització de 
la petjada de carboni. 

- Foment de modalitats de consum, producció i mobilitat sostenibles. 
- Treballarem per facilitar l'ús del transport públic urbà i interurbà a través d'acords amb 

les institucions, empreses i entitats que el gestionen a l'entorn local, i regional, que 
possibilitin abaratir els costos de trasllat dels nostres estudiants als centres docents de 
Salamanca i del districte. 

https://www.usal.es/files/Plan%20Gesti%C3%B3n%20Amb.%20y%20Sost.%20USAL.pdf
https://www.usal.es/files/plan-estrategico-2020-2023.pdf
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- Educació i promoció de valors i hàbits ambientalment responsables a la comunitat 
universitària. 

- Compromís ferm, en col·laboració amb les Diputacions Provincials de Salamanca, Zamora 
i Àvila, així com entitats socials com a Grups d'Acció Local. 

- Consolidar i ampliar les infraestructures en l’àmbit agrari i ambiental que permetin el ple 
desenvolupament de les activitats acadèmiques. 

- Transferència de coneixement per a la transformació digital dels sectors productius i la 
millora de la sostenibilitat. 
 

Projectes específics 
Programa de voluntariat juvenil: 
objectiu general: potenciar el voluntariat juvenil a través del desenvolupament de projectes de 
sensibilització ambiental a diferents municipis de la província salmantina. 
objectius específics: 

- Aconseguir que els actors implicats (Diputació de Salamanca, Universitat de Salamanca i 
Ajuntaments) treballin en una mateixa direcció, sempre orientada a garantir la millora de 
la qualitat de vida de la ciutadania.  

- Potenciar una visió més propera de la Universitat, tot fomentant la col·laboració entre els 
voluntaris universitaris i els voluntaris dels municipis. 

- Millorar la senyalització de rutes tenint en compte criteris de sostenibilitat. 
- Potenciar el voluntariat juvenil a entorns rurals. 
- Augmentar la sensibilitat davant dels problemes ambientals i generar un canvi d’hàbits 

cap a models més sostenibles. 
Reconecta la USAL: Projecte d'economia circular que s'ha engegat gràcies a la col·laboració entre la 
Clínica Jurídica d'Acció Social de la Facultat de Dret, l'Oficina Verda de la USAL i la Cooperativa 
d'Iniciativa Social “Porsiete”. L'objectiu d'aquest projecte és el foment del reciclatge de RAEE o, dit 
altrament, de dispositius elèctrics i electrònics i tots aquells components, subconjunts i consumibles 
que formen part del producte en el moment en què es rebutja. 
#SmartFarm USAL: projecte multidisciplinari que neix de la col·laboració entre el Grup de Recerca 
ESALAB (Expert System and Aplications Lab), que pertany al Departament d'Informàtica i Automàtica, 
i l'Oficina Verda de la Universitat de Salamanca. Aquest es desenvolupa als espais verds i exteriors 
del Complex de Peñuelas de Sant Blas i compta actualment amb 3 horts integrats que, en conjunt, 
sumen un total de 68,75 m2. 
USALBici: USALaBici és el Servei de Préstec de Bicicletes de la Universitat de Salamanca. És un servei 
engegat l'any 2006, dirigit a tota la comunitat universitària, i que forma part de les diferents 
iniciatives que la Universitat de Salamanca duu a terme al voltant de la gestió sostenible de la 
mobilitat. 
LaboratoriViu: Iniciativa del Campus d'Excel·lència Internacional “Studii Salamantini” de la 
Universitat de Salamanca, l'objectiu principal de la qual és l'adequació d'un espai físic permanent per 
al Desenvolupament del Pla de Foment d'utilització per a docents i investigadors que, com a valor 
afegit, optimitzi el seu aprofitament com a recurs educatiu i sensibilitzador en matèria de medi 

https://oficinaverde.usal.es/proyectos/programa-de-voluntariado-juvenil/
https://oficinaverde.usal.es/proyectos/reconecta-la-usal/
https://oficinaverde.usal.es/proyectos/smartfarmusal/
https://oficinaverde.usal.es/proyectos/usalabici/
https://oficinaverde.usal.es/proyectos/laboratorio-vivo/
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ambient i conservació de la naturalesa, d'acord amb altres actuacions integrades al compromís social 
de la Universitat de Salamanca. 
Bosc Commemoratiu: L'objectiu principal d'aquesta actuació rau en la celebració d'esdeveniments 
específics, com ara la commemoració d'anys internacionals relacionats amb el medi ambient, la 
investidura dels Doctors Honoris Causa, o la celebració de fites i èxits destacables aconseguits per la 
Universitat. Per a cadascun d'aquests esdeveniments es fa la plantació d'un arbre singular, així com 
la instal·lació d'una placa commemorativa que identifica tant l'arbre com l'esdeveniment. 
 
Ràtios de consum d’energia i d’aigua 
No disponibles al lloc web. 
 
Pressupost 
Pressupost anual total: 236.240.904€ 
 
Recursos humans 
Vicerectora d’Estudiants i Sostenibilitat i personal de l’Oficina Verda USAL. 
 

 

Universitat d'Òxford 

Informació base 
La Universitat d'Òxford està composta de diverses institucions, 38 colleges constituents i un ampli 
ventall de departaments acadèmics que estan organitzats en quatre divisions. Tots els colleges són 
institucions amb autogovern dins de la universitat, controlen els seus membres i tenen la seva 
pròpia estructura interna i activitats. La universitat compta amb 24.000 estudiants i un total de 
14.667 empleats. 
 
Estratègia ambiental de la Universitat 
L’estratègia ambiental de la Universitat ve marcada per l’Equip de Sostenibilitat Ambiental de la 
Universitat d’Òxford. L'equip és responsable del progrés respecte a la política de sostenibilitat 
ambiental de la Universitat i als objectius ambientals ambiciosos, com ara reduir les emissions de 
carboni i promoure els viatges sostenibles, entre d’altres. 
L’estratègia ambiental vigent marca dos objectius centrals a assolir: 

- Aconseguir ser una Universitat neutre en quant a emissions de diòxid de carboni 
- Assolir un augment suficient en els nivells de biodiversitat com per arribar a tenir un 

benefici net en termes de biodiversitat. 
 

Projecte emblemàtic – Pla marc de treball 
Per tal d’assolir els dos objectius centrals de l’estratègia marcada per l’Equip de Sostenibilitat el Pla 
de sostenibilitat ambiental 2021 estableix deu àrees prioritàries en les que treballar: 

- Recerca - Augmentar la investigació i el compromís en la sostenibilitat ambiental. 

https://oficinaverde.usal.es/proyectos/bosqueconmemorativo/
https://sustainability.admin.ox.ac.uk/about-us%C3%A7
https://sustainability.admin.ox.ac.uk/about-us%C3%A7
https://sustainability.admin.ox.ac.uk/files/environmentalsustainabilitystrategy.pdf
https://sustainability.admin.ox.ac.uk/files/environmentalsustainabilitystrategy.pdf
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- Currículum - Oferir a tots els estudiants l'oportunitat d'estudiar la sostenibilitat 
ambiental, ja sigui dins o fora del pla d'estudis examinat. 

- Emissions de carboni dels edificis universitaris - Reduir al mínim les emissions de carboni 
relacionades amb el nostre consum energètic. 

- Biodiversitat - identificar i abordar els principals impactes de la biodiversitat de la 
Universitat a través de les seves operacions i cadena de subministrament, i millorar la 
biodiversitat a la propietat de la Universitat. 

- Alimentació sostenible - Reduir les emissions de carboni i l'impacte sobre la biodiversitat 
dels nostres aliments. 

- Ús sostenible dels recursos - Reduir els impactes ambientals del nostre consum i cadena 
de subministrament. 

- Viatges internacionals - Reduir les emissions de l'aviació del personal universitari i els 
viatges dels estudiants i compensar el balanç d'emissions. 

- Desplaçaments de proximitat - Limitar les emissions del transport reduint la necessitat de 
desplaçar-se, fomentant els desplaçaments a peu, en bicicleta i l'ús del transport públic i 
gestionant la demanda de desplaçaments en cotxe. 

- Inversions - Assegurar que la Universitat, com a inversor, sigui part de la solució al canvi 
climàtic i la pèrdua de biodiversitat. 

- Aprenentatge de la pandèmia - aprofitar l'experiència de la pandèmia i el canvi potencial 
cap a pràctiques de treball més sostenibles pel medi ambient. 

Alhora, l'estratègia es recolza en els quatre "facilitadors" següents: 
- Governança: integrar la sostenibilitat ambiental en el govern i la presa de decisions de la 

Universitat. El Subcomitè de Sostenibilitat Ambiental, establert el 2021 com a subcomitè 
del Comitè de Planificació i Assignació de Recursos (PRAC), està presidit pel Dr. David 
Prout, vicerector (Planificació i Recursos) i compta amb representants de tota la 
Universitat i del cos d'estudiants. El Subcomitè té la responsabilitat general de la 
sostenibilitat ambiental a la Universitat. 

- Informes: Desenvolupar un sistema d'informes anuals d'emissions de carboni i impacte 
en la biodiversitat durant els primers dotze mesos, que es publicarà a la Revisió anual i 
als comptes financers de la Universitat d'Òxford; 

- Finançament: Establir el Fons de Sostenibilitat d'Òxford, posant a disposició 200 milions 
de lliures per a iniciatives de sostenibilitat durant els propers 15 anys, per finançar el 
programa d'acció necessari per assolir un guany net de carboni zero i biodiversitat el 
2035; 

- Compensació: Establir una política per guiar l’ús de la compensació de carboni i la 
compensació de la biodiversitat. 

 
Projectes específics 
WARPit: Sistema d’intercanvi i peticions de material entre els diferents col·legis i departaments que 
conformen la Universitat. 
Òxford Carbon Challange: és una plataforma en línia on hom pot calcular la seva petjada de carboni, 
trobar passos suggerits per reduir-la i marcar els passos que ja està fent. 

https://sustainability.admin.ox.ac.uk/warpit/reuse
https://sustainability.admin.ox.ac.uk/oxford-carbon-challenge
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Green Impact: És un programa que ofereix maneres senzilles i efectives perquè el personal i els 
estudiants millorin les pràctiques sostenibles del seu edifici, departament o universitat. 
Laboratoris Sostenibles: Conscients que els laboratoris de la Universitat son responsables de gran 
part del consum d’energia i generació de residus, l'equip de Sostenibilitat Ambiental ha creat el 
programa Sustainable Labs, que se centra específicament en la reducció energètica i la sostenibilitat 
als laboratoris. 
 
Ràtios de consum d’energia i d’aigua 
Total electricitat consumida durant l’any acadèmic 2020-2021: 702.280kWh, dels quals 211.853 
provenien de fonts externes d’energies renovables i 490.427 provenen d’instal·lacions 
fotovoltaiques pròpies. 
El total d’aigua consumida durant l’any acadèmic 2020-2021 és de 351.421 m3. 
 
Pressupost 
Pressupost anual total: 1.440.000.000 lliures esterlines. Pressupost destinat a l’execució del Pla de 
Sostenibilitat Ambiental: 447 milions en 15 anys. 
 
Recursos humans 
L’Equip de treball del Pla de Sostenibilitat ambiental està format per 31 persones. 
 

 

University of Iceland (HÍ) 

Informació base 
La Universitat d'Islàndia (HÍ per les seves sigles en Islandès) és una universitat pública de recerca a 
Reykjavík, Islàndia i la institució d'educació superior més antiga i més gran del país. Un dels punts 
forts de la Universitat és l'amplitud de les disciplines que oferta. Compta amb 5 escoles i 26 
facultats, 9 centres de recerca regionals a Islàndia, així com una gran selecció de programes de 
postgrau interdisciplinaris. El campus principal de la universitat es al sud-oest del llac Tjörnin, al 
centre de Reykjavík i ocupa unes 10 hectàrees en total.  
Al 2019 hi havia 13.092 estudiants, 1.035 PDI i 427 PAS. 
La HÍ, conjuntament amb la URV, forma part de la xarxa Aurora, una aliança de universitats 
europees que te com a objectiu, entre d’altres, liderar amb l’exemple i inspirar l’entorn com a 
pioners en sostenibilitat, reduint la petjada de les seves activitats individuals i col·lectives i fent 
contribucions substancials a l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 
 
Estratègia ambiental de la Universitat 
La política per la sostenibilitat 2011-2016 de la Universitat d'Islàndia que segueix vigent a d’a d’avui 
en estableix que la universitat establirà una política ambiental ambiciosa i fomentarà la comprensió 
i el coneixement de la sostenibilitat tant dins com fora de la universitat. Aquesta línia estratègica 
entén que la universitat pot contribuir a la sostenibilitat de tres maneres: 

https://sustainability.admin.ox.ac.uk/green-impact
https://sustainability.admin.ox.ac.uk/labs
https://english.hi.is/sites/default/files/bryndjo/pdf/english_ui_sustainability_and_environmental_policy_dec_2018.pdf
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- En primer lloc, a través de la recerca del propi coneixement i del treball dels professors i 
estudiants dins de la universitat. 

- En segon lloc, la Universitat té un paper important en connectar el coneixement científic 
amb la comunitat d'una manera responsable. 

- En tercer lloc, la Universitat pot servir de model de sostenibilitat mitjançant la seva pròpia 
organització, gestió i política global. 
 

Projecte emblemàtic – Pla marc de treball 
L’estratègia de la universitat per la sostenibilitat i medi ambient no està disponible per al públic en 
general. No obstant el document que recull la política per la sostenibilitat 2011-2016 estableix 
objectius i àrees de treball que es poden entendre com a estratègia com a tal. Les àrees de treball 
son les tres exposades anteriorment i per cadascuna d’elles es preveuen objectius concrets: 

1. Treball dels professors i estudiants dins de la universitat: 
- Recerca. 
- Docència i plans d’estudi. 
- Aprenentatge  mètodes de docència. 

2. Connectar el coneixement científic amb la comunitat d'una manera responsable: 
- Dia a dia de la comunitat universitària. 
- Connexions amb la societat. 

3. Model de sostenibilitat mitjançant la seva pròpia organització, gestió i política global: 
- Organització, disseny i gestió. 
- Personal, desenvolupament i iniciatives 
- Política global. 

 
Projectes específics 
Green Steps for Public Organizations: La idea Green Steps és originària de Harvard (Green-Offices) i 
el programa està dissenyat per guiar les institucions públiques a través del procés d'ambientalització 
del seu espai de treball. Pretén ajudar les organitzacions/institucions públiques a organitzar les seves 
pràctiques diàries d'una manera més respectuosa amb el medi ambient seguint els cinc passos 
diferents a partir dels quals l'últim inclou la implantació del sistema de gestió ambiental ISO14001. 
Cada pas inclou sis categories diferents: 

- Comunicació i Gestió 
- Transport 
- Compres 
- Reunions i Esdeveniments 
- Classificació de residus i reducció de residus 
- Energia i Calefacció 

Objectius HÍ per minimitzar els efectes del Canvi Climàtic: la Universitat d'Islàndia s'ha fixat l'objectiu 
de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle entre un 33% i un 46% segons Business As Usual 
(BAU) per a l'any 2030. Per assolir aquest objectiu general de reducció d'emissions, la Universitat 
treballarà les següents estratègies a curt i llarg termini. 
Curt termini: 

https://english.hi.is/university/green_steps_for_public_organisations
https://english.hi.is/university/the_uis_goals_for_minimising_effects_of_climate_change
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- Augmentar el nombre de vianants i ciclistes que viuen en un radi d'1-5 km des de la 
Universitat. 

- Augmentar l'ús de cotxes respectuosos amb el medi ambient. 
- Considereu la compensació de carboni per als viatges aeris dels empleats (internacionals 

i nacionals). 
- Reduir l'ús d'envasos d'un sol ús i envasos de plàstic. 
- Reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle per l'ús de paper. 
- Per reduir els residus i augmentar el reciclatge. 

Llarg termini: 
- Augmentar l'ús de cotxes respectuosos amb el medi ambient. 
- Reduir l'ús d'envasos d'un sol ús i envasos de plàstic. 
- Reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle a causa del paper. 

Organització d’estudiants Gaia. 
Comitè de medi ambient i transport del Consell d’Estudiants. 
 
Ràtios de consum d’energia i d’aigua 
No disponibles al lloc web. 
 
Pressupost 
No disponibles (no trobats). 
 
Recursos humans 
En la redacció de la política ambiental i de sostenibilitat i consten cinc persones.  
 

 

Universitat de Palacký Olomouc 

Informació base 
La Universitat de Palacký Olomouc, UPO a partir d’ara, és la segona més antiga de la República 
Txeca. Té vuit facultats, totes a la ciutat de Olomouc. Aquestes facultats són Teologia, Arts, Dret, 
Medicina i Odontologia, Educació, Ciències, Cultura Física i Ciències de la Salut. El 2020 la 
Universitat comptava amb 21.824 estudiants i 4.022 empleats.  
 
La UPO, conjuntament amb la URV, forma part de la xarxa Aurora, una aliança de universitats 
europees que te com a objectiu, entre d’altres, liderar amb l’exemple i inspirar l’entorn com a 
pioners en sostenibilitat, reduint la petjada de les seves activitats individuals i col·lectives i fent 
contribucions substancials a l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 
 
Estratègia ambiental de la Universitat 

https://www.facebook.com/GaiaIceland
https://www.facebook.com/umsamshi/
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L’estratègia ambiental de la UPO ve marcada per la Green Office que se centra en temes de 
desenvolupament sostenible, proposa solucions a llarg termini per a la universitat, prepara activitats 
de promoció i fa pedagogia ambiental a la comunitat universitària. 
D’altra banda, existeix el Comitè per una UPO Sostenible. Aquest és un òrgan del Claustre Acadèmic 
de la UPO que es va establir l'any 2020 amb l’objectiu de centrar en els problemes de sostenibilitat i 
la seva viabilitat a la UPO. 
Les línies estratègiques de la UPO es basen en actuar d'acord amb el Marc Estratègic República Txeca 
2030. Això és avançar cap a la neutralitat de carboni, en línia amb els compromisos de l'Acord de 
París i el Pacte Verd per a Europa, de cara a finals del 2050. 
 
Projecte emblemàtic – Pla marc de treball 
El Pla estratègic central de la UPO per la sostenibilitat només està disponible en txec. No obstant 
això, l'estratègia defineix tres eixos d'objectius prioritaris, i dins de cadascun, àrees de treball 
especifiques: 

- Gestió i administració: 
Energia 
Residus i economia circular 
Aigua i verd 
Instal·lacions i infraestructures 
Tecnologies de la informació i digitalització 
Menjador 
Transport 
Compres responsables 

- Educació, ciència i recerca 
Educació per a la sostenibilitat 
Ciència i recerca en sostenibilitat 

- Responsabilitat social i tercer paper de la universitat 
Comunitats per la sostenibilitat 
Igualtat d'oportunitats per a tothom 
Donar suport a la comunitat local 
Col·laboracions estratègiques 
 

Projectes específics 
Sustainable Palacký: Iniciativa estudiantil que difon el missatge de responsabilitat social i la 
importància d'un comportament respectuós amb el medi ambient a la Universitat. Defineixen la 
sostenibilitat com una intersecció d'aspectes socials, ambientals i econòmics del desenvolupament. 
Organitzen projeccions de documentals, taules de discussió o excursions. 
Freeshop: Projecte iniciat per l'organització estudiantil Sustainable Palacký per ajudar a reduir els 
residus innecessaris, que sovint s'acumulen al final de cada semestre quan els estudiants abandonen 
les seves residències. 
Freefood: És un grup públic de Facebook que ofereix als estudiants i al personal de la UP l'oportunitat 
de compartir menjar. Té com a objectiu reduir el malbaratament i la pèrdua d'aliments. 

https://udrzitelna.upol.cz/en/who-we-are/
https://strategie.upol.cz/strategicke-dokumenty/strategicke-zamery/
https://udrzitelnypalacky.upol.cz/en/home/
https://udrzitelna.upol.cz/en/live-sustainably/
https://www.facebook.com/groups/freefoodupol/about/
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Jardí Comunitari Václavka: Es el primer jardí comunitari estudiantil de la República Txeca. El seu 
principal objectiu és mostrar que a la ciutat es poden conrear aliments. 
Ecomap: Al mapa es poden trobar botigues sense embalatge, botigues de segona mà, incloses 
llibreries, així com mercats i botigues d'alimentació local. 
Refill: És un mapa on es mostren establiments on hom pot anar a reomplir la seva ampolla d’aigua 
sense necessitat de comprar res. Va començar com a iniciativa a Olomouc però ja s’ha estès per tota 
República Txeca. 
 
Ràtios de consum d’energia i d’aigua 
No disponibles al lloc web 
 
Pressupost 
No disponibles. (No trobat) 
 
Recursos humans 
A la Green Office hi treballen dues persones. No obstant això, a la Sustainable Palacký, responsable 
de tots els altres projectes, i hi ha bastants alumnes involucrats. 
 

 

 

https://udrzitelnypalacky.upol.cz/en/vaclavka-en/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1tvJTy8EycusS02B43_Tp8v5RGl1Av_wT&ll=49.59337427266274%2C17.258994074876085&z=16
https://www.trashhero.cz/voda-a-lahve
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4. OBJECTIUS I ESTRATÈGIA 
 

4.1. Posicionament 

4.1.1. Justificació 

La Universitat Rovira i Virgili reconeix la magnitud dels reptes locals i globals que per la 
societat marquen les fites dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 
de les Nacions Unides (ODS), dels Acords de París, del Pacte Verd Europeu, de la Ley 7/2021 
de cambio climático y transición energética espanyola, de la Llei 16/2017 del canvi climàtic 
de Catalunya, i de la Declaració d’Emergència Climàtica a la que la URV s’adherí l’any 2019 
mitjançant la signatura de la Global Universities and Colleges Climate Letter, i constata que 
aquests reptes demanen posicionaments clars, actius i positius per part dels agents que en 
formen part. Tal com esmenta la Declaració de la Cimera Catalana d’Acció Climàtica de 14 
de maig de 2019, existeix una plena consciència del greu risc que comporta l’escalfament 
global, de la necessitat d’introduir modificacions significatives al nostre model 
socioeconòmic i de la urgència que les decisions crítiques s’adoptin de manera eficaç dins 
del decenni que encetem.  

La URV porta més de 20 anys de treball en l’àmbit de la sostenibilitat ambiental, tant des 
de la gestió universitària com des de la recerca i la docència. En aquest sentit, cal destacar 
el paper desenvolupat per la Comissió de Política Ambiental, la Unitat de Gestió Ambiental 
de l’Oficina de Compromís Social i el Servei de Recursos Materials al llarg dels darrers 10 
anys de vigència del Pla de Medi Ambient 2010-2020. 

A dia d’avui, la sostenibilitat ambiental i els ODS en general s’han constituït com un eix 
integrador de les polítiques nuclears de la nostra Universitat i de l’Aurora Alliance. 

L’àmbit de la sostenibilitat ha pres un paper principal en el funcionament i les estratègies 
d’institucions, organismes i empreses. Aquelles institucions que s’han posicionat i tenen un 
comportament proactiu disposen a dia d’avui i en el futur disposaran d’un avantatge 
respecte a les institucions que no ho facin.  

Els reptes globals vinculats al canvi climàtic, la destrucció de la biodiversitat i dels recursos 
naturals, fan necessàries polítiques públiques compromeses amb el desenvolupament 
sostenible. 

Davant aquest escenari, la URV en el seu paper d’institució pública d’educació superior, 
orientada a la formació, la recerca i la transferència, i amb la seva voluntat d’innovar i 
d’incidir en la societat proposa el present Pla de Sostenibilitat Ambiental i Acció Climàtica 
2021-2030 amb la finalitat d’abordar la gestió ambiental des d’un punt de vista integral i 
amb ambició, i fer palès el seu compromís envers el desenvolupament sostenible. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/el-acuerdo-de-paris
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447
https://canviclimatic.gencat.cat/ca/ambits/Llei_canvi_climatic/
https://canviclimatic.gencat.cat/ca/ambits/Llei_canvi_climatic/
https://www.educationracetozero.org/home
https://canviclimatic.gencat.cat/ca/actua/accio-climatica/presentacio/primera-cimera-accio-climatica/
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4.1.2. Abast i plantejament 

El Pla de Sostenibilitat Ambiental i Acció Climàtica 2021-2030 (Pla 2021-2030) 
desenvolupa de forma integrada els aspectes de la vida universitària de la URV que van més 
enllà de la docència i la recerca. Es centra en tres grans àmbits temàtics per minimitzar 
l’impacte ambiental de la institució i contribuir a l’assoliment dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS). Aquests tres àmbits són: 

• L’energia i els recursos consumits (i residus produïts) en les seves activitats, i el seu 
impacte sobre el canvi climàtic. 

• La mobilitat vinculada a l’activitat universitària. 
• La biodiversitat i el verd dels campus i els efectes sobre els ecosistemes i la 

biodiversitat global dels dos àmbits anteriors. 

A més d’abordar l’impacte ambiental de les activitats, també incideix en un aspecte 
transversal que es considera essencial perquè els àmbits temàtics esmentats avancin 
positivament: 

• La sensibilització, implicació i participació de la comunitat universitària, per assolir 
i mantenir viva una cultura per la sostenibilitat als espais i vida universitària que es 
pugui difondre més enllà dels nostres campus. 

El tret diferencial de la URV com universitat fortament arrelada al territori, i la visió que 
aporta l’Agenda 2030, especialment l’ODS 17 d’aliança pels objectius, fan que el present 
Pla adopti com a missió i àmbit de treball addicional el d’afavorir l’assoliment dels Objectius 
de Desenvolupament Sostenible a tot el territori: 

• Facilitant el desenvolupament i aplicació de polítiques favorables als ODS. 
• Creant espais generadors de coneixement i discussió sobre els models de gestió i 

desenvolupament, i sobre les accions que es requereixen per assolir les fites dels 
ODS. 

• Donant suport i promovent actituds conscients, ètiques i sensibles amb el medi 
ambient. 

• Promovent patrons responsables de demanda, consum, mobilitat i ús del medi 
natural. 

• Afavorint el desenvolupament de pensament crític, creatiu i innovador que aporti 
solucions als reptes climàtics i ambientals actuals. 

A partir de la diagnosi interna, de l’experiència en l’aplicació del pla de medi ambient durant 
els darrers anys i de l’estudi d’altres experiències en institucions acadèmiques nacionals i 
internacionals, aquest Pla defineix els aspectes següents: 

• El posicionament de la institució. 
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• Els dos objectius centrals i els objectius específics agrupats per àmbits. 
• Els àmbits definits i l’estratègia per definir les polítiques i accions adreçades a 

l’assoliment dels objectius. 

En relació al primer objectiu central del Pla 2021-2030, Reduir en un 60% les emissions de 
gasos amb efecte hivernacle (GHG), aquest unifica diferents objectius específics del Pla 
relacionats amb la mitigació del canvi climàtic en un únic objectiu global de reducció 
d’emissions GHG. Aquest enfocament permet: 

• Facilitar la visibilitat i la interpretació del Pla 2021-2030, ja que s’unifica el 
monitoratge del comportament de la institució vers l’element central i amb més 
repercussió social de les polítiques de sostenibilitat catalanes, europees i mundials, 
el canvi climàtic. 

• Fer comparable l’estratègia de la URV en temes d’acció climàtica amb els 
compromisos de reducció de l’emissió de GHG de Catalunya, Espanya, a l’UE i el 
món, regits per les Contribucions Determinades a nivell Nacional (CDN o NDC en 
anglès) de l’Acord de París. 

• Facilitar el seguiment, la comprensió i la difusió de les accions i dels seus resultats a 
la comunitat universitària i a la ciutadania. 

Pel que fa al segon objectiu central, Preservar i recuperar la biodiversitat local i global, 
integra els objectius específics de l‘àmbit de biodiversitat que responen al desplegament 
del Compromís per la biodiversitat als campus de la URV aprovat pel Claustre de juliol de 
2020. Aquests objectius específics es focalitzen en millorar la biodiversitat existent als 
campus de la URV i col·laborar en la millora d’aquesta biodiversitat en el territori 
d’influència directa de la universitat. 

L’objectiu central de biodiversitat també té la visió de contribuir a la preservació i 
recuperació de la biodiversitat a nivell global. Amb aquest enfoc el Pla 2021-2030 promou 
el desenvolupament i l’adopció de mecanismes que permetin a la URV la detecció de quins 
són els impactes sobre la biodiversitat associats a la cadena de subministraments de la 
universitat (energia, materials, aliments, aigua, etc.) per, posteriorment, facilitar les eines 
de decisió que permetin reduir aquests impactes mitjançant la selecció de 
subministraments i proveïdors. 

La quantificació dels impactes sobre la biodiversitat no es troba desenvolupada com ho 
està la quantificació d’emissions GHG, de manera que es considera prematur establir un 
objectiu numèric que vagi més enllà de quantificar els metres quadrats destinats a zones 
verdes qualificades als campus o realitzar inventaris parcials de biodiversitat, com ara de 
pol·linitzadors o aus.  
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Tant en el cas dels objectius centrals esmentats com en els objectius específics definits més 
endavant es fa necessari crear plans d’acció que permetin la concreció de les actuacions 
adreçades a la consecució dels objectius establerts. Aquests plans d’acció hauran de recollir 
la descripció detallada de les actuacions, els recursos materials i humans necessaris i el 
calendari d’implantació. La visió del present pla és que aquests plans d’acció siguin dissenyats de 
forma participativa, tant pel que fa a les actuacions a realitzar com per la seva priorització. 

El Pla de Sostenibilitat Ambiental i Acció Climàtica 2021-2030 es desenvolupa seguint les 
següents premisses: 

• Priorització de les línies de treball que poden tenir més incidència en la millora 
ambiental de la URV i en les què es pot tenir més visibilitat. 

• Reconeixement i potenciació de les actuacions desenvolupades dins el Pla de Medi 
Ambient 2010-2020 i altres iniciatives actualment existents. 

• Implicació proactiva de les unitats estructurals de Serveis generals. 
• Implantació a través de les estructures existents, reforçant-les quan sigui necessari. 

El Pla de Sostenibilitat Ambiental i Acció Climàtica de la URV, tal com succeïa amb el pla 
predecessor, es focalitza principalment en la gestió interna i l’objectiu central de mitigació, 
com a primer pas ineludible per avançar cap a un enfocament més global.  

En canvi, a diferència del pla anterior, aquest pla neix amb la voluntat d’abastar tant la 
mitigació climàtica com l’adaptació climàtica i la preservació de la biodiversitat. També, a 
diferència del pla anterior, el pla 2021-2030 té l’objectiu de generar efectes més enllà del 
funcionament propi de la Universitat, estenent la seva influència al territori. 
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4.2. Objectius del Pla de Sostenibilitat Ambiental i Acció Climàtica  

 

4.2.1. Objectiu central 1: reduir en un 60% les emissions de gasos amb 
efecte hivernacle (GHG) 

En el moment de la redacció del present Pla, el Consell i el Parlament 
Europeus han arribat a un acord per establir per llei una UE 
climàticament neutra a 2050 i un objectiu de reducció neta d’emissions 
d’almenys el 55% per 2030 (respecte a les de 1990). Cal esmentar que al 
llarg de les negociacions, l’Eurocambra proposava un objectiu de 
reducció del 60% per 2030. En paral·lel, a EUA l’administració Biden ha reprès el compromís 
amb l’Acord de París anunciant una reducció del 50% de les seves emissions de GHG per 
l’any 2030. 

A nivell estatal tenim com a referència la Ley 7/2021 de cambio climático y transición 
energética i la Llei 16/2017 del canvi climàtic de Catalunya.  

Els compromisos de la Generalitat de Catalunya establerts a la primera Cimera Catalana 
d’Acció Climàtica de 2019 estableixen com objectius entre altres: 

• assolir la neutralitat carbònica de les organitzacions abans de 2050. 
• la descarbonització de la generació de calor per 2030. 
• la contractació del subministrament elèctric amb certificació d’origen renovable per 

2025. 
• assolir un autoconsum de fonts renovables d’almenys un 35% per 2030. 
• augmentar l’eficiència energètica de l’organització.   

Aurora, a la que la URV pertany, estableix al seu Working Package 5.3 Aurora Sustainable 
Campus Action Plan, que els campus seran exemples de sostenibilitat entre les universitats 
del seus països, i indica que els àmbits clau per aconseguir-ho són l’eficiència de l’ús de 
l’energia als edificis, la producció d’energia renovable als campus, la mobilitat de persones 
treballadores i estudiants, l’ús i gestió de l’aigua, l’alimentació i l’allotjament, el proveïment 
de béns i serveis externs i l’accessibilitat. 

El Pla de Medi Ambient 2010-2020 establia com objectius per 2020 una reducció del 20% 
de les emissions globals de GHG prenent l’any 2005 com any de referència, un increment 
del 20% en eficiència energètica i un 20% del consum energètic d’origen renovable.  

Es fa necessari indicar que l’any 2020 objectiu de l’esmentat pla ha estat del tot atípic en el 
funcionament de la Universitat degut als efectes de la pandèmia COVID 2019. Per aquest 
motiu, les dades d’evolució del pla es referencien a l’any 2019 (darrer any que es considera 
de funcionament ordinari de la universitat abans de 2020). 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447
https://canviclimatic.gencat.cat/ca/ambits/Llei_canvi_climatic/
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Els resultats obtinguts per l’any 2019 constaten que s’havia assolit una reducció del 44,9% 
de les emissions de GHG, una reducció del 34,5% de l’energia final consumida per unitat de 
superfície d’edificis universitaris, i que un 73,5% de l’energia final consumida als edificis era 
renovable amb certificació de Garantia d’Origen.  

Segons l’inventari d’emissions del Pla de Medi Ambient 2010-2020, la URV va emetre 
durant l’any 2005 14.875 tones de CO2 equivalent (t CO2eq). L’objectiu per l’any 2020 era 
reduir aquestes emissions de GHG a 11.905 t CO2eq. El resultat final d’emissions de GHG 
obtingut per l’any 2019 és de 8.191 t CO2eq, el que suposa una reducció del 45%.  

 

Taula 4.1. Emissions de gasos d’efecte hivernacle a la URV segons l’inventari del Pla de 
medi ambient 2010-2020 

Origen 
Emissions GHG (Tones CO2eq) Variació 

2005-2019 
2005 2010 2019 

Consum elèctric 4.902 3.177 0a -100% 
Consum gas natural 519 1.362 809 +56% 
Consum aigua 33 19 25 -24% 
Flota pròpia 5 7 0b -100% 
Mobilitat diària comunitat 9.416 9.935 7.357 -22% 
TOTAL 14.875 14.500 8.191 -45% 
a. Des de l’any 2018 l’electricitat consumida a la URV és d’origen renovable certificat, pel que 
les emissions de GHG derivades es consideren 0. En el cas que aquesta electricitat no fos 
d’origen renovable, les emissions de GHG que generaria aquest consum serien 2.502 t CO2eq, 
(aplicant el model del pla de medi ambient 2010-2020 basat en la informació de Red Elèctrica 
Española). 
b. Des de l’any 2017 el vehicle propi de la URV és elèctric i es carrega a l’edifici de Rectorat, pel 
que el seu consum queda inclòs dins el consum general d’aquest edifici i les emissions 
associades es consideren 0. 
Font: elaboració pròpia a partir del model del Pla 2010-2020 i dades de consum URV (SRM), de 
matrícula i de persones treballadores (GTR). 

 

  

El primer objectiu central del Pla s’estableix en reduir un 60% les emissions de GHG 
de la URV passant de les 14.875 t CO2eq de 2005 a 5.950 tones de GHG l’any 2030. 
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Aquesta reducció del 60% per 2030 es considera una fita imprescindible per aconseguir la 
neutralitat carbònica l’any 2050.  

És necessari indicar que la visió de la universitat és assolir aquesta fita principalment per la 
reducció directa d’emissions pròpies, limitant l’ús de compensacions d’emissions a aquells 
casos en que sigui impossible reduir-les sense afectar el funcionament de les activitats 
pròpies de la URV i l’assoliment de les seves missions. 

L’objectiu de 5.950 tones de GHG (-60%) per l’any 2030 pot semblar poc ambiciós, tenint 
en compte que l’any 2019 ja hem reduït pràcticament un 45% de les emissions respecte a 
2005. Cal però especificar que en el període de vigència del pla 2021-2030 l’inventari 
d’emissions de GHG de la URV s’amplia, incorporant les emissions fugitives derivades del 
consum de gasos refrigerants (427 tones de CO2eq a 2019) i de la mobilitat relacionada amb 
l’assistència a esdeveniments acadèmics i científics (642 tones de CO2eq a 2019).  

A més, al llarg dels propers anys s’afegiran les emissions derivades de la gestió dels residus 
urbans generats als campus (dada no disponible a data d’avui). 

 
Taula 4.2. Emissions de gasos d’efecte hivernacle a la URV segons l’inventari del Pla 
de Sostenibilitat Ambiental i Acció Climàtica 2021-2030 

Origen 
Emissions GHG (Tones CO2eq) 

2005 2019 
Consum elèctric 4.902 0 
Consum gas natural 519 809 
Consum aigua 33 25 
Flota pròpia 5 0 
Mobilitat diària comunitat 9.416 7.357 
Fugitives de gasos refrigerants  427a 
Mobilitat esdeveniments 
acadèmics i científics  642b 

Residus   pendent 

TOTAL  INVENTARI 2010 14.875 8.191 

TOTAL  INVENTARI 2020 14.875 9.260 
a. Dada calculada segons informació facilitada per SRM dels consums de gasos refrigerants 
de les instal·lacions, i l’aplicació dels factors publicats a l’edició 2020 de la Guia pràctica per 
al càlcul d’emissions de gasos amb efecte hivernacle de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. 
b. Dada calculada a partir d’informació de l’Oficina de Compres URV dels viatges contractats 
amb les agències homologades i els factors publicats a www.carbon-calculator.org.uk. 
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Amb la incorporació d’aquests nous d’àmbits d’emissió, l’objectiu del 60% per 2030 suposa 
una reducció final de 3.310 tones, el que implica reduir en un 36% les emissions registrades 
per l’any 2019. 

 

Taula 4.3. Comparatiu de les emissions calculades segons els inventaris de 2010 i de 
2020, i reduccions necessàries per assolir l’objectiu del 60%. 

MODEL 
Emissions GHG (Tones CO2eq)  

2005 2019 Objectiu 
2030 -60% 

Variació 
2019-2030 

INVENTARI 2010 14.875 8.191 5.950 -28% 

INVENTARI 2020  9.260 5.950 -36% 

 
Cal indicar que de les 9.260 tones comptabilitzades a 2019, 1.236 provenen del consum 
energètic als edificis o de processos directament relacionats amb aquests consums (809 
tones provinents de combustió de gas, i 427 tones provinents d’emissions fugitives de HFC). 
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4.2.2. Objectiu central 2: preservar i recuperar la biodiversitat local i 
global 

Existeix un consens científic respecte a la pèrdua de biodiversitat registrada al planeta al 
llarg de les darreres dècades i de com aquest procés s’està accelerant any rere any, tant pel 
que fa a la reducció de les poblacions de nombroses espècies com a la  desaparició 
d’hàbitats. De fet, s’assegura que el ritme actual d’extinció d’espècies és mil cops superior 
a la mitjana dels darrers 60 milions d’anys (Conservation Biology. 2015 
https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cobi.12380), i que la natura 
trigarà entre 3 i 5 milions d’anys en recuperar-se de la pèrdua d’espècies de mamífers 
prevista durant els propers els propers 50 anys (Proceedings of the National Academy of 
Sciences, 2018 https://www.pnas.org/content/115/44/11262).  

Organismes internacionals com la International Union for Conservation of Nature (IUCN) i 
la Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services 
(IPBES), han fet públics informes que adverteixen sobre la degradació dels ecosistemes i la 
desaparició d’espècies a nivell global, i han publicat recomanacions al respecte, que es 
veuen reflectides en documents i normatives referents no només a la conservació d’espais 
naturals, si no també a espais fortament antropitzats com és el cas de l’agenda urbana de 
la UE i l’agenda urbana espanyola, així com la futura agenda urbana de Catalunya. 

La pèrdua de biodiversitat està causada per múltiples factors que interactuen entre si. 
Entre aquests factors destaca el canvi climàtic que afecta els ecosistemes tant de forma 
directa (per l’increment de temperatura o per canvis en la pluviometria entre altres) com 
de forma indirecta (expansió d’espècies invasores o la desincronització dels cicles biològics 
de diferents espècies a la xarxa tròfica). De tota manera, la mitigació del canvi climàtic, o 
inclús una hipotètica reversió, no resoldria la pèrdua de biodiversitat actual, ja que hi ha 
altres factors amb força pes com ara la desforestació, els canvis dels usos de sòl i la seva 
explotació agrària intensiva i l’alliberament de substàncies nocives al medi ambient. 

Estudis de la Global Footprint Network (Global Footprint Network’s National Footprint and 
Biocapacity Accounts 2021. https://www.footprintnetwork.org/) estableixen que la 
població d’Espanya consumeix recursos en una proporció  que triplica la capacitat del país 
de proveir-los. Aquest consum excessiu de recursos ha provocat entre altres coses 
reduccions considerables (superiors al 20% i de fins a un 50%) de les poblacions de 
nombroses espècies de papallones i altres pol·linitzadors, d’aus, amfibis i rèptils. Ha 
provocat també la pèrdua de qualitat i resiliència de sòls i masses d’aigua tant continentals 
com marines, reduint la seva capacitat de proveir serveis ecosistèmics. 

Cal afegir que les decisions que prenem respecte a alimentació, tecnologies de la 
informació, mobilitat individual, edificacions i les seves instal·lacions, poden ser traçades 

https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cobi.12380
https://www.pnas.org/content/115/44/11262
https://www.footprintnetwork.org/
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per relacionar-les de forma directa amb la destrucció d’ecosistemes a l’Àfrica central, 
Amèrica del sud i el sud-est asiàtic. 

Les universitats, com qualsevol altre institució, generen impactes negatius sobre la 
biodiversitat tant de forma directa com indirecta.  

Els impactes directes estan relacionats principalment amb els campus i la seva gestió. 
Aquests impactes poden ser quantificats (si més no de forma aproximada) i corregits 
mitjançant accions de promoció de la biodiversitat i actuacions de compensació in situ, com 
ara les recollides en el Compromís per la biodiversitat als campus de la URV de 2020. 

Els impactes indirectes del funcionament de la universitat i de la seva cadena de 
subministraments (energia, materials, aliments, aigua, etc.) es consideren molt més gran 
(Oxford University’s Environmental Sustainability Strategy).  

Cal esmentar que també es poden generar impactes positius a partir del disseny i aplicació 
de polítiques ambientalment responsables, formació de la comunitat universitària, recerca 
i transferència.  

La quantificació dels impactes sobre la biodiversitat és complexa i no es troba ben 
desenvolupada a dia d’avui, pel que es considera prioritari avançar en la seva detecció i 
parametrització per poder mitigar aquells impactes negatius detectats i potenciar els 
impactes positius tant existents com de nova creació. En aquest balanç entre impactes 
negatius i positius la priorització basada en les quatre R que s’aplica en altres àmbits 
ambientals resulta totalment útil: 

• Rebutjar les actuacions que generin impactes negatius sobre la biodiversitat o 
restringir-les al mínim inevitable. 

• Reduir els danys que generin aquelles actuacions que són inevitables. 
• Restaurar els danys sobre la biodiversitat que s’hagin pogut generar. 
• Renovar i potenciar la natura en un marc d’adaptació al canvi climàtic. 

D’aquesta manera, independentment dels models de mesura de biodiversitat que 
finalment s’utilitzin, l’aplicació dels principis de restricció i reducció sobre els impactes 
negatius (ja siguin directes o de la cadena de subministrament) combinats amb la 
restauració i renovació de la biodiversitat permetran avançar cap a un balanç positiu de la 
URV sobre la biodiversitat.  

S’ha comprovat que les actuacions de promoció de la biodiversitat en àmbits urbanitzats 
poden contribuir a més al benestar i la salut de la població. L’Agenda urbana de la UE i 
l’Agenda urbana d’Espanya així ho recullen. Aquesta certesa s’haurà de tenir en compte a 
l’hora de dissenyar actuacions de promoció de la biodiversitat per maximitzar els beneficis 
per la comunitat URV. 
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Tal com s’ha indicat anteriorment, la quantificació dels efectes sobre la biodiversitat no 
està desenvolupada com ho està la quantificació d’emissions GHG. Tot i això cal establir  
objectius per l’any 2030, amb el benentès que es podran complementar a mesura que 
avanci el coneixement actual. 

Pel que fa a la biodiversitat dels campus, s’estableix que per l’any 2030 els campus de la 
URV tindrà un mínim d’un 10% de les seves zones verdes adreçada específicament per 
acollir i promoure la biodiversitat local.  

 

 

Per complementar el seguiment d’aquest objectiu i comprovar la seva efectivitat es 
cercaran i s’aplicaran models de quantificació de la biodiversitat dels campus per obtenir i 
publicar valoracions objectives i comparables dels resultats obtinguts en aquestes 
actuacions. Es prioritzaran aquells models que es basin en accions de ciència ciutadana i 
que incloguin grups considerats estratègics com pol·linitzadors i aus.  

Seguint el que recull el compromís per la biodiversitat als campus de la URV, es mesuraran 
i compensaran els efectes adversos sobre la biodiversitat generats en les actuacions 
constructives i de reforma realitzades als campus. 

Tal com s’ha descrit, s’analitzaran les cadenes de subministrament per identificar els 
efectes adversos sobre la biodiversitat global de la cadena de subministraments, i es 
proposaran decisions estratègiques per evitar aquests efectes. 

Finalment, seguint la voluntat del pla de generar efectes positius sobre el territori, la URV 
promourà i acollirà accions adreçades a la població per divulgar, estimular l’interès i 
sensibilitzar sobre biodiversitat i els seus lligams amb el benestar de les persones. 

La promoció de la biodiversitat als campus s’adreça de forma directa a contribuir a l’ODS 
15 ‘Vida terrestre’, però incideix de forma positiva en altres objectius com ODS 14 ‘Vida 
submarina’, l’ODS 3 ‘Salut i benestar’, l’ODS 11 ‘Ciutats i comunitats sostenibles’, l’ODS 13 
‘Acció climàtica’ i l’ODS 17 ‘Aliança pels objectius’ 

 

El segon objectiu central del Pla s’estableix en que l’any 2030 un 10% de les zones 
verdes dels campus estiguin destinades a promoure la biodiversitat 
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4.2.3. Objectius específics 

Els objectius centrals del Pla de Sostenibilitat Ambiental i Acció Climàtica 2021-2030 
s’acompanyen d’una sèrie d’objectius específics relacionats amb diferents àmbits del 
funcionament de la universitat i adreçats a la mitigació del canvi climàtic i a l’adaptació. 

Alguns dels objectius específics, en particular els relacionats amb la mitigació, la 
biodiversitat i l’organització. tenen efecte directe sobre l’assoliment dels objectius centrals. 
Altres tenen una relació més difusa amb l’assoliment dels objectius centrals.  

Pel present pla es defineixen els següents objectius específics (al final del capítol s’inclou 
una taula resum amb els seus indicadors): 

Taula 4.4. Objectius específics del Pla de Sostenibilitat Ambiental i Acció Climàtica 2021-2030   

Àmbit Codi Objectiu 
Comptabilitat 
d’emissions 

OE 1 Mantenir la comptabilitat d’emissions i adaptar-la a variacions normatives 

OE 2 Incorporar les emissions derivades de consum de gasos refrigerants HFC, de 
mobilitat laboral i de la gestió dels residus generats 

OE 3 Desenvolupar les eines per poder comptabilitzar les emissions derivades dels bens i 
serveis consumits a la universitat 

OE 4 Establir mecanismes de compensació per les emissions de GHG no reduïdes i 
analitzar les oportunitats de compensació basades en accions pròpies 

Energia, 
aigua i 
edificacions 

OE 5 Monitoritzar a temps real els consums d’energia i aigua a tots els edificis i campus 

OE 6 Controlar de forma centralitzada les instal·lacions de climatització i il·luminació 
d’espais comuns a tots els edificis i campus URV 

OE 7 Estalviar en energia en el consum dels edificis millorant un 50% els consums unitaris 
per superfície 

OE 8 Garantir el subministrament elèctric amb certificació d’origen renovable durant el 
període 2021-2030 

OE 9 Assolir un autoconsum de fonts renovables d’almenys un 35% per l’any 2030 

OE 10 Eliminar el consum de combustibles fòssils als edificis 

OE 11 Reduir el consum d’aigua millorant un 30% el consum per estudiant i any 

OE 12 Aprofitar un 30% de les aigües pluvials dels edificis dels campus 

OE 13 Reduir un 50% les emissions derivades del consum de gasos refrigerants 

OE 14 Garantir els criteris de sostenibilitat en el disseny i la construcció de nous edificis i la 
reforma d’edificis existents 

OE 15 Realitzar auditories de sostenibilitat periòdiques de tots els edificis 

OE 16 Garantir els criteris de sostenibilitat en l’ocupació del territori 
Mobilitat OE 17 Disminuir un 20% la quota modal del transport privat motoritzat amb combustibles 

fòssils de la comunitat universitària 
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 OE 18 Reduir un 30% els viatges en avió per activitats acadèmiques i científiques 

OE 19 Crear i implantar un nou Pla de Mobilitat de la URV 

OE 20 Garantir que la flota URV és d’emissió zero 
Organització OE 21 Minimitzar el consum de recursos i millorar la gestió dels residus 

OE 22 Incrementar la compra i la contractació ambientalment i socialment responsable 

OE 23 Millorar la sostenibilitat dels actes institucionals i les celebracions 

OE 24 Incrementar la digitalització de l’activitat i explorar el teletreball 
Comunitat i 
sensibilització 

OE 25 Convertir els campus en un entorn actiu en l’acció climàtica 

OE 26 Incloure aspectes climàtics i de sostenibilitat en la formació del personal URV 

OE 27 Promoure la participació de la comunitat en accions i decisions ambientals 

OE 28 Promoure el voluntariat ambiental 

OE 29 Desenvolupar eines i accions de comunicació específiques del Pla 

OE 30 Promoure hàbits de consum responsable, sostenible i saludable 
Biodiversitat i 
naturalització 

OE 31 Adaptar els espais verds existents als campus per atreure biodiversitat 

OE 32 Crear nous espais verds exteriors amb criteris de biodiversitat 

OE 33 Naturalitzar l’interior dels edificis seguint plantejaments biofílics 

OE 34 Eradicar espècies invasores dels campus 
Sostenibilitat 
curricular i de 
la recerca 

OE 35 Garantir la formació de professionals preparats i sensibles en matèria de 
sostenibilitat 

OE 36 Activitats docents i d’investigació en sostenibilitat a la pròpia universitat 

OE 37 Promoure jornades, congressos i esdeveniments de temàtica ambiental 

OE 38 Renunciar a projectes de recerca que incrementin l’impacte sobre el clima i els 
ecosistemes 

OE 39 Aportar el coneixement de la comunitat científica per a desenvolupar les millors 
solucions davant l’emergència climàtica i per la recuperació del medi ambient 

Territori OE 40 Exportar les actuacions incloses al Pla a altres administracions, empreses, 
institucions i entitats del territori 

OE 41 Divulgar el coneixement en sostenibilitat ambiental a la comunitat 
Governança i 
recursos 

OE 42 Incloure la sostenibilitat i l’acció climàtica al codi ètic 

OE 43 Publicar la comptabilitat anual d’emissions GHG i comunicar-la al Claustre 

OE 44 Assignar recursos suficients a la sostenibilitat ambiental i acció climàtica en els 
pressupostos URV i retre comptes  

OE 45 Designar una persona coordinadora del Pla 

OE 46 Participar en xarxes nacionals i internacionals per la sostenibilitat 
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Comptabilitat d’emissions 

 

OE 1. Mantenir la comptabilitat d’emissions i adaptar-la a variacions normatives 

La comptabilitat de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GHG, per les seves sigles en 
anglès) al Pla de Sostenibilitat Ambiental i Acció Climàtica 2021-2030 està basada en la ISO 
14064-1 (versió 1) i en la Guia de càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que 
publica anualment la Generalitat de Catalunya. 

L’aparició de la primera edició d’aquesta guia és posterior a 2005, que és la data de 
referència per les emissions de la URV. Per aquest motiu, existeixen càlculs de les emissions 
inicials que en origen no s’ajusten al contingut de la guia, tot i que són valors propers.  

Aquest és el cas particular de les emissions derivades de la generació de l’electricitat 
consumida, que per la URV s’han calculat mitjançant el quocient entre les emissions 
generades pel sistema elèctric espanyol i la demanda elèctrica neta peninsular, ambdues 
dades publicades anualment per Red Eléctrica Española. Atenent que l’electricitat 
consumida els darrers anys és renovable certificada, aquesta discrepància de càlcul no 
afecta al còmput d’emissions. 

Els càlculs d’emissions de les fonts ja comptabilitzades i els de les properes fonts d’emissió 
de GHG que es vagin incorporant a la comptabilitat URV ho faran seguint la Guia de càlcul 
d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de la Generalitat de Catalunya i la ISO 14064-
1 i les seves futures actualitzacions. 

Indicador de referència (numèric %) 

 

 

OE 2. Incorporar les emissions derivades de consum de gasos refrigerants HFC, de 
mobilitat laboral i de la gestió dels residus generats 

L’inventari d’emissions del Pla 2021-2030 ja incorpora les derivades del consum de gasos 
refrigerants (HFC) i de la mobilitat generada per l’assistència a esdeveniments acadèmics i 
científics fora dels nostres campus (Taula 4.2), ambdues calculades a partir de 2019. 

Les dades dels residus urbans generats als campus no són disponibles actualment, el que 
impedeix fer el càlcul de les emissions derivades. Les dades sobre la producció de residus 
de laboratori estan registrades pels darrers 20 anys. 

Nombre de fonts incloses a la comptabilitat/total de fonts identificades a la URV 
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S’estableix com objectiu específic consolidar el mecanisme per l’obtenció de les dades 
necessàries per al càlcul d’aquestes emissions i incorporar els mecanismes d’obtenció de 
dades sobre la generació de residus als campus. 

Indicadors de referència (si/no) 

 

 

OE 3. Desenvolupar les eines per poder comptabilitzar les emissions derivades dels béns 
i serveis consumits a la universitat 

La ISO 14064-1 i la Guia de càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de la 
Generalitat de Catalunya identifiquen com a emissions a comptabilitzar aquelles derivades 
del consum de bens i serveis.  

Actualment no es disposa d’un inventari que permeti fer una avaluació global del consum 
de bens i serveis a partir de qual fer un càlcul de les emissions generades. Existeixen 
inventaris parcials de consum com ara el de paper i de materials d’oficina, de materials pel 
manteniment d’instal·lacions i de productes de neteja. 

Caldrà doncs en els propers anys anar desenvolupant les eines necessàries per a poder 
quantificar de forma acurada el bens i serveis consumits de forma anual per la URV i 
calcular les seves emissions derivades incloent les dels serveis digitals de comunicació i 
emmagatzematge. 

Cal esmentar que a 2021 encara no existeixen les eines de càlcul que permetin estimar les 
emissions derivades de part dels productes i serveis consumits per la universitat. Tampoc 
existeixen eines de càlcul validades de l’ús de xarxes de comunicació i del núvol. 

Indicador de referència (numèric) 

 

 

  

Disponibilitat de dades completes del consum anual de gasos refrigerants 

Disponibilitat de dades completes anuals de la mobilitat per assistir a esdeveniments 
acadèmics i científics 

Disponibilitat de dades completes sobre la producció anual de residus 

Nombre de béns i serveis amb dades anuals completes que permetin el càlcul d’emissions 
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OE 4. Establir mecanismes de compensació per les emissions de GHG no reduïdes i 
analitzar les oportunitats de compensació basades en accions pròpies 

La voluntat de la URV expressada en el present pla és reduir les seves emissions de GHG 
fins a la mínima quantitat possible. Tot i això, és molt probable que existeixin emissions 
que no s’aconsegueixin reduir de forma total per limitacions tècniques o bé per manca de 
recursos per implementar les actualitzacions necessàries. 

En aquests casos caldrà establir els mecanismes de compensació que permetin a la URV 
assolir els objectius de reducció neta establerts.  

Actualment aquests mecanismes de compensació tan sols estan identificats fora de la URV. 
Per aquest motiu, la visió del pla és limitar la compensació externa d’emissions a aquells 
casos en que es demostri que no hi ha capacitat per la reducció directa de l’emissió sense 
afectar el funcionament i l’assoliment de les activitats pròpies de la URV. 

De forma complementària el pla proposa analitzar quines possibilitats existeixen als 
campus per a crear actuacions que puguin ser reconegudes com a generadores d’emissions 
negatives i per tant puguin compensar de forma interna altres emissions de la pròpia 
universitat.  

Gestió de zones verdes i generació d’energies renovables han de ser, entre altres, objecte 
d’aquesta anàlisi de compensació. Addicionalment, projectes de cooperació adreçats a la 
mitigació d’emissions poden ser exemple de compensacions generades des de la URV. 

Indicadors de referència (numèrics) 

 

 

  

Actuacions de la URV reconegudes com a compensadores d’emissions de GHG 

Quantitat de GHG compensats mitjançant les actuacions pròpies 

Quantitat de GHG compensats mitjançant mercat voluntari de crèdits de carboni 
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Energia, aigua i edificacions 

 

OE 5. Monitoritzar a temps real els consums d’energia i aigua a tots els edificis i campus 
URV  

Les actuacions sobre estalvi i eficiència energètica del pla de medi ambient 2010-2020 van 
permetre la implantació de sistemes de control del consum elèctric en temps real als 
edificis dels campus que eren majors consumidors, mitjançant una xarxa de comptadors 
que exporten les dades a una plataforma externa de control (DEXMA). 

Edificis com els de la Seu Baix Penedès i el Mas dels Frares van quedar fora d’aquesta xarxa 
de monitoratge, així com les plantes pilot de Sescelades. 

Addicionalment, la comparativa entre els consums mesurats als campus mitjançant la xarxa 
de comptadors propis i els registres de consum globals extrets de la facturació per part de 
les comercialitzadores, presenten algunes diferències que, tot i ser minoritàries, generen 
dubtes respecte al grau de control real del sistema implantat. 

En paral·lel, i durant els darrers 3 anys, s’ha començat a implantar un sistema de 
comptadors propis d’aigua que exporten les dades a la mateixa plataforma DEXMA. 
Aquesta xarxa s’està mostrant força útil en la detecció ràpida de consums no desitjats i de 
fuites. 

L’objectiu actual és aconseguir tenir un control a temps real dels consums elèctrics i d’aigua 
a tots els edificis i campus de la URV. 

Atenent que eliminar el consum de combustibles fòssils als edificis és un altre dels objectius 
específics del present pla i que a més forma part dels compromisos de la URV en acció 
climàtica aprovats pel Claustre de juny de 2021, s’entén que els consums de gas natural 
desapareixeran progressivament dels edificis, pel que no es considera necessari crear una 
xarxa de comptadors per a mesurar-lo en temps real. 

Indicadors de referència (numèric %) 

 

 

Edificis amb monitoratge elèctric a temps real (expressat com a percentatge de superfície 
construïda dels edificis monitoritzats respecte a la superfície construïda total de la URV) 

Consum elèctric monitoritzat respecte a consum elèctric facturat per subministradores 

Consum d’aigua monitoritzat respecte a consum facturat per subministradores 
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OE 6. Controlar de forma centralitzada les instal·lacions de climatització i il·luminació 
d’espais comuns a tots els edificis i campus URV  

Durant els darrers 10 anys s’han anat implantant mecanismes de control centralitzat dels 
sistemes de climatització i d’il·luminació de zones comunes de diferents edificis dels 
campus de la URV. 

Aquests mecanismes s’han mostrat eficaços en el control del funcionament adequat dels 
diferents sistemes, permetent la implantació d’horaris i de temperatures de consigna i la 
detecció de desviacions i mal funcionaments amb una ràpida resposta de correcció. 

Aquests mecanismes de control han contribuït de forma clara a l’estalvi energètic dels 
edificis al llarg dels anys, el que fa desitjable que estiguin implantats a tots els edificis de la 
URV, pel que aquest objectiu es marca com a fita assolir una implantació a tots els edificis 
i campus de la URV. 

Indicadors de referència (numèric %) 

 

 

OE 7. Estalviar en energia en el consum dels edificis millorant un 50% els consums unitaris 
per superfície  

El Pla de medi ambient 2010-2020 es va plantejar reduir els consums dels edificis per unitat 
de superfície en un 20%. Els resultats obtinguts al final del període de vigència apareixen a 
la taula 4.5 on es mostra que per 2019 s’havia assolit una reducció superior al 36%. 

L’objectiu d’estalvi d’energia als edificis estableix com a finalitat reduir un 50% el consum 
d’energia final per unitat de superfície construïda, el que implica assolir per 2030 un 
consum igual o inferior a 85 kWh/m2.  

  

Edificis amb control centralitzat de climatització (expressat com a percentatge de 
superfície construïda dels edificis equipats amb aquest control respecte a la superfície 
construïda total de la URV) 

Edificis amb control centralitzat d’il·luminació de zones comunes (expressat com a 
percentatge de superfície construïda dels edificis equipats amb aquest control respecte a 
la superfície construïda total de la URV) 
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Taula 4.5. Consum energètic dels edificis unitaris per superfície 

Font/vector 
Consum energètic (kWh/m2 -energia final-) 

2005 2019 Objectiu 
2030 -50% 

Variació 
2019-2030 

Consum elèctric 139 80 85b +6% 

Consum gas natural 31 28 0 b -100% 

TOTALa 170a 108a 85 -50% 
a. A efectes d’aquest indicador, apareixen sumades les dades d’energia final elèctrica i de 
gas natural expressades en kWh, tot i que no són dades homòlogues. 
b. Tal com s’indica en l’objectiu específic sobre consum de combustibles fòssils a edificis, 
l’estratègia de transició energètica URV 2030 estableix l’eliminació del consum de gas 
natural i altres combustibles fòssils  a les calderes dels edificis. Aquesta eliminació 
repercutirà en un increment del consum elèctric, que es podrà quantificar a mesura que es 
vagin substituint les instal·lacions de generació de calor. 

 

L’evolució d’aquest objectiu i del seu indicador es veurà afectada per la voluntat d’eliminar 
l’ús de combustibles fòssils als edificis, expressada als compromisos de la URV en acció 
climàtica, el que fa preveure un increment del consum elèctric durant els propers anys. 

Indicador de referència (numèric) 

 

 

OE 8. Garantir el subministrament elèctric amb certificació d’origen renovable durant el 
període 2021-2030 

El Pla de Medi Ambient 2010-2020 establia com objectiu per l’any 2020 que un 20% del 
consum elèctric de la universitat fos d’origen renovable.  

Des de l’any 2018, i mitjançant la compra d’electricitat conjunta amb altres universitats en 
el marc del CSUC, el 100% de l’electricitat que la URV consumeix té origen renovable 
certificat. La compra d’electricitat d’origen renovable certificada ens permet assignar un 
valor zero a les emissions de gasos d’efectes hivernacle derivades del consum elèctric dels 
campus d’acord amb la Guia de càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de la 
Generalitat de Catalunya. 

Consum anual d’energia final per metre quadrat construït d’edificis URV (consum expressat 
en kWh/m2 com a suma directa de consum d’electricitat i consum de gas natural) 
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Aquesta compra d’electricitat renovable està garantida actualment fins l’any 2022, i 
després s’haurà d’anar renovant en nous contractes. Es tracta doncs d’una situació 
conjuntural de la que s’haurà de garantir la continuïtat. 

Cal esmentar que aquest subministrament elèctric amb certificació d’origen renovable 
durant el període 2021-2030 forma part dels compromisos de la URV en acció climàtica 
aprovats pel Claustre de juny de 2021. 

Indicador de referència (numèric %) 

 

 

OE 9. Assolir un autoconsum de fonts renovables d’almenys un 35% per l’any 2030 

Més enllà de la producció d’electricitat d’origen renovable per exportar de la instal·lació 
fotovoltaica del CRAI de Sescelades, amb una potència de 20 kWp i una producció anual 
propera als 25.000 kWh, la URV no disposa d’instal·lacions de producció d’energia 
renovable als campus. Aquesta producció suposa aproximadament un 0.2% del consum 
elèctric anual de la URV. 

El compromisos recollits a la Cimera Catalana d’Acció Climàtica estableixen que per 2030 
un 35% de l’energia consumida pels organismes haurà de ser renovable produïda in situ. 

El consum elèctric dels campus URV durant l’any 2019 va ser de 12.571 MWh. Tal com es 
recull en un objectiu específic, l’escenari 2030 preveu que aquest consum elèctric no sigui 
inferior per efecte de la descarbonització del consum energètic als edificis. Això vol dir que 
per l’any 2030 haurem de ser capaços de produir als propis campus no menys de 4.400 
MWh cada any (4,4 milions de kWh). 

Per assolir aquest objectiu, la URV haurà d’abordar durant cada un dels propers 10 anys la 
creació d’instal·lacions de generació d’energia renovable als campus a un ritme superior a 
400.000 kWh de producció anual. 

Indicadors de referència (numèric i %) 

 

Quantitat d’electricitat consumida per la URV amb certificació d’origen renovable respecte 
a la quantitat total consumida 

 

Quantitat d’electricitat produïda per les instal·lacions de generació renovable pròpies de 
la URV (kWh/any) 

Percentatge d’electricitat produïda per les instal·lacions de generació renovable pròpies de 
la URV respecte al total d’energia elèctrica consumida 
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OE 10. Eliminar el consum de combustibles fòssils als edificis 

Els campus de la URV compten amb sistemes de climatització basats en la combustió de 
gas natural mitjançant calderes. Existeixen petites instal·lacions per la generació d’aigua 
calenta sanitària, però el seu consum és molt reduït comparat amb el total de consum de 
gas. No es tenen registrat consums d’altres combustibles fòssils als campus URV. Les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle derivades de la combustió de gas suposen 
actualment (2019) un 9% del total d’emissions (inventari 2010). 

El compromisos de la URV en acció climàtica aprovats pel Claustre de juny de 2021 
estableixen que per l’any 2030 s’ha d’haver substituït el combustible de les calderes per 
biocombustibles, biogàs o altres derivats de la biomassa per 2030, o en el seu defecte, per 
sistemes de climatització basats en consum elèctric. 

El consum de gas natural per l’any 2019 va ser de 4.434.000 kWh. Per assolir aquest 
objectiu, la URV haurà d’eliminar el consum de gas natural dels seus campus durant els 
propers 10 anys a un ritme mitjà de 450.000 kWh menys cada any.  

 Indicadors de referència (numèric i %) 

 

Cal esmentar que l’evolució tècnica i de disponibilitat urbana de combustibles d’origen 
renovable en forma gas com ara l’hidrogen verd i el biogàs, fa necessari que aquesta 
proposta es revisi en els anys propers anys a mesura que l’oferta de combustibles 
renovables vagi incrementant. 

En el cas que la substitució es faci per tecnologies basades en l’electricitat cal tenir present 
que 1 kWh de gas natural no equival a 1kWh d’electricitat, ja que depèn de la tecnologia 
emprada per generar el calor a partir d’electricitat. 

 

OE 11. Reduir el consum d’aigua millorant un 30% el consum per estudiant i any 

El pla de medi ambient de 2010 establia que per l’any 2020 el consum d’aigua s’havia de 
reduir en un 20%. Aquesta reducció es definia sobre l’indicador de consum d’aigua anual 
per estudiant (de grau i màster).  

El balanç fins a 2019 indica que aquest consum s’ha mantingut amb valors al voltant de 
4.800 litres per estudiant i any, tot i que cap a l’any 2015 es van assolir valors superiors als 
6.000 litres. 

Quantitat de gas natural consumit als edificis URV (kWh/any) 

Percentatge de gas consumit respecte al consum registrat a 2019 (4.434.000kWh) 
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L’objectiu de reducció de l’ús d’aigua estableix que per l’any 2030, el consum per estudiant 
haurà de ser de inferior a 3.370 litres per estudiant i any. 

Indicador de referència (numèric i %) 

 

 

OE 12. Aprofitar un 30% de les aigües pluvials dels edificis dels campus 

Atenent el consum d’aigua registrat a la URV i la voluntat del present pla d’estendre el verd 
dins els campus dins les actuacions d’adaptació al canvi climàtic, que requerirà d’un major 
ús d’aigua, cal fer un aprofitament de les aigües d’origen atmosfèric dins els campus. 

L’opció principal contemplada en el moment de la redacció del pla és l’aprofitament de les 
aigües pluvials, posant com objectiu recollir per al seu ús un 30% de les aigües caigudes 
sobre les cobertes dels edificis URV. Aquest aprofitament a més contribuirà a reduir els 
danys potencials en episodis de pluges intenses. 

Tot i que la recollida de pluvials és la finalitat primera d’aquest objectiu, caldrà explorar 
altres sistemes d’aprofitament de la humitat atmosfèrica que permetin estalviar en el 
consum d’aigua destinada a reg o usos no de boca. 

Indicador de referència (numèric i %) 

 

 

OE 13. Reduir un 50% les emissions derivades del consum de gasos refrigerants 

El darrer inventari d’emissions de la GHG de la URV (Inventari 2020) ha posat de manifest 
la magnitud de les emissions de GHG relacionades amb el consum de gasos de refrigeració 
a les instal·lacions de climatització dels edificis. Els consums registrats es vinculen a 
l’existència de fuites en aquestes instal·lacions.  

Aquestes emissions s’han quantificat en 427 tones CO2eq per l’any 2019, prop del 5% del 
total d’emissions d’aquell any. 

L’objectiu de reducció d’emissions derivades del consum de gasos de refrigeració estableix 
que per l’any 2030, aquest valor haurà de ser de inferior a 213 tones de CO2eq/any. 

Consum anual d’aigua per estudiant matriculat (grau i màster) (litres/estudiant) 

Cobertes equipades amb sistemes de recollida i magatzematge d’aigües pluvials (respecte 
al total de superfície de cobertes dels edificis URV) 
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Aquest objectiu s’assolirà tant per la reducció del volum de gasos refrigerants consumits 
com per la utilització de nous gasos refrigerants amb menor factor d’equivalència com a 
gasos d’efecte hivernacle. 

Indicador de referència (numèric) 

 

 

OE 14. Garantir els criteris de sostenibilitat en el disseny i la construcció de nous edificis 
i la reforma d’edificis existents 

El pla de medi ambient 2010 i el seu pla d’acció ja recollien la necessitat de que qualsevol 
projecte constructiu a la URV estigués sotmès a una revisió amb criteris de sostenibilitat. 

Contenció de consums i eficiència en l’ús d’energia i aigua, consideració del cicle de vida 
dels materials, potenciació de la compra de proximitat i socialment i ambientalment 
responsable, reducció de les emissions atmosfèriques i altres impactes ambientals, 
garantia del confort pels usuaris, incorporació del verd com a part intrínseca del projecte 
constructiu, protecció de la biodiversitat durant la construcció i durant la vida útil de 
l’edifici són alguns dels criteris de sostenibilitat aplicables a la construcció de nous edificis 
o la reforma dels existents. 

L’objectiu és dissenyar i construir edificis que estalviïn recursos i redueixin els impactes 
ambientals dels mateixos, sense repercutir en el confort i la qualitat pels usuaris. 

Un bon projecte no ha d’implicar necessàriament un sobrecost d’execució, ja que tot i que 
alguns productes poden comportar sobrecostos d’inversió inicial, també poden suposar 
importants estalvis de recursos (energètics, d’aigua o de materials) que poden aportar 
estalvis econòmics considerables a mig i llarg termini. 

Un projecte arquitectònic i d’instal·lacions d’un edifici sostenible ha d’incloure una 
valoració exhaustiva de l’adequació energètica, sostenibilista, de confort i de l’afectació 
sobre la biodiversitat de l’espai ocupat i circumdant. Els principals àmbits de treball són: 

• Anàlisi d’assolellament i ombres de l’edifici i l’efecte dels edificis veïns. 
• Anàlisi de la radiació solar incident en cadascuna de les façanes. 
• Anàlisi de les possibilitats d’aprofitament de la llum natural i els sistemes 

d’il·luminació i control de la mateixa. 
• Simulació dinàmica del comportament energètic anual, de les càrregues tèrmiques 

internes i externes de l’edifici. 

CO2 equivalent a les fuites de gasos refrigerants registrades durant l’any (tones de 
CO2eq/any) 
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• Anàlisi dels efectes directes i indirectes sobre la biodiversitat local, tant durant el 
procés constructiu com durant la vida útil de l’edifici. 

• La incorporació de criteris ambientals i energètics en els materials de construcció, 
les instal·lacions, equips, etc. on es tingui sempre en compte el confort dels usuaris. 

• La incorporació del verd i la biodiversitat com a elements generadors de confort, 
eines d’adaptació al canvi climàtic i de compensació de les emissions. 

• La posada en marxa és també una peça clau pel bon funcionament de l’edifici, per 
això és necessari un seguiment intensiu dels primers mesos de funcionament, amb 
formació als gestors i mantenidors de l’edifici, i també als usuaris. 

L’objectiu per l’any 2030 és que el 100% dels projectes constructius de nous edificis i de 
reformes d’edificis existents incorporin l’anàlisi de sostenibilitat en els termes descrits. 

Indicador de referència (numèric i %) 

 

 

OE 15. Realitzar auditories de sostenibilitat periòdiques de tots els edificis  

Les auditories arquitectònic-energètiques analitzen els consums energètics de les 
instal·lacions, valoren els sistemes de gestió i els usos i analitzen a fons els sistemes 
constructius i de disseny de l’edifici, per tal de fer propostes de millora en tots aquests 
aspectes. S’inclou la millora de la façana analitzant els tancaments, les fusteries i els 
aïllaments per evitar ponts tèrmics i minimitzar les pèrdues estructurals. Es proposen 
millores en proteccions solars passives i de l’aprofitament de la llum natural, etc. 

Tres factors determinen els consums d’un edifici: l’arquitectura, les instal·lacions 
energètiques i la gestió del mateix. L’arquitectura de l’edifici condiciona entre un 30-40% 
del consum de l’edifici, per això les millores arquitectòniques són tan convenients. 

Les conclusions de l’auditoria permeten invertir en les millores més necessàries i de millors 
períodes de retorn de la inversió. Les principals millores són: 

• Incorporació de proteccions solars (cobertures i pantalles vegetals, lamel·les, 
cortines interiors reflectores, etc.) 

• Substituir les màquines de climatització de producció ineficient o més contaminants 
• Millorar els sistemes d’il·luminació interior (sistemes LED, sectorització 

d’il·luminacions per l’aprofitament de la llum natural, optimització de les línies de 
vigilància nocturna, etc.) 

Nombre de edificis nous i de reformes que han vist el seu projecte arquitectònic i 
d’instal·lacions revisat amb criteris de sostenibilitat (actuacions amb projecte 
revisat/actuacions totals) 
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• Millorar els sistemes d’il·luminació exterior (evitar contaminació lumínica, canviar 
direcció llums indirectes, línia vigilància nocturna) 

• Gestionar la producció d’ACS en els edificis on sigui possible. 
• Millores en la gestió dels usos i horaris de funcionament (horaris d’apertura durant 

el curs, caps de setmana, estiu, etc.) 
• Instal·lar un sistema de control centralitzat de la climatització a tots els edificis. 

Aquestes auditories de caire energètic s’hauran de complementar amb continguts que 
facilitin la potenciació de la compra de proximitat en les modificacions i millores 
proposades, la reducció de les emissions atmosfèriques i altres impactes ambientals, la 
millora del confort pels usuaris, i la incorporació del verd tan exterior com interior seguint 
criteris biofílics. 

L’objectiu per l’any 2030 és que el 100% dels edificis de la URV s’hagin sotmès a una 
auditoria de sostenibilitat. 

Indicador de referència (numèric i %) 

 

 

OE 16. Garantir els criteris de sostenibilitat en l’ocupació del territori  

La creació de nous campus i la construcció de noves edificacions en l’àmbit universitari 
durant les darreres dècades ha suposat una ocupació creixent del territori, construint sobre 
terrenys que sovint no eren urbans, el que ha implicat una pèrdua de superfícies 
permeables i de comunitats naturals o agrícoles, generant més emissions pel canvi d’usos 
de sòl i les pavimentacions, i contribuint a la intensificació dels efectes d’illes de calor. 

En una visió crítica retrospectiva es podrien detectar edificacions i pavimentacions annexes 
que han ocupat extensions de sòl excessives per les necessitats d’activitat a que responen. 

Tot i que en el moment de la redacció del present pla no s’ha trobat una referència clara i 
objectiva al respecte, aquesta percepció d’ocupació excessiva convida a introduir una 
reflexió prèvia als futurs projectes d’urbanització i constructius que justifiqui la quantitat 
de sòl que queda compromès per les actuacions. 

De forma addicional, aquesta reflexió haurà d’incloure els criteris recollits al compromís 
per la biodiversitat de la URV, vigent des de 2020. 

L’objectiu per l’any 2030 és que el 100% de les noves actuacions urbanístiques i 
arquitectòniques incloguin una revisió prèvia sobre l’ocupació del sòl que es farà. 

Nombre de edificis que han estat sotmesos a una auditoria de sostenibilitat (edificis 
auditats/edificis totals URV) 
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Indicador de referència (numèric i %) 

 

 

  

Projectes constructius o d’urbanització que inclouen un estudi d’optimització en l’ocupació 
del sol (projectes amb estudi/projectes totals URV) 
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Mobilitat 

 

OE 17. Disminuir un 20% la quota modal del transport privat motoritzat amb 
combustibles fòssils de la comunitat universitària 

La darrera enquesta de mobilitat de la URV  (2017) indica que un 48% dels desplaçaments 
diaris d’estudiants fins el campus es realitzen en mitjans de transport privat motoritzats 
(37% com a conductors/es i 11% com a passatgers/es). En el cas de persones treballadores 
(PDI i PAS) aquesta xifra creix fins al 67% dels que només un 3% són passatgers/es. La 
mitjana ponderada de tots els col·lectius URV dona que un 52% dels desplaçaments diaris 
es fan amb vehicle privat motoritzat. 

Cal indicar que l’enquesta de mobilitat programada per 2021 s’ha hagut de posposar fins a 
que s’estableixin les noves fórmules de presencialitat per la docència, la recerca i la gestió 
derivades de la pandèmia Covid-2019. 

Atenent el darrer recompte realitzat als aparcaments dels campus (any 2019), la pràctica 
totalitat de vehicles privats (>99%) són motoritzats amb combustibles fòssils. 

Tal com s’ha mostrat al capítol de diagnosi, l’any 2019 les emissions de GHG derivades de 
la mobilitat diària suposaven un 90% del total d’emissions comptabilitzades. Per tant una 
reducció de les emissions derivades de la mobilitat diària és imprescindible per poder 
assolir l’objectiu central del Pla 2021-2030. 

El Pla de medi ambient 2010-2020 es va posar com objectiu reduir la quota modal del 
transport en vehicle privat en un 10%. Pendent dels resultats de la futura enquesta de 
mobilitat, les dades de les enquestes de 2013 i 2017 no mostraven una evolució clara en el 
sentit de reduir l’ús del vehicle privat. 

Atenent la progressiva implantació dels vehicles privats elèctrics (i altres modalitats no 
fòssils) i la creixent generació d’electricitat d’origen renovable, afegits a que la xarxa de 
transport públic en l’àmbit territorial de la URV no ha evolucionat durant la darrera dècada 
com estava previst, es considera oportú reformular l’objectiu orientant-lo cap a una 
reducció de l’ús del vehicle privat amb motorització a partir de combustibles fòssils. 

Així, l’objectiu per l’any 2030 s’estableix en una reducció del 20% en l’ús del vehicle privat 
motoritzat amb combustibles fòssils.  

Indicador de referència (numèric i %) 

 

Persones de la URV que es desplacen amb vehicle privat de combustible fòssils a la URV 
(percentatge obtingut d’enquestes) 
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OE 18. Reduir un 30% els viatges en avió per assistir a activitats acadèmiques i científiques  

L’inventari 2020 d’emissions inclou aquelles derivades dels viatges per assistir a activitats 
acadèmiques i científiques (congressos, reunions, etc.). 

Segons les dades de viatges de 2019 facilitades per les l’Oficina de Compres, aquestes 
emissions van suposar 642 tones de CO2eq, de les quals un 95% provenen de viatges en avió 
(5.357.760 km). Aquestes emissions equivalen a un 8,7% de les emissions de GHG 
registrades en la mobilitat diària URV. 

Amb la finalitat de contribuir a les emissions de GHG derivades de la mobilitat total, 
s’estableix com a objectiu reduir els viatges en avió un 30% per l’any 2030. Aquest valor 
haurà de ser inferior a 3.750.000. 

Indicador de referència (numèric i %) 

 

 

OE 19. Crear i implantar un nou Pla de Mobilitat de la URV 

Des de l’inici del pla de medi ambient 2010, les accions adreçades a aconseguir una 
mobilitat més sostenible de la URV s’han generat a partir de propostes genèriques del propi 
pla i el seu pla d’acció i d’iniciatives posteriors impulsades per la Comissió de Política 
Ambiental, tot a partir de la informació obtinguda a les enquestes de mobilitat realitzades 
cada 4 anys. 

Es fa necessari crear un pla de mobilitat de la URV que reculli de forma detallada la diagnosi 
de mobilitat de cada campus, així com les seves necessitats concretes i les mesures a 
adoptar per assolir els objectius fixats.  

Aquest pla permetrà detectar els punts clau per aconseguir una evolució de la mobilitat cap 
a models més sostenibles i optimitzar els esforços necessaris. 

Atenent que l’existència d’aquest Pla de mobilitat URV és clau per assolir bona part dels 
objectius de l’àmbit de mobilitat, l’objectiu es fixa en tenir una primera versió per l’any 
2022 i iniciar la seva implantació a partir de 2023. 

Indicadors de referència (absolut i numèric) 

 

Quilòmetres recorreguts en avió per la comunitat URV per assistir a activitats acadèmiques 
i científiques  

Existència del Pla de Mobilitat URV 

Nombre d’actuacions realitzades a partir del Pla de mobilitat URV 
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OE 20. Garantir que la flota URV és d’emissió zero 

Des de l’any 2017, el vehicle de la URV és de propulsió elèctrica, amb recàrrega a l’edifici 
de Rectorat i per tant alimentat amb electricitat d’origen renovable. 

Tot i que les emissions de GHG derivades de l’ús dels anteriors vehicles URV amb propulsió 
dièsel eren testimonials respecte al global de la URV, es considera prioritari aconseguir que 
els futurs vehicles URV tinguin sistemes de propulsió no basats en energies fòssils. 

Així, l’objectiu per l’any 2030 s’estableix en haver mantingut al llarg del període 2021-2030 
el vehicle URV amb propulsió no depenent de combustibles fòssils i per tant d’emissió zero. 

Indicador de referència (absolut) 

 

 

  

Vehicle URV amb propulsió d’emissió zero 
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Organització 

 

OE 21. Minimitzar el consum de recursos i millorar la gestió dels residus 

La gestió dels residus municipals i dels residus especials provinents de laboratoris o 
d’operacions de manteniment ha estat un dels eixos des del pla de medi ambient de 1996. 

Aquesta gestió de residus continuarà sent una part clau de la gestió ambiental de la URV, 
però al llarg dels darrers anys cada cop s’ha donat més rellevància a la necessitat de reduir 
la generació dels residus mitjançant la prevenció de la seva generació. 

La reutilització i el reciclatge són elements cabdals en la gestió dels residus però sempre 
han d’anar acompanyats d’una reducció dels volums. La prevenció va lligada a fer un ús 
responsable dels recursos, de manera que incidint sobre aquest consum responsable, 
reduirem els residus generats.  

Durant la vigència del pla de medi ambient 2010 s’han anat incorporant elements de 
control sobre el consum de recursos com ara paper i tòners d’impressora, mitjançant la 
unitat de compres del Gabinet Tècnic de Gerència. La voluntat és ampliar la tipologia de 
consumible sobre les que es fan controls de consum i dissenyar actuacions que permetin la 
seva reducció. 

En paral·lel es continuarà treballant per a la millora de la qualitat dels residus recollits, 
replantejant els sistemes de recollida sostenible dels residus per incentivar la millora de la 
separació i facilitar la bona pràctica dels usuaris. En tot cas, s’actuarà per millorar els 
protocols actuals de recollida selectiva (ubicacions de punts de recollida en funció del tipus 
de residu a recollir, estratègies de comunicació, possibilitat de tractament dels residus en 
les pròpies instal·lacions...). Per aconseguir-ho caldrà revisar els punts de generació de 
residus de la URV (segons usuaris, per instal·lacions i edificis...), els punts de separació en 
origen (tant interiors com exteriors), el procés de recollida selectiva (servei de neteja, 
persones usuàries, personal de serveis concessionaris, gestors de residus privat), la 
recuperació posterior associada als residus recollits, i la comunicació del procés de recollida 
selectiva i els beneficis socioambientals associats. 

Per l’any 2030 s’estableix com objectiu millorar la qualitat i reduir la quantitat de les 
diferents fraccions de residus urbans recollits als campus, i mantenir el sistema de recollida 
de residus de laboratoris. 

Addicionalment s’incorporaran sistemes de control sobre el consum de diferents recursos 
per part de la URV, posant especial èmfasi en els productes d’un sol ús. A partir dels 
sistemes de control establerts es dissenyaran les actuacions específiques per a limitar el 
seu ús als campus. 
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També s’incorporaran actuacions adreçades a donar una segona vida útil a materials, 
equipaments i mobiliari pertanyent a la URV que són considerats obsolets, però als que 
se’ls reconeix que poden tenir utilitat en altres àmbits fora de la universitat, sempre d’acord 
amb les normatives vigents. 

Indicadors de referència (numèric i percentatge) 

 

 

OE 22. Incrementar la compra i la contractació ambientalment i socialment responsable  

La URV compra una gran varietat d’articles i productes que no sempre estan dissenyats i 
elaborats, o transportats de la manera més adequada i respectuosa amb el medi ambient, 
per això és necessari incorporar criteris basats en la sostenibilitat ambiental en els plecs de 
condicions de compres de productes i els sistemes de seguiment dels proveïdors.  

D’altra banda, la universitat contracta nombrosos serveis externs dels quals cal garantir 
que s’executen de forma sostenible. 

Al llarg dels darrers anys s’han anat incloent clàusules ambientals en algunes licitacions de 
compra (paper, carpetes, vehicle URV, etc.), i de serveis (neteja, jardineria, manteniment, 
etc.), orientades a evitar l’ús de materials d’un sol ús o materials especialment 
contaminants o tòxics. 

Amb aquests precedents cal estendre la presència de clàusules ambientals a la resta de 
licitacions de la URV. A banda cal també ampliar la visió d’aquestes clàusules ambientals 
incorporant emissions de gasos d’efecte hivernacle, preservació de la biodiversitat, 
proximitat i limitació de transport i altres criteris que es vagin afegint en el futur. 

Es fa necessari cercar eines per poder analitzar els efectes de tota la cadena de 
subministraments per poder detectar efectes negatius remots sobre la biodiversitat. 
Exemples com la desforestació per establir cultius intensius de palma o algunes pràctiques 
de mineria en països en desenvolupament han de servir de guia a l’hora d’establir aquestes 
clàusules ambientals. 

Cal indicar que més enllà de la sostenibilitat estrictament ambiental, es fa necessari que les 
licitacions incloguin criteris de sostenibilitat social pel que es buscaran les aliances 
necessàries per que a més de clàusules ambientals s’incorporin altres aspectes relacionats 
amb la salut, la igualtat i la justícia social i laboral. 

Quantitat de residus urbans recollits als campus (kg/any de cada fracció) i qualitat 
(expressada com a percentatge d’impropis dins de cada fracció) 

Tipologies de recursos sobre les que s’estableix un control de consum (número) 
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L’objectiu per l’any 2030 s’estableix en que el 100% de les licitacions per compres o serveis 
de la URV hagin estat revisades des d’una perspectiva de sostenibilitat ambiental i 
incorporin criteris si s’escau. 

Indicadors de referència (numèric i percentatge) 

 

 

OE 23. Millorar la sostenibilitat dels actes institucionals i les celebracions 

El pla de medi ambient de 2010 va promoure la creació d’una guia d’ambientalització dels 
esdeveniments de la URV que ha anat evolucionant amb diferents edicions, la darrera de 
2021 ampliant els àmbits d’actuació (Guia per promoure la salut i la sostenibilitat en 
l’organització, celebració i participació d’actes institucionals i acadèmics de la URV (annex 
2). 

Mitjançant aquesta guia es pretén facilitar els criteris bàsics per aconseguir que els 
esdeveniments que organitza la URV siguin el més sostenibles possible. Ara a més incorpora 
criteris per aconseguir reduir els impactes de l’assistència de persones de la URV a actes 
externs. 

Els continguts d’aquesta guia s’hauran d’actualitzar periòdicament, adaptant-los a les 
noves realitats de sostenibilitat.  

D’altra banda es treballarà per aconseguir una àmplia adopció dels continguts de la guia 
per part de les persones i unitats organitzadores d’esdeveniments o assistents a 
esdeveniments externs. 

L’objectiu establert per 2030 és que el 100% dels esdeveniments adoptin els continguts de 
la guia en la seva organització i celebració dins la URV i que la comunitat URV adopti les 
seves recomanacions en la participació en esdeveniments externs. 

Indicadors de referència (numèric i percentatge) 

 

 

  

Nombre de licitacions revisades per incorporar criteris de sostenibilitat ambiental i relació 
respecte al total de licitacions anuals de la URV (número i percentatge respecte al total) 

Nombre d’esdeveniments que incorporen criteris de sostenibilitat ambiental segons la guia 
URV  (número i percentatge respecte al total d’esdeveniments) 
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OE 24. Incrementar la digitalització de l’activitat i explorar el teletreball 

Al llarg dels darrers anys la URV com altres universitats i administracions ha viscut una 
digitalització creixent que ha permès reduir el consum de determinats recursos com ara 
paper i material d’oficina. 

Aquesta digitalització a més facilita explorar opcions de virtualitat en les reunions i de 
teletreball que permetin reduir els desplaçaments diaris i obligats de les persones 
treballadores de la URV, el que afavoreix de forma directa la reducció d’emissions derivades 
de la mobilitat. 

En aquest sentit s’estableix com objectiu explorar les possibilitats d’aplicar el teletreball a 
determinades funcions de la universitat tot aplicant criteris de salut digital i de 
racionalització de l'ús de la digitalització, basat en bones pràctiques.  

Addicionalment s’estableix també com objectiu explorar les possibilitats de la docència 
parcialment telemàtica, que permeti la compactació del calendari presencial als campus, 
reduint els desplaçaments de l’estudiantat. 

Indicadors de referència (numèric i percentatge) 

 

 

  

Nombre de jornades de treball teletreballades per persones treballadores de la URV 
(número i percentatge respecte al total) 

Nombre de dies lectius realitzats mitjançant docència no presencial a la URV (número i 
percentatge respecte al total) 
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Comunitat i sensibilització 

 

OE 25. Convertir els campus en un entorn actiu en l’acció climàtica 

La URV pretén que els seus campus esdevinguin exemples d’acció climàtica per la seva 
pròpia comunitat i pel territori d’influència de la universitat, mitjançant l’aplicació 
d’innovacions organitzacionals, tecnològiques i basades en la natura, que permetin la 
mitigació i una millor adaptació a les noves condicions climàtiques. Aquesta visió està 
inspirada pels compromisos d’acció climàtica, pel compromís per la biodiversitat, per la 
declaració d’emergència climàtica i per l’adopció dels ODS com a objectius propis. 

Aquesta evolució dels campus cap a entorns climàticament adaptats i resilients permetrà a 
més establir una relació de congruència entre els coneixements sobre sostenibilitat que 
generem i transmetem a la universitat i la seva aplicació a la realitat quotidiana de la URV. 

La visió del pla és que els diferents col·lectius de la universitat participin en el disseny i 
l’execució de les actuacions de sostenibilitat dels campus mitjançant processos 
participatius. 

L’objectiu per 2030 s’estableix en que cada campus ha de tenir un mínim deu actuacions 
en curs de les quals almenys dues seran participades per la comunitat universitària en les 
fases de disseny i/o execució i seguiment. 

Indicador de referència (numèric) 

 

 

OE 26. Incloure aspectes climàtics i de sostenibilitat en la formació del personal URV 

La URV manté diferents programes de formació continuada adreçats als col·lectius de PAS 
i PDI. Aquests programes tenien com a finalitat inicial capacitar les persones treballadores 
amb els coneixements necessaris per a desenvolupar les seves tasques amb major 
eficiència.  

Al llarg dels darrers anys els programes de formació han anat incorporant continguts no 
directament relacionats amb les funcions del lloc de treball, i més adreçades a facilitar la 
interpretació i adaptació a noves realitats socials del nostre mon. 

Nombre d’actuacions climàtiques i de biodiversitat realitzades a cada campus (número) 

Nombre d’actuacions climàtiques i de biodiversitat realitzades a cada campus participades 
per la comunitat URV  (número) 
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La visió del present pla és que aquests programes de formació per persones treballadores 
adoptin la sostenibilitat i l’acció climàtica com a continguts nuclears, de manera que en el 
seu termini de vigència el 100% de les persones treballadores de la URV hagin participats 
en al menys una activitat formativa sobre sostenibilitat ambiental, acció climàtica i 
biodiversitat. 

Indicadors de referència (numèric i percentatge) 

 

 

OE 27. Promoure la participació de la comunitat en accions i decisions ambientals 

El Pla de Sostenibilitat Ambiental i Acció Climàtica 2021-2030 proposa canvis per avançar 
en la sostenibilitat ambiental de la Universitat. L’execució de les actuacions proposades per 
assolir aquests canvis i els resultats obtinguts depenen en molts casos de decisions de la 
direcció i de l’aplicació directa per part dels i les responsables d’unitats, d’infraestructures, 
de gestió ambiental, de contractació, etc. Però hi ha una part de l’èxit del Pla que depèn de 
la implicació de la comunitat universitària. Per aquest motiu, cal promoure la participació 
d’aquesta comunitat en la gestió sostenible de la Universitat i en la confecció dels plans 
d’acció relacionats. 

Amb la finalitat de promoure la participació es proposaran actuacions específiques 
divulgatives, formatives i de sensibilització sobre acció climàtica i biodiversitat (fora dels 
programes de formació per treballadors/es abans descrits).  

Però també resulta necessari rebre un retorn de les persones de la URV i fer possible una 
gestió ambiental compartida del conjunt de les instal·lacions i activitats de la URV. 

Així, pel període 2021-2030 s’estableix com a objectiu una participació creixent de la 
comunitat en activitats sobre sostenibilitat ambiental, amb una fita final de participació 
durant el curs equivalent al 5% de la comunitat URV. 

A banda, i alineat amb l’objectiu de convertir els campus en un entorn actiu en la 
sostenibilitat climàtica, es pretén assolir la participació creixent de la comunitat en la presa 
de decisions de caire ambiental. Es proposa una fita final de no menys de quatre grups de 
generació de propostes ambientals i/o presa de decisió més enllà de la Comissió de Política 
Ambiental. 

Nombre de persones treballadores de la URV que han realitzat activitats formatives sobre 
sostenibilitat ambiental (número i percentatge respecte al total d’esdeveniments)  

Mitjana d’activitats realitzades per les persones treballadores de la URV (activitats per 
persona) 
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Indicadors de referència (numèric i percentatge) 

 

 

OE 28. Promoure el voluntariat ambiental 

Existeix al món universitari una llarga tradició de voluntariat. La URV ha esdevingut durant 
els darrers anys una font de persones voluntàries en accions socials i de cooperació. En 
canvi aquests voluntariats no s’han estès de moment a l’àmbit ambiental, tot i que existeix 
el convenciment de que és una àrea d’interès per la nostra comunitat. 

S’estableix com a objectiu pel període 2021-2030 generar i mantenir una oferta permanent 
de voluntariat ambiental dins el Pla de voluntariat URV, aplicada principalment en el nostre 
entorn geogràfic, però sense renunciar a voluntariats en altres contrades. 

Es pretén que aquesta oferta sigui creixent en nombre de programes i de persones 
participants, i s’estableix la fita d’haver mantingut per 2030 una mitjana de 4 programes 
oferts per curs amb una participació global equivalent a no menys del 1% de la comunitat 
URV. 

Indicadors de referència (numèric i percentatge) 

 

 

OE 29. Desenvolupar eines i accions de comunicació específiques del Pla 

Part de l’èxit de les actuacions derivades dels objectius anteriors dependrà de tenir unes 
eines de comunicació prou eficients com per fer arribar la informació a la comunitat. 

Els correus electrònics, les webs, la cartelleria i les pantalles als campus han estat emprats 
al llarg dels darrers anys.  

Les xarxes socials s’han mostrat com una bona eina per promoure la participació en altres 
àmbits de la URV, aconseguint una comunicació bidireccional i lliure. Tanmateix, s’ha 
mostrat que l’efectivitat d’aquestes xarxes depèn de com s’utilitzen, i per tant cal planificar 

Nombre de persones de la URV que han assistit a realitzat activitats sobre sostenibilitat 
ambiental (número i percentatge respecte al total de comunitat URV)  

Grups de treball i comissions generadors de propostes ambientals (número) 

Nombre de programes de voluntariat ambiental actius durant el curs (número)  

Nombre de persones de la URV voluntàries ambientals (número i percentatge respecte al 
total de comunitat URV)  
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molt bé quines es fan servir, quan i amb quins continguts, amb quin llenguatge i quina 
resposta es donarà a les possibles preguntes i comentaris dels usuaris finals. El pla 2010-
2020 va fer servir puntualment també youtube, amb un breu audiovisual que exposava el 
Pla i les principals accions. 

Amb tot, el que s’ha comprovat és que la generació dels continguts ambientals, incloent la 
quantitat d’informació facilitada, el llenguatge emprat i el seu to, les imatges i grafismes, 
han d’estar generats o assessorats per persones amb coneixements en comunicació, de la 
mateixa manera que les vies de comunicació han de ser triades tenint en compte quins són 
els públics objectius i els missatges que es volen fer arribar. 

Per tant l’objectiu per 2030 és poder mantenir una comunicació àgil amb la comunitat i el 
territori, ja sigui utilitzant mitjans tradicionals o basats en les noves tecnologies, 
independentment de si les vies són pròpies del pla, compartides amb altres unitats o bé 
generals de la URV, i que aquesta comunicació compti amb el suport d’unitats internes o 
externes especialitzades en comunicació. 

Indicador de referència (numèric) 

 

 

OE 30. Promoure hàbits de consum responsable, sostenible i saludable  

En el marc que estableixen els ODS de l’Agenda 2030, una de les funcions que ha d’assumir 
la universitat és la de sensibilitzar la seva comunitat, i també el seu entorn social, sobre els 
efectes dels diferents models de consum existents, i treballar per a que la societat tendeixi 
a adoptar aquells comportaments que resultin més congruents amb les fites proposades. 

En aquest sentit, el pla estableix com a objectiu per 2030 la promoció d’hàbits de consum 
responsable, sostenible i saludable dins la comunitat URV i la societat. Aquesta promoció 
s’ha de fer mitjançant campanyes informatives i propositives que contribueixin a 
l’enfortiment de l’esperit crític aplicat a les decisions de consum, tendents a prevenir el 
malbaratament, i sempre basades en dades objectives i contrastades. 

Les campanyes tindran com a finalitat la reducció d’emissions i els residus, la promoció de 
productes locals i prevenció del malbaratament, la prevenció de malalties, etc. 

Indicador de referència (numèric) 

 

Nombre de campanyes i missatges adreçats a la comunitat (número)  

Nombre de campanyes sobre consum responsable, sostenible i saludable adreçades a la 
comunitat (número)  
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Biodiversitat i naturalització 

Els objectius dins aquest àmbit responen al desplegament dels continguts del Compromís 
per la biodiversitat als campus de la URV aprovat pel Claustre de juliol de 2020 (annex 3). 

 

OE 31. Adaptar els espais verds existents als campus per atreure biodiversitat  

La realitat de canvi climàtic en la que estem immersos ens obligarà durant els propers anys 
a replantejar alguns dels espais verds exteriors dels campus de la URV.  

Tot i que en general les zones verdes de la URV s’ha dissenyat i construït seguint criteris de 
baix consum hídric, de resistència a les elevades temperatures i en alguns casos seguint 
criteris de xerojardineria, també és cert que existeixen extensions de verd amb 
requeriments d’aigua i manteniment més elevats. 

En l’escenari d’increment de les temperatures aquestes zones verdes més sensibles seran 
cada cop més costoses de mantenir, sobretot al període estival, de manera que el més 
recomanable és iniciar un procés de transformació en espais vegetats més resilients. 

Tant en aquesta transformació com en l’evolució de la resta d’espais verds a priori més 
adaptats a la climatologia mediterrània, ha de prendre protagonisme la promoció de la 
biodiversitat urbana com a criteri de decisió en el redisseny, manteniment i reconstrucció. 
Així l’atracció de pol·linitzadors, aus i altres vertebrats, i la creació de corredors ecològics 
seran elements d’interès en la reformulació i presa de decisions prèvies a les actuacions. 

L’objectiu per 2030 és que el 10% de les zones verdes de la URV incorporin la promoció de 
la biodiversitat urbana en el seu disseny i manteniment. 

Indicadors de referència (numèric i percentatge) 

 

 

OE 32. Crear nous espais verds exteriors amb criteris de biodiversitat 

La visió del pla és que no només s’han de replantejar els espais verds existents, si no que 
cal explorar les possibilitats de crear-ne de nous. Experiències com la creació del jardí de 
les papallones de Sescelades, els horts socials de campus Catalunya i campus Bellissens, o 
els jardins de les promocions de la Facultat de Química han mostrat com a partir de 

Nombre d’espais verds (i superfície) modificats seguint criteris de biodiversitat urbana 
durant el curs (número i metres quadrats)  

Percentatge de superfície verda destinada a la promoció de la biodiversitat urbana)  
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superfícies inerts es poden crear espais verds amb interès per la biodiversitat, amb 
beneficis ecosocials i amb efectes positius sobre l’entorn, la salut i el benestar de la 
comunitat URV, fent més amables els espais oberts dels campus. 

S’afegeix a més el fet contrastat de que els espais verds contribueixen de forma més 
efectiva que les superfícies inerts a trencar l’efecte illa de calor que es produeix als campus 
i zones urbanes durant bona part de l’any. 

Amb aquests precedents, s’estableix com objectiu crear noves zones verdes als campus, 
dissenyant-les i construint-les seguint els criteris de promoció de la biodiversitat descrits a 
l’objectiu anterior i al compromís de la URV. S’exploraran les oportunitats de crear també 
murs verds i recobrir amb vegetació algunes façanes existents. 

Indicador de referència (numèric) 

 

 

OE 33. Naturalitzar l’interior dels edificis seguint plantejaments biofílics 

Com a part de les propostes del Compromís per la biodiversitat als campus de la URV, el 
Pla pretén promoure la presència d’elements vegetals naturals dins els edificis de la URV, 
en espais comuns i especialment en espais de treball i estudi, inspirat per les premisses 
biofíliques que indiquen que la vegetació en espais interiors contribueix a generar confort 
i benestar a les persones ocupants dels espais. 

Durant els darrers anys ja s’han fet actuacions puntuals a diferents espais de treball de la 
URV distribuint plantes d’interior per ubicar-les sobre les taules de  treball. L’acceptació 
general ha estat força bona tot i que s’han detectat persones que prefereixen no posar 
plantes al seu entorn. S’han fet també actuacions a zones comunes dels edificis. 

Evidentment, aquestes actuacions es faran sempre amb el vist i plau de les persones 
responsables i ocupants dels espais, amb la seva complicitat per les cures necessàries de 
les plantes, i escollint les espècies adequades a les condicions ambientals. 

L’objectiu per 2030 és oferir a totes les persones treballadores i a les persones responsables 
dels CRAI la possibilitat de posar plantes vives als seus espais per incrementar el benestar 
de la comunitat. A més es continuaran cercant espais comuns o afegir elements vegetals.  

Indicadors de referència (numèric) 

Nombre d’espais verds de nova creació construïts (i superfície) seguint criteris de 
biodiversitat urbana durant el curs (número i metres quadrats)  



PLA DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL I ACCIÓ CLIMÀTICA 2021-2030 
Objectius i estratègia 

 
 

 
Àrea de medi ambient. Oficina de Compromís Social URV. 2021 150 

 

 

OE 34. Eradicar espècies invasores dels campus  

La presència d’espècies invasores és una tendència creixent a la nostra geografia. Aquestes 
espècies, tant vegetals com animals, poden generar problemes de convivència amb les 
espècies autòctones i en alguns casos poden ser causa de molèsties a la comunitat o fins i 
tot vectors de malalties. 

La voluntat del pla és establir un sistema de control que permeti identificar la presència 
d’aquestes espècies als campus i prioritzar les actuacions per eradicar-les en funció dels 
riscos potencials que presentin. 

Durant els darrers anys hem estat testimonis de com arribaven als campus i s’estenien 
espècies com els ailants (Ailanthus altíssima), que són arbres d’origen asiàtic present en 
gran nombre a Campus Catalunya, o bé insectes que com el morrut de les palmeres 
(Rhynchophorus ferrugineus) que ha afectat a la pràctica totalitat de palmeres dels campus,  
el mosquit tigre (Aedes albopictus), generador de força molèsties a la comunitat, o la vespa 
asiàtica (Vespa velutina) de la que s’han detectat exemplars als campus de Tarragona i nius 
a les seves proximitats i que pot generar problemes de salut derivats de la seva picada.  

A aquestes espècies ja detectades s’afegeixen els avisos sobre les possibles arribades 
d’altres espècies, en alguns casos vectors de malalties infeccioses. 

S’estableix com objectiu del present pla establir un sistema de detecció de la presència 
d’espècies invasores als campus amb una avaluació del grau de risc que suposen per la 
comunitat URV i la biodiversitat local que permetin posar en marxa actuacions correctives. 

Indicadors de referència (numèric) 

 

 

 

  

Nombre d’espais de treball i zones d’estudi a que s’ha ofert la possibilitat d’incorporar 
plantes al seu entorn (número) 

Número de plantes distribuïdes (número)  

 

Nombre de campanyes de detecció d’espècies invasores als campus (número) 
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Sostenibilitat curricular i de la recerca  

 

OE 35. Garantir la formació de persones i professionals preparades i sensibles en matèria 
de sostenibilitat  

Els reptes derivats del canvi climàtic, les fites establertes pels ODS i els compromisos 
adquirits per la URV davant l’emergència climàtica requereixen no només accions sobre el 
funcionament universitari, si no un treball intens per garantir que els i les futures 
professionals que la URV forma estan preparats per integrar els criteris de sostenibilitat en 
la presa de decisions laborals i personals al llarg de la seva vida. En aquest sentit, cal 
destacar que la universitat forma tradicionalment a professionals que ocupen càrrecs amb 
elevada capacitat de decisió sobre el funcionament d’empreses i administracions, de 
manera que la seva formació i sensibilització ambiental pot resultar clau en el futur de la 
nostra societat. 

El Pla 2010-2020 ja va incorporar a les seves accions l’avaluació de continguts ambientals 
de la docència i la recerca i un posterior treball per a sensibilitzar el col·lectiu docent en la 
introducció de continguts ambientals a tots els currículums. Aquestes actuacions han estat 
liderades per la Càtedra URV/DOW de Desenvolupament Sostenible. 

És objectiu del pla promoure la presència de continguts de sostenibilitat ambiental, acció 
climàtica i biodiversitat a tots els currículums de grau i postgrau de la URV, de manera que 
les persones formades a la URV comptin amb els coneixements suficients i la sensibilitat 
necessària per la presa de decisions sostenibles en l’exercici de les seves futures 
professions i altres àmbits. 

L’objectiu per 2030 s’estableix en que la totalitat dels currículums de grau i postgrau 
comptin amb continguts relacionats amb la sostenibilitat ambiental, la biodiversitat i l’acció 
climàtica, segons els resultats de les avaluacions que es realitzin. 

La creació del Mínor en Emprenedoria Social i Objectius de Desenvolupament Sostenible 
pel curs 2021-2022 i la formació sobre ODS a través de l’ICE són referències de com posar 
a l’abast de la comunitat continguts ambientals i generar sensibilitat. 

Indicadors de referència (numèric i percentatge) 

 

Nombre graus que compten amb continguts sobre sostenibilitat ambiental, biodiversitat o 
acció climàtica (número i percentatge respecte al total)  

Nombre postgraus que compten amb continguts sobre sostenibilitat ambiental, 
biodiversitat o acció climàtica (número i percentatge respecte al total)   
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OE 36. Activitats docents i d’investigació en sostenibilitat a la pròpia universitat 

Els campus de la universitat suposen una bona oportunitat per aplicar idees i innovacions 
que puguin sorgir fruit de la formació i la recerca realitzada per la URV. D’aquesta manera 
es poden testar en un entorn real alhora que es contribueix a la millora ambiental dels 
campus, que es converteixen en ODS-Labs. 

És voluntat del pla promoure la realització de pràctiques, projectes  d’Aprenentatge Servei, 
treballs de final de grau (TFG) i treballs de final de màster (TFM) adreçats a realitzar anàlisis 
i diagnosis, i a introduir millores ambientals en els campus. En paral·lel es promourà 
l’aplicació d’innovacions derivades de la recerca pròpia.  

Es pretén que aquesta activitat sigui creixent en nombre de treballs realitzats i d’actuacions 
derivades dels mateixos i de la recerca. I s’estableix la fita d’haver mantingut per 2030 una 
mitjana de 5 TFG i 5 TFM per curs. 

Indicadors de referència (numèric i percentatge) 

 

 

OE 37. Promoure jornades, congressos i esdeveniments de temàtica ambiental  

Les trobades amb finalitats d’intercanvi de coneixements científics i/o sensibilització de 
caràcter ambiental són una eina fonamental en l’entorn universitari tant per a l’acció 
climàtica pròpia com per afavorir les accions a nivell local i global. 

Amb aquesta visió, el pla pretén d’una banda promoure la realització de jornades i altres 
esdeveniments de caràcter ambiental destinats tant a la comunitat URV com a la població 
en general. D’altra banda es tractarà de donar suport a congressos i altres esdeveniments 
científics i divulgatius relacionats amb la sostenibilitat ambiental promoguts per les Escoles 
i Facultats, i pels grups de recerca. Es buscaran les eines disponibles per facilitar 
l’organització d’aquests esdeveniments a més de fer-ne difusió. 

Es posarà especial atenció en facilitar aquelles jornades o esdeveniments promoguts per 
estudiants URV. 

Nombre de pràctiques adreçades a la millora de la sostenibilitat ambiental del campus 
durant el curs (número)  

Nombre de TFG adreçats a la millora de la sostenibilitat ambiental del campus durant el 
curs (número)  

Nombre de TFM adreçats a la millora de la sostenibilitat ambiental del campus durant el 
curs (número)  
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Per aquest objectiu no s’estableix una fita per 2030, tot i que es pretén que el nombre 
d’esdeveniments sigui estable i si és possible creixent. 

Indicador de referència (numèric) 

 

 

OE 38. Renunciar a projectes de recerca que incrementin l’impacte sobre el clima i els 
ecosistemes  

Aquest objectiu s’incorpora  com a derivada directa dels compromisos d’acció climàtica 
adquirits per la URV i del compromís per la biodiversitat. 

S’estableix que la URV no desenvoluparà recerca que suposi en la seva aplicació un major 
ús de combustibles fòssils o un increment d’emissió de gasos d’efecte hivernacle. La recerca 
destinada a reduir aquestes emissions mitjançant millora de l’eficiència sense que suposi 
una eliminació total no es veu afectada per aquest objectiu. 

Per extensió, la URV no s’implicarà en projectes que per la seva aplicació requereixin 
d’accions de desforestació o destrucció o alteració dels ecosistemes del planeta. 

La Comissió d’Ètica de la Recerca i la Innovació (CEIPSA) de la URV vetllarà per l’assoliment 
d’aquest objectiu. 

L’objectiu per 2030 s’estableix en una renúncia total a projectes de recerca que impliquin 
en la seva aplicació un increment de les emissions o destrucció del patrimoni natural, tot i 
que aquesta renúncia es demana des del primer any de vigència del pla. 

Indicador de referència (numèric) 

 

 

OE 39. Aportar el coneixement de la comunitat científica per a desenvolupar les millors 
solucions davant l’emergència climàtica i per la recuperació del medi ambient 

Seguint els compromisos d’acció climàtica de la URV s’estableix com a missió de la 
universitat facilitar els coneixements generats per la comunitat científica a la societat per 
a poder crear i desenvolupar les millors solucions possibles a la situació d’emergència 
climàtica del planeta i per la preservació i restauració ambiental.  

Nombre de jornades i esdeveniments sobre sostenibilitat ambiental realitzats durant el 
curs (número)  

Nombre de projectes identificats com a potencials causants d’increment en l’impacte 
climàtic o sobre els ecosistemes (número)  
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La URV tractarà durant els propers anys de facilitar la producció científica relacionada amb 
la sostenibilitat i en particular amb la referida a la mitigació i adaptació al canvi climàtic. 

A més la universitat estimularà al col·lectiu investigador per a que explori les aplicacions 
que té la recerca que ja desenvolupen en l’àmbit de l’acció climàtica i recuperació del medi 
ambient. 

L’objectiu fins a 2030 es fixa en produir un nombre creixent de publicacions i treballs de 
recerca en l’àmbit de l’acció climàtica i sostenibilitat ambiental, i tenir un major número de 
grups de recerca implicats. 

Indicadors de referència (numèric i percentatge) 

 

 

 

  

Nombre de publicacions relacionades amb l’acció climàtica (número)  

Nombre de grups de recerca i d’investigadors/es treballant en projectes relacionats amb 
l’acció climàtica (número)  
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Territori  

 

OE 40. Exportar les actuacions incloses al Pla a altres administracions, empreses, 
institucions i entitats del territori 

En consonància amb l’objectiu anterior s’estableix com a missió del pla facilitar la 
informació de les actuacions pròpies i les experiències i coneixements adquirits a altres 
administracions, empreses, institucions i entitats del territori, amb la finalitat de contribuir 
a desenvolupar les millors solucions possibles a la situació d’emergència climàtica. 

Amb aquesta finalitat es promouran activitats (jornades, taules, tallers i altres) de promoció 
de la sostenibilitat ambiental i es participarà en activitats alienes relacionades amb la 
sostenibilitat, la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic.  

Les activitats organitzades podran comptar amb presència de públic si es considera 
d’interès per les finalitats establertes. 

Les activitats que s’organitzen des de la Xarxa de Cooperació al Desenvolupament del Sud 
de Catalunya, liderada actualment per l’Oficina de Compromís Social, són referència 
d’esdeveniments adreçats a entitats i institucions del territori. 

L’objectiu fins a 2030 es fixa en organitzar i participar en un nombre creixent d’activitats 
d’intercanvi de coneixement amb administracions, empreses i associacions del territori. 

Indicadors de referència (numèric i percentatge) 

 

 

OE 41. Divulgar el coneixement en sostenibilitat ambiental a la comunitat  

Existeix un consens respecte al rol de les universitats en l’assoliment dels ODS que indica 
que les institucions com la URV han d’assumir una actitud de lideratge social i contribuir 
d’empoderament de la ciutadania.  

En aquest sentit s’estableix com objectiu la creació d’esdeveniments adreçats a la població 
que facilitin l’adquisició de coneixements, la transmissió d’experiències i estimulació de la 
sensibilitat necessàries per a avançar en l’assoliment de les fites dels ODS. 

Nombre d’activitats d’intercanvi de coneixement organitzades relacionades amb l’acció 
climàtica (número)  

Nombre d’activitats externes  d’intercanvi de coneixement relacionades amb l’acció 
climàtica en que es participa (número)  
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Tal com ja s’ha indicat anteriorment, algunes de les activitats ofertes a la població podran 
ser conjuntes amb administracions, empreses i associacions. 

L’objectiu fins a 2030 s’estableix en organitzar un nombre creixent d’activitats per la 
població del territori amb la finalitat de promoure la sostenibilitat ambiental. 

Indicadors de referència (numèric i percentatge) 

 

 

 

  

Nombre d’activitats organitzades sobre sostenibilitat ambiental adreçades a la població 
(número)  
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Governança i recursos 

 

OE 42. Incloure la sostenibilitat i l’acció climàtica al codi ètic de la URV 

El Codi ètic de la URV és un document que orienta la convivència de la comunitat 
universitària i les relacions amb la societat i el territori. Tal com descriu el propi document, 
té un caràcter inspirador de la vida universitària i pretén promoure uns principis ètics que 
acompanyin el desenvolupament de l’activitat de tota la comunitat de la URV. 

La redacció del present Pla ha coincidit amb les etapes finals i l’aprovació del nou codi ètic 
de la URV. Que al redactat del preàmbul i marc general indica que el codi ètic de la URV 
promou el respecte i la protecció de la natura en harmonia amb la vida a la Terra, i respon 
als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) davant els reptes d’emergència social 
i climàtica. 

La sostenibilitat apareix com a un dels 10 principis ètics inspiradors de la vida universitària: 

“La URV ha de promoure l’equilibri del desenvolupament social, cultural, econòmic i  
ambiental per satisfer les necessitats presents de la comunitat universitària i de la 
societat, sense comprometre les de les generacions futures, tot vetllant per la qualitat de 
vida de les persones i el seu benestar, així com dels altres éssers vius i els ecosistemes”. 

D’aquesta manera, la sostenibilitat i l’acció climàtica ja han estat incloses en aquest Codi 
Ètic. Queda doncs com a objectiu contribuir a l’aplicació d’aquest principi a totes les 
activitats de la universitat i vetllar per que les futures actualitzacions del codi incorporin de 
forma adequada les evolucions experimentades per conceptes com sostenibilitat, respecte 
i protecció de la natura i benestar dels éssers vius i ecosistemes, així com la incorporació 
d’altres termes i conceptes nous que apareguin derivats de les noves visions de la vida al 
planeta. 

La fita que s’estableix per 2030 és mantenir la sostenibilitat com a principi del codi ètic i 
actualitzar-la en els termes que la realitat del planeta requereixi. 

Indicador de referència (si/no) 

 

 

  

Sostenibilitat com a principi ètic inspirador de la vida universitària  
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OE 43. Publicar la comptabilitat anual d’emissions GHG i comunicar-la al Claustre 

D’ençà l’aprovació del Pla de medi ambient 2010-2020, s’ha publicat una memòria de 
comptabilitat anual de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GHG) de la URV. Aquesta 
memòria ha estat disponible a la web de medi ambient de la URV. 

S’estableix com a objectiu mantenir les actualitzacions anuals d’aquesta memòria 
d’emissions, que haurà d’incloure les fonts de GHG que es vagin incorporant a la 
comptabilitat URV seguint la Guia de càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 
de la Generalitat de Catalunya i la ISO 14064-1 i les seves futures actualitzacions. 

De forma addicional es proposarà fer cada any una presentació d’aquesta memòria 
d’emissions GHG al Claustre de la URV. 

Indicadors de referència (si/no) 

 

 

OE 44. Assignar recursos suficients a la sostenibilitat ambiental i acció climàtica en els 
pressupostos URV i retre comptes 

Les activitats i actuacions realitzades directament des del Pla de medi ambient 2010-2020* 
durant els darrers anys han estat finançades per la partida pressupostària assignada 
(actualment l’orgànica 74SB005500) que estava dotada amb un pressupost anual de 
50.000€, tot i que per l’any 2021 s’ha vist reduït a 45.000€.  

Durant els darrers anys més de la meitat d’aquests recursos econòmics s’han destinat a 
finançar els descomptes aplicats a la comunitat universitària en l’ús del transport públic, 
mitjançant els successius convenis amb ATM-Camp de Tarragona i Transports de la 
Generalitat. 

Amb els recursos sobrants de cada any s’han fet les actuacions per l’estalvi energètic i 
d’aigua*, mobilitat sostenible, gestió de residus, promoció de la biodiversitat, actuacions 
formatives i de sensibilització, campanyes de sensibilització, etc.  

El fet que bona part dels recursos econòmics estiguin destinats a costejar els descomptes 
de transport suposen una doble limitació: d’una banda la pròpia del consum econòmic 
directe, d’altra banda, la derivada de que fins que no s’apropa finals d’any no queda clar 

Publicar anualment la memòria d’emissions de gasos d’efecte hivernacles derivades de 
l’activitat URV 

Presentar anualment al Claustre la memòria d’emissions de gasos d’efecte hivernacle 

http://www.urv.cat/mediambient
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quina serà la disponibilitat real de recursos que es poden dedicar a les altres finalitats, el 
que genera desequilibris en la programació anual de les actuacions.  

Amb aquesta dotació econòmica i les incerteses descrites, la realitat és que any rere any 
han quedat sense realitzar actuacions necessàries. 

A aquesta mancança econòmica s’afegeix una manca de recursos humans, que tant sols 
s’ha resolt parcialment a partir de gener de 2021 mitjançant un encàrrec de la Rectora que 
permet al tècnic de medi ambient una dedicació total a la promoció i l’execució del pla.  

Tot i aquesta millora recent, continua existint una diferència substancial de recursos 
econòmics i humans destinats a sostenibilitat ambiental respecte als destinats per altres 
universitats CRUE.  

L’objectiu del pla s’estableix en aconseguir els recursos econòmics i humans suficients per 
abordar les actuacions necessàries en sostenibilitat ambiental i acció climàtica durant el 
període 2021-2030.  

S’estableix també com objectiu mantenir la traçabilitat i transparència en l’ús dels recursos 
econòmics assignats i informar periòdicament a òrgans de govern d’aquesta comptabilitat. 

Indicadors de referència (numèric) 

 

*Les actuacions majors en que el pla de medi ambient tan sols ha actuat com a inductor, 
relacionades amb estalvi i eficiència energètica i generació d’energies renovables, han estat 
finançades mitjançant altres orgàniques gestionades pel Servei de Recursos Materials. 

 

OE 45. Designar una persona coordinadora del Pla 

L’evolució del pla de medi ambient ha provocat al llarg dels anys una necessitat creixent 
d’interlocució amb altres administracions, empreses, associacions i persones.  

En ocasions aquestes interlocucions s’han realitzat amb la presència de responsables 
polítics de la URV (vicerectors i vicerectores, delegada), però sovint per qüestions d’agenda 
aquest acompanyament no ha estat possible, i el tècnic de medi ambient ha hagut de dur  
a terme el paper de representació de la URV, incloent l’exposició de demandes en 
negociacions i la presa de decisions, generant situacions de desequilibri que sovint no han 
estat ben interpretades per les altres parts. 

Pressupost anual destinat al Pla de Sostenibilitat Ambiental i Acció Climàtica 2021-2030   

Recursos humans destinats al Pla de Sostenibilitat Ambiental i Acció Climàtica 2021-2030 

Comptabilitat i traçabilitat de les despeses del Pla 
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Per evitar en el futur aquestes situacions s’estableix com objectiu designar una persona 
coordinadora tècnica del Pla, amb capacitat representativa de la URV reconeguda i 
disponibilitat per liderar les relacions amb altres administracions, empreses, associacions i 
persones. 

Indicador de referència (si/no) 

 

 

OE 46. Participar en xarxes nacionals i internacionals per la sostenibilitat 

La URV ha participat i participa en diferents xarxes, tant nacionals com internacionals, 
orientades a promoure la sostenibilitat en les universitats. 

Així, al llarg dels darrers anys hem participat en accions conjuntes amb altres universitats 
dins la CRUE (CRUE-Sostenibilidad), ACUP, CIC, Xarxa Vives i REUS dins l’àmbit estatal, i a 
Aurora, RUC, u-mob i Greenmetric en l’àmbit internacional. 

Els projectes comuns i les experiències intercanviades en aquestes xarxes han resultat molt 
positives pel desenvolupament de les accions projectades pel pla de medi ambient, i han 
permès incorporar noves actuacions que no haguessin pogut desenvolupar-se sense la 
participació en aquestes xarxes. 

Per aquests motius, es planteja com objectiu mantenir i enfortir la participació de la URV 
en xarxes per la sostenibilitat i addicionalment adherir-se a les declaracions de 
sostenibilitat ambiental que es promoguin. 

Indicadors de referència (numèric) 

 

 

 

  

Persona coordinadora del Pla de Sostenibilitat Ambiental i Acció Climàtica 2021-2030   

Nombre de xarxes de sostenibilitat ambiental en que participa la URV  

Nombre de declaracions sobre sostenibilitat ambiental a que s’adhereix la URV  
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4.3. Determinació de l’estratègia per a l’assoliment dels objectius centrals 

4.3.1. Factibilitat de l’objectiu central 1: reducció d’emissions 

L’objectiu proposat de reducció d’un 60% en les emissions de GHG per l’any 2030 implica 
passar de les 14.875 tCO2eq emeses per la universitat l’any 2005 a emetre’n no més de 5.950 
tCO2eq l’any 2030. 

Durant el període d’aplicació del Pla 2010-2020 les emissions totals es van reduir un 44,9% 
(de les 14.875 tones de 2005 a les 8.191 tones de 2019), gràcies principalment al consum 
d’electricitat d’origen renovable certificat (que permet estalviar 4.902 tones) i a la reducció 
de les emissions generades en la mobilitat diària (-2.064 tones). 

Atenent aquest precedent pot semblar senzill assolir l’objectiu per l’any 2030. Cal però fer 
algunes consideracions: 

• El consum d’electricitat d’origen renovable permet assumir que les emissions de 
GHG associades són zero. Aquest consum d’origen renovable, que es manté des de 
l’any 2018 mitjançant la compra conjunta amb CSUC, està garantit actualment fins 
2022. En el cas que no es pugi mantenir més enllà d’aquell any, implicarà tornar a 
comptabilitzar les emissions GHG derivades d’electricitat que a tall d’exemple es 
calculen en prop de 2.500 tones per l’any 2019. 

• Tal com s’ha indicat a la descripció de l’objectiu central, a partir de l’any 2021 la 
comptabilitat d’emissions es farà emprant un nou inventari que incorpora noves 
fonts d’emissió que es contemplaven anteriorment (fuites de gasos refrigerants i 
mobilitat per esdeveniments acadèmics i científics). Això fa que les emissions 
estimades per 2019 amb aquest nou inventari suposin 9.260 tones 

D’aquesta manera, el compromís de reducció de GHG per l’any 2030 suposa reduir un 36% 
les emissions per l’any 2030 (3.310 tones -de 9.260 a 5.950-). 

 

Copia de Taula 4.3. Comparatiu de les emissions calculades segons els inventaris de 
2010 i de 2020, i reduccions necessàries per assolir l’objectiu del 60%. 

MODEL 
Emissions GHG (t CO2eq)  

2005 2019 Objectiu 
2030 -60% 

Variació 
2019-2030 

INVENTARI 2010 14.875 8.191 5.950 -28% 

INVENTARI 2020  9.260 5.950 -36% 
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4.3.2. Àmbits d’actuació prioritària per assolir l’objectiu central 1 

Atenent les diferents contribucions a les emissions de GHG de la URV (veure Taula 4.2), 
s’estableixen els àmbits d’actuació que han de ser prioritaris per assolir l’objectiu establert. 

 

Còpia de taula 4.2. Emissions de gasos d’efecte hivernacle a la URV segons l’inventari 
del Pla de Sostenibilitat Ambiental i Acció Climàtica 2021-2030 

Origen 
Emissions GHG (t CO2eq) 

2005 2019 
Consum elèctric 4.902 0 
Consum gas natural 519 809 
Consum aigua 33 25 
Flota pròpia 5 0 
Mobilitat diària comunitat 9.416 7.357 
Fugitives de gasos refrigerants  427a 
Mobilitat esdeveniments 
acadèmics i científics  642b 

Residus urbans  pendent 

TOTAL  INVENTARI 2010 14.875 8.191 

TOTAL  INVENTARI 2020 14.875 9.260 
a. Dada calculada segons informació facilitada per SRM dels consums de gasos refrigerants 
de les instal·lacions, i l’aplicació dels factors publicats a l’edició 2020 de la Guia pràctica per 
al càlcul d’emissions de gasos amb efecte hivernacle de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. 
b. Dada calculada a partir d’informació de l’Oficina de Compres URV dels viatges contractats 
amb les agències homologades i els factors publicats a www.carbon-calculator.org.uk. 

 

Aquests àmbits es reflecteixen en els objectius específics definits anteriorment i, atenent 
l’anàlisi realitzada, es posa de manifest la necessitat d’actuacions fermes per aconseguir la 
fita proposada per 2030. 
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Energia, aigua i edificacions 

Les actuacions que es consideren prioritàries en aquest àmbit són les que s’adrecen a: 

• Estalvi i eficiència en el consum elèctric, que han de permetre reduir el consum 
d’energia final als campus i edificis. 

• Garantir el subministrament elèctric renovable certificat, que permetrà que les 
emissions associades al consum elèctric es mantinguin amb valor zero. 

• Descarbonitzar els consums energètics dels edificis URV mitjançant la substitució 
progressiva de les actuals calderes i torres de refrigeració consumidores de gas 
natural per tecnologies basades en electricitat. 

• Crear instal·lacions generadores d’electricitat renovable als campus per 
autoconsum. L’electricitat renovable generada contribuirà a assimilar l’increment 
de consum elèctric previst per la descarbonització descrita anteriorment. 

• Reduir el consum de gasos refrigerants consumits per les instal·lacions de 
climatització dels edificis, mitjançant la renovació dels equipaments que registren 
fuites per nous equipaments amb tecnologies més eficients i basats en l’ús de gasos 
amb menor efecte hivernacle. 

• Reduir el consum d’aigua, evitar fuites i aprofitar les aigües pluvials als campus. 

L’acció combinada de les actuacions en aquest àmbit pretén reduir la seva contribució a 
les emissions GHG en 1.025 tones de CO2eq, un 11% de les emissions de 2019 segons el 
nou inventari.  

Evidentment es treballarà per reduir les emissions fins al màxim, més enllà d’aquesta fita, 
però es considera realista establir l’objectiu de que a 2030 les emissions derivades de 
l’àmbit no superin les 236 tones de CO2eq. 

 

Taula 4.6. Emissions de GHG de l’àmbit energia, aigua i edificis 

Origen 
Emissions GHG (t CO2eq) 

2005 2019 Objectiu 
2030 

Reducció 
2021-2030 

Consum elèctric 4.902 0 0 0 
Consum gas natural 519 809 0 -809 
Consum aigua 33 25 23 -2 
Gasos refrigerants  427 213 -214 

TOTAL  INVENTARI 2020 5.454 1.261 236 -1.025 
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Mobilitat 

Aquest àmbit és el principal generador d’emissions a la URV suposant més del 86% del total 
l’any 2019, per tant les actuacions en aquest àmbit hauran de tenir màxima prioritat.  

Si l’àmbit d’energia, aigua i edificacions té com a fita 1.025 tones de reducció, és fa evident 
que la resta fins les 3.310 tones de GHG que s’han d’evitar l’any 2030 s’haurà d’aconseguir 
d’aquest àmbit, és dir, haurem d’aconseguir que la nostra mobilitat redueixi les seves 
emissions en 2.285 tones de CO2eq. 

Les actuacions que es consideren prioritàries en aquest àmbit s’adreçaran a: 

• Reduir un 30% els viatges en avió per activitats acadèmiques i científiques, 
promovent l’ús del tren i la virtualitat. 

• Garantir que la flota URV continua sent d’emissió zero 
• Reduir l’ús de vehicles privats amb combustibles fòssils pels desplaçaments diaris 

de la comunitat URV, mitjançant la promoció de transport actiu, l’ús de transport 
públic o facilitar l’ús de vehicles d’emissió zero. 

Tal com succeeix en altres àmbits es treballarà per reduir les emissions més enllà de la fita 
de 2.285 tones, però atenent que la mobilitat de la comunitat universitària queda fora de 
l’àmbit de decisió directa de la URV, ja es considera prou ambiciós que a 2030 les emissions 
derivades de l’àmbit no superin les 5.714 tones de CO2eq. 

 

Taula 4.7. Emissions de GHG de l’àmbit de mobilitat 

Origen 
Emissions GHG (t CO2eq) 

2005 2019 Objectiu 
2030 

Reducció 
2021-2030 

Flota pròpia 5 0 0 0 
Mobilitat diària 
comunitat 9.416 7.357 5.234 -2.123 

Mobilitat esdeveniments 
acadèmics i científics  642 480 -162 

TOTAL  INVENTARI 2020 9.421 7.999 5.714 -2.285 
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Governança i recursos 

Els àmbits de mobilitat i energia, aigua i edificacions descrits anteriorment tenen impacte 
quantitatiu directe sobre l’objectiu central de reducció d’emissions, però és cert, i així s’ha 
comprovat al llarg del període de vigència del Pla 2010-2020, que sense els recursos 
humans i econòmics necessaris, serà del tot impossible assolir les fites de Sostenibilitat 
Ambiental i Acció Climàtica proposades per 2030. 

Cal un equip humà dimensionat de forma adequada a la posada en marxa, seguiment i 
avaluació de les actuacions necessàries per assolir els objectius proposats. 

Calen els recursos econòmics imprescindibles per poder executar les inversions i costejar 
les actuacions que han de conduir la URV en l’itinerari cap a la neutralitat carbònica i la 
sostenibilitat en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 
de les Nacions Unides. 

És necessari garantir que la visió i els compromisos del Pla s’integren com a criteri 
primordial en la presa de decisions de la universitat, fent que l’acció climàtica i la 
preservació del medi ambient formin part d’un ferm compromís institucional amb la 
sostenibilitat. 

 

4.3.3. Factibilitat de l’objectiu central 2: biodiversitat 

L’objectiu central 2 estableix que per l’any 2030 al menys un 10% de la superfície de les 
zones verdes dels campus de la URV s’adreçarà a acollir i promoure la biodiversitat local.  

Al llarg de la darrera dècada, i en col·laboració amb el Servei de Recursos Materials de la 
URV, s’han fet operacions de transformació de diferents zones verdes dels campus amb la 
visió de fer-les més accessibles a la biodiversitat local. Principalment s’ha tractat d’accions 
de petita escala consistents en la selecció d’espècies vegetals per renovar o complementar 
les ja presents i establir configuracions de plantació que afavoreixin l’atracció i establiment 
de pol·linitzadors i aus. Aquestes actuacions s’han concentrat principalment als campus de 
Sescelades i Bellissens sobre una extensió global propera als 1.200 metres quadrats. 

De forma afegida, des de 2017 s’han creat nous espais verds sobre superfícies no 
enjardinades prèviament. En són exemple el jardí de les papallones de campus Sescelades, 
amb 150 m2, el jardí de biodiversitat de Bellissens amb 240 m2, i accions de menor escala 
com els jardins de les promocions de la Facultat de Química que creixen cada any a un ritme 
proper als 20 m2.  
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Segons una anàlisi de l’inventari d’espais verds de l’SRM, la URV compta aproximadament 
amb 100.000 m2 de superfícies enjardinades de forma efectiva (sense comptar superfície 
d’espais pavimentats annexes). 

Amb aquestes dades, l’objectiu central de biodiversitat es traduiria en aconseguir tenir més 
de 10.000 m2 de superfície verdes orientades a acollir biodiversitat per l’any 2030, amb un 
repartiment ponderat als diferents campus, i creant estructures de connexió ecològica 
entre elles i amb l’entorn dels campus.  

La previsió de poder continuar amb accions de transformació d’espais verds existents a baix 
cost, ampliant-les a campus Catalunya, Campus Vila-seca i algun espai del Mas dels Frares, 
i afegint a la possibilitat de crear noves zones verdes en espais en evolució com l’ampliació 
de plaça de la concòrdia de campus Catalunya, fa preveure que podrem assolir aquest 
objectiu abans de l’any 2030 si mantenim el ritme d’actuacions actual.  

 

4.3.4. Àmbits d’actuació prioritària per assolir l’objectiu central 2 

Modificació de zones verdes existents 

Actualment disposem de diferents espais als campus de la URV on es pot actuar millorant 
el verd existent per promoure la presència de biodiversitat local.  

Es consideren espais estratègics per aquesta evolució:  

• El talús de campus Catalunya, amb més de 3.600 m2. 
• Els espais centrals de FQiFE i ETSE/ETSEQ i els jardins de plantes pilot a Sescelades 

que sumen més de 8.000 m2. 
• Els espais verds de Bellissens, on s’han identificat espais amb més de 4.000 m2 

possibles receptors d’aquestes actuacions. 

 

Creació de noves zones verdes 

Atent que la creació de noves zones verdes implica costos molt superiors a la modificació 
de les existents i a la disponibilitat de la superfície necessària no compromesa amb altres 
finalitats, aquesta via serà minoritària.  

De tota manera, s’aprofitaran les oportunitats que apareguin al llarg dels propers anys. 
L’ampliació de la plaça de la Concòrdia de campus Catalunya o el perímetre de l’edifici de 
la Facultat de Turisme i Geografia són exemples de possibles espais receptors d’accions 
d’aquest tipus. 

 



PLA DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL I ACCIÓ CLIMÀTICA 2021-2030 
Objectius i estratègia 

 
 

 
Àrea de medi ambient. Oficina de Compromís Social URV. 2021 167 

Preservació de la biodiversitat existent 

En aplicació del compromís per la biodiversitat de la URV, es treballarà en preveure i evitar 
o minimitzar els efectes que diferents actuacions realitzades als campus puguin tenir sobre 
la biodiversitat, i es compensaran de forma adequada en finalitzar dites actuacions.  

En aquest sentit es compta amb el precedent de les actuacions fetes amb l’SRM de 
protecció del verd durant operacions de construcció i reforma als campus, i de les accions 
de compensació posterior, així com les plantacions de compensació en els casos 
d’eliminació d’arbres morts, i els caiguts o en risc de caure per l’efecte del vent. 

 

Quantificació de la biodiversitat dels campus 

Existeixen nombrosos models de quantificació de la biodiversitat d’un hàbitat o un espai 
natural. La quantificació en espais urbans fortament antropitzats no està tant 
desenvolupada, tot i que els darrers anys s’estan apareixent algunes propostes adreçades 
a aquests ambients. 

Per complementar el seguiment d’aquest objectiu i comprovar la seva efectivitat es 
cercaran i s’aplicaran models de quantificació de la biodiversitat dels campus per obtenir i 
publicar valoracions objectives i comparables dels resultats obtinguts en aquestes 
actuacions. Es prioritzaran aquells models que es basin en accions de ciència ciutadana i 
que incloguin grups considerats estratègics com pol·linitzadors i aus.  

Els sistemes emprats per l’Institut Català d’Ornitologia en el seu  programa de seguiment 
d’aus urbanes o pel Museu de Ciències Naturals de Granollers en el Catalan Butterfly 
Monitoring Scheme poden ser referències vàlides pels campus de la URV. 

 

Efectes sobre la biodiversitat de la cadena de subministrament 

Per detectar i evitar els efectes sobre la biodiversitat de la cadena de subministraments, es 
farà un seguiment dels informes emesos per organismes internacionals i les seves entitats 
col·laboradores que estableixen les relacions de diferents productes d’alimentació, 
tecnologia de la informació, mobilitat, construcció i altres, amb la potencial destrucció de 
biodiversitat tant local com global. 

La traçabilitat certificada d’aquests productes es promourà com a criteri a valorar en les 
licitacions per aquests proveïments, com a part de les actuacions de l’objectiu específic 22 
d’incrementar la compra i la contractació ambientalment i socialment responsable   
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Promoció de la conservació de la biodiversitat al territori 

Tal com s’ha indicat a la descripció de l’objectiu central de biodiversitat, amb la voluntat de 
estendre la visió sobre biodiversitat al territori, es promouran i acolliran accions adreçades 
a la població per divulgar, estimular l’interès i sensibilitzar sobre biodiversitat i els seus 
lligams amb el benestar de les persones, seguint les accions vinculades als objectius 
específics 40 d’exportar les actuacions incloses al Pla a altres administracions, empreses, 
institucions i entitats del territori, i 41 de divulgar el coneixement en sostenibilitat 
ambiental a la comunitat. 
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4.4. Línies estratègiques d’actuació 2021-2030 

L’objectiu final del Pla de Sostenibilitat Ambiental i Acció Climàtica 2021-2030 és la 
incorporació d’objectius ambientals en la gestió diària i en l’estratègia transversal de la 
URV, ampliant les línies del pla antic (adreçades principalment a la mitigació) per abordar 
els nous reptes en adaptació climàtica, sostenibilitat, biodiversitat, territori, governança i 
recursos. 

Com a resultat de la diagnosi interna i les referències d’altres universitats s’han definit nou 
àmbits estratègics en els quals s’inclouran les futures accions a fi d’avançar cap a la 
consecució dels objectius específics esmentats.  

Els nou àmbits estratègics són 

• Comptabilitat d’emissions 
• Energia, aigua i edificacions 
• Mobilitat 
• Organització 
• Comunitat i sensibilització 
• Biodiversitat i naturalització 
• Sostenibilitat curricular i de la recerca 
• Territori 
• Governança i recursos 

El Pla d’Acció 2011-2015 que es va dissenyar per l’aplicació del Pla de medi ambient 2010 
plantejava les actuacions que s’havien d’executar per assolir els objectius establerts, on 
cada actuació es definia de forma tancada, establint terminis, recursos i resultats esperats.  

El seguiment de l’aplicació d’aquest pla d’acció (annex 1) ens mostra com el grau de 
compliment de les actuacions programades ha estat força desigual, amb alguns casos en 
que les accions s’han realitzat tal com estaven plantejades i altres casos en que les accions 
s’han dut a terme de forma parcial o inclús no s’han arribat a executar, ja sigui  per manca 
de recursos materials i humans, o bé per que l’evolució de la URV i del seu entorn han 
canviat de forma substancial el marc de treball. 

En el plantejament del present pla s’havia valorat inicialment incorporar una planificació 
d’accions similar a la de 2010 en la que es fes constar per cada un dels objectius específics 
les actuacions concretes que s’haurien de dur a terme, amb descripcions de detall, 
dimensionament de recursos necessaris, calendari d’execució, etc. No obstant això, basant-
nos en els antecedents descrits i els aprenentatges adquirits s’ha optat per dissenyar una 
escala de valors que servirà d’eina per la presa de decisions per definir i aprovar les 
actuacions a executar per la consecució dels diferents objectius del pla.  
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Aquesta alternativa es justifica si es té en compte que el present pla pretén ser una eina 
funcional i estratègica que ha de sobreviure al pas del temps. Per contra, la confecció d’un 
pla d’accions es fa sempre en un moment determinat, amb unes condicions determinades 
i sense poder preveure de manera precisa com evolucionaran les necessitats de la 
institució, amb el risc implícit que allò que es preveia útil o necessari en el moment de la 
seva redacció acabi per ser obsolet o fins i tot limitant en un futur. D’aquesta manera, amb 
la proposta d’un instrument que acompanyi el disseny de les accions futures que es creguin 
necessàries, s’obté un pla més dinàmic i amb major capacitat d’adaptació a les conjectures 
del moment, fet que atorga més marge de maniobra i de resposta. 

Així, l’escala de valors referida pretén ajudar en l’assertivitat de la confecció de les 
polítiques ambientals de la URV per tal que siguin el màxim transversals, eficients, eficaces 
i, a fi de comptes, suposin un millor resultat i una gestió més optima possible dels recursos 
de la institució. La proposta pretén servir a mode d’orientació per la futura presa de 
decisions i confecció d’actuacions que, si bé no venen detallades en el present pla, hauran 
de seguir i recolzar-se en les línies marcades en ell. 

L’escala de valors que es presentarà a continuació i que ha de vertebrar l’estratègia de 
confecció de polítiques ambientals i l’execució de les accions que se’n derivin, es basa en 
una proposta d’investigadors acadèmics suecs, australians i alemanys confeccionada l’any 
2016 enfocada a monitoritzar les interaccions entre els diferents ODS -Map the interactions 
between Sustainable Development Goals-. La proposta tenia per objectiu que les polítiques 
i accions publiques destinades a la consecució d’un ODS es dissenyessin de manera que es 
consideressin els eventuals efectes colaterals que poguessin tenir en vers altres ODS. Així, 
una visió interseccional i transversal entre ells, permetria evitar, en la mesura del possible, 
efectes colaterals no desitjats (fenomen que, argumenten els autors, es produeix amb 
major freqüència quan es treballa per la consecució d’objectius de manera aïllada i sense 
tenir en compte la seva interconnexió). Però alhora, aquesta estratègia permetria explotar 
al màxim la interconnexió entre objectius per tal de buscar efectes colaterals potenciadors 
entre ODS, fet que milloraria l’eficàcia, eficiència i resultat de les accions. 

Aquesta lògica se sosté si s’entén que els ODS depenen un dels altres per la seva 
consecució. Per contra, si es persegueixen els objectius de manera aïllada es corre el risc 
d’obtenir efectes contraproduents en els altres. Per exemple, si s’usa el carbó per millorar 
l’accés a l’energia de la població (ODS 7), alhora s’estaria accelerant el canvi climàtic i 
incrementant l’acidesa dels oceans, fets que van contra els ODS 13 i 14. D’altra banda, si es 
prenen accions en pro de l’educació de les nenes en àmbits on estan més marginades (ODS 
4), al mateix temps s’estarà millorant la salut de les mares en un futur (part de l’ODS 3) i 
contribuint a la igualtat entre generes (ODS 5). La diferencia entre ambos exemples radica 
en la coherència alhora de dissenyar la política d’accions. 
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Per tant, si es tracta de posar la coherència al centre de la estratègia i la política d’accions, 
es necessita una rúbrica a la qual atendre per pensar sistemàticament davant les eventuals 
interaccions entre objectius, i així identificar de manera senzilla quins objectius i accions és 
més fàcil que es complementin entre sí i, per contra, quins requeriran més atenció i cautela 
alhora d’abordar-los, fet que pot portar a ponderar d’interessos i a negociar polítiques. 

Així, l’esmentada escala de valors d’interaccions naix amb l’objectiu de servir a la 
construcció de criteris d’actuació a l’hora de dissenyar les accions i les estratègies a seguir 
per aconseguir els objectius, de tal manera que, durant el procés de confecció, serveixi de 
guia per organitzar idees i prioritats. L’escala hauria de servir per ajudar a la formulació 
d’accions, però també per identificar estratègies per minimitzar interaccions negatives 
entre objectius i maximitzar les positives. 

 

Taula 4.8. Possibles influències d’una acció adreçada a assolir un ODS sobre altres ODS 

Interacció Nom Explicació 
+3 Indivisible Intrínsecament vinculat a la consecució d’un altre objectiu. 

+2 Reforçant Ajuda directament a aconseguir un altre objectiu. 

+1 Propiciant Crea condicions optimes per la consecució d’un altre 
objectiu. 

0 Neutre Sense interaccions positives o negatives significatives. 

-1 Limitativa Limita les opcions d’aconseguir un altre objectiu. 

-2 Contrarestant Xoca amb la consecució d’un altre objectiu. 

-3 Impeditiva Fa impossible la consecució d’un altre objectiu. 

Adaptació de ‘Map the interactions between sustainable Development Goals’. Nilsson, Griggs & 
Visbeck. Nature vol. 534. 2016 

 

La proposta del present pla és traslladar aquesta eina dissenyada pel mapeig d’interaccions 
entre polítiques destinades a la consecució dels ODS al mapeig d’interaccions entre 
polítiques i accions destinades a assolir els objectius específics del pla. 

Aquesta proposta es recolza i cobra sentit en la concepció de que per una banda els 
objectius específics del pla estan interconnectats de la mateixa manera que ho estan els 
ODS. Això és pel simple fet que tots ells responen a l’objectiu de mitigar l’impacte negatiu 
de les accions de la URV en vers al medi ambient. I per altra, en  el fet que, degut a les 
interconnexions entre objectius, el pla només es podrà desenvolupar amb tot el seu 
potencial i abast si s’aborden els seus objectius de manera transversal, sistèmica i coherent 
entre ells. 
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Aplicació pràctica 

L’escala preveu set tipus d’interaccions, des de la més positiva (+3) fins la més negativa. Per 
una posada en pràctica adequada es recomana començar el mapeig des de l’objectiu 
específic concret que es pretengui assolir i plasmar en l’escala les eventuals interaccions 
amb els demés objectius que podrien tenir les accions proposades per la consecució del 
primer. Les interaccions positives donen lloc a oportunitats de construcció d’estratègies 
comunes entre objectius. En canvi, les interaccions negatives presenten escenaris en que 
s’hauran de fer balanços d’interessos i compensacions entre objectius. 

Exemple: 

Taula 4.9. Possibles influències de l’objectiu específic OE37. Promoure jornades i congressos 
ambientals sobre altres objectius específics. 
Interacció Nom Explicació Exemple 

+3 Indivisible Intrínsecament vinculat a la 
consecució d’un altre 
objectiu. 

L’organització de jornades ambientals 
està intrínsecament lligada a l’OE 41 
de divulgació del coneixement en 
sostenibilitat a la ciutadania 

+2 Reforçant Ajuda directament a 
aconseguir un altre objectiu. 

Els congressos ambientals són 
oportunitats per promoure la 
participació de la comunitat 
universitària (OE 27). 

+1 Propiciant Crea condicions optimes per 
la consecució d’un altre 
objectiu. 

Mitjançant jornades ambientals es 
creen condicions optimes per 
promoure el voluntariat en 
l’organització (OE 28). 

0 Neutre Sense interaccions positives 
o negatives significatives. 

Les accions per aquest objectiu no 
tenen implicació aparent amb l’OE 45 
de designar una persona coordinadora 
del pla. 

-1 Limitativa Limita les opcions 
d’aconseguir un altre 
objectiu. 

Depenent de la modalitat de congrés 
que es pensi, OE23 de sostenibilitat 
dels actes es pot veure limitat. 

-2 Contrarestant Xoca amb la consecució d’un 
altre objectiu. 

Si les jornades son de nivell nacional o 
internacional, la seva organització pot 
xocar amb els OE 17 i 18 referents al 
transport privat a base combustibles 
fòssils i els viatges en avió. 

-3 Impeditiva Fa impossible la consecució 
d’un altre objectiu. 

Si el congrés es íntegrament 
presencial, s’estarà anant en contra 
del OE 24.   
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Per últim, és necessari fer unes consideracions finals a tenir en compte a l’hora d’aplicar 
l’escala. Primerament s’ha de considerar si un efecte o una omissió en qüestió  es reversible 
o no. Per exemple, no garantir el subministrament elèctric amb certificació d’origen 
renovable durant el període 2021-2030 (OE 8), pot derivar en la impossibilitat d’aconseguir 
l’OE 10 d’eliminar el consum de combustibles fòssils als edificis. En canvi, no promoure 
hàbits de consum responsable, sostenible i saludable (OE 30) pot suposar efectes contraris 
en l’OE 21 de minimitzar el consum de recursos i millorar la gestió dels residus (OE 21), però 
són efectes reversibles. 

En segon lloc, cal preguntar-se si la interacció es produeix en ambdues direccions. Per 
exemple, l’OE 35 de formar professionals sensibles a la causa climàtica pot derivar en una 
consecució de l’OE 32 de crear nous espais verds exteriors amb criteris de biodiversitat, 
però no succeeix el mateix a la inversa. 

Tercer, si la interacció es molt marcada o no. Això té importància a l’hora de considerar si 
eventuals interaccions negatives són tolerables o no, depenent si l’efecte negatiu es 
produeix a gran escala o no. Prenent l’exemple de la taula, si el congrés organitzat té poca 
presencia internacional presencial, l’impacte negatiu en l’OE 18 podria ser tolerable. 

Quart, la certesa amb la que es produirà l’acció. Cal recordar que s’està treballant amb una 
eina de predicció i que, per tant, sempre hi ha un punt d’incertesa present. 

Per últim i en cinquè lloc, no sempre serà necessari recórrer a la taula per actuar en un 
sentit determinat. Si bé és cert que els objectius estan interrelacionats, també existeixen 
moltes àrees d’actuació neutre que es poden detectar a simple vista sense haver de 
recórrer a l’escala de valors. Les accions per la consecució de l’OE 1 referent a mantenir la 
comptabilitat d’emissions i adaptar-la a variacions normatives o l’OE 5 pel que fa a la 
monitorització del consum d’energia i aigua, difícilment entraran en conflicte amb 
qualsevol altre objectiu i els seus efectes potenciadors objectivament detectables. 
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Taula resum dels objectius del Pla de Sostenibilitat Ambiental i Acció Climàtica 2021-2030   
OBJECTIUS CENTRALS 

Àmbit Codi Objectiu Indicador/s Fita/Compromís 2030 

Emissions 
GHG OC1 Reduir en un 60% les emissions de gasos 

amb efecte hivernacle respecte a 2005 

Tones de CO2eq emeses respecte a 2005 
(segons inventari d’emissions URV) 

Emissió de 5.950 Tones de CO2eq 
(40% del valor de 2005) 

Reduint:  
• 809 T de CO2eq derivades de consum de 

gas natural 
• 2 T de CO2eq derivades del consum 

d’aigua 
• 214 T de CO2eq derivades d’emissions 

fugitives de gasos refrigerants 
• 2.123 T de CO2eq derivades de la 

mobilitat diària 
• 162 T de CO2eq derivades de la mobilitat 

per assistir a esdeveniments acadèmics 
i científics 

Biodiversitat OC2 10% de les zones verdes dels campus 
destinades a promoure la biodiversitat 

Metres quadrats de zones verdes 
adreçats a la biodiversitat local 

10.000 m2 de zones verdes per la 
biodiversitat 

• estructures de connexió ecològica entre 
zones verdes de cada campus 

• models de quantificació de biodiversitat 
urbana basats en ciència ciutadana 

• anàlisi dels efectes de la cadena de 
subministrament i accions a OE22 

• promoció de la biodiversitat al territori 
a OE40 i OE41 
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OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Àmbit Codi Objectiu Indicador/s Fita/Compromís 2030 
Comptabilitat 
d’emissions OE 1 Mantenir la comptabilitat d’emissions i 

adaptar-la a variacions normatives 
Nombre de fonts incloses a la comptabilitat/ total de 
fonts identificades a la URV El més proper possible a 1 (100%) 

OE 2 
Incorporar les emissions derivades de consum 
de gasos refrigerants HFC, de mobilitat laboral i 
de la gestió dels residus generats 

Disponibilitat de dades completes del consum anual de 
gasos refrigerants, la mobilitat per assistir a 
esdeveniments acadèmics i científics i la producció anual 
de residus 

Disponibilitat completa 

OE 3 
Desenvolupar les eines per poder 
comptabilitzar les emissions derivades dels 
bens i serveis consumits a la universitat 

Nombre de béns i serveis amb dades anuals completes 
que permetin el càlcul d’emissions El major nombre possible 

OE 4 

Establir mecanismes de compensació per les 
emissions de GHG no reduïdes i analitzar les 
oportunitats de compensació basades en 
accions pròpies 

Actuacions de la URV reconegudes com a compensadores 
d’emissions de GHG El major nombre possible 

Quantitat de GHG compensats mitjançant les actuacions 
pròpies 

El màxim possible de totes les emissions 
que no puguem reduir 

Quantitat de GHG compensats mitjançant mercat 
voluntari de crèdits de carboni 

Zero, o el mínim possible per poder 
assolir la fita d’emissions OC1 
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Àmbit Codi Objectiu Indicador/s Fita/Compromís 2030 
Energia, aigua i 
edificacions 

OE 5 Monitoritzar a temps real els consums d’energia i 
aigua a tots els edificis i campus 

Edificis amb monitoratge elèctric a temps real (% de 
superfície construïda dels edificis monitoritzats respecte 
a total de la URV) 

100% 

Consum elèctric monitoritzat respecte a consum 
facturat per subministradores 100% 

Consum d’aigua monitoritzat respecte a consum 
facturat per subministradores 100% 

OE 6 
Controlar de forma centralitzada les instal·lacions 
de climatització i il·luminació d’espais comuns a 
tots els edificis i campus URV 

Edificis amb control centralitzat de climatització 
(percentatge de superfície construïda dels edificis 
equipats amb aquest control respecte a total de la URV) 

100% 

Edificis amb control centralitzat d’il·luminació de zones 
comunes (percentatge de superfície construïda dels 
edificis equipats amb aquest control respecte a total de 
la URV) 

100% 

OE 7 
Estalviar en energia en el consum dels edificis 
millorant un 50% els consums unitaris per 
superfície 

Consum anual d’energia final per metre quadrat 
construït (consum expressat en kWh/m2 com a suma 
directa de la ràtio per electricitat i la ràtio per gas 
natural) 

85 kWh/m2/any (energia final) 

OE 8 
Garantir el subministrament elèctric amb 
certificació d’origen renovable durant el període 
2021-2030 

Quantitat d’electricitat consumida per la URV amb 
certificació d’origen renovable respecte a la quantitat 
total consumida 

100% 

OE 9 Assolir un autoconsum de fonts renovables 
d’almenys un 35% per l’any 2030 

Quantitat d’electricitat produïda per les instal·lacions de 
generació renovable pròpies de la URV (kWh/any) 4.400.000 kWh/any 

Percentatge d’electricitat produïda per les instal·lacions 
de generació renovable pròpies de la URV respecte al 
total d’energia elèctrica consumida 

35% 

OE 10 Eliminar el consum de combustibles fòssils als 
edificis 

Quantitat de gas natural consumit als edificis URV 
(kWh/any) 0 kWh/any 

Percentatge de gas consumit respecte al consum 
registrat a 2019 (4.434.000kWh) 0% 
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Àmbit Codi Objectiu Indicador/s Fita/Compromís 2030 
Energia, aigua i 
edificacions OE 11 Reduir el consum d’aigua millorant un 30% el 

consum per estudiant i any 
Consum anual d’aigua per estudiant matriculat (grau i 
màster) (litres/estudiant) 3.370 litres/estudiant/any 

OE 12 Aprofitar un 30% de les aigües pluvials dels 
edificis dels campus 

Cobertes equipades amb sistemes de recollida i 
magatzematge d’aigües pluvials (respecte al total de 
superfície de cobertes dels edificis URV) 

30% 

OE 13 Reduir un 50% les emissions derivades del 
consum de gasos refrigerants 

CO2 equivalent a les fuites de gasos refrigerants 
registrades durant l’any (tones de CO2eq/any) Inferior a 213 Tones de CO2eq/any 

OE 14 
Garantir els criteris de sostenibilitat en el disseny 
i la construcció de nous edificis i la reforma 
d’edificis existents 

Nombre de edificis nous i de reformes que han vist el 
seu projecte arquitectònic i d’instal·lacions revisat amb 
criteris de sostenibilitat (actuacions amb projecte 
revisat/actuacions totals) 

100% 

OE 15 Realitzar auditories de sostenibilitat periòdiques 
de tots els edificis 

Nombre de edificis que han estat sotmesos a una 
auditoria de sostenibilitat (edificis auditats/edificis 
totals URV) 

100% 

OE 16 Garantir els criteris de sostenibilitat en l’ocupació 
del territori 

Projectes constructius o d’urbanització que inclouen un 
estudi d’optimització en l’ocupació del sol (projectes 
amb estudi/projectes totals URV) 

100% 

Àmbit Codi Objectiu Indicador/s Fita/Compromís 2030 
Mobilitat 

OE 17 
Disminuir un 20% la quota modal del transport 
privat motoritzat amb combustibles fòssils de la 
comunitat universitària 

Persones de la URV que es desplacen amb 
vehicle privat de combustible fòssils a la URV 
(percentatge obtingut d’enquestes) 

41,6% (-20% respecte a la dada de 2017) 

OE 18 Reduir un 30% els viatges en avió per activitats 
acadèmiques i científiques 

Quilòmetres recorreguts en avió per la comunitat 
URV per assistir a activitats acadèmiques i 
científiques 

Inferior a 3.750.000 km 

OE 19 Crear i implantar un nou Pla de Mobilitat de la URV 
Existència del Pla de Mobilitat URV Pla redactat i implantat 
Nombre d’actuacions realitzades a partir del Pla 
de mobilitat URV El major nombre possible 

OE 20 Garantir que la flota URV és d’emissió zero Vehicle URV amb propulsió d’emissió zero Sí, durant 20221-2030 
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Àmbit Codi Objectiu Indicador/s Fita/Compromís 2030 
Organització 

OE 21 Minimitzar el consum de recursos i millorar la 
gestió dels residus 

Quantitat de residus urbans recollits als campus 
(kg/any de cada fracció) i qualitat (expressada 
com a percentatge d’impropis dins de cada 
fracció) 

La menor quantitat possible amb la major 
qualitat 

Tipologies de recursos sobre les que s’estableix 
un control de consum (número) El major nombre possible 

OE 22 Incrementar la compra i la contractació 
ambientalment i socialment responsable 

Nombre de licitacions revisades per incorporar 
criteris de sostenibilitat ambiental i relació 
respecte al total de licitacions anuals de la URV 
(número i percentatge respecte al total) 

100% 

OE 23 Millorar la sostenibilitat dels actes institucionals i 
les celebracions 

Nombre d’esdeveniments que incorporen criteris 
de sostenibilitat ambiental segons la guia URV  
(número i percentatge respecte al total 
d’esdeveniments) 

100% 

OE 24 Incrementar la digitalització de l’activitat i explorar 
el teletreball 

Nombre de jornades de treball teletreballades 
per persones treballadores de la URV (número i 
percentatge respecte al total) 

Sense definir 

Nombre de dies lectius realitzats mitjançant 
docència no presencial a la URV (número i 
percentatge respecte al total) 

Sense definir 
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Àmbit Codi Objectiu Indicador/s Fita/Compromís 2030 
Comunitat i 
sensibilització 

OE 25 Convertir els campus en un entorn actiu en l’acció 
climàtica 

Nombre d’actuacions climàtiques i de 
biodiversitat realitzades a cada campus (número) 10 actuacions actives a cada campus 

Nombre d’actuacions climàtiques i de 
biodiversitat realitzades a cada campus 
participades per la comunitat URV  (número) 

2 actuacions actives a cada campus 

OE 26 Incloure aspectes climàtics i de sostenibilitat en la 
formació del personal URV 

Nombre de persones treballadores de la URV que 
han realitzat activitats formatives sobre 
sostenibilitat ambiental (número i percentatge 
respecte al total d’esdeveniments) 

100% 

Mitjana d’activitats realitzades per les persones 
treballadores de la URV (activitats per persona) Sense definir. El major nombre possible 

OE 27 Promoure la participació de la comunitat en 
accions i decisions ambientals 

Nombre de persones de la URV que han assistit a 
realitzat activitats sobre sostenibilitat ambiental 
(número i percentatge respecte al total de 
comunitat URV) 

5% de la comunitat 

Grups de treball i comissions generadors de 
propostes ambientals (número) 4 grups 

OE 28 Promoure el voluntariat ambiental 

Nombre de programes de voluntariat ambiental 
actius durant el curs (número) 4 programes 

Nombre de persones de la URV voluntàries 
ambientals (número i percentatge respecte al 
total de comunitat URV) 

1% de la comunitat 

OE 29 Desenvolupar eines i accions de comunicació 
específiques del Pla 

Nombre de campanyes i missatges adreçats a la 
comunitat (número) Sense definir. El major nombre possible 

OE 30 Promoure hàbits de consum responsable, 
sostenible i saludable 

Nombre de campanyes sobre consum 
responsable, sostenible i saludable adreçades a 
la comunitat (número) 

Sense definir. El major nombre possible 
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Àmbit Codi Objectiu Indicador/s Fita/Compromís 2030 
Biodiversitat i 
naturalització 

OE 31 Adaptar els espais verds existents als campus per 
atreure biodiversitat 

Nombre d’espais verds (i superfície) modificats 
seguint criteris de biodiversitat urbana durant el 
curs (número i metres quadrats) 

Espais a tots els campus sumant 10.000 m2. 

Percentatge de superfície verda destinada a la 
promoció de la biodiversitat urbana) 10% de les zones verdes 

OE 32 Crear nous espais verds exteriors amb criteris de 
biodiversitat 

Nombre d’espais verds de nova creació 
construïts (i superfície) seguint criteris de 
biodiversitat urbana durant el curs (número i 
metres quadrats) 

Sense definir. El major nombre possible 

OE 33 Naturalitzar l’interior dels edificis seguint 
plantejaments biofílics 

Nombre d’espais de treball i zones d’estudi a que 
s’ha ofert la possibilitat d’incorporar plantes al 
seu entorn (número) 

Sense definir. El major nombre possible 

Número de plantes distribuïdes (número) Sense definir. El major nombre possible 

OE 34 Eradicar espècies invasores dels campus Nombre de campanyes de detecció d’espècies 
invasores als campus (número) Sense definir. El major nombre possible 
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Àmbit Codi Objectiu Indicador/s Fita/Compromís 2030 
Sostenibilitat 
curricular i de la 
recerca 

OE 35 Garantir la formació de professionals preparats i 
sensibles en matèria de sostenibilitat 

Nombre graus que compten amb continguts 
sobre sostenibilitat ambiental, biodiversitat o 
acció climàtica (número i percentatge respecte al 
total) 

100% 

Nombre postgraus que compten amb continguts 
sobre sostenibilitat ambiental, biodiversitat o 
acció climàtica (número i percentatge respecte al 
total)   

100% 

OE 36 Activitats docents i d’investigació en sostenibilitat a 
la pròpia universitat 

Nombre de pràctiques adreçades a la millora de 
la sostenibilitat ambiental del campus durant el 
curs (número) 

Sense definir. El major nombre possible 

Nombre de TFG adreçats a la millora de la 
sostenibilitat ambiental del campus durant el 
curs (número) 

5 per curs 

Nombre de TFM adreçats a la millora de la 
sostenibilitat ambiental del campus durant el 
curs (número) 

5 per curs 

OE 37 Promoure jornades, congressos i esdeveniments de 
temàtica ambiental 

Nombre de jornades i esdeveniments sobre 
sostenibilitat ambiental realitzats durant el curs 
(número) 

Nombre d’esdeveniments creixent i estable 

OE 38 Renunciar a projectes de recerca que incrementin 
l’impacte sobre el clima i els ecosistemes 

Nombre de projectes identificats com a 
potencials causants d’increment en l’impacte 
climàtic o sobre els ecosistemes (número) 

Zero, des de 2021 fins 2030 

OE 39 

Aportar el coneixement de la comunitat científica 
per a desenvolupar les millors solucions davant 
l’emergència climàtica i per la recuperació del medi 
ambient 

Nombre de publicacions relacionades amb l’acció 
climàtica (número) Sense definir. El major nombre possible 

Nombre de grups de recerca i d’investigadors/es 
treballant en projectes relacionats amb l’acció 
climàtica (número) 

Sense definir. El major nombre possible 
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Àmbit Codi Objectiu Indicador/s Fita/Compromís 2030 
Territori 

OE 40 
Exportar les actuacions incloses al Pla a altres 
administracions, empreses, institucions i entitats 
del territori 

Nombre d’activitats d’intercanvi de coneixement 
organitzades relacionades amb l’acció climàtica 
(número) 

Sense definir. El major nombre possible 

Nombre d’activitats externes  d’intercanvi de 
coneixement relacionades amb l’acció climàtica 
en que es participa (número) 

Sense definir. El major nombre possible 

OE 41 Divulgar el coneixement en sostenibilitat ambiental 
a la comunitat 

Nombre d’activitats organitzades sobre acció 
climàtica adreçades a la població (número) Sense definir. El major nombre possible 

Àmbit Codi Objectiu Indicador/s Fita/Compromís 2030 
Governança i 
recursos OE 42 Incloure la sostenibilitat i l’acció climàtica al codi 

ètic 
Sostenibilitat com a principi ètic inspiradors de la 
vida universitària Compliment 

OE 43 Publicar la comptabilitat anual d’emissions GHG i 
comunicar-la al Claustre 

Publicar anualment la memòria d’emissions de 
gasos d’efecte hivernacles derivades de l’activitat 
URV 

Compliment 

Presentar anualment al Claustre la memòria 
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle Compliment 

OE 44 
Assignar recursos suficients a la sostenibilitat 
ambiental i acció climàtica en els pressupostos URV 
i retre comptes  

Pressupost anual destinat al Pla de Sostenibilitat 
Ambiental i Acció Climàtica 2021-2030  Suficient i creixent 

Recursos humans destinats al Pla de 
Sostenibilitat Ambiental i Acció Climàtica 2021-
2030 

Suficient i creixent. Més de 1 persona 

Comptabilitat i traçabilitat de les despeses del Pla Compliment 

OE 45 Designar una persona coordinadora del Pla Persona coordinadora del Pla de Sostenibilitat 
Ambiental i Acció Climàtica 2021-2030   Compliment 

OE 46 Participar en xarxes nacionals i internacionals per 
la sostenibilitat 

Nombre de xarxes de sostenibilitat ambiental en 
que participa la URV Sense definir. El major nombre possible 

Nombre de declaracions sobre sostenibilitat 
ambiental a que s’adhereix la URV Sense definir. El major nombre possible 
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LÍNIA 1: EFICIÈNCIA I ESTALVI ENERGÈTIC
Codi Actuacions Indicador Fitxa Objectiu Valors a 31 de desembre de 2021

Núm. edificis on s'ha instal·lat/any 2 edificis/any
Proporció d'edificis on s'ha instal·lat el sistema de 
monitorització respecte del total

50% dels edificis monitoritzats el 2015

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

Percentatge d’edificis nous en què s’apliquen els 
criteris.

100% d’edificis nous. 100% (1 de 1 edificis)

1.3
Auditories arquitectonico-energètiques dels 
edificis existents.

Núm. De centres on s’ha fet auditoria 8 centres auditats el 2020. 1 centre (Campus Catalunya)

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

% d’ordinadors configurats per reduir el consum 100% d’ordinadors configurats el 2012 100% d’ordinadors configurats el 2020

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

% de Campus on es fan estratègies de concentració 
d’usos.

100% dels campus amb estratègies de 
concentració d’usos

100% dels campus amb estratègies de 
concentració d’usos

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

Estalvis aconseguits en els diferents campus
20% d’estalvi energètic el 2020 respecte 
el 2005.

0% d'unitats funcionals corresponsables dels 
seus consums energètics i d'aigua
36% d'estalvi energètic per unitat de 
superfície el 2019 respecte a 2005

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

Núm. de campanyes / any Una campanya/any Mínim dues campanyes per any

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

Electricitat: 81% (24 de 42 edificis)
Gas natural: 0% (0 de 42 edificis) 
Aigua: 17% (7 de 42 edificis)

SEGUIMENT DELS INDICADORS DEL PLA D'ACCIÓ 2011-2015 (PRORROGAT FINS 2020)



LÍNIA 2: REDUCCIÓ DE L'IMPACTE CLIMÀTIC DE LA MOBILITAT UNIVERSITÀRIA
Codi Actuacions Indicador Fitxa Objectiu Valors a 31 de desembre de 2021

2.1 Implantar el Pla de mobilitat de la URV.
Proporció de mesures implantades respecte del 
total de mesures previstes en aquesta línia 100% de mesures implantades el 2020 71%

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

Plans de Mobilitat dels 2 Campus fets el 
2015.

50% (Fet a Campus Terres de l'Ebre. Sense fer 
a Baix Penedès)

2.3 Gestor de mobilitat. Creació de la figura del gestor de mobilitat
Creació de la figura del gestor de 
mobilitat abans de 2015.

0% Sense crear la figura de gestor de 
mobilitat a 2020

2.4 Descomptes en les tarifes de transport públic.
Percentatge de persones (PDI, PAS i estudiants) de 
la URV amb títol de descompte. Un 30% dels usuaris totals el 2020

46% a 2019 (3.233 persones amb targeta URV-
ATM de 7.015 usuàries potencials)

2.5 Política d’aparcaments sostenible. Zones d’aparcament de Campus regularitzades 3 Campus regularitzats el 2015

100% (4 de 4) dels campus amb aparcament 
propi amb places reservades per motos i 
bicicletes.
0% dels aparcaments amb politiques de 
restricció i reducció de places

2.6
Pantalles informatives dels horaris de 
transport públic en temps real. Núm. de pantalles instal·lades

4 pantalles d’informació instal·lades el 
2011.
Aconseguir que la informació mostrada 
sigui en temps real el 2013

6 pantalles instal·lades.
Informació parcial a temps real.

2.7
Coordinació permanent amb l’ATM del Camp 
de Tarragona. Núm. de reunions URV-ATM/any 2 reunions/any

5 reunions tècniques anuals de mitjana 
(presencials i virtuals)

2.8
Divulgar i sensibilitzar sobre els modes de 
transport més sostenibles. Núm. de campanyes / any Una campanya a l’any.

2 campanyes permanents: en bici a la URV i 
transport públic interurbà + campanyes 
puntuals per compartir cotxe i bus urbà



LÍNIA 3: COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ AMBIENTAL
Codi Actuacions Indicador Fitxa Objectiu Valors a 31 de desembre de 2021

3.1
Identificar els beneficis ambientals derivats del 
Pla.

Número de dades ambientals susceptibles de ser 
notícia Sense objectiu establert

3.2
Planificar a nivell procedimental la 
comunicació del Pla.

Definició del procediment i col·laboració entre 
Gabinet de
Comunicació i responsable de Gestió Ambiental Sense objectiu establert

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

Creació de l’apartat web i nº de visites dels primers 
mesos de
funcionament

Crear l’apartat web durant el primer 
semestre de l’any 2012

Web de medi ambient urv.cat/mediambient 
creada des de 2012. Activa i amb 
actualitzacions periòdiques

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

Número d’aparicions en els mitjans de 
comunicació.

Roda de premsa (1/any).
Notícies resultats ambientals (3/any, 
mitjans locals; 1/any, mitjans
nacionals; 3/any mitjans ambientals).

Aparicions a premsa local: mitjana 2/any
Aparicions a premsa nacional i mitjans 
ambientals: inferior a 1/any

3.5
Dissenyar accions de comunicació 
específiques.

Número de materials de comunicació de contingut 
ambiental generats de manera específica.
Incorporació de la memòria ambiental breu a 
l’agenda dels estudiants i els treballadors; i del 
díptic en el material de matriculació.
Participació (núm. de candidatures) en la 
convocatòria del concurs d’idees.

1 memòria ambiental anual en l’agenda 
i/o 1 díptic anual en
material de matriculació i/o material de 
contingut ambiental
descarregable des de la web

Memòria d'emissions GHG anual a la web. 
Díptic informatiu sobre pla de medi ambient i 
emissions a agenda d'alumnes fins 2019. Des 
de 2020 aparició a carpeta alumnes.

3.6
Promoure la participació de la comunitat 
universitària.

Per exemple, número de seguidors del perfil de 
Medi Ambient del
twitter de la URV Sense objectiu establert

Compte twitter sense activitat seguint 
directiva de Gabinet de Comunicació de 2013

3.7
Incloure criteris ambientals en les edicions i 
publicacions pròpies.

Reducció de cost associat a la reducció de paper 
derivat de la generació de més continguts digitals.
Reducció de cost associat a la minimització del 
material fungible. Sense objectiu establert

Accions del servei de publicacions de 
reducció de tirades, de selecció de paper i 
impressió en proximitat: estalvi anual de 3,7 
tones de fusta, 53.000 litres d'aigua, 25 kg de 
plàstic, 9.500 kWh d'energia i 1 tona de 
CO2eq. 



LÍNIA 4: AMBIENTALITZACIÓ DE L'ORGANITZACIÓ
Codi Actuacions Indicador Fitxa Objectiu Valors a 31 de desembre de 2021

4.1 Recollida sostenible dels residus sòlids urbans
Percentatge de recollida de residus (per
tipologia).

1 campanya de comunicació de la 
recollida selectiva

Contenidors de recollida selectiva distribuits 
segons mapes de producció de residus 
urbans: més del 90% dels espais URV tenen 
contenidors ubicats a menys de 25 metres 
dels punts de producció de residus 
identificats.
5 campanyes de comunicació realitzades fins 
2020. 
2 campanyes de comunicació actives a 2020, 
a més d ela campanya per residsu COVID-19.

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

Reducció del 25% del consum de paper el 
2020 42% de reducció a 2019 (66% a 2020)

% ordinadors configurats a treballar en 2 cares
100% d’ordinadors que tinguin a l’abast 
impressores de 2 cares

100% dels ordinadors tenen a l'abast 
impressores de 2 cares (exceptuant alguns 
ordinadors vinculats a equipaments de 
recerca).

4.3
Sistema de registre del consum de paper i 
tòner.

Percentatge de centres on es registri l’evolució del 
consum de paper. 100% centres amb registre el 2012.

Registre de consum del paper adquirit seguint 
els proveidors homologats de la URV en 
funcionament des de 2011.

4.4
Criteris ambientals en els plecs de condicions 
de les contractes de serveis Percentatge de plecs ambientalitzats /any. 100% plecs ambientalitzats el 2020

Plecs ambientalitzats en l'àmbit de 
manteniments (edificis, instal·lacions, 
jardineria, neteja). Percentatge sobre el total 
de licitacions sense estimar.

4.5
Criteris ambientals en els plecs de condicions 
de la compra de productes Percentatge de plecs ambientalitzats. 100% plecs ambientalitzats el 2020.

Plecs ambientalitzats en l'àmbit de 
subministraments (carpetes, agendes, 
homologació paper)

4.6
Ambientalitzar els actes institucionals i les 
celebracions Actes ambientalitzats / any 20 actes / any el 2020. Dades no disponibles



LÍNIA 5: AMBIENTALITZACIÓ CURRICULAR
Codi Actuacions Indicador Fitxa Objectiu Valors a 31 de desembre de 2021

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

Núm. de projectes i pràctiques /any orientades 
amb aquests aspectes. 5 projectes / any. Sense dades

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

Núm. de càtedres d’empresa d’eficiència o 
sostenibilitat implicades en el Pla /any

5 càtedres d’empresa d’eficiència o 
sostenibilitat implicades en el
pla l’any 2015

1 càtedra implicada: Càtedra URV-Dow de 
Desenvolupament Sostenible

5.3 Promoure jornades i congressos ambientals. Núm. de jornades de sostenibilitat / any 2 jornades / any Sense dades

5.4
Implicar els estudiants en el Pla de medi 
ambient

Participació d’estudiants en la Comissió de Política 
ambiental

6 participacions d’estudiants en reunions 
de la Comissió de
Política ambiental/any 4 participacions durant 2021
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Oficina de Compromís Social URV  

Guia per promoure la salut i la sostenibilitat en l’organització, 
celebració i participació en actes institucionals i acadèmics 

INTRODUCCIÓ 
 

Els esforços que la URV fa per promoure la salut, el 
benestar i la sostenibilitat s’han d’estendre a totes 
les seves activitats i s’han de fer palesos en tots els 
escenaris en què hi sigui present com a institució.  

El Pla de medi ambient de la URV de l’any 2010 va 
assenyalar la necessitat de facilitar les eines per  fer 
més sostenibles els actes institucionals i acadèmics 
que tenen lloc a la nostra universitat, que a més són 
un aparador davant l’entorn social i científic. 

Amb aquesta finalitat, l’any 2013, en el marc de la 
Comissió de Política Ambiental, es va promoure la 
primera guia d’ambientalització dels actes 
institucionals i les celebracions a la URV. 

Des de la creació d’aquella primera guia, tant la URV 
com el món han evolucionat i es fa necessària una 
nova revisió del document amb la perspectiva de 
sostenibilitat del 2020.  

La definició dels 17 objectius de desenvolupament 
sostenible (ODS) de les Nacions Unides l’any 2015, 
l’adhesió de la URV a la Declaració d’emergència 
climàtica l’any 2019, l’aprovació del III Pla d’igualtat 

l’any 2020, l‘aparició de diferents guies de 
sostenibilització d’actes a universitats del nostre 
entorn i del “Manifiesto de Cercedilla para 
reuniones científicas sostenibles”, els treballs duts a 
terme a les xarxes d’universitat saludable en les 
quals participa la URV (US.Cat, REUPS, Xarxa Vives), 
l’aprovació del Codi ètic de la URV i la proposta de 
l’Aurora Travel Codex, introdueixen elements de 
reflexió i discussió que hem volgut recollir en la 
present revisió de la guia. 

La voluntat de millora contínua a la URV i d’adaptar 
el nostre funcionament als requeriments i objectius 
de sostenibilitat actuals i els que puguin aparèixer 
en el futur, fa que aquesta guia sigui un document 
viu, que de ben segur caldrà revisar de nou durant 
els propers anys. 

D’altra banda, la pandèmia de 2020 i les mesures de 
confinament derivades han provocat un canvi de 
perspectiva sobre com es poden organitzar de 
forma virtual tasques, projectes i col·laboracions 
que fins fa ben poc tan sols es preveien en format 
presencial. Aquest canvi de perspectiva es veu 
recollit també en la present revisió de la guia. 
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Oficina de Compromís Social URV  

Guia per promoure la salut i la sostenibilitat en l’organització, 
celebració i participació en actes institucionals i acadèmics 

 

PRINCIPIS 
 
Aquesta guia manté com a referència els principis 
d’anàlisi i acció de la sostenibilitat ambiental de les 
edicions anteriors, com ara el consum energètic i la 
millora de la seva eficiència, la prevenció en la 
generació de residus i la seva gestió, i l’optimització 
del transport, tots adreçats principalment als ODS 
11 (ciutats i comunitats sostenibles), ODS 12 
(producció i consum responsables), ODS 13 (acció 
pel clima) i ODS7 (energia assequible i no 
contaminant). 

El document incorpora nous elements de reflexió 
que pretenen aprofitar les oportunitats que els 
actes institucionals i acadèmics ofereixen per 
contribuir a assolir la resta dels ODS. Així, s’intenta 
fer especial incidència en la salut i el benestar (ODS 
3), la igualtat de gènere (ODS 5), la reducció de 
desigualtats (ODS 10), aliança per aconseguir els 
objectius (ODS 17), tot i que té la voluntat d’abastar 
la resta d’objectius. 

Un principi nou s’afegeix a la concepció general de 
la guia: la corresponsabilitat. La URV és responsable 

de fer els seus esdeveniments el més saludables i 
sostenibles possible, i de fer partícips i encoratjar 
totes les persones assistents a assolir aquestes fites. 

De la mateixa manera, les persones que formem 
part de la URV tenim el compromís d’afavorir la 
sostenibilitat quan participem en actes propis i 
també quan ho fem en actes fora de la nostra 
universitat. La decisió d’en quins actes participem, 
si ho fem en format presencial o virtual, i com ens 
desplacem quan hi hem d’assistir de forma 
presencial pren rellevància en aquesta revisió . 
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Oficina de Compromís Social URV  

Guia per promoure la salut i la sostenibilitat en l’organització, 
celebració i participació en actes institucionals i acadèmics 

 

OBJECTIUS 
 

És necessari que els esforços que la URV fa per 
promoure la salut i la sostenibilitat siguin visibles en 
totes les activitats. Aquest document recull algunes 
recomanacions en aquest sentit, que han de ser 
considerades en congressos, seminaris, reunions, 
esdeveniments esportius, lleure i culturals, entre 
d’altres.  

De la mateixa manera, la participació de les 
persones de la URV en actes organitzats fora de la 
nostra institució també ha de servir per fer palès el 
compromís de la Universitat amb la sostenibilitat. 

Els objectius d’aquestes recomanacions són: 

 Assegurar-se que els actes organitzats i 
celebrats per la URV contribueixen de forma 
positiva a assolir els ODS de les Nacions Unides 
i a fer visible el nostre compromís. 

 Garantir que els actes organitzats i celebrats per 
la URV s’ajustin a la política ambiental vigent. 

 Minimitzar l’impacte ambiental dels actes 
organitzats i celebrats a la URV en el context 

actual d’emergència climàtica, de manera que 
contribueixin a estalviar recursos i d’emissions 
de gasos d’efecte hivernacle (GHG, per les seves 
sigles en anglès: Green House Gases). 

 Fomentar comportaments generadors de 
benestar i promotors de la salut. 

 Garantir que les activitats realitzades són 
inclusives, segures i saludables. 

 Divulgar i promoure els ODS. 

 

Les línies d’actuació sobre les quals s’articulen 
aquestes recomanacions són: 

 Format i desenvolupament dels actes  
 Informació i comunicació sostenibles 
 Restauració i càtering saludables i sostenibles 
 Espais accessibles, inclusius i sostenibles 
 Benestar i pauses actives 
 Mobilitat sostenible 
 Visibilització del compromís URV amb els ODS. 
 Criteris de decisió per l’assistència a actes 

externs i selecció de mitjans de transport 
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FORMAT I 
DESENVOLUPAMENT 
DELS ACTES 
 
Cal que les persones organitzadores dels actes 
institucionals i acadèmics de la URV facin una 
reflexió prèvia respecte al format i el 
desenvolupament de l’acte que es promou, tenint 
en compte les qüestions següents: 

 

És necessari que l’acte es faci en modalitat 
presencial? 

Avui dia eines com la videoconferència permeten en 
molts casos substituir reunions físiques de forma 
eficient, de manera que s’estalvien impactes 
ambientals,  temps de viatge, recursos financers i 
organitzatius. Per als actes que impliquin viatjar a 
llargues distàncies, la participació activa de forma 
remota s’hauria d’oferir per defecte.  

 

Hi ha la possibilitat de combinar modalitat 
presencial amb l’assistència de forma 
remota? 

En els casos en què l’opció triada sigui la presencial, 
hi ha la possibilitat que la presència al lloc de l’acte 
no sigui viable (o necessària) per a algunes 
persones. En aquest cas, cal assegurar la 
disponibilitat d’instal·lacions tècniques i de 
connectivitat adequades que garanteixin la 
participació virtual. Els programes dels actes cal que 
incloguin aquestes participacions remotes i la gestió 
per integrar-les de forma efectiva. 

 

Com es pot assegurar la igualtat de gènere 
en actes i esdeveniments? 

D’acord amb el III Pla d’igualtat de la Universitat 
Rovira i Virgili i la consecució de l’ODS 5 per la 
igualtat de gènere, els actes i esdeveniments que 
s’organitzin a la URV hauran de promoure la 
participació de dones entre les persones expertes, 
convidades i conferenciants en els actes 
institucionals de la URV, dels centres i dels 
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departaments, tot buscant una situació de paritat 
entre homes i dones en el conjunt de persones 
participants. En concret, en línia amb el III Pla 
d'igualtat, caldria incentivar i incrementar la 
participació de dones expertes en actes 
institucionals, com ara les jornades o congressos en 
diferents àmbits disciplinaris que organitzi la URV. 

Quan es tracti de congressos i jornades de recerca, 
caldrà garantir també la presència paritària de 
dones en els actes de difusió de la recerca i 
incrementar el nombre de dones entre persones 
expertes, convidades, ponents i conferenciants a les 
jornades, conferències, congressos, etc. Caldrà tenir 
cura en l’assignació dels temps i horaris 
d’intervenció per emfasitzar i procurar l’equitat. 
També s’haurà de posar especial èmfasi a donar 
visibilitat a les aportacions de les dones al 
coneixement científic, difonent entre la comunitat 
universitària les aportacions de les dones 
científiques. 

Cal assegurar també una participació paritària 
(gènere, categoria acadèmica o professional) en els 
torns de preguntes després de les ponències. 
Seguint indicacions de la Societat Filosòfica 
Britànica: 

 Proposar un espai de reflexió de 3 a 5 minuts al 
final de les ponències per preparar preguntes. 

 Limitar les intervencions a una per persona.  
 Introduir una política de demanar la paraula per 

a una intervenció nova, o una  pregunta de 
seguiment. 

 Començar amb intervencions de persones que 
es trobin al final de la sala. 

 Començar el torn de paraula abans amb dones 
que homes i no seguir-lo en ordre de petició per  
garantir la diversitat d’intervencions 

Com es pot garantir la inclusió de les 
identitats de gènere? 

És necessari que en els esdeveniments de la URV 
s’utilitzi en tot moment un llenguatge inclusiu i 
respectuós amb les identitats de gènere diverses.  

Exemples concrets de mesures que afavoreixin 
aquest llenguatge:  

 Fer possible que cada persona expressi la 
manera en què vol ser tractada, respectant els 
noms i els pronoms amb què vol que se la 
reconegui i que se li adrecin. El tractament de 
“vós” resol aquest punt. 
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 Utilitzar un llenguatge inclusiu en els materials 
de difusió i informació que es reparteixi a les 
persones assistents.  

 Fomentar la presentació de les recerques amb 
exemples que tinguin en compte la diversitat 
sexoafectiva diversa. 

 Informar sobre l’existència del Protocol 
d’assetjament per agressions sexistes i 
lgtbfòbiques de la URV.  

 

INFORMACIÓ I 
COMUNICACIÓ 
SOSTENIBLES 
 

Bona part de les accions de sostenibilització que 
s’incorporen al funcionament habitual dels 
diferents actes requereixen la participació i 
complicitat de les persones assistents, per exemple 
en la selecció del transport, la separació de residus, 
l’acceptació de l’ús de materials reciclats i 
reutilitzables i l’adaptació als criteris d’estalvi i 
eficiència energètica (amb possibles efectes sobre la 
climatització i el confort). 

Per aquest motiu, la informació i la comunicació és 
molt important per transmetre aquesta 
col·laboració necessària del públic assistent i 
participant, i contribuir així al compromís de la URV 
i de l’equip organitzatiu amb la sostenibilitat.  

D’altra banda, l’estratègia d’informació i 
comunicació haurà de ser congruent amb aquesta 
voluntat de sostenibilitat i especialment en la 
selecció dels suports emprats, de manera que haurà 
de reduir l’edició de material imprès i limitar-lo a 
allò estrictament necessari. 

 

 

Difusió prèvia a l’acte 

 Cal aprofitar al màxim la comunicació en suport 
digital (correu electrònic, web, xarxes socials) 
per  difondre qualsevol informació relativa a 
l’acte, bé dirigida al públic participant o bé a les 
persones ponents. 

 S’ha de fer un ús eficient i intel·ligent de la 
distribució d’informació, evitant l’enviament 
massiu de correus electrònics per contribuir a la 
salut digital. 
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 Cal evitar l’edició de targetes d’invitació i l’ús de 
correu convencional, sempre que el protocol ho 
permeti.  

 Quan sigui necessari utilitzar material imprès, 
cal fer-ho en suports reciclats o reutilitzats i 
sempre limitat a la quantitat imprescindible.  

 En qualsevol actuació de comunicació i difusió 
es recomana informar sobre el compromís de la 
URV amb els ODS i, en particular, pel que fa a 
l’organització de l’acte. 

 Es poden aprofitar les inscripcions per recollir 
informació sobre el nombre de persones 
assistents i les necessitats particulars que 
puguin tenir d’accessibilitat, lactància i 
alimentació.  

 Es recomana oferir un apartat dins les 
inscripcions en què es pugin registrar 
observacions respecte als aliments que pugin 
generar conflictes amb la identitat cultural de la 
persona inscrita. Aquests requeriments s’han 
de tenir en compte en la preparació dels 
càterings. 

 La llei d’igualtat requereix obtenir informació 
sobre la variable sexe diferenciant home-dona 
pel que fa a les persones assistents a les 
activitats acadèmiques. Es recomana que en la 
recol·lecció d’aquesta informació s’inclogui la 
possibilitat de reconèixer la diversitat sexual i 

de gènere, com ara deixant un espai en blanc a 
la casella que es demana pel “sexe” de les 
persones perquè cada persona escrigui la 
manera en què vol ser tractada.  

  La Guia per la incorporació de la diversitat 
sexual i de gènere a les universitats catalanes a 
partir de la Llei 11/2014 inclou una mesura que 
diu:  “A.4.2. Utilització́ d’un llenguatge no binari 
en les campanyes i en la comunicació́ 
institucional.” 
 
 

Documentació per al públic assistent 

 Es pot oferir al públic l’opció de descarregar 
tota la informació i documentació necessària en 
suport digital per a portàtils, tauletes i/o 
telèfons. 

 Es pot oferir l’opció d’enviar i obtenir 
automàticament certificats d’assistència i 
participació en format digital. 

 En el cas que es necessiti distribuir material 
imprès en suport reciclat o reutilitzat, es 
tractarà d’unificar-los tots en una sola 
impressió, a doble cara, blanc i negre i en mode 
estalvi de tòner/tinta: programa, llista 
d’assistents, discursos, bloc de notes, etc. 
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 Es pot incloure en la documentació 
proporcionada el compromís explícit de la URV 
amb la sostenibilitat. S’ha d’informar sobre les 
accions que s’han adoptat en l’organització de 
l’acte (documentació en format digital, 
reducció de residus, estalvi energètic, càtering 
saludable amb comerç just i de proximitat) i 
adjuntar la referència als ODS implicats 
directament o indirectament. 

 Cal ajuntar els logos de la URV i dels ODS en tota 
la documentació de producció pròpia. 

 En tots aquells esdeveniments de més d’un dia 
de durada, cal facilitar informació sobre els llocs 
propers, com els espais verds, per tal de 
promoure benestar i salut, o que permetin el 
descans, lleure i la pràctica activitat física, així 
com informació sobre la possibilitat de realitzar 
visites en grup per la ciutat caminant, corrent, 
fent marxa nòrdica o en bicicleta. 
 

Cartelleria 

 Es poden utilitzar pantalles informatives 
disponibles als centres en substitució dels 
cartells en formats tradicionals, sempre que 
sigui possible, incorporant-hi els logos URV-
ODS. 

 Cal imprimir sobre suports reutilitzats o 
reciclats tots els cartells i indicadors necessaris 
per al desenvolupament correcte de l’acte. Cal 
ajustar, de forma prèvia, la quantitat de cartells 
al càlcul de necessitats i imprimir-los 
preferentment en blanc i negre i en baixa 
intensitat de tòner/tinta. 

Acreditacions 

 No es poden utilitzar fundes de plàstic per fer 
les acreditacions sinó cartró o algun altre 
material ecològic o reciclat. Se suggereix la 
utilització de materials que fomentin la 
renaturalització d’espais (per exemple, bombes 
de llavors). 

 En cas que ja es disposi de fundes de plàstic per 
a les acreditacions, es podran utilitzar però 
s’hauran de recollir al final de l’acte per a la 
reutilització posterior. 
 

Material corporatiu 

 Es recomana  distribuir només el material 
estrictament necessari i fomentar el retorn del 
material no utilitzat. 
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 El material corporatiu lliurat durant els actes ha 
d’estar fet amb materials reutilitzats, ecològics 
i reciclats. Cal prioritzar la participació 
d’empreses d’inserció laboral en la confecció i 
de materials provinents de comerç just. Sempre 
se n’ha d’informar de l’origen i ha d’estar 
degudament documentat i certificat. 

 Es recomana que el material corporatiu tingui 
una aplicació addicional, per afavorir que el 
públic assistent el conservi i el reutilitzi. 
 

RESTAURACIÓ I 
CÀTERING SALUDABLES 
I SOSTENIBLES 
 

En alguns actes de la URV, es contracten empreses 
de càtering per donar servei de begudes i menjar 
durant les pauses i les cloendes.  

Cal garantir la contractació pública socialment 
responsable, prioritzant els serveis d’empreses amb 
finalitats socials, més properes als campus de la URV 
i que disposin de menjar saludable i de proximitat. 

L’ambientalització dels actes implica 
necessàriament aplicar criteris de sostenibilitat en 
aquests serveis, tant pel cost ambiental directe que 
poden arribar a tenir com per coherència amb la 
resta de l’acte. 

 
Dimensionament responsable i sostenible 
del càtering 

 La quantitat de menjar ofert en el càtering s’ha 
d’adequar al nombre d’assistents. Es recomana 
tenir prevista la donació a una entitat d’acció 
social en el cas que es generin excedents. 

 
Facilitar productes de proximitat i de 
temporada o de comerç just, prioritzant 
l’alimentació saludable i respectuosa amb 
les identitats culturals 

 En l’oferta del càtering s’haurien d’incloure 
productes de comerç just, producció local i de 
temporada, tot indicant-ne la procedència i les 
baixes emissions associades al transport 
mitjançant rètols. (Cal tenir en compte els 
productes de temporada recomanats a 
l’annex.) 
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 S’han de prioritzar els aliments no envasats i 
que no incloguin l’ús de material plàstic o altres 
materials no biodegradables o reutilitzables. 

 Cal preveure necessitats alimentàries 
particulars del públic assistent, especialment 
pel que fa a al·lèrgies i intoleràncies (es 
demanarà aquesta informació a la inscripció). 
Els aliments oferts han d’indicar el contingut en 
al·lèrgens coneguts i de més incidència. 

 També cal preveure les necessitats de 
productes alimentaris compatibles amb les 
identitats culturals de les persones assistents. 

 Les persones que atenguin el càtering han 
d’haver rebut la formació necessària per evitar 
la contaminació creuada en el cas de menjars 
especials, per exemple persones amb celiaquia. 

 S’ha de disposar d’un espai de lactància per a 
aquelles persones que ho hagin indicat a la 
inscripció. 

 

Recomanacions per a un àpat saludable 

 Es recomana escollir preparacions 
gastronòmiques suaus, lleugeres i en racions 
petites per evitar el malbaratament d’aliments.  

 Cal distribuir aigua en quantitats suficients i 
accessible a tot arreu, limitant l’ús de plàstics i 

de materials no reutilitzables o no 
biodegradables. Cal evitar les begudes 
alcohòliques i les ensucrades. 

 Es pot deixar fruita a l’abast de tothom durant 
tot l’acte. 

 Cal incloure-hi sempre alguna opció sense 
productes d’origen animal (carn, peix, 
productes lactis i ous). 

 Cal preveure opcions sense gluten i propostes 
adaptades a les intoleràncies i al·lèrgies 
alimentàries que s’hagin registrat a les 
inscripcions. 

Alguns exemples d’aliments que es poden 
servir als àpats 

 Pa integral (fresc o torrat) amb tomaca i oli 
d’oliva verge. 

 Entrepans amb pa integral farcits amb truita 
(patata, carbassó, espinacs), sardines, seitons, 
escalivada, enciam i tomaca a rodanxes, olivada 
o hummus. 

 Fruita fresca sencera i de temporada. També 
pot ser trossejada, com a macedònies, 
broquetes o bé peces menudes i rentades que 
es puguin menjar directament sense necessitat 
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de pelar (cireres, maduixes, albercocs, raïm o 
prunes).  

 Fruita seca i dessecada sense sal ni sucre afegits 
com ara ametlles, nous, avellanes, prunes 
seques, panses, orellanes.  

 Productes lactis sense sucres afegits: llet, 
iogurts i formatge fresc.  

 Aliments d’origen vegetal: hummus amb 
bastonets de carbassó, pastanaga o cogombre.  

 Amanides de diversos tipus d’hortalisses, de 
pasta, de llegums. 

 Cremes fredes o calentes. 
 Gaspatxos de fruites i/o verdures. 
 Petites porcions de coques, pizzes, pa amb 

tomaca, amb hummus o amb olivada. 
 Torrades amb tonyina, pebrot i olives. 
 Tomaques amb formatge i olives. 
 Ous farcits. 
 Carpaccio de salmó o carns blanques. 
 Petites porcions de paelles, fideus rossos, 

rissotos, carn rostida (limitant el consum de 
carn vermella). 

 Formatges de diversos tipus. 
 Olives. 
 Canapès de salmó o alvocat. 
 Cassoletes de fruita. 
 Galetes de civada. 

 Batuts de fruita fresca. 
 Xips de plàtan, kale, etc. 
 Sushi. 
 Infusions. 

 

Reducció de residus i promoció del reciclatge  

Cal evitar la generació de residus i separar-los 
adequadament: 

 Les begudes se serviran amb envasos de gran 
volum (per evitar envasos individuals). En el cas 
que no sigui possible, es recomana emprar 
envasos de vidre reutilitzables o, com a última 
opció, envasos reciclables. Cal evitar l’ús de 
llaunes, brics i botelles de plàstic.  

 Es recomana emprar plats, gots i coberts 
reutilitzables. 

 El parament de taula hauria de ser de roba i 
evitar estris d’un sol ús. 

 Cal que  per rentar plats, gots, coberts i 
paraments de taula es facin servir detergents 
certificats com a no nocius per a la salut i el 
medi ambient. 

 Es dotarà d’infraestructura necessària l’espai on 
es faci el càtering per afavorir la correcta 
recollida selectiva dels residus generats. 
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 S’ha de garantir que la neteja posterior de 
l’espai, si és càrrec del servei de càtering, sigui 
ambientalment respectuosa. 

 Les persones que atenguin el càtering hauran 
rebut la formació necessària en matèria de 
classificació de residus per garantir la correcta 
separació de les fraccions reciclables. En el cas 
(no desitjat) que hi hagi excedent de menjar,  la 
recol·lecció s’ha de realitzar en les condicions 
d’higiene i seguretat per permetre’n 
l’aprofitament. 
 

Selecció dels espais per oferir el càtering 

 Es recomana que l’espai on s’ofereixi el càtering 
sigui diferent de la seu de celebració de l’acte.  

 Es recomana l’ús d’espais oberts sempre que 
sigui possible, amb llum i ventilació natural, i 
prou ampli per garantir la disponibilitat de 
seients. S’han de preveure les necessitats de 
persones amb capacitats diverses. 

 

Subministrament d’aigua durant les sessions 

 Les begudes s’han de servir des d’envasos de 
gran volum (per evitar envasos individuals), 
amb ampolles i gots de vidre. 

 S’han de promoure els punts saludables de 
subministrament d’aigua per al públic assistent. 

 

Servei de restauració 

 En el cas que es prevegi algun dinar o sopar en 
restaurants, es recomana escollir els més 
propers a la seu de l’acte per facilitar la 
mobilitat i garantir que siguin accessibles. 

 Es recomana prioritzar aquells restaurants que 
incorporin una dieta saludable i 
econòmicament assequible. 
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ESPAIS ACCESSIBLES, 
INCLUSIUS I 
SOSTENIBLES 
 

Accessibilitat universal 

 Els espais on es programin actes URV han de 
garantir l’accessibilitat universal. 

 

Espais generadors de benestar 

 Es recomana prioritzar espais amb llum natural, 
ventilació natural i agradables per al bon 
desenvolupament de l’acte. 

 Se suggereix la possibilitat d’ambientalitzar o 
naturalitzar els espais on s’hagin de dur a terme 
sessions llargues de treball. Les recomanacions 
del document “Compromís per la biodiversitat 
de la URV” i en particular el principi de millora 
del benestar i disseny biofílic poden ser útils en 
aquest sentit. 

Optimització energètica  

 En la selecció dels espais on es duguin a terme 
actes URV s’ha de posar especial atenció en els 
requeriments d’il·luminació i climatització, 
aprofitant en la mesura que sigui possible la 
il·luminació i la ventilació natural. 

 Les temperatures de climatització dels espais 
on es tinguin lloc actes s’han d’adequar a la 
consigna general URV. Si és necessari, caldrà 
informar  les persones assistents d’aquestes 
temperatures amb antelació.  

 Els espais s’han de triar adequant-se al nombre 
de participants. 

 S’estudiarà la possibilitat d’aprofitar els espais 
oberts en èpoques climàtiques favorables per 
dur a terme les activitats previstes. 

 L’equipament electrònic com pantalles, 
ordinadors, retroprojectors, microfonia han de 
estar apagats mentre no es facin servir. 

 En finalitzar l’acte s’han d’apagar els llums i tot 
l’equipament electrònic. 

 

Recollida de residus  

 Els espais on es programin actes URV han de 
dotar-se de recipients de recollida selectiva de 
residus. 
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BENESTAR I PAUSES 
ACTIVES 
 

En el transcurs del desenvolupament d’actes 
institucionals i acadèmics a la URV amb durada 
superior a 3 hores, es recomana fer una pausa 
saludable de com a mínim 30 minuts, que es pot 
indicar en el programa.  

Es proposa seguir les pautes recomanades per 
l’Àrea de Benestar i Salut de l’Oficina de Compromís 
Social. 

A més de preveure el benestar de les persones en el 
moment de triar els espais on s’hagin de fer els 
actes,  també cal tenir-ho present en la programació 
de les sessions.  

 Cal recomanar i facilitar que les presentacions 
es puguin fer drets i en moviment, així com 
poder escoltar-les drets. 

 En els canvis d’activitat, cal convidar les 
persones assistents a aixecar-se de la cadira i fer 
una pausa activa, amb estiraments o balls (amb 
suport audiovisual) liderats pel moderador o 
moderadora o algun professional de l’activitat 
física. 

 

MOBILITAT SOSTENIBLE 
 

Promoció dels desplaçaments actius (a peu, 
en bicicleta o patinet) 

 S’ha d’informar el públic assistent de les rutes 
recomanades per accedir a peu fins al lloc de 
l’acte i de les rutes habilitades per a bicicletes o 
patinet, en cas que n’hi hagi. 
 

 S’ha d’informar el públic assistent de la 
disponibilitat d’aparcaments per a bicicletes i 
patinets que puguin tenir el centre on tingui lloc 
l’acte. 

 

Promoció del transport públic 

 S’ha de facilitar a les persones assistents 
informació sobre el transport públic disponible 
per  desplaçar-se fins el lloc on es faci l’acte. 
Aquesta informació s’haurà de fer arribar al 
públic de forma prèvia (mitjançant la invitació i 
en el moment de la confirmació de la 
inscripció). 
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 S’estudiarà la possibilitat d’establir descomptes 
especials per l’ús del transport públic per a les 
persones assistents a l’acte.  

 

Promoció del transport compartit  

 S’oferirà als assistents el servei de cotxe 
compartit que hi ha a la URV, cosa que facilitarà 
el contacte entre el públic assistent. 

 

Selecció de la ubicació  

 Pel que fa a l’elecció de la seu de l’acte, s’ha de 
valorar la facilitat d’accessibilitat a peu i en 
bicicleta o patinet.  

 Cal valorar la connexió amb la xarxa de 
transport públic. 

 La selecció dels espais ha de prioritzar 
I‘accessibilitat per a persones amb necessitats 
diverses o mobilitat reduïda. En tot cas, s’han 
d’atendre les necessitats especials de les 
persones assistents. 

 

Proximitat dels allotjaments 

 Per  reduir els desplaçaments i les emissions de 
GHG connexes, es proposarà a les persones 
participants allotjaments pròxims a la seu de 
celebració de l’acte, per facilitar-los el 
desplaçament a peu. 

 Igualment es recomana prioritzar la seu de la 
URV més pròxima als allotjaments de la ciutat  
per facilitar els desplaçaments. 

 
Recompte i compensació d’emissions  

Cal recollir la informació de la procedència i els 
mitjans de transport emprats per les persones 
assistents per arribar a l’acte. En el programa i la 
inscripció s’ha d’indicar el sistema d’avaluació i 
compensació de les emissions derivades de la 
mobilitat. 

El cost de les compensacions, en cas que s’opti per 
realitzar-les des de l’organització, cal que estigui 
incorporat al pressupost de l’acte i, si és possible, 
incloure’l a les inscripcions de la forma que es 
consideri més oportuna.  

Els mecanismes de compensació d’emissions 
disponibles al mercat permeten que institucions 
com la URV s’hi acullin, fent aportacions 
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econòmiques proporcionals a la quantitat de GHG 
emesos. També està en estudi establir accions de 
compensació pròpies de la URV.  
 

VISIBILITZACIÓ DEL 
COMPROMÍS DE LA URV 
AMB ELS OBJECTIUS DE 
DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE 
 

En tot acte institucional o acadèmic que tingui lloc a 
la URV, s’ha d’intentar informar sobre el compromís 
amb els ODS i concretar  quins objectius es 
contribueix a assolir. Per aquest motiu és important 
que en la difusió, en la documentació i en el 
desenvolupament de l’acte es tinguin presents els 
ODS i s’esmenti també el compromís de la URV. 

En aquest sentit, és necessari identificar sobre quins 
ODS té incidència en cada acte, atenent dos nivells: 

 Aquells ODS que tinguin relació directa amb els 
continguts de l’acte acadèmic. 

 Aquells ODS que sense tenir relació amb el 
contingut de l’acte es veuen reforçats pels 
criteris adoptats . 

Una de les maneres de visibilitzar el compromís és 
incloure el logo conjunt de la URV i els ODS de 
Nacions Unides en el format oficial de la universitat: 

 

 

Aquests logos no es poden modificar ni alterar, ni el 
de la URV ni el de Nacions Unides. En aquest sentit, 
podeu seguir les indicacions d’estil marcades per  
Nacions Unides en el seu web: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/n
ews/communications-material/ i les del Gabinet de 
Comunicació i Màrqueting de la URV: 
https://www.urv.cat/es/universidad/comunicacion
/identidad-institucional/logos/. 

En la mesura que sigui possible, en la difusió dels 
actes als mitjans de comunicació, s’ha d’esmentar el 
compromís de la URV amb els ODS, especificant, si 
s’escau, amb quin ODS concret s’alinea. 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/news/communications-material/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/news/communications-material/
https://www.urv.cat/es/universidad/comunicacion/identidad-institucional/logos/
https://www.urv.cat/es/universidad/comunicacion/identidad-institucional/logos/


 
 

18 

Oficina de Compromís Social URV  

Guia per promoure la salut i la sostenibilitat en l’organització, 
celebració i participació en actes institucionals i acadèmics 

CRITERIS DE DECISIÓ 
PER A L’ASSISTÈNCIA A 
ACTES EXTERNS I 
SELECCIÓ DE MITJANS 
DE TRANSPORT 
 

El compromís de la URV amb la sostenibilitat en un 
context d’emergència climàtica fa necessari ampliar 
l’exercici de responsabilitat més enllà dels actes 
institucionals i acadèmics que s’organitzin a la 
nostra universitat.  

Així, totes les persones que formem part de la URV 
tenim la responsabilitat de mantenir 
comportaments que afavoreixin la sostenibilitat 
quan participem en actes fora de la nostra 
universitat.  

Per aquest motiu, cal donar elements de reflexió 
que facilitin una decisió responsable sobre els actes 
externs en què participem, si ho fem en format 
presencial o virtual, i com ens desplacem quan ho 
fem de forma presencial.  

Per  fer-ho, es faciliten una sèrie de qüestions per a 
la reflexió que responen a una premissa central: 

 

Viatjar tan sols quan sigui necessari i generant la 
mínima quantitat possible d’impactes negatius 
sobre el medi ambient. 

 

Per tant, seguint la lògica de: 

 Prevenir: s’ha de comprovar si cada viatge es 
pot evitar; 

 Reduir: s’ha de valorar quins mitjans de 
transport hi ha disponibles per  fer el viatge i 
quines emissions genera cada un. S’ha de triar 
l’opció que comporti menys emissions i sigui 
viable en termes econòmics i de temps. 

 Compensar les emissions generades per cada 
viatge . 

 

Prevenir 

 Cada persona pot establir-se un límit anual 
d’assistència a actes fora de la URV que 
impliquin desplaçaments, especialment els de 
llarga distància. 
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 Cal evitar els desplaçaments per assistir a 
reunions o actes de curta durada. Com a 
referència, caldria evitar viatges per assistir 
presencialment a actes de menys de 2 hores de 
durada (com recomana la Xarxa Aurora). 

A més, abans d’optar per l’assistència presencial a 
actes fora de la URV, cada membre de la comunitat 
cal que es faci les següents preguntes: 

 És necessari per a mi assistir presencialment a 
l’acte? 

 És necessària la meva presència física per 
complir els objectius de l’acte? 

 La durada de l’acte justifica el viatge per assistir-
hi? 

 És possible assistir a l’acte en format virtual? 
 Puc promoure que l’acte es pugui fer de forma 

virtual? 

En aquest sentit, l’experiència del confinament, 
viscuda durant la primavera de 2020 i els 
aprenentatges extrets, ens mostren que hi ha 
alternatives als actes presencials i moltes 
plataformes que permeten la realització d’actes 
virtuals. 
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Reduir 

En aquells casos en què l’assistència a un acte sigui 
necessària, es demana que es valorin les diferents 
alternatives de transport i s’opti per aquella que 
impliqui menys emissions amb uns temps de viatge 
raonables. En aquest sentit, les recomanacions de la 
Xarxa Aurora són: 
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Com a referència per a interpretar l’esquema 
anterior i per contribuir a la presa de decisió, el 
següent gràfic d’emissions per passatger i 
quilòmetre recorregut de diferents mitjans de 
transport pot resultar útil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Font: EEA Agència Europea de Medi Ambient. 
“Emisiones de dióxido de carbono procedentes 
del transporte de pasajeros (2019”) 
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Compensar 

Les universitats i institucions de l’entorn de la URV 
s’estan comprometent a fer accions de 
compensació de les emissions derivades de la 
mobilitat obligada per les seves activitats, entre les 
quals es troba el transport per l’assistència a actes 
acadèmics. La Xarxa Aurora estableix l’obligació 
d’aquestes compensacions en les seves activitats. 

Per poder-ho fer cal facilitar a l’organització la 
informació sobre l’origen i els mitjans de transport 
que hem utilitzat fins a la seu de l’acte. Aquesta 
informació la facilitarem en el moment de la 
inscripció o a l’inici de l’acte. 

En el cas que no ens demanin aquesta informació, 
es recomana suggerir a l’organització de l’acte que 
activi els mecanismes de quantificació d’emissions i 
de compensació adients. 

En els casos que l’organització d’un acte fora de la 
URV no prevegi aquestes compensacions, la 
persona de la URV assistent les pot promoure 
adreçant-se a l’Oficina de Compromís Social de la 
URV. 
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En cas de 

dubte sobre algunes d’aquestes recomanacions, podeu enviar la vostra consulta a

 

 

 

 

 

En cas de dubtes o suggeriments de sobre aquestes recomanacions, us podeu adreçar al’ Oficina de Compromís 
Social URV o al correu electrònic compromissocial@urv.cat. 

 
  

Observacions  

 Tenint en compte les normes de protocol d’alguns dels actes de la URV, algunes de les recomanacions 
seran més difícils d’aplicar. En aquests casos s’han d’estudiar les alternatives més adients. 

 Tots aquells materials reciclats que s’utilitzin han d’anar identificats com a tals amb els logos oficials dels 
organismes certificadors. 

 Els productes de comerç just han d’anar acompanyats dels certificats corresponents. 
 L’Oficina de Compromís Social ha de facilitar informació actualitzada sobre les diferents opcions de 

compensació d’emissions. 
 Per facilitar la implementació correcta i la difusió d’aquesta guia s’han de generar materials i recursos 

complementaris (infografies, llistes de comprovació, etc.) disponibles a la web de l’Oficina de Compromís 
Social, i també s’han de promoure activitats formatives. 
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Aquest document l’han redactat:  

 Antonio de la Torre (Àrea de Medi Ambient, Oficina Compromís Social)  
 Susana Borràs (adjunta al Vicerectorat de Compromís Social) 
 Ruth Marqués (Àrea de Benestar i Salut, Oficina Compromís Social)  
 Cori Camps (vicerectora de Relacions Institucionals, Cultura i Compromís Social) 

 

Amb la col·laboració de Nancy Babio i Sara de las Heras (grau de Nutrició Humana i Dietètica), Gemma 
Sánchez i Blanca Domingo (Oficina de Congressos de la Fundació URV), Víctor Merino (Departament de 
Dret Públic) i Inma Pastor (Unitat de la Igualtat). 
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ANNEX 1. Calendari de fruites i verdures de temporada 

~ GENER ~ 

FRUITA 

Pomelo 
Mandarina 

Taronja 
Xirimoia 

Poma 
Kiwi 

Plàtan 
Codony 

Pera groga 

VERDURA 

Col kale 
Bleda 

Carxofa 
All tendre 

Bròquil 
Col llombarda 

Escarola 
Api 

Calçot 
Fonoll 

Espinacs 

Enciam  
Remolatxa 

Ceba tendra 
Porro 

Col 
Coliflor i romanesco 

Ceba 
Créixens 

Nap 
Col de Brussel·les 

Carabassa 
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~ FEBRER ~ 

FRUITA 

Pomelo 
Mandarina 

Taronja 
Xirimoia 

Poma 
Kiwi 

Plàtan 
Codony 

Pera groga 

VERDURA 

Col kale 
Bleda 

Carxofa 
All tendre 

Bròquil 
Col llombarda 

Escarola 
Api 

Calçot 
Fonoll 

Espinacs 
Enciam 

Remolatxa 
Ceba tendra 

Porro 
Col 

Coliflor i romanesco 
Ceba 

Créixens 
Nap 

Col de Brussel·les 
Faves 
Pèsols 

Carabassa 
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~ MARÇ ~ 

 
FRUITA 

Maduixa 
Pomelo 

Mandarina 
Taronja 
Poma 
Plàtan 

Pera groga 
Kiwi 

VERDURA 

Col kale 
Bleda 

Carxofa 
All tendre 

Bròquil 
Col llombarda 

Api 
Calçot 
Fonoll 

Espinacs 
Enciam 

Remolatxa 
Porro 

Coliflor i romanesco 
Ceba 

Créixens 
Nap 

Col de Brussel·les 
Faves 
Pèsols 
Endívia 

Carabassa 
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~ABRIL ~ 

 
FRUITA 

Maduixa 
Pomelo 

Mandarina 
Taronja 
Poma 
Plàtan 
Kiwi 

VERDURA 

Bleda 
Espàrrecs verds 

All tendre 
Carxofa 
Bròquil 
Calçot 
Rave 

Pastanaga 
Coliflor 
Endívia 

Espinacs  
Pèsols 
Faves 

Enciam 
Créixens 

Porro 
Remolatxa 

Fonoll 
Rossinyol 
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~ MAIG ~ 

FRUITA 

Nabiu 
Cireres 

Maduixa 
Nespra 
Poma 
Plàtan 

Albercoc 
Taronja 

Kiwi 

 
VERDURA 

Bleda 
Espàrrecs verds 

All tendre 
Ceba terra 

Ceba 
Rave 

Pastanaga 

Pèsols 
Remolatxa 

Fonoll 
Créixens 
Enciam 
Faves 
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~ JUNY ~ 

FRUITA 

Cireres 
Albercoc 

Plàtan 
Kiwi 

Préssec 
Nabiu 

Pera blanca 
Poma 

Nectarina 
Nespra 

 
 

VERDURA 

Cogombre 
Carabassó 

Espàrrecs verds 
Créixens 

Pastanaga 
Remolatxa 

Ceba 
Tomaca 

Pebrot verd 
Rave 

Bajoca 
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~ JULIOL ~ 

FRUITA 

Meló 
Síndria 

Albercoc 
Plàtan 
Kiwi 

Préssec 
Nabiu 
Cireres 
Raïm 

Pera blanca 
Poma 

Nectarina 
Nespra 
Pruna 

 
 

VERDURA 

Cogombre 
Carabassó 
Albergínia 
Créixens 

Pastanaga 
Remolatxa 

Ceba 
Tomaca 

Pebrot verd 
Pebrot vermell 

Rave 
Bajoca 
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~ AGOST ~ 

FRUITA 

Meló 
Síndria 
Plàtan 
Kiwi 

Mora 
Gerd 

Préssec 
Nabiu 
Figues 
Raïm 

Pera blanca 
Poma 

Nectarina 
Pruna 

 
 

VERDURA 

Cogombre 
Albergínia 
Carabassó 
Créixens 

Pastanaga 
Remolatxa 

Ceba blanca 

Ceba 
Tomaca 

Pebrot verd i vermell 
Rave 

Bajoca 
Carabassa 

Enciam 
  



 
 

33 

Oficina de Compromís Social URV  

Guia per promoure la salut i la sostenibilitat en l’organització, 
celebració i participació en actes institucionals i acadèmics 

~ SETEMBRE ~ 

FRUITA 

Meló 
Síndria 
Plàtan 
Kiwi 

Mora 
Gerd 

Préssec 
Nabiu 
Figues 
Raïm 

Pera blanca 
Poma 

Codony 

 
 

VERDURA 

Bleda 
Cogombre 
Carabassó 
Créixens 
Enciam 

Albergínia 
Moniato 

Col de Brussel·les 

Pastanaga 
Remolatxa 

Ceba 
Carabassa 

Tomaca 
Pebrot verd i vermell 

Rave 
Bajoca 
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~ OCTUBRE ~ 

FRUITA 

Meló 
Plàtan 
Kiwi 

Figues 
Raïm 

Pera blanca 
Poma 
Caqui 

Codony 
Mangrana 
Xirimoia 

 
 

VERDURA 

Bleda 
Bròquil 

Cogombre 
Carabassó 

Enciam 
Albergínia 
Moniato 

Col de Brussel·les 
Pastanaga 

Remolatxa 
Ceba 

Carabassa 
-Tomaca 

Pebrot verd i vermell 
Rave 

Bajoca 
Coliflor i romanesco 

Api 

Fonoll 
Escarola 
Espinacs 

Porro 
Col llombarda 

Carxofa 
Nap 

All tendre 
Ceba tendra 
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~ NOVEMBRE ~ 

FRUITA 

Plàtan 
Kiwi 

Préssec 
Nabiu 
Gerd 

Pera blanca 
Poma 
Caqui 
Raïm 

Codony 
Mangrana 
Mandarina 

Xirimoia 

 
 

VERDURA 

Escarola 
Espinacs 

Col 
Bròquil 
Carxofa 
Enciam 

Api 
Coli romanesco 

Col kale 
Moniato 

Carabassa 
Calçot 

Col llombarda 
Nap 

Créixens 
Pastanaga 

Remolatxa 
All i ceba tendra 

Fonoll 
Bleda 

Pebrot vermell 
Rave 

Col de Brussel·les 
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~ DESEMBRE ~ 

FRUITA 

Plàtan 
Kiwi 

Préssec 
Pera groga 

Poma 
Raïm 

Codony 
Mandarina 

Taronja 
Xirimoia 

 
 

VERDURA 

Escarola 
Espinacs 

Col 
Bròquil 
Carxofa 
Enciam 

Api 
Col i romanesco 

Col kale 
Faves 

Carabassa 
Calçot 

Col llombarda 
Nap 

Créixens 
Pastanaga 

Remolatxa 
All i ceba tendra 

Fonoll 
Bleda 

Pebrot vermell 
Rave 

Col de Brussel·les 

 

 



 

UNIVERSITAT ROVIRA 
I VIRGILI 

 

Compromís per la biodiversitat 

als campus de la URV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’any 2010, la Universitat Rovira i Virgili (URV) va 

aprovar el Pla de medi ambient, pel qual es 

comprometia a reduir un 20% les emissions de 

gasos d’efecte hivernacle (GHG) per a l’any 2020. 

El darrer inventari d’emissions (any 2019) indica 

que hem reduït les nostres emissions un 45% 

respecte a l’any de referència (2005) i que hem 

superat amb escreix l’objectiu de reducció inicial. 

Malauradament, l’escenari global de canvi climàtic 

al nostre planeta s’ha agreujat durant aquests 

darrers deu anys, amb un ritme d’escalfament 

superior a algunes de les prediccions i amb efectes 

ambientals i socioeconòmics cada cop més 

evidents en l’àmbit mediterrani. 

Davant aquesta situació, la URV s’ha adherit a la 

declaració d’emergència climàtica i ha pres un 

ferm compromís per contribuir a l’assoliment dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 

de l’Agenda 2030 de Nacions Unides, de manera 

que continuarà reduint les emissions de GHG 

durant els propers anys per contribuir a la mitigació 

del canvi climàtic 

Cada dia es fa més evident, però, que les actuacions 

de mitigació del canvi climàtic realitzades fins ara 

són necessàries però no suficients, i que calen 

accions d’adaptació que facin els nostres campus, 

ciutats i entorns més resilients per viure en les 

millors condicions possibles dins la nova realitat 

climàtica. 

El compromís de la URV amb la biodiversitat és una 

de les línies d’actuació per l’adaptació al canvi 

climàtic, i s’adreça a preservar i promoure la 

presència de vida salvatge als nostres campus. 

Hem assolit un 45% de 

reducció de gasos d’efecte 

hivernacle des de 2010 

La mitigació del canvi 

climàtic és necessària però 

no suficient: cal adaptació 

La URV s’ha adherit a la 

declaració d’emergència 

climàtica 



 

 

 

 

 

 

 

La URV, amb la seva implantació en campus urbans i periurbans en diferents municipis del Camp de Tarragona 

i les Terres de l’Ebre, té una molt bona oportunitat per promoure la biodiversitat a les seves zones verdes i 

naturalitzades, edificis i àrees infrautilitzades, i per enriquir la qualitat dels espais comuns. 

La URV, mitjançant aquesta declaració, es compromet a fer actuacions per afavorir la presència d’espècies 

animals i vegetals salvatges als seus campus, respectant les condicions de seguretat, sanitat, salubritat i 

convivència que requereixen com a espais públics, i sempre que sigui possible per a la disponibilitat 

pressupostària de la URV. A més, expressa la voluntat de convertir-se en un exemple de biodiversitat 

urbana dins el seu territori d’influència. 

Aquest compromís encaixa amb la política ambiental i social de la URV i amb la seva estratègia per contribuir 

a l’assoliment dels ODS i per afrontar l’emergència climàtica. A més, respon a la necessitat d’alinear-se amb 

les accions d’universitats d’arreu el món i de seguir les recomanacions d’organismes nacionals i 

internacionals, com la Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services 

(IPBES), l’agenda urbana de la UE i l’agenda urbana espanyola, i segueix els principis de la futura agenda 

urbana de Catalunya. A més, coincideix amb la creació de l’Agència Catalana de la Natura. 

La promoció de la biodiversitat als campus s’adreça inicialment a contribuir a l’ODS 15 ‘Vida terrestre’, però 

incideix de forma positiva en altres objectius com l’ODS 3 ‘Salut i benestar’, l’ODS 11 ‘Ciutats i comunitats 

sostenibles’, l’ODS 13 ‘Acció climàtica’ i l’ODS 17 ‘Aliança pels objectius’. 

 

 

 

 

El compromís es desenvolupa mitjançant un estàndard que defineix els requeriments i principis per 

gestionar i millorar la biodiversitat dins la universitat. Això inclou: 

 Protegir i millorar els espais identificats com d’interès especial per la biodiversitat dins els campus URV, 

connectant-los entre ells de forma contínua mitjançant corredors ecològics o bé utilitzant hàbitats de 

salt. 

 Crear paisatges urbans amigables per a la vida salvatge, rics en espècies i que proporcionin nous 

corredors ecològics interconnectats dins els campus i amb l’entorn urbà i periurbà veí. 

 Reconèixer la importància de la infraestructura verda per al benestar físic i psíquic de les persones de la 

universitat, i el seu potencial per ser utilitzada com a recurs per a l’aprenentatge i la recerca i com una 

mostra del compromís social de la institució. 

 Aprofitar al màxim els serveis ecosistèmics proporcionats per la infraestructura verda existent als 

campus: millora del benestar de la comunitat universitària, protecció vers la radiació solar durant els 

El compromís de la URV amb la biodiversitat 



mesos més calorosos, mitigació de l’efecte d’illa de calor generada pels edificis i espais universitaris, i 

adaptació al canvi climàtic. 

 Assegurar que les modificacions realitzades a les zones verdes i les afectacions per actuacions en espais 

veïns sempre tinguin un impacte net positiu en la qualitat d’aquestes zones verdes i en la biodiversitat 

que acullen. 

 Tenir una visió innovadora, creativa i ambiciosa en el disseny de nova infraestructura verda i en el 

desenvolupament de la ja existent, evitant assumir els models existents com a inamovibles. 

 Reconèixer el valor dels arbres existents als campus i assegurar que qualsevol pèrdua sigui reposada 

amb arbres de similar qualitat, garantint que es manté el patrimoni arbori. 

 Promoure la sensibilització vers la importància de la biodiversitat, i cercar la implicació de la comunitat 

universitària en les actuacions que tinguin com a objectiu l’assoliment dels estàndards de biodiversitat 

establerts.  

 Generar aliances amb els ajuntaments i altres administracions, empreses i entitats per promoure que 

aquest compromís s’estengui i incorpori a les planificacions urbanes i empresarials, permetent 

l’existència d’aquests corredors més enllà dels nostres campus. 

 

 

Els darrers anys s’han realitzat diverses actuacions a la URV adreçades a afavorir la biodiversitat, consistents 

en la creació de zones enjardinades i modificació d’espais verds ja existents, que han estat molt ben rebudes 

per la comunitat universitària. El Jardí de les Papallones del campus Sescelades és un bon exemple de com 

un espai àrid es pot convertir en una zona naturalitzada rica en biodiversitat i generadora de benestar a les 

persones usuàries, alhora que també en una bona eina d’aprenentatge socioambiental. 

Aquestes actuacions han tingut com a efecte col·lateral l’aparició d’actituds participatives i propositives en 

diferents agents:  

 El personal tècnic responsable dels campus integrat al Servei de Recursos Materials i les oficines 

logístiques demana la participació de l’àrea de medi ambient en la creació i remodelació de zones 

verdes, valorant les propostes adreçades a facilitar la presència de vida salvatge.  

 Els serveis de manteniment de jardineria s’involucren en la millora dels espais verds existents seguint 

criteris de promoció de la biodiversitat. 

 Deganats i direccions de centres valoren les actuacions realitzades als seus edificis i jardins, i 

demanen noves actuacions. 

 Els òrgans de govern incorporen criteris de promoció de la biodiversitat a l’hora de planificar 

actuacions en campus, com la proposta que s’elabora per al campus Catalunya, entre d’altres. 

Per què un compromís amb la biodiversitat el 2020? 



 La comunitat universitària participa amb interès en les formacions que es realitzen per divulgar la 

biodiversitat dels campus i sobre com poden crear espais per enriquir la biodiversitat. 

 Els Horts Socials de la URV vetllen per la biodiversitat als seus espais i promouen la creació de zones 

adreçades als pol·linitzadors com a complement de la seva activitat. 

 La Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia utilitza aquests espais verds com a eina educativa. 

 Centres educatius participen en activitats sobre biodiversitat realitzades en espais verds de la URV. 

 Empreses del sector industrial i químic i administracions locals han mostrat interès en l’experiència 

realitzada i en la possibilitat d’exportar-la als seus àmbits. 

La creació d’aquests espais per a la biodiversitat ha permès, a més, intensificar la col·laboració de la URV amb 

empreses locals d’inserció social que treballen en l’àmbit de la jardineria. La integració de la unitat de medi 

ambient en l’Oficina de Compromís Social fa preveure que les derivades socials, tant dins la URV com al 

territori, poden tenir cada cop més importància i reforçar aquest compromís. Igualment, pel que fa als Horts 

Socials s’ha afavorit la col·laboració de persones amb diversitat funcional a través del programa Inserlab. 

El fet que membres de la comunitat URV hagin posat en valor els efectes dels espais naturalitzats sobre el 

benestar de les persones ha permès iniciar actuacions derivades, encara incipients, com la promoció de la 

presència de plantes en espais interiors de treball, amb molt bona acceptació de la comunitat universitària. 

Finalment, la inclusió de la sostenibilitat dins el Codi ètic de la URV, amb menció expressa al benestar dels 

éssers vius i els ecosistemes, expressa la voluntat de la universitat d’avançar en la protecció del medi natural.  

Tots aquests fets reforcen el convenciment que un compromís de la URV amb la biodiversitat no només és 

possible ara, sinó que és una decisió que la comunitat universitària espera i necessita. 

 

 

El compromís amb la biodiversitat de la URV es desenvolupa mitjançant un estàndard que és d’aplicació a 

tots els espais propis de la Universitat, incloent-hi els que puguin ser compartits amb altres institucions. 

  

Abast de l’estàndard de biodiversitat URV  



 

 

Els requeriments que defineix l’estàndard de biodiversitat de la URV són de tipus general, adreçats a 

qualsevol persona de la comunitat universitària, i requeriments de tipus específic, vinculats a determinades 

àrees tècniques i de responsabilitat de la Universitat, com ara:  

 responsables de projectes de construcció, obres i serveis  

 responsables de manteniment de jardineria i d’espais oberts  

 empreses contractades per realitzar serveis i obres als campus 

 responsables de l’àrea de medi ambient 

El compliment dels requeriments generals i específics serà objecte de seguiment dins l’activitat de l’Oficina 

de Compromís Social. 

 

Requeriments generals 

 Es demana que totes les persones de la comunitat universitària i les treballadores de les empreses 

externes que realitzin tasques a la URV respectin els requeriments d’aquest estàndard. 

 El comportament dins els espais de la URV ha de ser de respecte a les zones verdes, tant exteriors 

com interiors, evitant conductes que les puguin malmetre. 

 Qualsevol canvi en la infraestructura verda existent o en zones veïnes que puguin afectar-la ha de 

tenir un impacte net positiu en la biodiversitat dels campus. 

 Cal avaluar prèviament l’impacte que puguin tenir els treballs de reordenació dels espais o de 

construcció que resultin en afectació o pèrdua d’infraestructura verda o pèrdua de biodiversitat. 

S’han de proposar mesures de protecció per minimitzar els danys durant les actuacions, i de 

compensació en finalitzar, per assolir el balanç net positiu desitjat per a la biodiversitat dels campus 

afectats. 

 Qualsevol arbre que calgui eliminar per malaltia, danys sobrevinguts, generació de risc per a la 

comunitat o afectació per operacions planificades s’ha de reemplaçar per dos arbres com a mínim 

(s’entén que en general un arbre de grans dimensions no pot ser substituït per un altre arbre del 

mateix port). Els arbres de reemplaçament han d’intentar respectar les espècies existents en el cas 

que siguin autòctones. Si no és possible, cal proposar alternatives que s’adaptin a la ubicació. La 

substitució d’arbres al·lòctons s’ha de fer amb espècies alternatives. Els arbres de reemplaçament 

s’ubicaran a les mateixes zones originals sempre que sigui possible. 

  

Requeriments de l’estàndard de biodiversitat URV  



Requeriments específics 

Les persones responsables de projectes de construcció, obres i serveis s’asseguren: 

 Que es contacti amb les persones responsables de les àrees de jardineria i de medi ambient de la 

URV per avaluar l’impacte i proposar mesures de mitigació i compensació quan les obres i projectes 

afectin zones verdes existents i arbres, de manera directa o per proximitat.  

 Que quan s’hagin d’abordar obres que suposin canvis significatius en zones verdes, es doni avís a 

l’àrea de medi ambient per a fer valoracions de biodiversitat prèvies i emetre recomanacions. 

 Que els nous projectes que es realitzin als campus valorin la importància de les infraestructures 

verdes per a la filtració i retenció de contaminants, la mitigació de l’efecte illa de calor, la retenció 

d’aigua en episodis de pluges intenses, la protecció vers la radiació solar d’edificis i persones, la 

captació de gasos d’efecte hivernacle i la millora del benestar de la comunitat. Cal comprovar que 

aquests projectes analitzin les possibilitats d’introduir i millorar aquestes infraestructures verdes 

com a part intrínseca del seu contingut. 

 Que els pressupostos de qualsevol obra i projecte que tingui afectació sobre infraestructures verdes 

i arbres inclouen les partides necessàries per a la protecció, la mitigació d’efectes i les compensacions 

requerides, sempre que sigui possible per la disponibilitat pressupostària de la URV. 

 Que, sempre que sigui possible, els projectes i obres donen suport a les actuacions de promoció de 

la biodiversitat programades per a un determinat campus. 

 Que coneixen les zones protegides i els llocs amb elevat valor de biodiversitat dins dels campus, així 

com les zones de nidificació d’aus protegides als edificis: han d’informar l’àrea de medi ambient al 

més aviat possible i de forma prèvia a qualsevol actuació de qualsevol projecte i obra que tingui 

afectació sobre aquestes zones. 

 Que es realitzen inventaris de biodiversitat de forma prèvia quan s’hagin de fer modificacions 

substancials de cobertes i façanes o en la demolició d’edificis. 

 Que els arbres potencialment afectats per obres veïnes estan protegits d’acord amb les normatives 

locals i nacionals vigents. 

 Que les empreses contractades responsables d’executar obres i serveis i redactar projectes estan 

informades dels requeriments que estableix aquest estàndard i els compleixin. 

 Que els principis i requeriments d’aquest compromís amb la biodiversitat són presents als plecs de 

contractació de qualsevol obra i servei. 

 

Les empreses contractades per fer serveis i obres als campus garanteixen: 

 Que entenen el compromís de la URV per millorar la biodiversitat dels campus recollit en aquest 

estàndard. 



 Que reconeixen l’impacte potencial de les seves activitats (obres i serveis) sobre la biodiversitat 

existent als campus de la URV. 

 Que coneixen les zones protegides i els llocs amb elevat valor de biodiversitat dins dels campus, i 

entenen les mesures de protecció i mitigació necessàries per protegir-les durant les seves activitats. 

 Que tenen cura de no provocar danys a cap arbre, bardissa, jardí i altres hàbitats, tret que se’ls hagi 

sol·licitat mitjançant contracte. Han de seguir les normatives locals i nacionals vigents per protegir 

els arbres i infraestructures verdes potencialment afectats per obres veïnes 

 Que les obres de construcció i remodelació en edificis i espais oberts dels campus eviten generar 

molèsties a les aus protegides en els períodes de nidificació. 

 Que en les tasques de manteniment d’espais oberts i d’infraestructures verdes dels campus se 

segueixen les consignes d’actuació sobre biodiversitat local existents. 

 Que es compleixen tots els requeriments del compromís amb la biodiversitat incorporats als plecs de 

contractació de les obres o serveis que realitzen. 

 

Les persones responsables de manteniment de jardineria i d’espais oberts dels campus 

s’asseguren de: 

 Col·laborar amb l’àrea de medi ambient aprofitant l’experiència i coneixement propis per revisar de 

forma activa les oportunitats per millorar els hàbitats i la biodiversitat de la URV. En aquest sentit, 

les persones que tinguin aquesta responsabilitat poden participar i contribuir en la presa de decisions 

del Grup d’Acció per la Biodiversitat de la URV. 

 Col·laborar amb l’àrea de medi ambient, la Comissió de Política Ambiental, el Grup d’Acció per la 

Biodiversitat i altres unitats interessades per desenvolupar plans d’acció de biodiversitat de campus. 

 En la mesura que sigui possible, rebre formació sobre els requeriments d’aquest estàndard, i rebre 

suport i formació específica sobre la gestió d’infraestructures verdes per promoure la biodiversitat 

en adaptació al canvi climàtic. 

 Adoptar els requeriments descrits com a referència a la seva activitat diària en les infraestructures 

verdes dels campus. 

 

 

La persona responsable de l’àrea de medi ambient s’assegura de: 

 Actuar com a vigia de la biodiversitat dels campus per aconseguir deixar un llegat positiu a les 

comunitats futures de la URV, promovent la protecció d’espais que es considerin ambientalment 

rellevants, la creació de nous espais i la reposició d’arbres malalts amb espècies similars i amb les 

mateixes funcions ecosistèmiques.  



 Verificar que les actuacions que es facin a les infraestructures verdes dels campus i els plans de 

plantació suposin millores contínues de la biodiversitat de la URV, mitjançant un increment de la 

presència de pol·linitzadors i aus en els recomptes periòdics, l’ús de plantes amigables amb els 

esmentats pol·linitzadors i aus, la priorització de l’ús de plantes autòctones o adaptades al clima 

existent, i una millora general dels hàbitats existents. 

 Treballar en col·laboració amb les persones responsables de projectes de construcció i obres als 

campus, de manteniment de jardineria i d’espais oberts dels campus i les empreses contractades per 

la Universitat per tal d’afavorir el compliment dels requeriments i el seguiment dels principis que 

configuren aquest estàndard.  

 Gestionar les avaluacions de la compensació de la biodiversitat afectada en actuacions als campus 

quan sigui necessari, i acordar les mesures de mitigació amb els serveis i empreses implicades. 

 Avaluar les necessitats de formació i difusió per implantar aquest estàndard i programar les sessions 

formatives necessàries. 

 Promoure la creació de plans d’acció de biodiversitat als diferents campus de la URV per part del 

Grup d’Acció per la Biodiversitat, en col·laboració amb l’àrea de manteniment de jardineria i altres 

unitats interessades. 

 Vetllar perquè els plans d’acció de biodiversitat reconeguin la importància de les infraestructures 

verdes per al benestar de la comunitat i la provisió de serveis ecosistèmics. 

 Vetllar perquè els plans d’acció de biodiversitat reconeguin el valor del patrimoni natural dels campus 

per a les futures comunitats URV, mitjançant la protecció d’espais verds i arbres i l’aplicació de 

mesures de reemplaçament quan sigui necessari. 

 Treballar amb l’àrea de manteniment de jardineria i altres parts interessades (incloent-hi direcció de 

centres i gestors de campus) per identificar àrees protegides i àrees de rellevància per a la 

biodiversitat local, i garantir que la informació sobre aquestes àrees arriba a les parts interessades i 

decisòries en la gestió d’aquests espais. 

 Promoure la visibilització del compromís per la biodiversitat als campus de la URV, amb la finalitat 

de convertir-se en un exemple de biodiversitat urbana per als municipis de la seva àrea d’influència. 

 Explorar la possible vinculació de les infraestructures verdes dels campus amb corredors de 

biodiversitat externs existents i rutes de migració identificades.  

 Detectar les possibilitats de col·laborar amb iniciatives de protecció de la natura i promoció de la 

biodiversitat territorials. 

 Implantar un sistema de monitoratge de la biodiversitat als campus URV emprant una eina de 

seguiment interna, amb la qual s’avaluarà de forma periòdica la qualitat dels hàbitats presents i les 

seves evolucions. 

 Explorar nous mètodes de promoció de la biodiversitat a la URV, incloent-hi sempre que sigui 

possible la comunitat universitària mitjançant campus labs que es vinculin amb la docència i la 

recerca. 



 Establir les connexions necessàries amb els ajuntaments i altres administracions, empreses i entitats 

per promoure aliances amb la finalitat que aquest compromís s’estengui i incorpori a les 

planificacions urbanes i empresarials, i compartir les bones pràctiques executades.  

 Promoure l’elaboració d’estudis sobre l’opinió de la comunitat respecte a les actuacions de promoció 

de biodiversitat en cada campus. 

 

 

El disseny, la gestió i les propostes de millora de les infraestructures universitàries que tenen un impacte 

potencial sobre la biodiversitat universitària es regeixen pels principis següents: 

Millora contínua per a un alt nivell de conservació i protecció 

Totes les parts implicades en aquest estàndard han de treballar de manera contínua per millorar any rere 

any la biodiversitat dels campus i per convertir-se en un exemple de biodiversitat urbana al territori. 

Valoració dels serveis de l’ecosistema 

En la redacció dels projectes que s’executen als campus cal considerar el paper de les infraestructures verdes 

en la prestació de serveis ecosistèmics, com ara la millora del benestar de la comunitat universitària, la 

protecció vers la protecció vers la radiació solar d’edificis i persones, el trencament de l’efecte d’illa de calor 

generada pels edificis i espais universitaris, la captació de gasos d’efecte hivernacle, l’adaptació al canvi 

climàtic, la filtració i retenció de contaminants i la retenció d’aigua en episodis de pluges intenses. Totes les 

parts implicades han d’assegurar-se que desenvolupen i actualitzen els coneixements necessaris i treballar 

de forma col·laborativa per implementar solucions efectives. 

Prevenció i compensació de les pèrdues de biodiversitat 

S’ha d’evitar qualsevol pèrdua innecessària de biodiversitat als campus. Quan aquesta pèrdua sigui 

inevitable, cal activar els mecanismes de compensació. 

S’ha de compensar qualsevol pèrdua de biodiversitat detectada als campus. En el càlcul dels requeriments 

de compensació cal incloure les premisses següents: 

 El valor col·lectiu de l’hàbitat de compensació ha de ser més gran que l’hàbitat que està 

desapareixent. 

 L’hàbitat de compensació ha d’estar ubicat tan a prop com sigui possible de l’hàbitat afectat. 

 L’hàbitat de compensació ha d’estar orientat a acollir les mateixes espècies de vida silvestre local que 

acollia l’hàbitat afectat i mantenir els corredors de vida salvatge existents. 

Principis de l’estàndard de biodiversitat URV  



Creació de corredors ecològics de vida salvatge i hàbitats de salt 

Les actuacions que es facin als campus han de contribuir a reforçar els corredors de vida salvatge existents, 

a crear-ne de nous o a crear hàbitats de salt que permetin a la vida salvatge desplaçar-se pels campus amb 

seguretat. 

Innovació i creativitat 

Cal abordar els projectes sobre infraestructures verdes amb una perspectiva innovadora i creativa per poder 

complir els requeriments de l’estàndard. El manteniment de la biodiversitat existent als campus, i el seu 

enriquiment en un context de canvi climàtic, requereixen treballar amb una cultura d’experimentació i 

innovació lliure de temors a l’error. 

Millora del benestar 

Els potencials beneficis sobre el benestar de la comunitat s’han de considerar quan es dissenyin i construeixin 

o remodelin els espais verds de la URV i dels edificis.  

Els principis del disseny biofílic han de ser valorats i utilitzats per crear espais acollidors i generadors de 

benestar físic i psíquic sobre les persones.  

Coordinació amb planificacions territorials sobre biodiversitat 

Cal explorar com els plans territorials de protecció i millora de la biodiversitat poden incrementar els beneficis 

de les actuacions fetes a la URV, i com aquestes poden revertir en els espais inclosos en aquests plans. És 

necessari donar suport a les planificacions territorials per la biodiversitat existents i reivindicar la creació de 

nous plans que tinguin en compte la biodiversitat urbana. 

Corresponsabilitat 

Totes les persones que formen part de la comunitat URV s’han de sentir corresponsables de custodiar i 

preservar la biodiversitat. Cal evitar actituds, tant pròpies com de terceres persones, que puguin generar 

danys als espais naturalitzats. 

Col·laboració 

Tots els agents participants han de contribuir a integrar els diferents col·lectius universitaris i la comunitat 

local en la gestió i millora de la biodiversitat, de manera que també s’ajudi a millorar el benestar, 

desenvolupar la comprensió del món natural i reforçar la valoració i la identificació amb la URV.  

També cal buscar de forma activa la col·laboració entre la docència, la recerca i la gestió universitària, i 

explorar la possibilitat d’establir aliances amb les estructures de transferència de coneixement.  



S’ha de promoure que la comunitat URV participi en el seguiment i avaluació de l’evolució de les diferents 

actuacions mitjançant activitats de ciència ciutadana, i explorar que puguin ser objecte de TFG i TFM. 

 

 

La Comissió de Política Ambiental (CPA) promou el Grup d’Acció per la Biodiversitat per liderar la implantació 

d’aquest estàndard i consolidar el procés de millora contínua.  

El Grup d’Acció per la Biodiversitat està format per membres de la CPA, persones treballadores i estudiants 

de la URV que hi estan interessades i una persona representant de Gerència. Es convidarà a participar-hi a 

les persones responsables de manteniment d’infraestructures i obres i representants d’empreses 

contractades per la URV (jardineria i manteniment d’edificis).  

 

 

S’han de crear plans d’acció per la biodiversitat dels campus de la URV, que recullin les propostes d’actuacions 

per a cada campus basades en els principis i requeriments descrits aplicats a la realitat de cada campus. 

La redacció d’aquests plans d’acció l’ha de liderar el Grup d’Acció per la Biodiversitat, amb la participació 

d’unitats de gestió de campus (manteniment, logística, jardineria) i direccions de centres. 

Els plans d’acció per la biodiversitat tenen una validesa màxima de 5 anys. Anualment cal fer un seguiment i 

una avaluació de resultats de les actuacions derivades del pla de cada campus. 

 

 

La persona responsable de l’àrea de medi ambient 

Té la responsabilitat final d’aplicar aquest estàndard i promoure la creació del Grup d’Acció per la 

Biodiversitat, del qual ha de fer el seguiment i l’avaluació emetent un informe anual a la Comissió de Política 

Ambiental de la URV.  

Grup d’Acció per la Biodiversitat 

Plans d’acció per la biodiversitat 

Responsabilitats 



La gestió i el seguiment de les actuacions derivades dels plans d’acció i la seva avaluació periòdica és 

responsabilitat de la del tècnic o tècnica de medi ambient, que ha d’adreçar informes anuals sobre cada 

campus al Grup d’Acció per la Biodiversitat, a les unitats de gestió de campus i a les direccions de centres. 

Els òrgans de govern de la URV 

Han de dotar el servei responsable d’infraestructures i els serveis externalitzats relacionats dels mitjans 

suficients per donar suport a la implementació de l’estàndard en les actuacions del seu àmbit, sempre que 

sigui possible per la disponibilitat pressupostària de la URV.  

 

 

Aquest estàndard té una validesa màxima de cinc anys des que s’aprova, tot i que seguint el principi de 

millora contínua pot ser renovat abans de complir aquest termini. 

 

 

L’aplicació de l’estàndard de biodiversitat a la URV suposa incidir sobre diferents objectius de 

desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de Nacions Unides (ODS). En aquests moments s’identifiquen 

els següents: 

 

 

 

 

 

Dades globals de zones enjardinades de la URV i actuacions dutes a terme, en curs i en estudi (Font de 

superfícies: plec tècnic del contracte de manteniment de jardineria vigent i unitat de gestió ambiental) 

(superfícies pendents de revisió pel SRM a 2020). 

Validesa i revisions 

Objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030  

Annex 1: espais verds i naturalitzats a 2020  



 

Espais exteriors identificats com a potencials 
receptors d’actuacions i superfícies 

Actuacions de biodiversitat 
realitzades 

Actuacions en estudi Indicador 
quantitatiu* 

Indicador qualitatiu** 

Campus 
Catalunya 

Talús aparcament 600 m2 Indicació espècies protegides  
Receptor transplantaments 

Detecció invasores m2 actuacions 
biodiversitat/m2 

disponibles 

Índex de biodiversitat 
basat en activitat de 
ciència ciutadana 

Plaça de la Concòrdia 3.150 m2     

Ampliació pl. Concòrdia 7.500 m2  Reserva pol·linitzadors, aus i 
lacèrtids 400 m2 

m2 act. biodiv/m2 
disponibles 

 

      

Campus 
Sescelades 

Plaça interior ETSE-ETSEQ i CRAI 
4.250 m2 

Jardí Papallones 180 m2 
Receptor transplantaments 

Murs per a pol·linitzadors i 
lacèrtids 20 m lineals 

m2 actuacions 
biodiversitat/m2 
disponibles 

Índex de biodiversitat 
basat en activitat de 
ciència ciutadana 

Jardins CRAI 400 m2 Jardí humit façana nord 12 
m2 (coleòpters) 

Ampliació jardí façana nord 
18 m2 (coleòpters) 

m2 act. biodiv/m2 
disponibles 

 

Jardins E4 1.200 m2     

Perímetres exteriors enjardinats 
ETSE-ETSEQ 6.800 m2 

Vegetació de matolls a 
escocells 15 m2  

Jardí SE E1 50 m2   

Jardins SRC 180 m2     

Plaça interior N1-N3-N4 5.400 m2 Parterres de les promocions 
FQ 60 m2 (pol·linitzadors i 
lacèrtids) 

Creixement anual de 
parterres de 15 m2 

m2 act. biodiv/m2 
disponibles 

 

Plaça interior N4 1.000 m2     

Pati interior CTTI 650 m2     

Entorn arbrat CTTI 1.800 m2 Receptor transplantaments    

Entorn FCEP N0 2.500 m2 Receptor transplantaments    

Entorn FCEP W0 i W2 3.173 m2 Enjardinament W0 500 m2 
Triangle vial 90 m2 
(pol·linitzadors) 
Receptor transplantaments 

Reserva pol·linitzadors, aus i 
lacèrtids 250 m2 

m2 act. biodiv/m2 
disponibles 

Índex de biodiversitat 
basat en activitat de 
ciència ciutadana 

Casa conserges W1 370 m2     

Jardins N5 571 m2     



 

Espais identificats com a potencials receptors 
d’actuacions i superfícies 

Actuacions biodiversitat 
realitzades 

Actuacions en estudi Indicador 
quantitatiu* 

Indicador qualitatiu** 

Campus 
Bellissens 

 

Verds exteriors amb gespa i 
pollancres 1.265 m2 

Barrera oest FEE (SbN) Reserva pol·linitzadors 300 
m2 

  

Mas Vila 5.276 m2     

Prades amb hidrosembra 15.400 
m2 

Jardí biodiversitat Horts 
Socials 260 m2 
(pol·linitzadors i lacèrtids) 

Proposta refugi eriçó 
(Inserlab) 

m2 act. biodiv/m2 
disponibles 

Índex de biodiversitat 
basat en activitat de 
ciència ciutadana 

Patis FEE + ETSA 950 m2  Illes verdes   

      

FMCS Pati interior 150 m2  Reemplaçament palmera   

      

FTG 

Pati interior 196 m2     

Pati exterior CRAI 346 m2  Proposta biodiversitat centre    

Zona exterior garrofers 1.200 m2     

      

Campus 
Terres de 

l’Ebre 

Jardins exteriors 0 m2   Enjardinament vertical i 
naturalització espais 
interiors 

  

      

Seu Baix 
Penedès 

Zones perimetrals 10.200 m2     

      

Mas dels 
Frares 

(jardins) 

Jardins i patis exteriors 1.200 m2     

 

* L’indicador quantitatiu es pot aplicar al total del campus o als seus sectors. La superfície disponible es calcula com la superfície total del campus menys 
l’ocupada per edificis i la pavimentada. En alguns casos els metres quadrats d’actuació mesurats poden ser en orientació vertical. 

**L’índex de biodiversitat basat en activitat de ciència ciutadana queda per definir i es basarà en activitats de la comunitat universitària, que poden incloure 
voluntariat i APS. Es preveu també que puguin ser objecte de TFG i TFM. 
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