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Resum
Duu ant els últims anys s’ha incentivat la consciència ambiental a tots els àmbits de la societat, i també a les
universitats, considerades un element essencial i transformador de la sostenibilitat. El sistema universitari català ha
promogut aquests principis, introduint la sostenibilitat en els valors de les institucions, creant estructures internes
per treballar-la, i iniciant accions i programes per promoure-la. Es pot afirmar que les universitats catalanes duen a
terme tasques per esdevenir cada dia més sostenibles, tot i que es fa difícil comparar-ne la trajectòria, ja que totes
han iniciat aquesta tasca de forma autònoma i seguint el seu propi camí. Manca una metodologia comuna per
introduir la sostenibilitat a les institucions, i existeix un gran ventall d’iniciatives individuals i pròpies de cada
institució. Amb aquest treball s’ha realitzat una recerca del recorregut de cada una de les universitats en temes de
sostenibilitat, organitzant les accions i programes de cada una en sis àmbits, partint del fet que, totes coincideixen
en principis i objectius generals. Un cop revisades totes les universitats s’ha procedit a comparar els resultats a
partir de fitxes i taules resum, d’elaboració pròpia, per evidenciar la feina feta fins ara i veure’n les semblances i les
diferències. La intenció final d’aquest treball és promoure una tasca col·laborativa entre totes per aconseguir un
sistema universitari cada dia més sostenible. S’ha conclòs que el sistema universitari català ha iniciat un gran treball
per ambientalitzar tots els àmbits de la universitat, es considera que va per bon camí i que encara li queda molt per
recórrer.

Resumen
En los últimos años se ha incentivado la conciencia ambiental en todos los ámbitos de la sociedad, y també en las
universidades, consideradas un elemento esencial y transformador de la sociedad. El sistema universitario catalán
ha iniciado la promoción de principios, introducido la sostenibilidad en los valores de las instituciones, creando
estructuras internas para trabajar-la, e iniciado acciones i programas para promover-la. Se puede afirmar que las
universidades catalanas han iniciado el proceso para ser más sostenibles, aunque es difícil comparar la trayectoria
entre ellas, porqué todas han iniciado este trabajo de forma autónoma i siguiendo su propio camino. Por lo que
manca una metodología comuna para introducir la sostenibilidad a las instituciones, y existe una gran variedad de
iniciativas individuales y propias de cada institución. Con este trabajo se ha realizado una recerca del recorrido de
cada una de las universidades en materia de sostenibilidad, organizando las acciones y programas de cada una en
seis ámbitos, basados en autoevaluaciones externas internacionales, y partiendo del hecho que, todas coinciden en
principios y objetivos generales. Una vez revisadas todas las universidades se ha procedido a comparar los
resultados mediante hojas y tablas resumen, de elaboración propia, para evidenciar el trabajo hecho hasta ahora i
ver semblanzas y diferencias. La intención final de este trabajo es promover la colaboración entre todas para
conseguir un sistema universitario más sostenible. Se concluye el trabajo diciendo que el sistema universitario ha
iniciado una gran tarea para ambientalizar todos los ámbitos de la universidad y que aún queda mucho por hacer.
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Summary
For the last several years, there has been a strong incentive to foster environmental awareness in all spheres of
society, including universities, considered a key element in promoting environmental sustainability. The Catalan
university system has promoted such principles by incorporating sustainability in the different strategic plans of its
institutions, creating internal bodies to promote it and kickstarting several programs and activities. Catalan
universities are certainly implementing different measures to become more sustainable; however, it has been
difficult to compare the progress they have made so far, since each university has its own directives and has
followed different paths. There is a lack of a common methodology to promote environmental sustainability, and
the efforts made by each university are varied. The present work contains a comprehensive research of the
different initiatives, programs and activities performed by each university within the Catalan system to achieve
environmental sustainability. They are classified into six categories, given the fact that they all share the same core
objective. After evaluating each university, we have produced a series of tables and report cards to compare and
contrast the work they have carried out so far. This study hopes to promote inter-university collaboration to
achieve an environmentally sustainable university system. We conclude that the Catalan university system is
following the right steps towards achieving sustainability, but there is still a long road ahead.
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1. Introducció
La capacitat de l’home de transformar el relleu terrestre ha alterat la composició de l’atmosfera, ha accelerat els
processos naturals i desestructurat els sistemes naturals superant la seva capacitat de resistència i adaptació (Alba,
2015). Per aturar i redirigir aquesta situació, a finals del segle XX apareixen moviments i conceptes nous com
“desenvolupament sostenible” (informe Brundltand CMMAD, 1987), que defensen el compromís amb

les

necessitats de les generacions futures. Més tard, l’any 1992, s’institucionalitza el concepte a la Cimera convocada
per Nacions Unides a Rio de Janeiro i s’aprova l’Agenda 21, una eina per duu a terme accions concretes per la
sostenibilitat en àmbits locals i regionals. No és fins l’any 2002 quan s’inicia a nivell estatal la sensibilització a les
universitats espanyoles a través del grup de treball d’avaluació de la sostenibilitat universitària de la Conferència de
Rectors de les Universitat Españoles, CRUE (CRUE-CADEP, 2005) (Arbat, E., Geli, AM., 2002).
Diferents autors destaquen la importància de la incorporació dels principis de la sostenibilitat a la vida diària de la
societat i de les persones. El canvi cap a la sostenibilitat s’ha d’iniciar dintre d’un mateix, i projectar-se en entorns
pròxims (Escolano, 2006, 10). L’educació és primordial per aconseguir-ho, reconèixer que tots contribuïm i és
obligació de tots actuar (Benayas et al.., 2002). Per aquesta raó es fa evident la necessitat d’un canvi de perspectiva,
de valors i de coneixement en tots els àmbits de l’ensenyament (Cortense, 2003). La universitat com a òrgan
referent d’educació superior s’ha d’implicar amb la societat i incloure la sostenibilitat en els seus principis, (Junyent
i Geli, 2008, 764) crear estructures internes per treballar-la, reconèixer els seus impactes i minimitzar-los a través
de programes i accions. En definitiva, les universitats han d’esdevenir promotores del canvi cap a la sostenibilitat i
convertir-se en elements transformadors de la societat (Ferrer-Balas, D., 2008).
Aquest treball parteix de la hipòtesi que duu ant els últims anys el sistema universitari català ha iniciat un canvi per
esdevenir un element transformador de la societat, introduint principis, estructures internes i realitzant accions i
programes per sensibilitzar i minimitzar els seus impactes. Aquesta evolució l’ha dut a terme cada institució de
forma individual, generant així un gran ventall d’accions, que pengen de programes i objectius que depenen
d’estructures completament diferenciades d’una universitat a una altre. Amb aquest treball es pretén crear una
eina que permeti homogeneïtzar i comparar les actuacions de les universitat catalanes en temes de sostenibilitat
per iniciar així, un treball col·laboratiu i participatiu que permeti seguir millorant totes juntes.

2. Objectius
The main objective of the current study is to evaluate the efforts made by the different Catalan universities to
become more environmentally sustainable. To this end, we will compile data on the different actions undertaken by
each university within the Catalan University System. This will be followed by an in-depth review and the production
of several resources to facilitate the comparison between universities. In particular, an “Environmental awareness
report card” will be produced for each university, as well as a summary table reporting the different actions
undertaken by each university. With these resources, we aim to facilitate the comparison between universities and
foster inter-university collaboration to achieve an environmentally sustainable university system.
Finally, we also aim to provide a detailed analysis of the efforts made by the University of Girona (UdG) and
summarize all the activities undertaken to introduce environmental sustainability in its strategic plan, in the
classroom and on campus.
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3. Metodologia
Per a la caracterització de cada una de les universitats del sistema universitari català, s’ha utilitzat un seguit
d’instruments per destacar aquells aspectes que més bé descriuen el treball que ha realitzat per esdevenir més
sostenible.
Primerament s’ha elaborat una descripció general del sistema universitari català, que disposa de 12 universitats
repartides pel territori. La descripció de les universitats es fa en funció dels següents criteris: data de creació, si es
tracta d’una universitat pública o privada, el nombre total d’estudiants i titulacions que imparteix el curs 2014-15.
La segona part de la recerca consisteix a analitzar quin és el grau de consciència ambiental de cada una de les
universitats. Per a la recopilació d’informació s’ha utilitzat la metodologia que més ens aproximés a la realitat, a
través de la informació que les mateixes universitats exposen a les seves webs institucionals, per mantenir de la
forma més fidel possible la imatge que elles pretenen donar a la societat (Elias, 2011, p.2) (Gonzalez, J. A., 2012).
Per a la classificació de la informació s’ha elaborat una fitxa comparativa del grau de consciència ambiental de cada
una de les universitats. La fitxa conté quatre apartats:
1.

Descripció cada una de les universitats a través de dades recollides en el punt anterior.

2.

Responsabilitat ambiental. Analitzar si la universitat inclou la sostenibilitat dins dels seus valors o
principis. Si disposa de Pla d’Ambientalització o un equivalent, des de quant és vigent i freqüència de les
revisions. Participació en xarxes universitàries com la Comissió Sectorial CRUE-Sostenibilitat, una comissió
constituïda el 2009 dins la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE-CADEP, 2005) amb
l’objectiu de recopilar i intercanviar experiències en temes de gestió ambiental, ambientalització de la
comunitat universitària. Participació en el rànquing estatal CRUE un projecte realitzat l’any 2011 pel grup
de treball d’avaluació de la sostenibilitat universitària. Tenia com a objectiu definir indicadors d’avaluació
de les polítiques universitàries de sostenibilitat i identificar bones pràctiques. L’avaluació es realitza a
través de dotze línies estratègiques: política de sostenibilitat, implicació i sensibilització de la comunitat
universitària, responsabilitat social, relacions i implicacions amb la societat, docència, investigació i
transferència de tecnologia, urbanisme i biodiversitat, energia, aigua, mobilitat, residus, compra verda i
avaluació de l’impacte ambiental de les activitats universitàries (Bayenas, J., 2011). Participació en
rànquings internacionals com el GreenMetric, una iniciativa de la Universitat d’Indonèsia, elaborada l’any
2010, per promoure la sostenibilitat a les institucions d’educació superior a nivell mundial a través d’una
comparació entre elles en forma de rànquing. Actualment la participació arriba a les 516 universitat de tot
el món. La ponderació per calcular el grau de sostenibilitat de les institucions consta de sis línies
estratègiques: infraestructures, energia i el canvi climàtic, gestió de residus, ús de l’aigua, transport o
mobilitat i educació ambiental (GreenMetric, 2013).

3.

Estructures institucionals dins la universitat que treballen específicament la sostenibilitat o donen suport
al pla d’ambientalització, com una oficina de medi ambient o equivalents, càtedres, comissions o instituts.

4.

Accions concretes per treballar la sostenibilitat al campus universitari, en cada un dels àmbits del
GreenMetric, ja que s’ha considerat que són els més significatius per treballar la sostenibilitat:
4.1. S’ha considerat dintre de l’àmbit d’infraestructures totes aquelles actuacions referents a eficiència
energètica dels edificis, i a les zones verdes i altres iniciatives com horts ecològics.
4.2. En l’àmbit de l’energia i canvi climàtic s’ha tingut en compte la introducció de mesures d’estalvi,
monitorització dels consums i si es disposa de fonts d’energies renovables.
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4.3. Pel que fa a la gestió de residus s’ha tingut en compte si es disposa de recollida selectiva, la
introducció de mesures per reduir els residus, i la conscienciació de la comunitat universitària.
4.4. En l’àmbit de l’ús de l’aigua es té en compte si es realitza control dels consums, si s’han realitzat
campanyes de sensibilització, o accions concretes per reduir el consum.
4.5. En l’àmbit del transport s’ha considerat si la universitat disposa de pla de mobilitat, accions que per
promocionar el transport públic, la bicicleta i mobilitzar-se a peu, i minimitzar el vehicle privat.
4.6. Finalment dins l’àmbit de l’educació ambiental s’ha tingut en compte si la universitat té recursos per
introduir la sostenibilitat de forma transversal a tots els graus. També es té en compte totes aquelles
campanyes per introduir la sostenibilitat al campus a través de cursos o assignatures optatives, i si es
disposa de pàgina web especifica en sostenibilitat i criteris ambientals a l’hora de contractar serveis.

Model de fixa comparativa del grau de consiència ambiental del sistema universitari català
1. Descripció de la Universitat

3. Estructures

1.1.Pública/Privada
1.2. Ubicació
1.3. Any de creació
1.4. Nº total d'estudiants 2014-15
1.5. Nº total d'estudis

2.1. Oficina de medi ambient
2.2. Càtedres
2.3. Comissions
2.4. Institiuts
2.5. Càrrecs

2. Pla d'Ambiantalizació i participació en ranquings i xarxes

4. Accions per la sostenibilitat

3.1. Sostenibilitat en Principis i Valors
3.2. Pla d’ambiantalització
3.2.1. Frequència revisions
3.3. Comissió Crue-Sostenibilidad
3.4. Estudi CRUE 2011
3.5. GreenMetric

4.1. nfraestrocutres
4.2. Energia i Canvi Climàtic
4.3. Gestió de Residus
4.4. Ús de l’aigua
4.5. Transport
4.6. Educació per la sostenibilitat

Il·lustració 1: Model de fitxa per analitzar la consciència ambiental de les universitats catalanes. Font: pròpia.

La tercera part de la recerca ha consistit a analitzar de forma més detallada la trajectòria de la Universitat de Girona
per esdevenir més sostenible, seguint la mateixa metodologia que amb la resta d’universitats i afegint, en aquest
cas, una entrevista semiestructurada amb el responsable de l’Oficina Verda, per ampliar la informació.
Un cop recopilada tota la informació s’ha elaborat una Taula Resum de totes les universitats que formen part del
Sistema Universitari Català, comparant a partir d’objectius comuns el gran ventall d’actuacions dutes a terme al
llarg de la trajectòria de cada una de les universitats. Agrupa accions semblants o amb els mateixos objectius per
aconseguir una visió general de les dinàmiques i iniciatives, al mateix temps que les mancances de cada una d’elles.
Finalment el treball acaba amb la discussió i conclusions extretes de la informació recopilada.
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4. Resultats
4.1. Descripció general del sistema universitari català
El sistema universitari català està format per dotze universitats vuit d’elles públiques: Universitat de Barcelona, UB
(1450); Universitat Autònoma de Barcelona, UAB (1968); Universitat Politècnica de Catalunya, UPC (1971);
Universitat Pompeu Fabra, UPF (1990); Universitat de Lleida, UdL (1992); Universitat Rovira i Virgili, URV (1992);
Universitat de Girona, UdG (1992); Universitat Oberta de Catalunya, UOC (1995). I quatre privades: Universitat
Ramon Llull, URL (1990); Universitat de Vic-Central de Catalunya, UVic (1997); Universitat Internacional de
Catalunya, UIC (1997) i Universitat Abat Oliva, UAO-CEU (2003). Cal destacar que la Universitat de Vic es considera
privada, ja que no depèn directament de la Generalitat de Catalunya, sinó de l’Ajuntament de Vic.
Totes elles formen part de la CRUE vinculades a diferents comissions, es donarà importància el fet que formin part
d’algun dels grups de treball de la comissió sectorial CRUE-Sostenibilitat. A més a més totes les universitats
públiques també formen part de l’Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), creada l’any 2002 amb la
finalitat de sumar esforços per promoure iniciatives, programes i projectes conjunts.

Il·lustració 2: Localització de les universitats de Catalunya. Font: Agència per
la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

4.1.1.

Nombre d’alumnes matriculats

Per entendre les dimensions de cada una de les universitats s’ha comparat els alumnes matriculats el curs 2014-15
en els graus, màsters i doctorats, les dades per fer aquesta comparació s’han extret de la web d’estadística oficial de
Catalunya, l’IDESCAT. La universitat amb més nombre d’alumnes de grau matriculats és la UB (45.260), seguida de la
UAB (32.191) i la UOC (28.639), i les que menys alumnes matriculats tenen són la UVic (4.907), la UIC (3.033) i la
UAO (1.198). Pel que fa als màsters les que més alumnes matriculats tenen són la UOC (5.695), UB (5.295), seguida
de la UPC (3.089), les que en tenen menys són la UVic (606), la UAO (297) i la UIC (296). Les universitats amb més
alumnes matriculats en doctorats també són la UB (5.186) la UAB (4.084) i la UPC (2.061), i les que disposen de
menys alumnes matriculats són la UOC (195), la UVic (150) i la UAO (116).

Il·lustració 3: Alumnes matriculats al sistema universitari català el curs 2014-2015. S’ha afegit un segon gràfic obviant els alumnes
matriculats en Graus per apreciar millor les dades dels Màsters i Doctorats. Font: Institut d’Estadística de Catalunya IDESCAT.
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4.1.2.

Ofertes d’estudis

Analitzant el ventall de graus que ofereixen, s’observa que la UAB (87), la UB (73) i la UPC (50) continuen al
capdavant, mentre que UPF (24), la UAO (20) o la UIC (14) són les que menys n’ofereixen. Pel que fa al nombre de
màsters oferts, s’observa que la universitat que més n’ofereix és la UB (144), seguida de la UAB (133) i la UPC (54) i
la URL (54), les que menys n’ofereixen són la UVic (12), la UIC (10) i la UAO (10). El nombre de doctorats segueix la
mateixa dinàmica, la UAB (68) és la que més ofertes té seguida de la UPC (49) i la UB (48), i la UdG i la UPF (9) són
les que menys ofertes tenen.

Il·lustració 4: Font: Institut d’Estadística de Catalunya IDESCAT.

4.2. Compromís ambiental de les universitats catalanes
Un cop analitzada la situació general del sistema universitari català, s’inicia l’estudi de cada una de les universitats
de forma individual, s’aplica la fitxa dissenyada a l’apartat tres per sintetitzar la informació recollida.
La fitxa en primer lloc fa una descripció general de la universitat. A continuació es mostra si la universitat inclou la
sostenibilitat en els seus principis i valors, si disposa de Pla de Sostenibilitat, amb quina freqüència realitza revisions
i si forma part de la comissió sectorial CRUE-Sostenibilitat o si ha participa al rànquing que es va realitzar l’any 2011.
També mostra si la institució s’ha presentat mai en el rànquing GreenMetric i en quina posició va quedar en cada
una de les seves edicions. El tercer apartat de la fitxa mostra les estructures internes que treballen i porten
seguiment dels temes de sostenibilitat a la institució. Finalment la fitxa destaca sis accions, una de cada àmbit
estudiat, que siguin pròpies i úniques de cada universitat, o que es treballin amb especial èmfasi per la institució. A
més a més a continuació s’amplia la informació de la fitxa amb una breu explicació de cada una de les universitats.
També es disposa d’una Taula resum de les accions realitzades per cada una de les universitats catalanes a l’Annex
per facilitar la comparació.

4.2.1. Universitat de Barcelona UB
Fixa comparativa del grau de consiència ambiental: Universitat de Barcelona
3. Estructures

1. Descripció de la Universitat
1.1.Pública/Privada
1.2. Ubicació
1.3. Any de creació
1.4. Nº total d'estudiants 2014-15
1.5. Nº total d'estudis

Pública
Barcelona
1450
55741
256

2. Pla d'Ambiantalizació i participació en ranquings i xarxes
3.1. Sostenibilitat en Principis i Valors Sí
3.2. Pla d’ambiantalització

Pla de Sostenibilitat 2012

3.2.1. Frequència revisions
3.3. Comissió Crue-Sostenibilidad
3.4. Estudi CRUE 2011
2016
2015
3.5. GreenMetric
2014
2013

Anual
Sí
Sí

2.1. Oficina de medi ambient
2.2. Càtedres
2.3. Comissions
2.4. Institiuts
2.5. Càrrecs

OSSMA 1998
Comissió Política Ambiental 1995
Delegat del rector per la sostenibilitat

4. Accions per la sostenibilitat
Àmbits
4.1. nfraestrocutres
4.2. Energia i Canvi Climàtic
4.3. Gestió de Residus
59 / 516 4.4. Ús de l’aigua
112 / 407 4.5. Transport
111 / 361 4.6. Educació per la sostenibilitat
90 / 301

Punderació GM 2016
55/516
155/516
33/516
76/516
43/516
130/516

Accions
Edificis amb zero emissions
Ecoconcells a la web
Fitxa de gestió de residus molt complerta a la web
Telemasura dels consums
Taula de mobilitat
Kit de compra verda
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La Universitat de Barcelona és una institució pública situada a la ciutat de Barcelona i fundada l’any 1450. Té un
1

total de 55.741 alumnes i ofereix 256 titulacions. Inclou la sostenibilitat als estatuts . Tot i que prèviament ja havia
iniciat accions per la sostenibilitat, disposa de Pla de Sostenibilitat des del 2012, i realitza una memòria de
seguiment anualment. Disposen d’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient OSSMA des del 1998. A més a més la
universitat disposa d’una Comissió de Política Ambiental des del 1995 i del càrrec de Delegat del Rector per la
Sostenibilitat.
La UB es presenta al rànquing GreenMetric des de l’any 2013 quedant en el 90è lloc d’un total de 301 universitats,
111è de 361 el 2014 i en 112è lloc de 407 el 2015 i en 59è de 516 el 2016, aquest últim any destacant sobretot en
l’àmbit de gestió de residus. També va participar l’avaluació externa dissenyada pel grup d’avaluació de la
sostenibilitat universitària del CRUE, destacant sobretot en l’àmbit de Compra Verda pel seu projecte “Kit de
compra verda com a eina de sensibilització a la UB”.
El Pla d’Ambientalització té com a objectiu principal consolidar la prèsencia de la sostenibilitat a la docència,
recerca, gestió i valors. Segueix les línies estratègiques següents: conservació i divulgació de valors naturals,
ordenació territorial, mobilitat, qualitat ambiental, energia i recursos naturals, residus, comunicació i sensibilització,
cooperació i voluntariat, sostenibilitat curricular i recerca en sostenibilitat. Formant per 139 accions.

Accions més destacables de la Universitat de Barcelona
A partir de la informació proporcionada a la pàgina web institucional de la universitat s’ha realitzat un recull de les
accions realitzades en temes de sostenibilitat en tota la trajectòria de la institució fins a l’actualitat. A continuació se
sintetitzen les accions dins de cada un dels àmbits estudiats pel rànquing GreenMetric.
•

Infraestructures: Amb l’objectiu d’incorporar criteris de sostenibilitat, s’inclouen fets ambientals en

l’ordenació del territori, en el disseny de nous edificis i també d’aquelles estructures ja existents; com edificis amb
zero emissions. També es té en compte la gestió dels espais verds introduint aspectes ambientalment poc agressius:
supressió de l’ús de fertilitzants i plaguicides químics, la utilització de materials de menor impacte ambiental i es
disposa d’horts urbans.
•

Energia i canvi climàtic: Amb la intenció d’incrementar l’eficiència en el consum s’introdueixen mesures

d’estalvi: sistemes LED, control de la climatització dels edificis i aprofitament de la llum natural. S’ha elaborat un
manual de bones pràctiques i

duu

a terme campanyes de consum responsable. Es disposa de plaques

fotovoltaiques.
•

Gestió de residus: Amb l’objectiu de reduir els residus generats: realitzar una diagnosi de prevenció de

residus, implantar un sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR), i d’utilització de got propi. Es disposa de
recollida selectiva, i elaboració de compostatge, a més a més de disposar de fitxes de procediment de gestió de
cada possible residu generat a la universitat.
•

Ús de l’aigua: Amb l’objectiu de sensibilitzar sobre l’ús responsable de l’energia i els recursos naturals,

s’ha elaborat un manual de bones pràctiques i criteris de consum responsable de l’aigua, que inclou iniciatives com
introduir aixetes tipus polsador i reduir-ne el flux d’aigua de sortida, descàrrega doble a les cisternes, o la
introducció d’equips de telemesura per localitzar fuites. També s’han dut a terme campanyes de consum
responsable.
•

Transport: Amb l’objectiu d’elaborar el pla de mobilitat dels Campus: constituir una taula de mobilitat que

treballa per la coordinació de les actuacions i definir-lo. Es disposa d’un sistema de préstec de bicicletes, s’ha dotat
1

Article 4.4.e dels estatus “Garantir l’orientació de la docència i la recerca cap a la cultura de la pau, el progés social i humà donamentat en els dres
humans i el respecte del medi ambient i el desenvolupament sostenible.
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el campus d’aparcaments segurs. S’ha implantat una plataforma web per compartir cotxe i demanar la connexió
dels centres amb la xarxa de carrils-bici dels municipis. S’ha creat una web de mobilitat que incorpora l’oferta de
transport públic, consells sobre mobilitat i altres recursos, i duu a terme enquestes periòdiques de mobilitat als
centres, i difondre’n els resultats, a més a més de promoure la virtualitat per reduir desplaçaments.
•

Educació per la sostenibilitat: Amb l’objectiu de promoure la funció docent i investigadora: s’ha dut a

terme un projecte d’ambientalització curricular dels graus impartits a la universitat. Es disposa d’un espai a la web
pel pla de sostenibilitat i es realitza una jornada de presentació del pla anual. També es va elaborar un kit de
compra verda amb material d’oficina reciclat i respectuós amb el medi ambient i es duen a terme projectes d’obra i
servei ambiental.

Il·lustració 5: Evolució del pla de pla. Font Pla de Sostenibilitat
de la Universitat de Barcelona. Memòria de seguiment 2015.

4.2.2. Universitat Autònoma de Barcelona UAB
Fixa comparativa del grau de consiència ambiental: Universitat Autónoma de Barcelona
1. Descripció de la Universitat
1.1.Pública/Privada
1.2. Ubicació
1.3. Any de creació
1.4. Nº total d'estudiants 2014-15
1.5. Nº total d'estudis

3. Estructures
Pública
Barcelona
1968
39099
288

2. Pla d'Ambiantalizació i participació en ranquings i xarxes
3.1. Sostenibilitat en Principis i Valors
3.2. Pla d’ambiantalització
3.2.1. Frequència revisions
3.3. Comissió Crue-Sostenibilidad
3.4. Estudi CRUE 2011
2016
2015
3.5. GreenMetric
2014
2013
2012

Sí
Pla de Sostenibilitat 2013
Anual
Sí
Sí

2.1. Oficina de medi ambient Oficina Medi Ambient , 1995
2.2. Càtedres
2.3. Comissions
Comissió de Seguiment de l'Agenda 21
2.4. Institiuts
2.5. Càrrecs

4. Accions per la sostenibilitat
Àmbits
4.1. nfraestrocutres
4.2. Energia i Canvi Climàtic
4.3. Gestió de Residus
14/516 4.4. Ús de l’aigua
20/407 4.5. Transport
45/361 4.6. Educació per la sostenibilitat
126/301
88/215

Punderació GM 2016

Accions
515/516
23/516
56/516
11/516
51/516
59/516

Activitat agrícola i ramadera al campus
Ambiantalització esdeveniments
Borsa de material reutilitzable
Reg amb control de pluviometria
Reparació de bicis gratuit
Gresca i Complex

La Universitat Autònoma de Barcelona és una institució pública situada a la ciutat de Barcelona i fundada l’any
1968. Té un total de 32.191 alumnes i ofereix 133 titulacions. En els principis i valors de la UAB s’inclou la
2

sostenibilitat . El 1999 s’inicia un procés d’elaboració de l’Agenda Local 21, i un pla d’acció per a la sostenibilitat que
s’aprova el 2002-2010, el 2011-2015 es redacta un altre pla que no s’arriba a aprovar, però que serveix per a la
redacció del Pla de Sostenibilitat 2013-17, del qual es realitzen revisions anuals. Disposen d’Oficina de Medi
Ambient des del 1995, que té com a objectiu assessorar en la presa de decisions als òrgans de govern i a tota la
comunitat universitària en matèria de prevenció de riscos laborals i de medi ambient. Disposen d’una Comissió de
Seguiment de l’Agenda 21.
La UB es presenta al rànquing GreenMetric des de l’any 2012 on va quedar en 88è lloc de 215, el 2013 on va ocupar
una posició 126è d’un total de 215, el 2014 va pujar fins a un 43è lloc de 361, el 2015 va ocupar la posició 20è de
407, i 14è de 516 el 2016. Aquest últim any va destacar sobretot en l’àmbit d’ús de l’aigua. També va participar
l’avaluació externa dissenyada pel grup d’avaluació de la sostenibilitat universitària del CRUE, destacant sobretot

2 Article 3.4 d dels Estatuts de la UAB; article 41.1 de la LOMLOU, Acord de Consell de Govern 77/2005 de 29 setembre
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en l’àmbit d’Implantació i sensibilització de la comunitat universitària pel seu projecte “Ambientalització
d’esdeveniments a la UAB” i en l’àmbit de residus pel projecte “Borsa de material reutilitzable”.
El Pla d’Ambientalització té com a objectiu principal disminuir les emissions globals de gasos d’efecte hivernacle. Té
com a objectius específics: planificar criteris per millorar ambientalment el campus, integrar la sostenibilitat a les
activitats del Campus, conscienciar a la comunitat universitària. Segueix quatre línies estratègiques següents:
territori i biodiversitat, gestió de fluxos: energia, aigua i residus, ambientalització interna i comunicació i participació
ambiental. I consta de 12 programes i 31 accions.

Accions més destacables de la Universitat Autònoma de Barcelona
•

Infraestructures: Amb l’objectiu d’ordenar el territori amb criteris de sostenibilitat, s’ha prioritzat

remodelació d’espais enfront de les noves construccions. S’estan implantant criteris de sostenibilitat en els
espais enjardinats, prioritzant espècies autòctones, i l’activitat agrícola i ramadera al campus. S’han dut a terme
iniciatives com visites a la natura, projecte de seguiment de papallones, i desbrossat les zones forestals.
•

Energia i canvi climàtic: Amb l’objectiu de promoure l’eficiència energètica, es controlen els consums dels

edificis. S’han dut a terme iniciatives per reduir el consum: substituir calderes i aparells de refrigeració, instal·lat
detectors de presència, il·luminació de baix consum. S’han iniciat campanyes de sensibilització per l’estalvi dirigides
a la comunitat universitària. Es disposa d’instal·lació fotovoltaica i plaques solars tèrmiques.
•

Gestió de residus: Amb l’objectiu gestionar els residus, es realitza recollida selectiva, hi ha gestió de

residus especials, servei de deixalleria al Campus i catalogació de tots els residus generats a la universitat a la pàgina
web. Per prevenir la generació de residus s’han iniciat campanyes com la gotimplora, i el Projecte de Borsa de
Material Reutilitzable.
•

Ús de l’aigua: Amb l’objectiu de millorar la gestió de l’aigua, es realitza un monitoreig del consum de

l’aigua i manteniment constant de les instal·lacions dels edificis. Pel que fa a les zones enjardinades s’han iniciat
mesures d’estalvi: regar amb sistemes de goteig, i incloure sensors de pluja.
•

Transport: Amb l’objectiu de fomentar la mobilitat sostenible, s’ha implantat un Pla de Mobilitat i es

realitza anualment una enquestes de mobilitat. S’han configurat territorialment xarxes de transport, millorat el
transport públic i l’accés en bicicleta. Es disposa d’un projecte de préstec i reparació de bicis i una aplicació per
compartir cotxe.
•

Educació per la sostenibilitat: L’oficina de medi ambient no treballa directament temes d’ambientalització

curricular, com la recerca dels principis del paradigma de la complexitat als processos educatius (Complex) i en
l’educació orientada cap a la sostenibilitat (Gresca). S’ha creat una web específica de Medi Ambient, s’elabora
mensualment un Butlletí d’Agenda 21 i punts d’informació ambiental al campus. També es duen a terme programes
de voluntariat en sostenibilitat i actuacions de divulgació de sensibilització. S’ha creat una iniciativa de Campus
Saludable i Sostenible (Campus SIS) que inclou 70 actuacions que tenen com a missió millorar la salut i la
sostenibilitat. Es tenen en compte criteris de sostenibilitat i ambientalització als concursos.

il·lustració 6: Evolució del pla de pla. Font: P. Pla de seguiment del PSUAB per l’any 2015.
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4.2.3. Universitat Politècnica de Catalunya UPC
1. Descripció de la Universitat
1.1.Pública/Privada
1.2. Ubicació
1.3. Any de creació
1.4. Nº total d'estudiants 2014-15
1.5. Nº total d'estudis

Fixa comparativa del grau de consiència ambiental:
Universitat Politècnica de Catalunya
3 Estructures

Pública
Barcelona
1971
28624
163

2.1. Oficina de medi ambient
2.2. Càtedres
2.3. Comissions
2.4. Institiuts
2.5. Càrrecs

2. Pla d'Ambiantalizació i participació en ranquings i xarxes
3.1. Sostenibilitat en Principis i Valors
3.2. Pla d’ambiantalització
3.2.1. Frequència revisions
3.3. Comissió Crue-Sostenibilidad
3.4. Estudi CRUE 2011
2013
3.5. GreenMetric
2012

Sí
Pla UPC Sostenible (2006-2015)
Anual
Sí
Sí

Comissió de Sostenibilitat
Institut de Sostenibilitat

4. Accions per la sostenibilitat
Àmbits
Accions
4.1. nfraestrocutres
4.2. Energia i Canvi Climàtic
4.3. Gestió de Residus
110/301 4.4. Ús de l’aigua
81/215 4.5. Transport
4.6. Educació per la sostenibilitat

Refugis de biodeviersitat
Informe SIRENA
Fomenta l'economia circular
Informe SIRENA
Concurs Espais Vius
Programa STEP

La Universitat Politècnica de Catalunya és una institució pública situada a la ciutat de Barcelona i fundada l’any
3

1971. Té un total de 28.624 alumnes i ofereix 163 titulacions. Els Estatuts de la UPC inclouen la sostenibilitat .
Disposa d’un Institut de Sostenibilitat (IS-UPC), responsable dei promocionar la recerca en Sostenibilitat. La UPC
disposa de dos plans de Medi Ambient (1996-2001) i (2002-2005) i de Pla UPC Sostenible 2015 amb dues fases
(2006-2010) (2011-2015), la revisió és anual i responsabilitat de l’Institut de Sostenibilitat. La responsabilitat de
l’assoliment d’aquests compromisos recau a la Comissió de Sostenibilitat.
La UPC es va presentar al rànquing GreenMetric l’any 2013 on va ocupar una posició 81è d’un total de 215 i el 2014
va pujar fins a un 110è lloc de 301. També va participar a l’avaluació externa dissenyada pel grup d’avaluació de la
sostenibilitat universitària del CRUE, destacant sobretot en l’àmbit de la docència pel seu “Programa de Excel·lència
en Tecnologia Sostenible STEP”, per introduir competències de sostenibilitat als graus de la UPC. També pel seu
“Projecte SIRENA: Sistema d’informació dels consums i recursos energètics i aigua a la UPC”.
El Pla UPC Sostenible (2006-2015) té com a objectiu ampliar la visió estratègica cap al repte del desenvolupament
humà sostenible. I tres objectius específics: fomentar el desenvolupament sostenible, implicar a les persones i
enfortir aliances. Segueix sis línies estratègiques següents: energia i canvi climàtic, residus i emissions zero, salut,
qualitat de l’aire i alimentació, subministraments i consum responsable, cicles de l’aigua i territori i mobilitat.
Disposa de 22 accions.

Accions més destacables de la Universitat Politècnica de Catalunya
•

Infraestructures: Amb l’objectiu de desenvolupar plans de gestió de la sostenibilitat dels campus de la

UPC prioritza la construcció sostenible i realitza auditories energètiques dels edificis existents. Treballa per
aconseguir una zona de natura dins l’entorn urbà de Barcelona, introduint espècies autòctones, creant refugis de
biodiversitat i duent a terme activitats de ciència ciutadana.
•

Energia i canvi climàtic: Amb l’objectiu d’informar a la comunitat universitària sobre l’ús eficaç, sostenible

i responsable de l’energia, s’ha dut a terme un seguiment constant dels consums d’electricitat a partir del projecte
SIRENA. S’han dut a terme actuacions per la millora de l’eficiència de les instal·lacions: millorar l’aïllament tèrmic,
canvi a LEDs, obertura d’espais en funció de les necessitats, instal·lació de detectors de presència o potenciar la
il·luminació natural i instal·lació de sistemes de monitorització de la temperatura. S’han dut a terme campanyes per
conscienciar la comunitat universitària: s’utilitza el campus com un laboratori per investigar i innovar en temes
d’eficiència energètica (CampusLab), i es donen consells a la web per estalviar energia de forma individual. A més a
més el campus disposa d’instal·lació de cel·les fotoelèctriques.
3

En l’Article 5 la sostenibilitat i la intenció de vetllar perquè es faci efectiva. I a l’Article 4 de Principis informatius “La Universitat Politècnica de
Catalunya, com a entitat generadora i transmissora de coneixements, ha de promoure la protecció del medi ambient i el desenvolupament
sostenible, tant pel que fa a les activitats de formació i recerca com a les institucionals.”
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•

Gestió de residus: La universitat disposa de recollida selectiva amb l’objectiu de prevenir la utilització de

recursos i la generació de residus, s’ha implantat el Programa Reutilitza per donar un segon ús als equips
informàtics, i un projecte de valorització de la matèria orgànica elaborant compostatge. Es disposa d’una
caracterització i gestió dels residus de laboratori i es fonamenta l’economia circular.
•

Ús de l’aigua: Amb l’objectiu de potenciar l’ús sostenible de l’aigua, s’ha dut a terme un seguiment

constant dels consums d’aigua a partir ( SIRENA), reducció i control de l’ús del reg a través d’un sistema de control
meteorològic RegControl, i actuacions d’estalvi d’aigua com la implantació de sistemes de doble descàrrega o la
reducció de la pressió d’aigua a les aixetes.
•

Transport: Amb l’objectiu de promoure l’accessibilitat i mobilitat sostenible als campus, s’ha elaborat un

Pla de Mobilitat, es realitzen enquestes de mobilitat anualment, i es disposa d’un apartat a la web específic de
mobilitat que explica les iniciatives de la universitat per promoure la mobilitat sostenible, com el préstec de
bicicletes, conjunt amb la UB, l’oferta de transport públic per arribar a la universitat i iniciatives per compartir cotxe
i el concurs Espais Vius per potenciar la participació i mobilitat sostenible.
•

Educació per la sostenibilitat: Amb l’objectiu d’enfortir la recerca i la docència en sostenibilitat s’han

iniciat programes de Excel·lència en Tecnologia Sostenible STEP, per introduir competències de sostenibilitat als
graus de la UPC. Es realitzen cursos com el de monitorització per a l’estalvi energètic i campanyes com Concurs
d’Idees Ambientals i Sostenibles per cercar idees innovadores que contribueixin als grans canvis. Es tenen en
compte criteris sostenibles a l’hora de contractar serveis.

4.2.4. Universitat Pompeu Fabra UPF
1. Descripció de la Universitat
1.1.Pública/Privada
1.2. Ubicació
1.3. Any de creació
1.4. Nº total d'estudiants 2014-15
1.5. Nº total d'estudis

Fixa comparativa del grau de consiència ambiental:
Universitat Pompeu Fabra
3. Estructures

Pública
Barcelona
1990
16554
61

2. Pla d'Ambiantalizació i participació en ranquings i xarxes
3.1. Sostenibilitat en Principis i Valors
3.2. Pla d’ambiantalització
3.2.1. Frequència revisions
3.3. Comissió Crue-Sostenibilidad
3.4. Estudi CRUE 2011
3.5. GreenMetric

Sí
Agenda 21
No
No
No
No

2.1. Oficina de medi ambient
2.2. Càtedres
2.3. Comissions
2.4. Institiuts
2.5. Càrrecs

Comissió de Medi Ambient
Delegada del rector per Sostenibilitat

4. Accions per la sostenibilitat
Àmbits

Accions

4.1. nfraestrocutres
4.2. Energia i Canvi Climàtic
4.3. Gestió de Residus
4.4. Ús de l’aigua
4.5. Transport

Terrats convertits en pulmó verd
Concienciació per la climatització
Retornar els diners de l'envàs
Aixetes temposritzades, doble descarrega.
Furgoneta elèctrica de la universitat

4.6. Educació per la sostenibilitat

Guies de Bones Pràctiques en sostenibilitat

La Universitat Pompeu Fabra és una institució pública situada a la ciutat de Barcelona i fundada l’any 1990. Té un
total de 16.554 alumnes i ofereix 61 titulacions. Disposa d’una política de sostenibilitat ètica des de l’octubre del
4

2014 i d’una Comissió de Medi Ambient, encarregada de duu a terme accions per la sostenibilitat a través de
l’Agenda 21 des del 2006 i la Delegada del Rector per Sostenibilitat.
La UPF no s’ha presentat al rànquing GreenMetric ni a l’avaluació externa dissenyada pel grup d’avaluació de la
sostenibilitat universitària del CRUE.
A través d’una diagnosi ambiental per a l’elaboració de l’Agenda 21 es van establir tres línies estratègiques: millorar
l'ús dels recursos i de l'energia i promoure l'ús dels recursos renovables, reduir la producció de residus i fomentar la
cultura de la reutilització i el reciclatge i millorar el transport.

4

Universitat Pompeu Fabra. Última revisió 11 d’abril de 2017: https://seuelectronica.upf.edu/normativa/upf/admgestio/sostenibilitat/sostenibilitat.html
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Accions més destacables de la Universitat Pompeu Fabra
•

Infraestructures: La universitat té projectes de construcció sostenible, a més a més d’iniciatives per

convertir els terrats en pulmons verds i disposa d’hort urbà.
•

Energia i canvi climàtic: Amb l’objectiu d’optimitzar i racionalitzar el subministrament elèctric es

controlen els consums i s’han dut a terme accions per reduir-lo, introduint lluminàries de baix consum,
transformadors sense oli, aparells d’aire condicionat ecològic (free-coolong). Es potencia la climatització dels edificis
i el control de la temperatura dels espais de la Universitat, cada any es fan dues campanyes de conscienciació per la
climatització dels espais públics. També es disposa de cel·les fotovoltaiques.
•

Gestió de residus: Es disposa de Pla d’Acció de residus i es duu a terme recollida selectiva, amb l’objectiu

de minimitzar els redius, informar i educar sobre la seva problemàtica. Es disposa d’un Manual de Compostatge
urbà de l’Ajuntament de Barcelona. Se celebra la Setmana Europea de la Prevenció de Residus des del 2014 i es
duen a terme campanyes com la de retornar els diners de l’envàs.
•

Ús de l’aigua: Amb l’objectiu de reduir el consum d’aigua s’han dut a terme accions com la temporització

de les aixetes o la cisterna de doble càrrega, també s’utilitza aigua dels aqüífers.
•

Transport: La universitat disposa de Pla i de Taula, a més de realitzar anualment enquestes de mobilitat.

Es disposa d’un espai a la web específic de mobilitat on es poden consultar les formes d’arribar a la universitat amb
transport públic, també s’han millorat els aparcaments de bici i la universitat disposa d’una furgoneta totalment
elèctrica.
•

Educació per la sostenibilitat: La universitat ha iniciat el procés d’ambientalització dels graus, disposa de

dos guies de Bones Pràctiques en sostenibilitat, una per docents i un altre per professors. Es disposa d’un espai
específic de sostenibilitat a la web des d’on es fa difusió de les campanyes que es duen a terme com: premiar al
millor treball de fi de grau sobre temes de sostenibilitat, Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient, al dia
Mundial del Medi Ambient i es va participar en la campanya “Mobilitza’t per la Selva!” amb l’Institut Jane Goodall.
També s’han introduït criteris de respecte ambiental en el concurs d'obres i de neteja.

4.2.5. Universitat de Lleida UdL
Fixa comparativa del grau de consiència ambiental:
Universitat de Lleida
1. Descripció de la Universitat
1.1.Pública/Privada
1.2. Ubicació
1.3. Any de creació
1.4. Nº total d'estudiants 2014-15
1.5. Nº total d'estudis

3. Estructures
Pública
Lleida
1992
9403
74

2. Pla d'Ambiantalizació i participació en ranquings i xarxes
3.1. Sostenibilitat en Principis i Valors
3.2. Pla d’ambiantalització
3.2.1. Frequència revisions
3.3. Comissió Crue-Sostenibilidad
3.4. Estudi CRUE 2011
3.5. GreenMetric

Sí
Pla d'Actuacions (2006)
Anual
Sí
Sí
No

2.1. Oficina de medi ambient
2.2. Càtedres
2.3. Comissions
2.4. Institiuts
2.5. Càrrecs

Oficina Verda
Comissió de Medi Ambient

4. Accions per la sostenibilitat
Àmbits

Accions

4.1. nfraestrocutres
4.2. Energia i Canvi Climàtic
4.3. Gestió de Residus
4.4. Ús de l’aigua
4.5. Transport

Mesures eficiència energètica edificis
Monitorització dels conums a temps real
Portal de material per reutilitzar
Recollida d'aigua pluvial per al reg.
Assegurança per a ciclistes

4.6. Educació per la sostenibilitat

Concurs d'idees Sostenibles.

La Universitat de Lleida és una institució pública situada a la ciutat de Lleida i fundada l’any 1992. Té un total de
9.403 alumnes i ofereix 74 titulacions. En el seu codi ètic inclou la sostenibilitat, tenir en compte l’impacte ecològic i
la responsabilitat ambiental en tot el treball i activitats de la universitat. Disposa d’una Comissió de Medi Ambient
encarregada de desenvolupar tasques centrades a promocionar actuacions respectuoses amb el medi ambient, i no
compten amb l’estructura d’una Oficina Verda. L’Oficina Tècnica d’Infraestructures, l’Àrea de Compres i Gerència i
el Servei d’Atenció i Informació Universitària que introdueixen la sostenibilitat de forma transversal. Disposa de Pla
d’Actuacions des del 2006 del qual se’n fa seguiment a través d’informes anuals.
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La UdL no s’ha presentat al Rànquing GreenMetric, però si que va participar al l’avaluació externa dissenyada pel
grup d’avaluació de la sostenibilitat universitària del CRUE, destacant sobretot en l’àmbit de l’aigua pel seu projecte
“Recollida d’aigües pluvials per al reg” i en l’àmbit de residus pel projecte “Portal de material per reutilitzar”.
El Pla d’Actuacions té com a objectius principals la formació del col·lectiu de la universitat, i l’aplicació de les
actuacions esmentades en el Pla.

Accions més destacables de la Universitat de Lleida UdL
•

Infraestructures: Aprovació d’un Programa d’estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la

Generalitat de Catalunya, a més d’executar i planificar amb criteris de sostenibilitat.
•

Energia i canvi climàtic: Amb l’objectiu de promocionar l’eficiència energètica es disposa d’un Sistema de

monitoratge energètic que detalla el consum dels diferents edificis del Campus al moment, aquesta iniciativa
acompanyada d’accions com la revisió de les instal·lacions, la implantació de nous horaris d’obertura dels edificis i
l’aïllament tèrmic a es finestres pretén reduir el consum energètic. També es disposa d’informes anuals dels
consums i d’un parc fotovoltaic distribuït pel campus.
•

Gestió de residus: Es disposa de recollida selectiva i de pla de gestió de residus i a la web s’especifica la

localització dels contenidors especials. Amb l’objectiu de promocionar la gestió de residus s’inicia un projecte
“Portal de material per reutilitzar”, i la venda de productes que contribueixen a la reducció de residus com el “Boc’n
roll” o les bosses de roba.
•

Ús de l’aigua: Amb l’objectiu de promocionar l’optimització dels recursos s’inicia un projecte “Recollida

d’aigües pluvials per al reg”, també es desvien les aigües grises per facilitar la reutilització de l’aigua de l’aixeta i s’ha
elaborat un CD d’avaluació de la qualitat de l’aigua de reg.
•

Transport: Amb l’objectiu de potenciar la mobilitat sostenible i segura per a reduir els costos ambientals la

universitat participa en el pla de mobilitat de l’Ajuntament de Lleida, a més de realitzar enquestes de mobilitat
anuals. Per potenciar l’ús del transport públic s’ha iniciat un Conveni amb l'Autoritat de Territorial de Mobilitat de
Lleida per emprar el carnet universitari com a bitllet amb preus especials. S’aposta per un servei de cessió de
bicicletes i la gestió d’una assegurança per als ciclistes.
•

Educació per la sostenibilitat: Amb la intenció de fer accessible l’educació sostenible a tota la comunitat

universitària es duen a terme cursos a la comunitat universitària i s’han elaborat guies de bones pràctiques. Es
disposa d’un espai dirigit a la sostenibilitat a la web de la universitat on s’informa de les campanyes que es duen a
terme, com la setmana de la Sostenibilitat, el concurs anual d’Idees Sostenibles. Introducció de clàusules en els
plecs de licitació de serveis que donen importància en aspectes ambientals que ofereixi el servei a contractar.

4.2.6. Universitat Rovira i Virgili URV
Fixa comparativa del grau de consiència ambiental: Universitat Rovira i Virgili
1. Descripció de la Universitat
1.1.Pública/Privada
1.2. Ubicació
1.3. Any de creació
1.4. Nº total d'estudiants 2014-15
1.5. Nº total d'estudis

3. Estructures
Pública
Reus
1992
13595
119

2.1. Oficina de medi ambient
2.2. Càtedres
2.3. Comissions
2.4. Institiuts
2.5. Càrrecs

2. Pla d'Ambiantalizació i participació en ranquings i xarxes
3.1. Sostenibilitat en Principis i Valors
3.2. Pla d’ambiantalització
3.2.1. Frequència revisions
3.3. Comissió Crue-Sostenibilidad
3.4. Estudi CRUE 2011
2016
2015
3.5. GreenMetric
2014
2013

Sí (2010)
Pla de Medi ambient (2011)
Anual
Sí
Sí

DOW/URV de Desenvolupament Sostenible
Comissió de Politica Ambiental

4. Accions per la sostenibilitat
Àmbits

Punderació GM 2016

Accions
Disseny sostenible zones ajerdinades
Monitorització dels consums
Catàleg dels residus generats
Monitorització dels consums dels edificis.
Convenis amb transports públics

4.1. nfraestrocutres
4.2. Energia i Canvi Climàtic
4.3. Gestió de Residus
250 / 516 4.4. Ús de l’aigua
259/ 407 4.5. Transport

264/516
252/516
178/516
327/516
408/516

271 / 361 4.6. Educació per la sostenibilitat

176/516 Informe recerca en Sostenibilitat Ambiental.

233 / 301

La Universitat Rovira i Virgili és una institució pública situada a la ciutat de Reus i fundada l’any 1992. Té un total de
13.595 alumnes i ofereix 119 titulacions. Inclou la sostenibilitat en els seus principis des del 2010 i disposa de Pla de
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Medi Ambient des del 2011, es realitzen memòries de seguiment anualment per cada una de les línies
estratègiques. Es disposa de Comissió de Medi Ambient un l’òrgan encarregat de proposar estratègies d’actuació al
Consell de Govern i fer-ne el seguiment. També disposen de la Càtedra DOW de Desenvolupament Sostenible,
creada el 2005 per socialitzar el coneixement en l’àmbit de la sostenibilitat. No disposen d’Oficina de Medi Ambient.
La URV es presenta al rànquing GreenMetric des de l’any 2013, va ocupar la 233è de 301, el 2014 va quedar en
271è lloc de 361, el 2015 en 259è lloc de 407 i el 2016, 250è de 516. Obtenint la millor puntuació, en aquesta última
convocatòria, en l’àmbit d’educació per la sostenibilitat. També va participar l’avaluació externa dissenyada pel
grup d’avaluació de la sostenibilitat universitària del CRUE, destacant sobretot en l’àmbit d’urbanisme i biodiversitat
pel seu projecte “Actuacions de disseny sostenible de les zones enjardinades”.
El Pla d’Ambientalització té com a objectiu central reduir en un 20% les emissions de gasos amb efecte hivernacle. I
com a objectius específics: estalviar energia, reduir el consum d’aigua, disminuir el vehicle privat i minimitzar la
generació de residus. Segueix quatre línies estratègiques següents: eficiència i estalvi energètic, millora de la
competitivitat dels modes de transport sostenible en la mobilitat, millora de la comunicació i participació ambiental
i ambientalització curricular.
Accions més destacables de la Universitat Rovira i Virgili
Les principals accions amb un grau d’evolució més alt són les següents:
•

Infraestructures: Es realitzen auditories arquitectòniques i energètiques dels edificis existents i

s’estableixen criteris de sostenibilitat en noves construccions. Actuacions de disseny sostenible de les zones
enjardinades i horts socials.
•

Energia i canvi climàtic: Amb l’objectiu de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle un 20% per

l’any 2012 respecte a les emissions del 2005, es duu a terme una monitorització dels consums energètics i
s’acompanya d’una memòria anual especifica, ressaltant tot el que s’ha fet i el que s’ha de millorar. Es duen a terme
bones pràctiques com la reducció de la climatització, optimització dels horaris, estalvi en ascensors, i
corresponsabilitat de les unitats funcionals dels seus consums. També s’han realitzat campanyes de reducció dels
consums com “Desconnecteu”. Es disposa de plaques solars tèrmiques.
•

Gestió de residus: Mesures de recollida selectiva, i es disposa d’un catàleg a la web on s’especifiquen els

residus generats a la universitat i els seus tractaments, també s’ha elaborat un pla d’impressió centralitzada.
•

Ús de l’aigua: Per aconseguir un estalvi significatiu en l'ús de recursos s’instal·la sistemes de control i

monitorització dels consums d’aigua, a més de coresponsabilitzar les unitats funcionals dels seus consums
energètics i d’aigua.
•

Transport: Amb l’objectiu de disminuir les emissions causades per la mobilitat de la comunitat

universitària, es va realitzar el 2009 un estudi de mobilitat del campus i el 2012 un Pla de Mobilitat revisat
anualment. Es pretén potenciar l’ús de transports més sostenibles, es milloren les infraestructures per la mobilitat
amb bicicleta o a peu, a través del programa Bicicamp, de sessió i reutilització de bicicletes, potenciar el vehicle
compartit a través del projecte fesEdit i millorar la informació del transport públic i coordinar amb l’ATM preus i
freqüències òptimes pels usuaris a través de convenis amb RENFE. Fomentar la virtualitat per reduir desplaçaments
al campus, i crear una figura de Gestor de Mobilitat del Campus.
•

Educació per la sostenibilitat: Amb l’objectiu de millorar la comunicació s’elabora una Web del Pla de

Medi Ambient on es publiquen notícies, i es realitzen campanyes de difusió i tallers de medi ambient. Criteris
ambientals a l’hora de contractar. Elaboració d’un Informe sobre la docència i la Recerca en Sostenibilitat
Ambiental. Organització de cursos, i Jornades de Sostenibilitat. Celebració de la setmana de la Ciència.
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4.2.7. Universitat Oberta de Catalunya UOC
Fixa comparativa del grau de consiència ambiental:
Universitat Oberta de Catalunya
1. Descripció de la Universitat

3. Estructures

1.1.Pública/Privada
1.2. Ubicació
1.3. Any de creació

Pública
Barcelona
1995

2.1. Oficina de medi ambient
2.2. Càtedres
2.3. Comissions

1.4. Nº total d'estudiants 2014-15

34530

2.4. Institiuts

1.5. Nº total d'estudis

61

2.5. Càrrecs

2. Pla d'Ambiantalizació i participació en ranquings i xarxes
3.1. Sostenibilitat en Principis i Valors
3.2. Pla d’ambiantalització
3.2.1. Frequència revisions
3.3. Comissió Crue-Sostenibilidad
3.4. Estudi CRUE 2011
3.5. GreenMetric

Sí
No
No
No
No
No

4. Accions per la sostenibilitat
Àmbits
Accions
4.1. nfraestrocutres
4.2. Energia i Canvi Climàtic Mesures d'estalvi energètic
4.3. Gestió de Residus
Minimitzar l'ús del paper
Mesures d'estalvi d'aigua
4.4. Ús de l’aigua
4.5. Transport
Desplaçaments traballadors amb ECO-TAXI
4.6. Educació per la sostenibilitat
Fomentar el software lliure.

La Universitat Oberta de Catalunya és una institució pública situada a la ciutat de Barcelona i fundada l’any 1995. Té
un total de 34.530 alumnes i ofereix 61 titulacions. Dins dels seus valors inclou la sostenibilitat. Disposa d’una
memòria de responsabilitat social on s’inclou la sostenibilitat a través dels criteris de la Guia 3.1 de GRI.
La UIC no s’ha presentat al rànquing GreenMetric ni a l’avaluació externa dissenyada pel grup d’avaluació de la
sostenibilitat universitària del CRUE.
Dins de la responsabilitat social penja la sostenibilitat, i es marquen com a objectiu treballar per convertir els
estudiants en ciutadans professionals i responsables, que generin valor per a una economia i una societat més
equitativa, inclusiva i sostenible.

Accions més destacables de la Universitat Oberta de Catalunya
La UOC és una universitat en línia, i aquest fet fa difícil aplicar mesures en l’àmbit d’infraestructures, és per aquest
motiu que no s’ha considerat aquest àmbit.
•

Energia i canvi climàtic: Es duu a terme monitorització dels consums energètics i en el curs 2014-15 es

van duu a terme mesures d’estalvi que van resultar efectives, tot i que no s’especifiquen quins van ser.
•

Gestió de residus: Es duu a terme recollida selectiva, també es duen a terme pràctiques per minimitzar

els recursos d’aprenentatge en format de paper i a més a més el mateix carnet de la UOC està elaborat amb
material reciclat.
•

Ús de l’aigua: Es duu a terme un control dels consums i mesures d’estalvi que van resultar efectives, però

tampoc s’especifica quines van ser.
•

Transport: com que no es tracte d’una universitat presencial no fa tan rellevant l’elaboració d’un pla de

mobilitat, el que sí que existeix és un programa que facilita el transport dels treballadors dins l’àmbit laboral a
través d’ECO-TAXI.
•

Educació per la sostenibilitat: Fomentar el software lliure.
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4.2.8. Universitat Ramon Llull
Fixa comparativa del grau de consiència ambiental:
Universitat Ramon Llull
1. Descripció de la Universitat
1.1.Pública/Privada
1.2. Ubicació
1.3. Any de creació
1.4. Nº total d'estudiants 2014-15
1.5. Nº total d'estudis

3. Estructures
Privada
Barcelona
1990
13879
101

2.1. Oficina de medi ambient
2.2. Càtedres
2.3. Comissions
2.4. Institiuts
2.5. Càrrecs

2. Pla d'Ambiantalizació i participació en ranquings i xarxes

4. Accions per la sostenibilitat
Àmbits
Accions

3.1. Sostenibilitat en Principis i Valors Sí
3.2. Pla d’ambiantalització
No
3.2.1. Frequència revisions
3.3. Comissió Crue-Sostenibilidad
3.4. Estudi CRUE 2011
3.5. GreenMetric

4.1. nfraestrocutres

No

4.2. Energia i Canvi Climàtic

No
No

4.3. Gestió de Residus
Recollida selectiva
4.4. Ús de l’aigua
4.5. Transport
4.6. Educació per la sostenibilitat
Jornada estalvi energètic

La Universitat Ramon Llull és una institució privada situada a la ciutat de Barcelona i fundada l’any 1990. Té un total
de 13.879 alumnes i ofereix 101 titulacions. Inclou la sostenibilitat als principis i valors, tot i que no disposa de Pla
de Sostenibilitat ni cap equivalent, tampoc té cap estructura interna o càrrecs específics per treballar la
sostenibilitat.
La URL no s’ha presentat al rànquing GreenMetric ni a l’avaluació externa dissenyada pel grup d’avaluació de la
sostenibilitat universitària del CRUE.

Accions més destacables de la Universitat Ramon Llull
Com que la URL no disposa de Pla de Sostenibilitat ni de cap equivalent no s’han trobat documents ni entrades a la
web especificant les accions que es realitzen en aquest sentit.
•

Gestió de residus: Es realitza recollida selectiva.

•

Educació per la sostenibilitat: Se celebra la Jornada sobre estalvi energètic, es duen a terme conferències

que tenen en compte la sostenibilitat o ajuts a projectes de recerca que treballi la sostenibilitat.

4.2.9. Universitat de Vic i Central de Catalunya UVic-UCC
Fixa comparativa del grau de consiència ambiental: Universitat de Vic i Central de Catalunya
1. Descripció de la Universitat
1.1.Pública/Privada
1.2. Ubicació
1.3. Any de creació
1.4. Nº total d'estudiants 2014-15
1.5. Nº total d'estudis

3. Estructures
Privada
Vic
1997
5663
62

2. Pla d'Ambiantalizació i participació en ranquings i xarxes
3.1. Sostenibilitat en Principis i Valors
3.2. Pla d’ambiantalització
3.2.1. Frequència revisions
3.3. Comissió Crue-Sostenibilidad
3.4. Estudi CRUE 2011
3.5. GreenMetric

Sí
Pla de Sostenibilitat 2012
Sí
No

2.1. Oficina de medi ambient
2.2. Càtedres
2.3. Comissions
2.4. Institiuts
2.5. Càrrecs

Comissió de Seguiment del Pla de Sostenibilitat.

4. Accions per la sostenibilitat
Àmbits
4.1. nfraestrocutres
4.2. Energia i Canvi Climàtic
4.3. Gestió de Residus
4.4. Ús de l’aigua

2016

191/516 4.5. Transport

2015

209/407 4.6. Educació per la sostenibilitat

Punderació GM 2016

Accions
487/516
51/516
41/516
190/516

Ambientalització d'edificis existents
Generació d'energia renovable
Pla d'acció de residus
Recollida d'aigua de pluja pel reg

400/516 Convenis amb transports públics
183/516 Ambiantalització curricular

La Universitat de Vic és una institució privada situada a la ciutat de Vic i fundada l’any 1997. Té un total de 5.663
alumnes i ofereix 62 titulacions. El Pla estratègic de la Uvic inclou en els seus principis l’organització sostenible.
Disposa de Pla de Sostenibilitat, i d’una Comissió de Seguiment.
La UVic es presenta al rànquing GreenMetric des de l’any, el 2015 va ocupar la posició 209è de 407, i 191è de 516 el
2016. Destacant sobretot en l’àmbit de gestió de residus. No va participar en l’avaluació externa dissenyada pel
grup d’avaluació de la sostenibilitat universitària del CRUE.
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El Pla de Medi Ambient té com a objectiu ambientalitzar i sostenibilitat el campus i sensibilitzar la comunitat
universitària. Segueix quatre línies estratègiques següents: ambientalitzar edificis i infraestructures, gestionar els
residus, optimitzar la mobilitat, ambientalitzar els currículums i la recerca. I consta de 6 programes i 23 accions.

Accions més destacables de la Universitat de Vic i Central de Catalunya
•

Infraestructures: Per afavorir l’eficiència energètica, es va dur a terme una auditoria ambiental als edificis

existents, també s’han incorporat criteris de sostenibilitat a les zones verdes per conservar l’entorn natural i
introduir espècies autòctones.
•

Energia i canvi climàtic: Amb l’objectiu de potenciar l’ús racional de l’energia es porta seguiment del

consum energètic i de les emissions de CO2 associades a l’activitat de la universitat. S’han dut a terme accions per
potenciar l’estalvi energètic com la il·luminació automàtica a través de sensors, optimització de les hores d’obertura
de les instal·lacions, i es tenen en compte criteris d’eficiència energètica a l’hora d’adquirir nova maquinaria. Es
disposa d’instal·lacions fotovoltaiques, tèrmiques i un nou equip d’aerotèrmica per generar energia elèctrica.
•

Gestió de residus: Amb l’objectiu de reduir els residus, s’ha elaborat un Pla d’Acció de Residus. S’ha

potenciat la recollida selectiva, la recollida de residus especials, l’estalvi de paper i la impressió centralitzada. També
existeix una iniciativa d’intercanvi de llibres.
•

Ús de l’aigua: Es porta seguiment del consum de l’aigua de la universitat. Per reduir el consum d’aigua als

edificis s’ha instal·lat aixetes automàtiques, urinaris sense aigua, i cisternes de doble descàrrega. També s’han iniciat
la instal·lació d’un dipòsit de recollida d’aigua pluvial per ser utilitzada com a reg, construcció d’una cisterna on
emmagatzemar l’aigua de la pluja per regar.
•

Transport: Amb l’objectiu d’optimitzar la mobilitat amb criteris ambientals s’ha iniciat el procés per

elaborar un pla de mobilitat conjuntament amb una empresa externa. Existeix un espai a la web on es facilita
informació sobre el transport públic a la comunitat universitària, i descomptes amb el carnet d’estudiant, a més de
potenciar l’ús de cotxes compartits a través de la web, també s’han instal·lat nous aparcaments de bicis.
•

Educació per la sostenibilitat: S’ha dut a terme un procés d’ambientalització curricular a les titulacions

que s’ofereixen, introduint valors del desenvolupament sostenible en les diferents matèries, assignatures de lliure
elecció sobre desenvolupament sostenible i treballs de fi de grau de temes ambientals. S’ha promocionat la compra
verda i elaborat un plec de condicions mediambientals dels serveis contractats. Elaboració d’una pàgina especifica
de sostenibilitat a la web de la UVic. S’han realitzat campanyes i la incorporació d’un apartat de comunicació
ambiental a la revista del Campus. S’ha inclòs informació ambiental a la informació institucional. Creació d’un
moviment universitari que impulsa la sostenibilitat, UVicLife i Ecocampus per transversalitat la sostenibilitat al
campus a través de la transmissió de la cultura de gestió eficient.

4.2.10. Universitat Internacional de Catalunya UIC
Fixa comparativa del grau de consiència ambiental:
UniversitatInternacional de Catalunya
1. Descripció de la Universitat
1.1.Pública/Privada
1.2. Ubicació
1.3. Any de creació
1.4. Nº total d'estudiants 2014-15
1.5. Nº total d'estudis

3. Estructures
Privada
Barcelona
1997
3615
34

2. Pla d'Ambiantalizació i participació en ranquings i xarxes
3.1. Sostenibilitat en Principis i Valors Sí
3.2. Pla d’ambiantalització
Pla estratègic de Sostenibilitat 2016-2022
3.2.1. Frequència revisions
3.3. Comissió Crue-Sostenibilidad
3.4. Estudi CRUE 2011
3.5. GreenMetric

2.1. Oficina de medi ambient Oficina de Sostenibilitat
2.2. Càtedres
Comissió de Sostenibilitat
2.3. Comissions
2.4. Institiuts
Directora de Sostenibilidad y Comunicación ambiental
2.5. Càrrecs
Coordinador de eficiencia energética
Responsable de Prevenció de Riescs Laborals i Gestión Mediambiental

4. Accions per la sostenibilitat
Àmbits
Accions
4.1. nfraestrocutres

Sí
No
No

Auditoria energètica

4.2. Energia i Canvi Climàtic Sistema de control del consum energètic
4.3. Gestió de Residus
Recollida selectiva
Sistema de control del consum d'aigua
4.4. Ús de l’aigua
Facilitar rutes per arribar a la universitat
4.5. Transport
4.6. Educació per la sostenibilitat
Accions per sostenibilitzar els curriculums
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La Universitat Internacional de Catalunya és una institució privada situada a la ciutat de Barcelona i fundada l’any
1997. Té un total de 3.615 alumnes i ofereix 34 titulacions. Inclou el respecte per la natura als seus valors i disposa
de Pla Estratègic de Sostenibilitat des del 2012. Disposa d’una Oficina de Sostenibilitat i d’una Comissió de
Sostenibilitat que treballa de forma coordinada i integrada entre els serveis d’operacions, gestió mediambiental,
direcció de comunicació i docència i recerca.
La UIC no s’ha presentat al rànquing GreenMetric ni a l’avaluació externa dissenyada pel grup d’avaluació de la
sostenibilitat universitària del CRUE.
El Pla d’Ambientalització té com a objectius principals: incloure la sostenibilitat a l’organització, docència, i gestió de
la universitat, valors i actituds ètiques que inspirin canvi d’hàbits. Segueix quatre línies estratègiques següents:
docència, investigació, sensibilització ambiental, gestió de recursos mediambientals.

Accions més destacables de la Universitat Internacional de Catalunya
•

Energia i canvi climàtic: Realització d’una auditoria energètica. Implementar un sistema de control i ús

d’energies. Revisió de les lluminàries i sistemes de climatització per incrementar-ne l’eficiència i reduir el consum.
Elaboració d’un manual de bones pràctiques.
•

Gestió de residus: Amb l’objectiu de prevenir i valoritzar els residus s’ha elaborat un Pla de Gestió

Ambiental. Recollida selectiva de residus, i campanyes informatives.
•

Ús de l’aigua: Implantació d’un sistema de control de l’ús de l’aigua per reduir el consum. Elaboració d’un

manual de bones pràctiques.
•

Transport: S’ha elaborat un Pla de Mobilitat per reduir els accidents de trànsit i afavorir la mobilitat

sostenible, facilitant rutes de com arribar a la universitat.
•

Educació per la sostenibilitat: Té com a objectiu orienta l’activitat educativa cap a una perspectiva

sostenible, incloent-hi continguts de sostenibilitat al currículum de les carreres, realitzar accions de conscienciació i
educació en sostenibilitat no curricular. Conscienciació de la comunitat universitària per fomentar la sensibilització i
canvi d’hàbits. Celebració de jornades de Sostenibilitat i el dia Mundial del Medi Ambient.

4.2.11. Universitat Abat Oliva UAO
Fixa comparativa del grau de consiència ambiental:
Universitat Abat Oliva
1. Descripció de la Universitat

3. Estructures

1.1.Pública/Privada

Privada

2.1. Oficina de medi ambient

1.2. Ubicació
1.3. Any de creació
1.4. Nº total d'estudiants 2014-15
1.5. Nº total d'estudis

Barcelona
2003
1616
40

2.2. Càtedres
2.3. Comissions
2.4. Institiuts
2.5. Càrrecs

2. Pla d'Ambiantalizació i participació en ranquings i xarxes
3.1. Sostenibilitat en Principis i Valors No
3.2. Pla d’ambiantalització
No
3.2.1. Frequència revisions
No
3.3. Comissió Crue-Sostenibilidad
3.4. Estudi CRUE 2011
3.5. GreenMetric

4. Accions per la sostenibilitat
Àmbits

Accions

4.1. nfraestrocutres
4.2. Energia i Canvi Climàtic

No

4.3. Gestió de Residus

No
No

4.4. Ús de l’aigua
4.5. Transport
4.6. Educació per la sostenibilitat

La Universitat Abat Oliva institució privada situada a la ciutat de Barcelona i fundada l’any 2003. Té un total de
1.616 alumnes i ofereix 40 titulacions. No inclou la sostenibilitat als seus valors ni principis.
La UIC no s’ha presentat al rànquing GreenMetric ni a l’avaluació externa dissenyada pel grup d’avaluació de la
sostenibilitat universitària del CRUE.
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Accions més destacables de la Universitat Abat Oliva
Com que la UAO no inclou, de moment, la sostenibilitat als seus principis i valors el seu treball per esdevenir més
sostenible és molt petit. A través de l’estudi realitzat a través de la pàgina web institucional no s’ha trobat accions
en temes de sostenibilitat.

4.3.

La Universitat de Girona UdG.

A continuació es presenta de forma més àmplia el treball de la UdG en temes de sostenibilitat. Aquest apartat s’ha
realitzat, igual que les altres universitats, a través de la informació de la pàgina web institucional, però en el cas de
la universitat de Girona s’ha ampliat a través d’una entrevista semiestructurada amb el responsable de l’Oficina
Verda per oferir una visió més extensa del treball de la nostra universitat en temes de sostenibilitat.
Fixa comparativa del grau de consiència ambiental: Universitat de Girona
1. Descripció de la Universitat
1.1.Pública/Privada
1.2. Ubicació
1.3. Any de creació
1.4. Nº total d'estudiants 2014-15
1.5. Nº total d'estudis

3. Estructures
Pública
Girona
1992
15195
96

2. Pla d'Ambiantalizació i participació en ranquings i xarxes
3.1. Sostenibilitat en Principis i Valors
3.2. Pla d’ambiantalització
3.2.1. Frequència revisions
3.3. Comissió Crue-Sostenibilidad
3.4. Estudi CRUE 2011
3.5. GreenMetric

2016

Sí
Pla Estratègic d'Ambiantalització 1998
Anual
Sí
Sí

Oficina Verda

2.1. Oficina de medi ambient
2.2. Càtedres
2.3. Comissions
2.4. Institiuts
2.5. Càrrecs

4. Accions per la sostenibilitat
Àmbits

Punderació GM 2016

4.1. nfraestrocutres
4.2. Energia i Canvi Climàtic
4.3. Gestió de Residus
4.4. Ús de l’aigua
96/516 4.5. Transport
4.6. Educació per la sostenibilitat

Accions
470/516
22/516
115/516
229/516
82/516
61/516

Seguiment dels projectes d’obra per part de l’OV
Bones pràctiques per l’estalvi energètic als edificis
Deixallaria al campus Montilivi
Recuperació d'aigua pluvial per al reg de les zones verdes
Viatges compartits
CT sostenibilitat avaluable i guia suport

La Universitat de Girona és una universitat pública creada l’any 1992, està situada a la ciutat de Girona, formada per
3 campus urbans. És una universitat mitjana amb un total de 15.195 estudiants i 96 programes d’estudis el curs
2014-15. Disposa de Pla Estratègic d’Ambientalització de la UdG des de l’any 1998 i d’Oficina Verda des del 2002,
que a més disposa d’un local propi. L’oficina depèn del Vicerectorat del Campus i Gerència i disposa d’un tècnic
contractat a jornada completa. El seu principal objectiu consisteix a fer seguiment, assessorar, proposar millores i
promoure el Pla. L’objectiu del pla consisteix a promocionar actituds ambientalment adequades per esdevenir una
universitat capdavantera en sostenibilitat, seguint sis

línies estratègiques: mobilitat, ordenació i adequació

d’espais, gestió de residus, optimització dels recursos, formació per a la sostenibilitat i comunicació ambiental.
La UdG s’ha presentat per primera vegada aquest 2016 al rànquing GreenMètric, on va ocupar una posició 96è d’un
total de 516 universitats. També va participar a l’avaluació externa dissenyada pel grup d’avaluació de la
sostenibilitat universitària del CRUE, destacant sobretot en l’àmbit de la docència amb el projecte d’“Incorporació
de la competència transversal sobre sostenibilitat com avaluable y la seva guia de suport a la docència a la
Universitat de Girona. A l’àmbit d’urbanisme i biodiversitat amb el projecte de “Seguiment dels projectes d’obra per
part de l’Oficina Verda”. A l’àmbit de l’energia amb el projecte de “Bones pràctiques per a l’estalvi energètic en els
edificis universitaris”. A l’àmbit de la mobilitat amb el projecte “Implantació d’un sistema segur, àgil i fiable de
viatges compartits”.

Accions més destacables de la Universitat de Girona


Infraestructures: Amb l’objectiu d’incorporar criteris ambientals a la gestió dels espais i màxima eficiència als
edificis existents, la universitat ha apostat per establir criteris d’ordenació del territori i adequacions
ambientals als tres campus, a més de fer seguiment dels projectes d’obra, es controla el sistema hidrològic,
l’erosió i proteccions acústiques, ha realitzat auditories energètiques dels edificis existents i es calcula la seva
petjada ecològica. Es duen a terme activitats que aposten per l’ecoarquitectura i jardineria ecològica, a més de
la introducció d’espècies autòctones, i es disposa d’un hort ecosolidari.
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Energia i el canvi climàtic: Amb l’objectiu d’estalviar energia, la universitat duu a terme la monitorització del
consum energètic. Es controla de la climatització del campus, s’utilitzen sistemes leds i sensors de presència
per a la il·luminació, s’ha iniciat un projecte d’il·luminació mitjançant fibra òptica, i la corresponsabilitat de
cada centre en la factura de l’energia elèctrica. A la web es disposa d’un espai amb consells per estalviar
energia. També s’han iniciat campanyes per afavorir l’estalvi com l’Ambientalització a la Festa Major de la UdG,
o el projecte la UdGco2mpensa, per compensar aquelles emissions de CO2 que no s’han reduït entrant en el
mercat voluntari d’emissions de carboni. A més a més també es disposa de penells fotovoltaics,
aerogeneradors, una planta geotèrmica i instal·lacions solars tèrmiques.

Il·lustració 7: Càlcul de la petjada ecològica. Il·lustració 8: Consum energètic per càpita. Font: Universitat de Girona,
última visualització: 10 de maig de 2017. http://www.udg.edu/oficinaverda



Gestió de residus: Amb l’objectiu de seguir els principis de: reduir, reutilitzar i reciclar, totes les facultats
compten amb recollida selectiva, elaboració de compostatge i recollida de residus especials. S’han dut a terme
projectes de reutilització de residus com la Cantinyola i la Borsa de Subproductes, campanya UdG sense
bosses, de paper i la substitució de les bosses convencionals de plàstic UdG per bosses fabricades amb fècula
de patata



Ús de l’aigua: amb l’objectiu d’establir mesures per aconseguir la màxima eficiència en el consum de fluids la
universitat ha apostat per establir mesures d’estalvi de fluids com cisternes de doble càrrega. Es duu un control
del consum d’aigua. S’utilitza el mètode de goteig per regar les plantes, es neteja l’aigua de la pluja abans de
tornar al seu curs natural i s’han dut a terme campanyes de sensibilització sobre l’estalvi d’aigua.



Transport: Amb la intenció de potenciar el transport sostenible la universitat ha realitzat un pla de mobilitat,
també es realitza anualment una enquesta de mobilitat i a la web hi ha un espai dedicat al tema. S’han dut a
terme campanyes per disminuir l’ús dels vehicles (iniciatives de compartir cotxe, supressió dels aparcaments
prop del campus) i potenciar el transport públic (es disposa de convenis amb RENFE, ATM Àrea de Girona i els
busos urbans per atorgar avantatges als universitaris), la bicicleta (dipòsit de bicicletes universitàries
procedents del dipòsit municipal, millora dels itineraris), moure’s a peu i els viatges compartits (Borsa de
Cotxes). Es celebra anualment la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.
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Il·lustració 9: Evolució del consum d'aigua a la universitat de Girona. Font: Universitat de Girona última visualització: 10 de maig de 2017.
http://www.udg.edu/oficinaverda. Il·lustració 10: Evolució de l'ús dels mitjans de transport entre la comunitat universitària. Font: Universitat
de Girona última visualització: 10 de maig de 2017. http://www.udg.edu/oficinaverda.

Educació ambiental: Amb l’objectiu d’introduir continguts ambientals de forma transversal i sensibilitzar la
comunitat universitària duu ant el període 2000-2004, la UdG va liderar el projecte “Ambientalització Curricular dels
Estudis Superiors” en el marc del Programa Alfa de la Unió Europea, amb la participació d’11 universitats de 7
països (Alemanya, Itàlia, Portugal, Espanya, Brasil, Argentina i Cuba). El model ACES d’ambientalització curricular va
ser pioner i va inspirar els acords de CRUE de l’any 2005 actualitzades l’any 2012 que defineixen les directrius per
incorporar la sostenibilitat a les universitats espanyoles. Es va incorporar la sostenibilitat, com a competència
transversal, a tots els plans d’estudis dissenyats en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) a partir de
l’any 2008 i l’any 2010 va publicar una Guia Docent, adreçada als professors, per contribuir a incorporar la
sostenibilitat al programa de les assignatures. S’han dut a terme diversos cursos i seminaris dirigits a tota la
comunitat universitària amb la intenció de treballar la sostenibilitat. Seminari sobre l’ambientalització curricular a
les facultats de Ciències de l’Educació de Catalunya. S’inclouen criteris ambientals a l’hora de contractar serveis o
productes de la universitat.
Els anys 2013-2016,

la UdG ha participat en el programa europeu UE4SD,

Educadors universitaris pel

desenvolupament sostenible junt amb 53 universitats de l’associació europea Copernicus Alliance d’universitats
europees per a la sostenibilitat, per dissenyar eines i compartir bones pràctiques en el camp de la formació per a la
sostenibilitat dels professors universitaris. Es va realitzar una enquesta als docents per recollir propostes per avaluar
i millorar l’ambientalització curricular.
A l’àmbit de la comunicació s’ha considerat adient incloure clàusules ambientals als plecs d’adjudicació de serveis.
Per tal de donar a conèixer el pla s’ha dissenyat una pàgina web on es porta el seguiment de les accions i
campanyes, com la campanya per optimitzar l’ús del paper, per minimitzar l’ús del cotxe al campus i potenciar la
mobilitat sostenible. Es participa anualment a la Jornada sobre Energies Renovables i la Setmana Universitària per a
la Sostenibilitat.
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5. Discussió
Per agilitzar la consulta bibliogràfica dels documents produïts pels òrgans encarregants de la sostenibilitat a les
universitats, s’ha utilitzat un sistema de dos números, coincidint amb l’ordenació de la bibliografia; el primer
número coincideix amb la universitat, i el segon número indica el respectiu document consultat. També s’ha
elaborat una Taula Resum que recull totes les accions en temes de sostenibilitat de cada una de les universitats
catalanes, que es pot consultar a l’Annex, per duu a terme la discussió només es tindran en compte aquelles
accions destacades a la fitxa. A la fitxa consta l’acció més rellevant en cada un dels àmbits, hi ha accions pròpies
d’una institució i que no es repeteixen en cap més, i altres que es duen a terme a totes i consten només a una, sent
per aquesta última la més destacable en l’àmbit corresponent.
Totes les universitats estudiades van fundar-se a la dècada dels noranta, en excepció de la UB que té més de cinccents anys d'història, la UAB, que el 2018 complirà cinquanta anys, i la UPC, que en complirà 46. Si fem una mirada
general, podem veure que les que més matriculats tenen són sempre universitats públiques la UB, la UAB, la UPC i
la UOC, les tres primeres són universitats presencials i l’última és a distància. Les universitats amb menys estudiants
són privades la UAO i la UIC, tant amb grau com màster, en el doctorat també s’afegeix la UVic una altra privada. Es
pot comprovar que les universitats que més graus ofereixen continuen sent públiques, en excepció de la URL, una
universitat privada, que és una de les que més màsters ofereix. També es pot veure com la UOC tot i ser una de les
que més matriculats té és de les que menys titulacions ofereix (Idescat).
El treball de les institucions universitàries s’inicia amb la incorporació de nous principis de sostenibilitat i
desenvolupament sostenible com a propis. Actualment totes les universitats públiques de Catalunya inclouen d’una
manera o altre aquest principi (UB-1.2, UAB-2.1, UPC-3.4, UPF-4.3, UdL-5.2, URV-6.2, UdG-9.6, UOC-7.1). Pel que fa
a les universitats privades també l’han introduït, en excepció de la UAO que no ha dut a terme, encara, accions per
a sostenibilitat per aquest fet s’obviarà de la discussió del treball (URL-8.1, UVic-9.1, UIC-10.1). Totes les públiques
exceptuant la UPF i la UOC participen en el grup sectorial de Sostenibilitat de la CRUE actualment i van participar en
l’avaluació externa que aquesta comissió va realitzar l’any 2011. Pel que fa a les universitats privades tant la UVic
com la UIC participen en la comissió sectorial, però cap d’elles va participar a l’avaluació realitzada per aquest grup
(CRUE, 2011). En canvi pel que fa al GreenMetric s’afegeix la UdL com a pública que encara no hi ha participat mai i
la UVic és l’única privada participant. La universitat que més trajectòria té com a participant en aquesta avaluació
internacional és la UAB, participant cada any des del 2012. En aquesta última convocatòria també ha estat la UAB la
universitat que ha quedat més ben classificada (GreenMetric, U. I., 2013).
Totes disposen de Pla de Sostenibilitat exceptuant la UOC. El pla més antic és el de la UdG, que es va elaborar el
1998, i el més recent és el de la UIC del 2016, tot i que la majoria de les universitats públiques disposaven d’altres
eines per treballar la sostenibilitat anteriors a l’elaboració del pla. Aquest document és revisat anualment a partir
d’una memòria elaborada per l’Oficina de Medi Ambient o equivalents, o per Comissions que es dediquen a temes
de sostenibilitat. Les estructures de seguiment internes varien significativament, sobretot pel que fa a competències
i responsabilitats, però en general les tasques que realitzen són similars (UB-1.1, UAB-2.3 i 2.4, UPC-3.1, UPF-4.1,
UdL-5.1 i 5.6, URV-6.3, UOC-7.1, UIC-10.1, UdG-11.4).
Un cop analitzades les estructures internes de cada universitat es passa a comparar les accions realitzades per cada
una de les universitats en els àmbits escollits. A partir d’aquí es consideren només les universitats públiques i la
UVic, per la falta d’actuacions per part de les altres universitat. Pel que fa a les infraestructures s’ha considerat el
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fet de realitzar estudis d’eficiència energètica als edificis ja existents i incloure criteris sostenibles a la nova
construcció, totes les universitats públiques tenen en compte aquests fets, destacant la UB que ha aconseguit
edificis amb zero emissions. També s’ha considerat important incloure la sostenibilitat a les zones verdes, destacant
la URV pel seu projecte de disseny de zones sostenibles. Altres accions de rellevant importància podria ser el fet que
totes disposen d’hort al campus, l’activitat agrícola i ramadera a la UAB o els refugis de diversitat de la UPC. (UB1.1, UAB-2.2, 2.3 i 2.4, UPC-3.8, UPF-4.1, UdL-5.1 i 5.3, URV-6.4 i 6.6, UOC-7.1, UVic-9.1, UdG-11.2, 11.4)
Pel que fa a l’àmbit d’energia i canvi climàtic s’ha tingut en compte la monitorització dels consums realitzats per
totes les universitats i també la UIC, destaca l’informe SIRENA de la UPC i el control a temps real de la UdL. També
s’han dut a terme mesures d’estalvi per part de totes les universitats sobretot canvis en la lluminària, sistema de
climatització i revisió dels horaris d’obertura de la universitat. S’han elaborat documents com manuals de bones
pràctiques o consells per reduir consums a la web, es duen a terme campanyes de sensibilització o la campanya de
conscienciació de la climatització de la UPF, a més de l’ambientalització dels actes de la UAB. També s’ha comprovat
que totes les institucions disposen de fonts d’energia renovables, els més freqüents són els sistemes fotovoltaics i
tèrmics (UB-1.1, UAB-2.2, 2.3, UPC-3.8, UPF-4.1, UdL-5.1 i 5.3, URV-6.4 i 6.6, UOC-7.1, UVic-9.1 i UIC 10.1, UdG-11.2,
11.4).
El l’àmbit de la gestió de residus es comprova que totes les universitats, també les privades, disposen de recollida
selectiva i gestió de residus especials. Es duen a terme campanyes de reducció, destacant la borsa de material
reutilitzable de UAB o el portal de material per reutilitzar de la UdL. L’elaboració de documentació com manuals,
plans d’acció o llistes de catalogació de residus generats també són freqüents en totes les universitats. Una altra
acció de rellevant importància podria ser l’elaboració de compostatge per part de les universitats públiques (UB-1.1,
UAB-2.2, UPC-3.7, UPF-4.2, UdL-i 5.3, URV-6.4, UOC-7.1, UVic-9.1 i UIC 10.1, UdG-11.4).
La gestió de l’aigua és un àmbit que totes les universitats treballen de forma semblant, duent a terme un seguiment
del consum, destacant l’informe SIRENA de la UPC altra vegada. També totes les institucions duen a terme mesures
per l’estalvi com el sistema de telemesura de la UB, o el sistema de goteig i reg amb control de pluviometria de la
UAB o la recollida d’aigües de la pluja pel reg de la UdG i la UVic (UB-1.1, UAB-2.2, 2.3, UPC-3.8, UPF-4.1, UdL-5.1 i
5.3, URV-6.4 i 6.6, UOC-7.1, UVic-9.1 i UIC 10.1, UdG-11.2, 11.4).
En l’àmbit del transport totes les universitats disposen en el pla de mobilitat, exceptuant la UdL que participa al pla
de la ciutat, i realitzen una enquesta de mobilitat anual, exceptuant la URV. També totes disposen d’un espai
específic a la web sobre mobilitat, on es fa difusió de les campanyes dutes a terme. Destaquen els convenis amb els
transports públics de les universitats que no es troben a la zona de Barcelona, la UdG, URV, UdL i UVic. Totes tenen
iniciatives per promoure la bicicleta des de préstec de bicis fins a les reparacions gratuïtes de la UAB, passant per
l’adequació de l’accés. També s’ofereixen iniciatives per disminuir el transport privat, com plataformes per
compartir cotxe, o el transport amb eco-taxi als treballadors UOC. Aquest àmbit és l’únic on hi ha actuacions
contràries, la UdG treballa molt per suprimir l’aparcament de cotxes prop del campus, i en canvi la UVic ofereix
descomptes en aparcaments per la comunitat universitària. (UB-1.1, UAB-2.2, 2.3, UPC-3.2, 3.8, UPF-4.1, UdL-5.1 i
5.3, URV-6.1 i 6.7, UdG-11.1, 11.3, UOC-7.1, UVic-9.1)
Dins l’àmbit de l’educació ambiental el fet que es considera de més rellevància és l’ambientalització curricular,
totes les universitats han iniciat el procés, fins i tot la UOC i la UIC, destaca sobretot el programa STEP de la UPC, el
treball de la UdG per transversalitzar-la i convertir-la en avaluable, la URV també ha realitzat un exhaustiu informe
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avaluant el grau de sostenibilitat de la docència i la recerca, i la UdG ha elaborat una guia de suport a la docència
per a l’ambientalització curricular. També s’ha comprovat que totes les universitats disposen d’espai per la
sostenibilitat dins la seva web institucional, on es fa difusió dels cursos extracurriculars, xerrades o jornades que es
duen a terme en temes de sostenibilitat. A més a més totes les universitats participen en campanyes de medi
ambient, com; la setmana de la sostenibilitat, dia mundial de la prevenció de residus o el dia de l’eficiència
energètica (UB-1.1, UAB-2.2, 2.3, UPC-3.9 i 3.10, UPF-4.1, UdL-5.1 i 5.3, URV-6.5, UOC-7.1, UVic-9.1, UdG-11.4,
11.5).
La UdG treballa tots els àmbits considerats, amb iniciatives bones i coherents amb la institució. Destaca sobretot en
temes d’infrestructura amb el projecte d’urbanització del campus amb criteris ambientals, amb el que l’oficina
verda duu a terme un procés de seguiment dels projectes d’obra. També és important la seva tasca en mobilitat
sostenible, oferint iniciatives com descomptes en transports urbans per a la comunitat universitària, o la borsa de
bicicletes i fins i tot la supressió dels pàrquings de vehicles privats al campus i iniciatives per compartir cotxe. Però
sobretot en què més destaca la universitat de Girona és en temes d’ambientalització curricular, s’ha incorporat a
tots els graus criteris de sostenibilitat, i s’han elaborat documents de suport a la docència per duu a terme aquest
procés. A més a més la universitat participa de forma activa al grup sectorial de la CRUE Sostenibilitat, i fins i tot l’ha
presidit des de 2006 fins a 2013.
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6. Conclusions
The Catalan university system is very heterogeneous, providing universities with large green campus and urban
institutions included in the dynamics of the city. This heterogeneity hinders the creation of synergies and
networking for the development of a common methodology to introduce sustainable institutions. Each university
has been making room to introduce it to their principles and values, creating new structures or using existing and
working it across the board. This variability becomes even greater when these structures responsible for introducing
sustainability, initiate programs, actions and projects to include environmental awareness in all corners of the
university. Creating a wide range of individual initiatives befitting each institution.
Most have started with the preparation of an Environmental Plan to coordinate the work environment, although
this is not always directed by the same bodies within the university or have the same powers. Neither one works
according to the same areas, GM was taken as reference because it coincided with the lines of work, but many
times universities work them together. For example, energy, water and waste grouping them through a specific
target of savings and efficiency. This culminated with a complex of actions, plans, documents, guides and studies
prepared by each of the twelve universities in Catalonia, carried out independently and put into practice in a very
diverse way. There are also universities that advance from actions without having a document that marks the way,
acting independently in each of the areas, making it difficult for comparison due to lack of internal organization that
groups all actions taken.
While each university works sustainability in the way that is most comfortable, following several internal
organizational structures, positions or commissions, it is important to note that the milestone to be reached is very
similar. In the table summarizing the actions of the Catalan universities, we can see that the tasks to be performed
individually for each institution follow the same direction, and are often the same, including a small hint of the
institution itself. Most universities have chosen to track water and energy, improve mobility to upgrade public
transport and bicycles as well as reducing public transport.
The main difference is the experience of institutions in sustainability. It is evident that universities which are older
have more experience and, consequently, are the ones that have taken more action and measures to transversalize
sustainability. The new universities are still starting the initial process, with an Environmental Plan just redacted and
starting the first actions. Another evident difference is between public and private institutions, the first becoming a
source of initiatives and projects towards sustainability, as opposed to a more passive attitude by private
institutions, except the University of Vic's work which is comparable to the public. The only area in which all
universities act similar is waste management, being the first thing to work on when you start the process of
sustainability.
Participation in external self-evaluations is typical of public institutions (and UVic) are the only ones that have been
submitted. The two evaluators selected are very different when it comes to measuring the degree of sustainability
of universities. The GreenMetric, an international ranking, measures broadly based on numeric values. Instead, the
CRUE initiative is nationwide, and performs an evaluation more personalized, visiting institutions one by one. The
results, therefore, are different, one gives a good score to large university with big green campuses, against the
appreciation of small initiatives of universities not so large, the other assessor. Although being recognized assessors,
both have been taken into account the same way.
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The fact of working with online content has facilitated the search for the most recent information especially since
the older documents are not available in web format, the problem has been solved by consulting the revisions done
later in. Another difficulty is the great variability of structures within the institutional websites when it comes to
organizing and classifying information. There are universities that have an environment section in their web, others
include this section inside the social responsibility section. Others have their web divided in multiple one, such as
the office environment and various structures such as schools or commissions, depending on skills each, which
hinders research.
A continuation of this work could entail an expansion on the descriptions of the actions cited in the discussion or
summary of each of the universities, and add an apartat where specified the projects they have together vary
universities, for example the “Campanya d’acords voluntaris de les Generalitat”. This is a work that has been made
as an initial overview of the work of all Catalan institutions without focus on an accurate description of each of the
actions taken by each of them. It would be nice to continue expanding those which are considered the most
remarkable and innovative.
UdG despite being a small and urban university emphasizes sustainability, being the first to develop an
Environmental plan and initiating new initiatives each year as well as maintaining the work of preexisting ones. It
can be said that, like all the Catalan university system, it has begun a great work towards sustainability, which is well
under way and there is still much to be done.

6.1. Criteris de sostenibilitat
Com a conclusió final i amb la intenció de donar propostes per la millora de la sostenibilitat i la responsabilitat social
a l’àmbit universitari, seria d’especial importància iniciar una xarxa de comunicació que permetés compartir
projectes i estratègies de treball entre les institucions universitàries de Catalunya. De la mateixa manera que estaria
bé crear uns principis i metodologies comunes que guiessin duu ant la tasca d’ambientalització universitària, i així
millorar la transparència i facilitar la comparació entre institucions. També comentar que per a la realització
d'aquest treball s'han tingut en compte els principis que marca el codi d’ètica i sostenibilitat.
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8. Annex.
Taula resum de les accions realitzades per cada una de les universitats catalanes

Accions de cada una de les universitats

Infraestroctura

Estructures
internes

Principis i
valors

Dades
generals

Àm bits
estratègics

Objectius

UB

UAB

UPC

UPF

UdL

Pública/Privada
Ubicació
Any de creació
Nº total d'estudiants 2014-15
Nº total d'estudis
Principis i Valors
Pla am biantalització
Frequència revisions
Com issió CrueSostenibilidad
Estudi
CRUE 2011
GreenMetric
Oficina de m edi am bient
Càtedres
Com issions
Institiuts
Càrrecs

Pública
Barcelona
1450
55741
256
Sí
Pla de Sostenibilitat 2012
Anual
Sí
Sí
Sí
OSSMA 1998

Pública
Barcelona
1968
39099
288
Sí
Pla de Sostenibilitat 2013
Anual
Sí
Sí
Sí
Oficina Medi Ambient , 1995

Pública
Barcelona
1971
28624
163
Sí
Pla UPC Sostenible (2006-2015)
Anual
Sí
Sí
Sí

Pública
Barcelona
1990
16554
61
Sí
Agenda 21
No
No
No
No

Pública
Lleida
1992
9403
74
Sí
Pla d'Actuacions (2006)
Anual
Sí
Sí
No
Oficina Verda

Comissió Política Ambiental 1995

Comissió de Seguiment de l'Agenda 21

Comissió de Sostenibilitat
Institut de Sostenibilitat

Comissió de Medi Ambient

Comissió de Medi Ambient

Eficiència energètica als
edificis

Ambiantalització de la gestió del territori

Delegat del rector per la sostenibilitat

Adequacions ambientals de edificis ja
existents.
Edificis amb zero emissions

URV
Pública
Reus
1992
13595
119
Sí (2010)
Pla de Medi ambient (2011)
Anual
Sí
Sí
Sí
DOW/URV de Desenvolupament
Sosteniblede Politica Ambiental
Comissió

Delegada del rector per Sostenibilitat
Implantació de criteris de sostenibilitat al Prioritzar la construcció sostenible
campus
Prioritzar remodelació enfront noves
Auditoria energètica i inverció en
construccions
eficiència

Incorporar criteris de
sostenibilitat a les zones verdes

Gestió no agressiva de les zones verdes Criteris de sostenibilitat a les zones
verdes
Materials amb poc impacte ambiental
Intruducció espècies autóctones

Altres

Horts urbans

Zones de natura urbanes

Projecte de construcció sostenible

Mesures eficiència energètica edificis
S'executa i planifica amb criteris de
sostenibilitat

Terrats convertits en pulm ó verd

Desenvolupament de criteris de
sostenibilitat en noves construccions
Auditories arquitectoniques i
energètiques als edificis

Disseny sostenible de les zones
enjardinades.

Activitat agrícola i ramadera al campus

Abandonar vegetació no adaptades al
clima
Refugis de biodeviersitat

Seguiment de papallones

Hort social

Hort urbà

Hort

Horts socials

Sí, Inform e SIRENA

Sí

Sí, a tem ps real

Sí

Led, Reducció horaris instalacions

Llums baix consum, transformadors
sense oli, tancaments institucionals,
detectors presència

Revisió de les instal·lacions, implantació
de nous horaris

Concentrar usos i reduir horaris d'us de
les instal·ñacions

Aire condicionat ecologic, climatització

Aïllament tèrmic de les finestres

Reducció de la climatització, millora de
l'aïllament, coresponsabilitzar unitats
funcionals dels seus consums
Memòria anual especifica de consum
energètic
Desconenecteu

Desbrossar zones forestals

Energia i canvi climàtic

Monitorització dels consum s Sí

Sí

Indtroduir m esures d'estalvi Sistemes Led, aillament i aprofitament de Il·luminació de baix consum
la llum natural

control de la climatització dels edificis

Substituir calderes i aparells de
refrigeració

Protocol dels sistema de calefacció,
aillament tèrmic

Butlletí anual d'actuacions

Cam panyes

Manual de bnones practiques i
ecoconcells
Consum responsable

Pla d'estalvi energètic, Guia 2.0 d'estalvi
energètic
Consells per estalviar, CampusLab

Concienciació per la climatització

Energies renovables

Sistema fotovoltaic

Cel·les fotoelèctriques

Cèl·lula fotovoltàica

Docum entació

Campanyes sensibilització,
Ambientalització dels actes
Instal·lació fotovoltaica i tèrmiques

Informes dels consums i produció neta
anuals

Parc fotovoltaic

Plaques solars tèrmiques

Transport

Gestió de l'aigua

Gestió de Residus

Àm bits
estratègics

Objectius

UB

UAB

UPC

Recollida selectiva

Sí i gestió residus especioals

Sí i gestió residus especioals

Sí

Reducció dels residus

Dipósit, devolució i retorn

Borsa de Material Reutilitzable

Programa Reutilitza

Procés de compostatge

Procés de compostatge

Elaboració de compostatge

UdL
Sí, Pla de gestió de residus

URV
Sí

Portal de material per reutilitzar
Manual de compostatge urbà (Ajuntament Utilització de residus d'acer per aillament
de Barcelona)
tèrmic i acustic

Deixalleria Cerdanyola Campus

Manual de Bones
Pràctiques Ambientals

Altres

Got propi café, Kit compra verda

Catalogació de tots els residus generats a Identificació i tractament de residus de
la universitat
laboratori
Diagnosi ambiental de prevenció de
Fomenta l'economia circular
residus
Gotimplora

Fitxa de procediment de gestió de residu

Monitoreig dels consums

Sí

Sí

Sí, Inform e SIRENA

Reducció en edificis

Sistem a telem esura per localitzar
fuites

Seguiment de fuites

Disminució pressió de le aixetes

Diagnosi prevenció residus

Regar am b sistem es de goteig i reg RegControl
am b control de pluviom etria

En zones agerdinades

Localització dels contenidos especials a la Catàleg dels residus generats a la
web
universitat i els ser tractament a la web
Pla d'Acció ambiantal de residus
Retornar els diners de l'envàs,
Setm ana de precenció de residus
Sí

Boc’n roll o les bosses de roba

Impressió centralitzada

Sí

Sí

Aixetes tem posritzades, doble
descarrega.

Desviació de les aigües grises per
reutilitzar laigua de les aixetes

Aigua de l'aquifer

Recollida d’aigües pluvials per al reg

Pla de Mobilitat

Sí i Taula de m obilitat

Sí

Sí, Taula de mobilitat

Enquesta de mobilitat

Sí

Sí, i Taula de mobilitat, i Pla estratègic
d'accessibilitat
Sí

CD d'avaluació de la qualitat d'aigua per a Coresponsabilitzar les unitats
reg
funcionals
Participa al Pla de Mobilitat de Lleida
Sí i Gestor de Mobilitat del Campus

Sí

Sí

Sí

Web de mobilitat

Sí

Sí

Sí

Sí

Promoure el transport
públic

Informar de l'oferta de transport públic

Informar de l'oferta de transport públic

Guia d'ofertes per arribar a peu o amb
bici

Informa icó a la w eb dels transports
públics

Promoure la bicicleta

Bicicampus

BICIUAB

Bicicampus

Millorar xarxa carril bici

Millora de l'accés en bicicleta

Millorar xarxa carril bici

Aparcaments segurs

Reparació de bicis gratuit

Concurs Espais Vius

S'organitzen sortides amb bici

Plataforma compartir cotxe

Aplicació per compartir cotxe

FesEdit

fesEdit

Altres

Disminuir l'ús cotxe privat

Fomentar la virtualitat i videoconferències

Esducació ambiental

UPF
Sí i gestió residus especials

Ambiantalització dels graus

Sí (Projectes d'ambiantalització dels
campus)

Sí, (Gresca, Com plex)

STEP

Cursos

Projecte d'obra i servei ambiantal

Curs de sostenibilitat

Monitorització per a l’estalvi energètic

Docum ents

Perfil d'ambientalització de la UB a través
dels indicadors de ssotenibilitat
Manual de bones pràctiques

Millorar accés i aparcaments

Informació de com arribar des de altres
ciutats
Conveni amb l'Autoritat de Territorial de
Mobilitat de Lleida
Sessió de bicicletes

Millorar informació del transport públic

Assegurança per als ciclistes

Millora d'infraestructures per la mobilitat

Coordinar am b l’ATM preus i
freqüències convenis am b RENFE
Bicicamp

Furgoneta elèctrica de la universitat Pacificació viària dels campus

Fomentar la virtualitat

Té com a obectiu l'ambiantalització
curricular

Sí

Sí

Compromís Social i Sostenibilitat a la UPC Guies de Bones Pràctiques en
sostenibilitat
Butllatí de Agenda 21

tallers de medi ambient, jornades de
sostenibilitat
Inform e sobre la docència i la
Recerca en Sostenibilitat Am biental

Guies de bones pràctiques ambientals

Cam panyes
TFG amb criteris de sostenibilitat

Com pra verda i
am bientalització de
concursos

Sí

Campus Saludable i Sostenible (Campus
SIS)
Sí

UPC idees ambientals i Sostenibles

Premi al millor treball de fi de grau sobre
temes de sostenibilitat

Concurs anual d’Idees Sostenibles

Sí

Sí

Sí

Criteris ambientals alhora de contractar

Accions de cada una de les universitats

Estructures
internes

Principis i
valors

Dades
generals de
la universitat

Àm bits
estratègics

Objectius
Pública/Privada
Ubicació
Any de creació
Nº total d'estudiants 2014-15
Nº total d'estudis
Principis i Valors
Pla am biantalització
Frequència revisions
Com issió CrueSostenibilidad
Estudi
CRUE 2011
GreenMetric
Oficina de m edi am bient
Càtedres
Com issions
Institiuts
Càrrecs

UdG
Pública
Girona
1992
15195
96
Sí
Pla Estratègic d'Ambiantalització 1998
Anual
Sí
Sí
Sí
Oficina Verda

UOC
Pública
Barcelona
1995
34530
61
Sí
No
No
No
No
No

URL
Privada
Barcelona
1990
13879
101
Sí
No
No
No
No
DOW/URV de Desenvolupament
Sostenible
Comissió de Politica Ambiental

UVic

UIC

Privada
Vic
1997
5663
62
Sí
Pla de Sostenibilitat 2012

Privada
Barcelona
1997
3615
34
Sí
Pla estratègic de Sostenibilitat 2016-2022

Sí
No
sí

Sí
No
No
Oficina de Sostenibilitat

Comissió de Seguiment del Pla de
Sostenibilitat.

Comissió de Sostenibilitat
DS y CA, CEE, RPRL i GM

Infraestroctura

Eficiència energètica als
edificis

Urbanització del campus amb criteris
ambientals
Auditories energètiques dels edificis
existents i Adequacions ambientals
Pla Integral d'Ordenació dels Espais Lliu
res
Incorporar criteris de sostenibilitat Fitxa de bones pràctiques per a la gestió
forestal postincendi
a les zones verdes
Introducció d’espècies autòctones i
jardineria ecològica,
Estudis sobre la Petjada Ecològica dels
Altres
edificis
d’Hort Ecosolidari i Ecoarquitectura

Ambientalització d'edificis existents
Conservar l’entorn natural
Introduir plantes autóctones

Control d’erosió i proteccions acústiques
Monitorització dels consum s Sí
Indtroduir m esures d'estalvi

Energia i canvi climàtic

Auditoria energètica

Control de la climatització

Docum entació

Concells per estalviar energia a la w eb,

Cam panyes

Ambiantalització de la Festa Major de la
UdG, UdGco2mpensa,
Panells fotovoltaics i tèrmics, planta
gerotèrmica i aerogeneradors.

Energies renovables

Sí

Iluminació amb sensors de presència,
Es diu que s'han dut a term e
canvi a bombetes de baix consum,
m esures d'estalvi energètic, però
il·luminació mitjançant fibra optica, fanals no s'especifica quines són
autónoms amb penell fotovoltàic

Sí, i control de les emissions

Sí

Il·luminació automàtica a través de
sensors de presencia, fomentar la llum
natural, optimització de les hores
d'obertura de la universitat, criteris
d'eficiència energètica en maquinaria.
Sectorització dels sistemes de
climatització, instal·lacó de ventiladors,
millora d'aillament.

Revisió de les lluminàries i

Revisió climatització

Manual de bones pràctiques

Instal·lacions fotovoltaiques i
tèrm iques, i producció d'energia a
través per aeroterm ica.

UAO
Privada
Barcelona
2003
1616
40
No
No
No
No
No
No

Àm bits
estratègics

Objectius

UdG

Recollida selectiva

Sí

Reducció dels residus

Borsa de Subproductes

UOC
Sí

URL
Sí

Gestió de Residus

Pla d’Acció de Residus

Pla de Gestió Ambiental.

Impressió centralitzada

Campanyes informatives.

Seguiment del consum d’aigua

Sistem a de control de l’ús de l’aigua

Cantinyola, Campanya UdG sense
bosses
Sí

Reduir les im pressions

Reducció en edificis

Mesures d’estalvi de fluids, doble
descarrega a la cisterna

Es diu que s'han dut a term e
m esures d'estalvi d'aigua, però no
s'especifica quines són

En zones agerdinades

Recuperació d'aigua pluvial per al reg de
les zones verdes

Dipòsit de recollida d’aigua pluvials
pel reg, construcció de sisterna per
recollir aigua per regar,
autom atització del reg,

Pla de Mobilitat

Sí

Sí, Conjuntament amb un consultoria
externa

Enquesta de mobilitat

Sí

Web de mobilitat

Sí

Monitoreig dels consums

Gestió de l'aigua

Centralitzar la recollida de residus
especials en un punt del campus
Cvarnet de la UOC està elavorat amb
material sostenible

Manual de Bones Pràctiques Pla integral de recollida selectiva
Ambientals

Altres

UIC
Recollida selectiva

Intercanvi de llibres.

Deixallaria al campus Montilivi
Elaboració de compostatge

UVic
Sí

Sí

Sí

Aixetes automàtiques, urinaris sense
aigua, cisternes de doble descarrega

Altres

Sí

Promoure el transport públic Indicacions de com arribar al campus

Promoure la bicicleta

Sí

Facilitat informació sobre el transport
públic
Descom ptes am b el carnet
d’estudiant
Instal·lació d'aparcaments de bicis

amb transport públic
Convenis RENFE, ATM i els busos urbans
i Reforç de les línies de bus
Dipòsit de bicicletes universitàries

Facilitar informació com arribar a la
universitat

Esducació ambiental

Transport

Millora des itineraris per anar amb
biciclera

Disminuir l'ús cotxe privat

Borsa per compartir cotxe

Ambiantalització dels graus
Cursos

Supressió dels aparcaments aprop del
campus
S'inclou la sostenibilitat de forma
transversal a tots els grau de la
universitat
cursos i seminaris treballar sostenibilitat

Docum ents

Guia de suport a la docència

Facilita el transport dels
treballadors dins l'em presa am b
ECO-TAXI

Borsa de cotxes compartits,
aparcaments de color taronja.

Incorporacvió progresiva de la
responsabilitat social als graus

Sí

Conferències de consum zero i energies
renovables

accions de conscienciació i educació en
sostenibilitat no curricular

Diagnòstic de l'estat de l'ambientalització
curricular als estudis de la UdG

Manual de bones pràctiques

Cam panyes
Concurs de idees reutilitzables

Ajuts en projectes de recerca que treballi
la sostenibilitat
UVicLife i ecocampus

Com pra verda i
am bientalització de
concursos

Sí

S'inclou continguts de sostenibilitat al
currículum de les carreres

Sí

UAO

