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El present informe respon a l’encàrrec efectuat a ERF Gestió i Comunicació Ambiental S.L. per 
part de la Universitat Rovira i Virgili per a l’elaboració del Pla d’acció del Pla de medi ambient 
de la URV.  

Aquest informe dóna continuïtat a la primera part del Pla d’acció, relativa a la Diagnosi, 
objectius i línies estratègiques, aprovat pel Consell de Govern de la Universitat el 25 de febrer 
de 2010. Desenvolupa les principals mesures del Pla d’acció per a cadascuna de les línies 
estratègiques definides, per tal de complir els objectius fixats en la primera part de l’informe. 
Així mateix, ofereix pautes per a la seva implantació.  

L’equip d’autors constituït per ERF ha estat integrat per Ivan Capdevila (enginyer industrial i 
director tècnic d’ERF), Elisa Linares (consultora energètica), Josep Esquerrà (consultor 
energètic), Ana Villagordo (consultora en comunicació ambiental) i Helena Berlanga (enginyera 
industrial). 

Els autors volen agrair les informacions i la col·laboració proporcionades per Antoni de la Torre 
de la Unitat de gestió ambiental i radioisòtops; Esther Ferrando i David Garcia de la Unitat de 
compres de la URV; Artur Martí, Vicegerent; Xavier Farriol, Vicerector d’Organització i Recursos 
i president de la Comissió de política ambiental de la URV, i Ignasi Soler, Cap de Gabinet de 
Comunicació i Relacions Externes; així com tots els participants a les reunions de la Comissió 
de Política Ambiental. 

El Pla va ser lliurat i aprovat per la Universitat Rovira i Virgili el mes de juny de 2011. 
Tanmateix, fruit de treball posterior, el febrer de 2012 se’n presenta una nova versió que 
incorpora canvis en l’estructura i el detall de la línia 3 de Comunicació.  

 

Barcelona - Tarragona - Reus, febrer de 2012 
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1. INTRODUCCIÓ I CONTEXT GENERAL 

 

1.1. Context 
El Consell i el Parlament europeus han determinat en la seva estratègia Europa 2020 que 
l’eficiència energètica és un dels 5 objectius clau de la Unió Europea per fer front a la crisis 
econòmica. A més la sostenibilitat és una de les 7 polítiques prioritàries de l’estratègia. 

Aquesta estratègia reforça el conjunt d'objectius i mesures sobre canvi climàtic i energia que la 
UE va aprovar el desembre de 2008, denominades Paquet energia i clima. El Paquet es 
planteja aconseguir el 2020 els objectius anomenats 20-20-20, que es concreten en: 

• Reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle en un mínim del 20% respecte a 
l'any base de 1990 per al CO2 i 1995 per als fluorats i altres (i augmentar l'objectiu fins 
a un 30% si els altres països desenvolupats es comprometen a fer reduccions similars). 
Aquest objectiu implica reduir les emissions dels sectors sotmesos a la Directiva de 
Comerç d'Emissions en un 20% i les emissions dels sectors difusos en un 10% 
respecte 2005, objectius que ha de complir el conjunt de la UE i també Espanya. 

• Augmentar l'ús d'energies renovables (eòlica, solar, de la biomassa, etc.) fins al 20% 
de la generació total (actualment representen al voltant del 8,5%) 

• Reduir el consum d'energia en un 20% respecte al nivell previst per a 2020 gràcies a 
una major eficiència energètica. Aquest tercer objectiu no es va arribar a desenvolupar 
en el paquet Energia i Clima, però la UE va arribar a un acord per concretar aquest 
objectiu en l'esmentada Estratègia Europa 2020, aprovada el juny de 2010 

El govern estatal, per la seva banda, ha aprovat una sèrie de lleis i plans d’acció per fomentar 
l’estalvi i l’eficiència energètica, especialment en els edificis de les administracions públiques, 
com la Ley de Economía Sostenible, la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética (E4), el 
Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética, el Plan de Intensificación de l’esmentat Plan 
de Ahorro, aprovat el 4 de març de 2011, el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en los 
Edificios de la Administración General del Estado i el Plan 2000 ESE, de foment de la 
contractació d’Empreses de Serveis Energètics. 

La Universitat es configura, cada dia més clarament, com un espai clau per avançar cap a la 
sostenibilitat. Com a formadora dels professionals del present i dels emprenedors del futur, com 
a configuradora d'opinió i generadora de paradigmes, i com a institució d'una elevada dimensió 
que provoca impactes directes associats al consum energètic, a la generació de residus o la 
mobilitat associada, té una responsabilitat important en el lideratge del procés que porti cap a 
un desenvolupament sostenible. 

Per conduir aquest procés les universitats poden impulsar actuacions exemplars en els seus 
àmbits de treball. Accions exemplaritzants que siguin consistents per garantir la credibilitat i la 
coherència del projecte, que siguin continuades en el temps, perquè la sostenibilitat comporta 
un canvi de cultura de valors a llarg termini, a partir d'un lideratge fort de la pròpia institució, 
que garanteixi la participació dels membres de la comunitat universitària: professorat, 
investigadors, estudiants i personal d'administració i serveis. 
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Moltes universitats de tot el món, de diferents característiques i dimensions, s’han posicionat 
mitjançant estratègies ambientals i sostenibilistes proactives.  

Per tot això el 2009 la Universitat Rovira i Virgili (URV) va iniciar el seu Pla de Medi Ambient. 
En la primera fase del Pla de Medi Ambient, aprovada pel Consell de Govern el 25 de febrer de 
2010, es va fer la diagnosi ambiental de la URV,  es van establir els objectius ambientals a 
assolir el 2020 i es van determinar les principals línees estratègiques d’actuació.  

 

 

1.2. Objectius 
L’objectiu general d’aquest projecte és l’elaboració de la segona fase del Pla de medi ambient 
de la Universitat Rovira i Virgili (URV), amb les finalitats següents:  

• Integrar la gestió ambiental des d’un punt de vista global, ambiciós però alhora realista 
i funcional, que sigui el més consensuat possible amb els propis usuaris dels campus. 

• Visibilitzar el compromís ambiental de la Universitat i esperonar el conjunt de la 
comunitat universitària a avançar cap a la sostenibilitat.  

Per això cal garantir que les accions efectuades disposin de procediments i indicadors de 
seguiment que assegurin l’assoliment dels objectius plantejats. 

El present informe té l’objectiu de finalitzar el procés iniciat per la URV i elaborar el Pla d’Acció 
2011-2015. Aquest Pla d’acció concreta una primera fase d’actuacions necessàries per iniciar 
la implantació del Pla de Medi Ambient, que globalment té un horitzó temporal més llarg, 
coherent amb els objectius marcats: l’any 2020. D’aquesta manera a finals de 2015 es revisarà 
el Pla d’acció en relació als objectius 2020 i es planificaran les actuacions posteriors. 

La Comissió de Política Ambiental de la URV és l’òrgan a qui li correspon vetllar per la 
utilització de criteris de sostenibilitat ecològica i pel respecte al medi ambient en les 
instal·lacions i en les activitats de la Universitat, proposar al Consell de Govern les estratègies 
d’actuació i els recursos necessaris, i fer un seguiment de l’aplicació d’aquesta planificació. Per 
tant és l’òrgan on es consensuen les accions proposades i planteja un calendari d’implantació 
de les mateixes en l’horitzó del Pla. 

 

 
1.3. Metodologia 
El Pla d’acció presentat inclou, per a cada línia estratègica, la relació d’accions concretes del 
Pla desenvolupades mitjançant una fitxa per a cadascuna de les accions. 

Cada fitxa inclou: 
1. Una descripció de l’acció. 
2. L’exemple de les actuacions que s’han desenvolupat en altres universitats. 
3. El responsable d’impulsar l’acció i la resta d’agents implicats. 
4. Una estimació del pressupost d’implantació i, en alguns casos, del període de retorn 

unitari de la inversió. 
5. L’estalvi de consums (MWh/any) que comportarà. 
6. La reducció d’emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH) que implica. 
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7. L’ordre de prioritat i el termini d’execució.  
8. L’establiment d’indicadors de seguiment de Pla, per valorar al llarg del temps els 

resultats assolits mitjançant la seva implantació.  
9. El valor objectiu a què haurien d’arribar els indicadors anteriors en un horitzó temporal 

determinat. 

Pel que fa a les accions de la primera línea estratègica “Eficiència i estalvi energètic i d’aigua 
en edificis” , cal indicar que els estalvis energètics totals no són la suma dels estalvis de cada 
acció, ja que l’estalvi global serà diferent en funció de l’ordre d’implantació de les accions, ja 
que hi ha estalvis acumulatius. Els valors de cada fitxa indiquen el potencial de reducció de 
consums de cada acció individualment. 

Els estalvis (energètics i d’emissions de GEH) es comptabilitzen a partir dels valors de l’any 
2005, per tal de poder-los comparar amb els objectius a assolir. 

 

Atesa la reducció que ha experimentat el valor d’emissions de GEH del mix de generació 
elèctrica en els darrers anys, a l’hora de calcular els estalvis d’emissions de les propostes es 
considera adequada la utilització del valor de 2009. 

Cal remarcar que els costos interns (hores de treball dels tècnics de la URV, principalment) no 
es comptabilitzen en l’apartat de pressupost de les accions, ja que es consideren costos fixes 
incorporats en el propi funcionament de la universitat. 

L’informe també incorpora una priorització de les accions per a la seva implantació, 
imprescindible en el context actual, i les pautes generals per a la seva implantació, tant a nivell 
d’identificació dels responsables de cada acció com a l’hora d’identificar els indicadors de 
seguiment principals que han de servir per valorar l’efectivitat real del Pla de medi ambient.  
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2. LLISTAT D’ACCIONS 

 

 

Línia 1: Eficiència i estalvi energètic i d’aigua en edificis 
1.1. Sistemes de control i monitorització dels consums energètics i d’aigua dels edificis. 

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

1.3. Auditories arquitectonico-energètiques dels edificis existents.  

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

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

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

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

 

 

Línia 2: Reduir l’impacte climàtic de la mobilitat universitària 
2.1. Implantar el Pla de mobilitat de la URV. 

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

2.3. Gestor de mobilitat. 

2.4. Descomptes en les tarifes de transport públic. 

2.5. Política d’aparcaments sostenible. 

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

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

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

 
 



           PLA DE MEDI AMBIENT DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
                                                Pla d’acció  

 

 

 
  Barcelona, febrer de 2012   12 

 
Línia 3: Comunicació del Pla de Medi Ambient 
3.1. Identificar els beneficis ambientals derivats del Pla. 

3.2. Planificar a nivell procedimental la comunicació del Pla. 

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

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

3.5. Dissenyar accions de comunicació específiques. 

3.6. Promoure la participació de la comunitat universitària. 

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

 

 

 

Línia 4: Ambientalització de l’organització 
4.1. Recollida sostenible dels residus sòlids urbans  

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

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

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

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

4.6. Ambientalitzar els actes institucionals i les celebracions 

 

 

 

Línia 5: Ambientalització curricular 
5.1. Pràctiques docents i treballs d’investigació en eficiència de la pròpia universitat 

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

5.3. Promoure jornades i congressos ambientals. 

5.4. Implicar els estudiants en el Pla de medi ambient 
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3. PLA D’ACCIÓ 

 

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

1.1. SISTEMES DE CONTROL I MONITORITZACIÓ DELS CONSUMS 
 

Línea d’acció: 1 Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq (t any 
2015) 

 

Codi d’acció: 1.1 

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

125 t CO2eq  (2%) 

Descripció 

• Un sistema de monitorització energètica mesura, analitza i comunica la informació clau que permet 
adoptar les estratègies d’estalvi. Aquesta informació clau correspon bàsicament al consum de recursos de 
l’edifici en temps real (electricitat, gas natural i aigua), la temperatura i la humitat relativa. 

• El mètode d’obtenció de les dades és la monitorització contínua mitjançant un hardware i un software ad-
hoc. La composició bàsica del software és:  
o Un ordinador integrat  
o 4 analitzadors de xarxa en carril DIN (tipus CV-min o CV-96) per climatització, il·luminació, equips 

restants i consums singulars.  
o 1 comptador d’impulsos per l’aigua.  
o 1 comptador d’impulsos pel gas natural.  
o 5 sensors de temperatura i humitat relativa amb repetidors i passarel·la inclosos. 

• Amb el seguiment de l’evolució dels mateixos, els gestors de l’edifici poden conduir el manteniment en 
funció del seu ús i dels consums associats, detectar prematurament anomalies i prendre decisions 
d’estalvi, com canviar temperatures de consigna, horaris d’apagada, etc.  

• La monitorització per si sola, no comportarà una reducció de consums. La monitorització és l’eina que 
facilita el seguiment dels consums periòdic i acurat, i els canvis de gestió que se’n deriven, que són les 
accions que realment podran comportar els estalvis estimats. 

• Exemples dels canvis de gestió que poden comportar estalvis són: l’adequació de les temperatures de 
consigna de climatització o calefacció, la reducció d’horaris de funcionament dels equips, l’apagada de 
llums, etc. La monitorització també permet la detecció automàtica d’avaries i consums inapropiats.  

• Així mateix, el Servei de prevenció de riscos laborals també disposa d’equips mòbils de control de la 
concentració de CO2 i la velocitat de l’aire per complir amb els protocols de seguretat en el treball. En els 
nous edificis i en espais grans es preveu integrar els sistemes de medició de CO2 i de velocitat de l’aire en 
el projecte de manera que ja estiguin incorporats quan l’edifici es posi en marxa.   
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1.1. SISTEMES DE CONTROL I MONITORITZACIÓ DELS CONSUMS 

Exemples existents 

• El projecte SIRENA1 de la UPC permet consultar on-line els consums dels edificis i dels campus i del 
conjunt de la universitat. A més anualment s’elabora un informe de l’evolució de consums. El 2009 la UPC 
tenia monitoritzat un 84% dels consums d’electricitat, un 30% d’aigua i un 20% de gas natural. El seu 
objectiu és completar progressivament la xarxa fins el 100%. 

• A l’Escola Tècnica d’Arquitectura del Vallès de la UPC, la monitorització, el seguiment dels consums i la 
posterior presa de decisions d’estalvi i canvis de funcionament va reduir els consums un 30%. A la 
Biblioteca Rector Gabriel Ferraté de la UPC van fer una experiència equivalent, també assolint estalvis de 
l’ordre del 30%. 

• Al mercat existeixen diferents sistemes de monitorització adequats. Com exemple es presenta el sistema 
de gestió intel·ligent Emitools2 que aconsegueix mesures dels consums en temps real i comunica els 
resultats en format gràfic. El cost aproximat del sistema de monitorització per un edifici de 20.000 m2 és 
de 8.000 €, encara que dependrà dels punts de mesura independent que es vulgui analitzar. L’anàlisi i el 
suport en la valoració de les dades requereix uns 4.200 € anuals. El sistema envia alarmes i informes als 
responsables que es designi. El sistema i els informes de resultats s’ajustarà a les necessitats del client. 

• També existeixen sistemes de control inalàmbrics (mitjançant comunicació wi-fi o equivalent) que 
permeten monitoritzar sense necessitat de cablejar els edificis, especialment útil per edificis ja existents 
que no disposen de cablejat de control. El sistema Millennial Net3 permet la connexió de fins a 255 
sensors (termòstats, control de bombes, analitzador de xarxes, etc.) a un mateix punt de gestió i 
centralització de la informació i disposa d’un portal web per mostrar les dades en format gràfic. El producte 
s’ofereix en diferents modalitats de contracte. La més usual és fer la instal·lació gratuïta del sistema pel 
client i recuperar la inversió efectuada amb els estalvis aconseguits en 3 o 4 anys. En determinats casos 
poden garantir un mínim del 5% d’estalvi de la factura elèctrica al client. 

Relació amb d’altres accions del Pla d’Acció: 1.6 

Prioritat Calendari Responsable 

Molt alta Curt termini Responsable de Manteniment del Servei 
de Recursos Materials 

Període d’execució Altres agents implicats 

Implantació: 2011-2015 Posteriorment a la seva implantació cal 
fer-ne un seguiment continu. Caps de Manteniment de Campus 

Pressupost (€, IVA inclòs)  

2011-2012: 60.000 €. (FQ+FE, Campus Catalunya i ETSE) 

2012-2013: 60.0000 € (FCEE, FMCS, Rectorat i altres edificis 
menors) 

2013-2014: 60.000 €. (Edificis nous de Terres de l’Ebre i 
Arquitectura) 

2014-2015: pendent de definir 

Anys posteriors: a concretar, en funció de l’experiència i els 
resultats i possibilitat de connexió a un servidor de visualització 
centralitzat de la URV.  

                                                 
1 Projecte SIRENA de la UPC: www.upc.edu/sirena 
2 Sistema de gestió intel·ligent Emitools: www.emissions.cat/emitools.html 
3 Sistema de gestió inalàmbric de Optima Facility: http://www.optimagrupo.es/   
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1.1. SISTEMES DE CONTROL I MONITORITZACIÓ DELS CONSUMS 
El pressupost inclou el primer any d’analisi de les dades i posada 
a punt dels informes ad-hoc. 

Termini d’amortització unitari (anys)  

1 any per cada implantació  

Indicadors de seguiment 
Expectativa d’estalvi energètic (MWh 
any 2015) 

Núm. d’edificis on s’ha instal·lat /any. 

Proporció d’edificis on s’ha instal·lat el sistema de monitorització 
respecte del total. 

1.200 MWh (8%) 

 

Objectiu   

2 edificis monitoritzats cada any. 

50% dels edificis monitoritzats el 2015.   
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1.2 CRITERIS DE SOSTENIBILITAT EN ELS NOUS EDIFICIS 
 

Línea d’acció: 1 Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq (t any 
2015) 

Codi d’acció: 1.2  

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

150 t CO2eq (3%) 

Descripció 

• Els criteris de sostenibilitat aplicables a la construcció de nous edificis engloben els següents àmbits: 
contenció de consums energètics i d’aigua, consideració del cicle de vida dels materials, potenciació de la 
compra de proximitat, reducció de les emissions atmosfèriques i altres impactes ambientals, garantia del 
confort pels usuaris, etc. 

• L’objectiu és dissenyar i construir edificis que estalviïn recursos i redueixin els impactes ambientals dels 
mateixos, sense repercutir en el confort i la qualitat pels usuaris. 

• Un bon projecte no ha d’implicar necessàriament un sobrecost d’execució, ja que tot i que alguns 
productes poden comportar sobrecostos d’inversió inicial, també poden suposar importants estalvis de 
recursos (energètics, d’aigua o de materials) que poden aportar estalvis econòmics considerables a mig i 
llarg termini. 

• Un projecte arquitectònic i d’instal·lacions d’un edifici sostenible ha d’incloure una valoració exhaustiva de 
l’adequació energètica, sostenibilista i de confort. Els principals àmbits de treball són: 
• Anàlisi d’assolellament i ombres de l’edifici i l’efecte dels edificis veïns. 
• Anàlisi de la radiació solar incident en cadascuna de les façanes. 

• Anàlisi de les possibilitats d’aprofitament de la llum natural i els sistemes d’il·luminació i control de la 
mateixa. 

• Simulació dinàmica del comportament energètic anual, de les càrregues tèrmiques internes i 
externes de l’edifici 

• La incorporació de criteris ambientals i energètics en els materials de construcció, les instal·lacions, 
equips, etc. on es tingui sempre en compte el confort dels usuaris. 

• La posada en marxa és també una peça clau pel bon funcionament de l’edifici, per això és necessari un 
seguiment intensiu dels primers mesos de funcionament, amb formació als gestors i mantenidors de 
l’edifici, i també als usuaris. 

• L’experiència també pot servir per elaborar un manual o guia de criteris sostenibles i bioclimàtics per nous 
edificis. 

• La URV té prevista la construcció de l’Ampliació de l’EUTiO (Escola Universitària de Turisme i Oci), 
actualment en fase de projecte, on vol fer una adequació sostenible del projecte. A més també es troba en 
fase de projecte l’Ampliació del Campus Catalunya. 

• L’adequació sostenibilista d’aquests dos projectes d’ampliació (EUTiO i Catalunya) serviran d’exemple i 
facilitaran un sistema d’aprenentatge intern que ha de ser utilitzat per a tots els edificis que es construeixin 
en un futur.  

• En els plecs de condicions dels concursos públics de nous edificis s’afegirà una clàusula que exigirà que 
l’edifici ha d’aconseguir una classificació energètica A un cop construït, de manera rigorosa i diàfana. La 
pròpia Llei d’economia sostenible (llei 2/2011 del 4 de març) ja exigeix incloure criteris de sostenibilitat en 
els Plecs de condicions dels concursos (article 35). 
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1.2 CRITERIS DE SOSTENIBILITAT EN ELS NOUS EDIFICIS 

• També s’inclouran criteris d’enjardinament eficient i xerojardinera per reduir el consum d’aigua de les 
zones verdes que envolten els nous edificis. 

Exemple 

• Des de l’any 1996, la UPC està treballant per ambientalitzar les noves construccions d’edificis. Exemples 
d’aquesta voluntat són les ambientalitzacions efectuades en els edificis del Campus de Castelldefels i més 
recentment en el nou Campus Besòs. 

• La UAM incorpora criteris ambientals en el disseny de nous edificis, com bioclimatisme, fototèrmica, la 
selecció de materials menys contaminants, etc. 

• La ETH Zurich disposa d’un projecte de construcció de 3 edificis sostenibles certificats amb la qualificació 
energètica Minergie Eco. 

• El MIT, disposa dos edificis certificats LEED, un amb qualificació Silver i l’altre amb Gold. El LEED és un 
sistema de certificació internacional de qualitat ambiental d’edificis, que verifica la qualitat interior, 
l’eficiència energètica i de consum d’aigua, la selecció de materials, etc. 

• La Standford University ha fixat una guia, la Standford/s Guidelines for Sustainable Buildings, que exigeix 
que els nous edificis tinguin els objectius d’eficiència energètica i d’aigua equivalents al LEED Gold. 

Relació amb d’altres accions del Pla d’Acció: 1.3 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Curt termini Cap del Servei de Recursos Materials 

Període d’execució Altres agents implicats 

2011 i 2012 inicialment. En anys posteriors caldrà valorar nous 
projectes quan es tirin endavant.  

Cost d’inversió (€)  

2011: 16.700 € (assistència tècnica per a l’ampliació de l’EUTO).  

2012: 9.500 € (assistència tècnica per a l’ampliació del Campus 
Catalunya).  

Termini d’amortització (anys)  

Curt (en funció a les mesures d’estalvi implantades)  

Indicadors de seguiment 
Expectativa d’estalvi energètic (MWh 
any 2015) 

Percentatge d’edificis nous en què s’apliquen els criteris. 1.450 MWh (9,6%) 

Objectiu  

100% d’edificis nous.   
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1.3 AUDITORIES ARQUITECTONICO-ENERGÈTIQUES D’EDIFICIS EXISTENTS 
 

Línea d’acció: 1  Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq (t any 
2015) 

Codi d’acció: 1.3 

Auditories arquitectonico-
energètiques dels edificis 
existents 

175 t CO2eq  (3%) 

Descripció 

• Les auditories arquitectonico-energètiques analitzen els consums energètics de les instal·lacions, valoren 
els sistemes de gestió i els usos i analitzen a fons els sistemes constructius i de disseny de l’edifici, per tal 
de fer propostes de millora en tots aquests aspectes. S’inclou la millora de la façana analitzant els 
tancaments, les fusteries i els aïllaments per evitar ponts tèrmics i minimitzar les pèrdues estructurals. Es 
proposen millores en proteccions solars passives i de l’aprofitament de la llum natural, etc. 

• Tres factors determinen els consums d’un edifici: l’arquitectura, les instal·lacions energètiques i la gestió 
del mateix. L’arquitectura de l’edifici condiciona entre un 30-40% del consum de l’edifici; per això les 
millores arquitectòniques són tant convenients.  

• Les conclusions de l’auditoria permeten invertir en les millores més necessàries i de millors períodes de 
retorn de la inversió. Les principals millores són: 

• Incorporació de proteccions solars (lamel·les, cortines interiors reflectores, etc.) 
• Substituir les màquines de producció ineficient o més contaminants (calderes, refredadores R22, etc.) 
• Millorar els sistemes d’il·luminació interior (fluorescents amb reactància electrònica, línia paral·lela a 

façana amb control de l’aprofitament solar o independitzada, línia de vigilància nocturna, etc) 
• Millorar els sistemes d’il·luminació exterior (canviar direcció llums indirectes, línia vigilància nocturna) 

• Desconnectar la producció d’ACS en els períodes estivals, en els edificis on sigui possible. 

• Millores en la gestió dels usos i horaris de funcionament (caps de setmana, estiu, etc.) 

• Instal·lar un sistema de control centralitzat de la climatització en els edificis on no n’hi hagi. 

• Per fer les inversions existeixen diferents iniciatives governamentals per obtenir recursos per rehabilitar 
eficientment edificis existents: Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en los Edificios de la Administración 
General del Estado, Plan 2000ESE, etc. També es pot buscar finançament a partir de projectes europeus. 

• Progressivament es preveuen fer auditories i rehabilitacions eficients en altres edificis. S’haurà de 
planificar la priorització de les mateixes en funció dels recursos disponibles i l’estalvi de consum previst. 

• L’experiència també pot servir per elaborar un manual per fer auditories i futures rehabilitacions 
energètiques eficients. 

• Algunes de les actuacions proposades per l’auditoria poden ser assumides per una Empresa de Serveis 
Energètics (ESE). Un exemple seria el cas Millenial Net, que com s’ha comentat a l’acció 1.1 assumiria la 
instal·lació dels sistema de gestió i control centralitzat inalàmbric a canvi dels estalvis dels primers anys.  

• Es proposa classificar energèticament els edificis auditats segons el seu consum. D’aquesta manera es 
podrà tenir una categorització senzilla del consum dels mateixos i veure’n l’evolució. 

• En el marc normatiu actual, de moment no es recomana la promoció d’instal·lacions d’energies renovables 
en els edificis de la universitat. En el futur, quan es permeti el net metering (balanç entre l’autoabastament 
i l’excedent injectat a xarxa) serà replantejable la seva instal·lació, però actualment els projectes no 
presenten bones rendibilitats i tenen tramitacions molt farragoses que no es veuen compensades per la 
poca quantitat d’energia generada.  
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1.3 AUDITORIES ARQUITECTONICO-ENERGÈTIQUES D’EDIFICIS EXISTENTS 

Exemple 
• L’Auditoria de la Facultat de Química i la Facultat d’Enologia de la URV, ha permès detectar moltes 

oportunitats de millora per reduir els consums energètics i d’aigua. L’estalvi que s’obtindria de la 
implantació de totes les propostes és del 20%, i les inversions s’amortitzarien en menys de 4 anys.   

• Després dels positius resultats de les auditories de l’ETSAV i de la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté 
efectuades per estudiants de la UPC com a projectes final de grau, s’ha decidit que estudiants 
d’arquitectura tècnica facin les auditories energètiques dels edificis del projecte SIRENA com a projectes 
final de carrera.  

• Les diferents maneres de promoure les energies renovables a escala local a pensar a llarg termini, quan 
hi hagi un canvi normatiu favorable són: instal·lació pròpia, lloguer de la coberta a un tercer, cooperativa 
de productors com Som Energia4, etc. 

Relació amb d’altres accions del Pla d’Acció:  1.1 

Prioritat Calendari Responsable 

Molt alta Curt termini 
Responsable de Manteniment del Servei 
de Recursos Materials  

Període d’execució Altres agents implicats 

1 edifici auditat cada any (priorització dels de major consum). En 
principi:  

• 2012: Campus Catalunya. 
• 2013: ETSE. 
• 2014: Bellissens. 
• 2015: Medicina. 

Responsables de Manteniment de 
Campus 

Pressupost (€, IVA inclòs)  

10.000 € de cost d’auditoria en edificis grans.  

El cost de les propostes de l’auditoria anirà en funció dels resultats 
de l’auditoria. Es prioritzaran les inversions amb períodes de 
retorn menors a 5 anys.  

Termini d’amortització unitari (anys)  

Menys de 4 anys (Les inversions de les propostes de millora que 
va detectar l’auditoria de FQ+FE s’amortitzen en 3,6 anys)  

Indicadors de seguiment 
Expectativa d’estalvi energètic (MWh 
any 2015) 

Núm. d’edificis on s’ha fet auditoria  1.700 MWh (11%)  

Objectiu   

4 edificis auditats el 2015. 

8 edificis auditats el 2020.  

                                                 
4 Més informació sobre la cooperativa Som Energia a http://www.somenergia.cat/  
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1.4 OPTIMITZAR LA CONFIGURACIÓ DELS ORDINADORS 
 

Línea d’acció: 1  Títol Expectativa de reducció de CO2eq (t) 

Codi d’acció: 1.4 

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

 

Descripció 

• La optimització de la configuració de tots els ordinadors de la URV per reduir-ne el consum elèctric, es 
basa en dues mesures: 

• Desconnectar la funció d’engegada remota de la targeta de xarxa. 

• Programar l’horari d’apagada nocturna i en període vacacional dels ordinadors connectats en xarxa, 
excepte en el cas d’equips especials que hagin d’estar engegats de nit per motius específics. Dins 
dels equips especials no només es consideraran els servidors, sinó també ordinadors específics que 
hagin de quedar encesos de nit. 

• Aquestes actuacions s’han d’incorporar en les tasques dels tècnics de manteniment informàtic, que faran 
un repàs de la configuració de tots els equips de la universitat de manera progressiva.  

Exemple 

• La hivernació dels ordinadors ja ha estat aprovada pel Consell de Govern dins del Pla de Contenció i 
Estalvi de la URV 2011. 

 

Relació amb d’altres accions del Pla d’Acció:  1.1 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Curt termini 
Director del Servei de Recursos 
Informàtics i TIC 

Període d’execució Altres agents implicats 

2011-2015 

 

Cap del Servei de Recursos Materials 

Pressupost (€, IVA inclòs)  

0 €  

Termini d’amortització unitari (anys)  

  

Indicadors de seguiment 
Expectativa d’estalvi energètic (MWh 
any 2015) 

% d’ordinadors configurats per reduir el consum  

Objectiu   

100% d’ordinadors configurats el 2012  
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1.5 CONCENTRAR USOS I REDUIR HORARIS DE CLIMATITZACIÓ 
 

Línea d’acció: 1  Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq (t any 
2015) 

Codi d’acció: 1.5 

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

25 t CO2eq  (2%) 

Descripció 

• En els períodes de baixa ocupació dels edificis universitaris, com poden ser els dissabtes i els períodes 
vacacionals, la universitat presenta consums de climatització considerables, degut a la necessitat de 
climatitzar tots els edificis encara que en aquells períodes hi hagi una baixa ocupació d’espais.  

• Per millorar les prestacions de servei i el rendiment de certs equips de climatització, la universitat ha unit 
les diferents màquines de climatització existents en molts centres, mitjançant les anomenades anelles de 
climatització entre màquines. Aquestes anelles són eficients i necessàries en els períodes d’ocupació 
normal de la universitat, però caldrà reconsiderar-les en els períodes de baixa ocupació. 

• Per reduir els consums dels períodes de baixa ocupació, les mesures necessàries són: 

• Concentrar els espais ocupats en zones amb influència de la mateixa màquina de climatització. 

• Instal·lar electrovàlvules que permetin la sectorització i el tancament de les parts de l’anella de 
climatització no necessària, per tal de cobrir la demanda d’aquests períodes amb una sola màquina 
de climatització. 

• A més el personal de vigilància nocturna farà una ronda per apagar les llums i els equips de climatització 
individual encesos, deixant constància de les seves accions.  

• En el futur s’establiran polítiques de concentració d’usos i horaris en funció de l’experiència que 
s’adquireixi. 

• La decisió de tancar els CRAI els caps de setmana anirà lligada a els valors d’utilització registrats en 
cadascun i no als períodes d’exàmens, ja que amb el Pla Bolonya i el sistema d’avaluació continuada els 
períodes d’exàmens ja no són tant rellevants.   

 

Exemple 

• La pròpia URV s’ha proposat en el marc del Pla de contenció i estalvi 2011 les mesures següents: 

• Tancar tota la universitat a partir de les 17h durant la segona quinzena de juliol (amb excepcions en 
els casos on se sol·liciti explícitament). 

• Tancar tota la universitat durant 3 setmanes a l’agost (del 8 al 28 d’agost). 

• Tancar els CRAI tot el mes d’agost. 

• Tancar els aularis docents de juny a agost. 

• Tancar els CRAI els caps de setmana quan no hi ha exàmens. 

• Tancar els edificis administratius (Rectorat, Servei de Recursos Científics, etc.) a les 18h en lloc de 
les 20h. 
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1.5 CONCENTRAR USOS I REDUIR HORARIS DE CLIMATITZACIÓ 

• L’estiu de 2010 la URV va fer una prova de concentració d’usos en el Campus Catalunya. Les mesures 
adoptades van ser: 

• Mes de juliol (a partir de la segona quinzena): 

• Tancar la climatització totalment els caps de setmana (des del divendres tarda). 

• Desconnectar el CRAI el cap de setmana. 

• Mes d’agost (a més de les fetes al mes de juliol): 

• Tancar la zona de l’aulari la climatització dels espais no utilitzats entre setmana. 

• Controlar els espais utilitzats durant l’agost. 

• No es van registrar incidències derivades de l’aplicació d’aquestes mesures i a més es van detectar 
espais infravalorats. Aquestes mesures van comportar una reducció dels consum respecte l’any 2009, de: 

• Mes de juliol (segona quinzena):  7,8%  d’estalvi. 

• Mes d’agost: 34,5% d’estalvi. 

 

Relació amb d’altres accions del Pla d’Acció:  1.1 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Curt termini 
Responsable de Manteniment del Servei 
de Recursos Materials 

Període d’execució Altres agents implicats 

2011-2015 

 

Responsables de Manteniment de 
Campus 

Pressupost (€, IVA inclòs)  

0 € 

Excepte si es decideix considerar la implantació d’electrovàlvules 
de tall dels anells de climatització.  

Termini d’amortització unitari (anys)  

  

Indicadors de seguiment 
Expectativa d’estalvi energètic (MWh 
any 2015) 

% de Campus on es fan estratègies de concentració d’usos. 1.200 MWh (8%) 

Objectiu   

100% dels campus amb estratègies de concentració d’usos.  
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1.6 CORRESPONSABILITZAR LES UNITATS FUNCIONALS DELS CONSUMS 
 

Línea d’acció: 1 Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq (t any 
2015) 

Codi d’acció: 1.6 

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

300 t CO2eq (6%) 

Descripció 

• Consisteix en fer responsables a les diferents unitats funcionals de les factures dels seus consums 
energètics i de la seva evolució. Per la descentralització és necessària la monitorització de consum de les 
unitats descentralitzades i la transparència de dades. Els consums energètics són diferents en funció de 
les necessitats de cadascun dels centres de la URV, per això s’han de responsabilitzar de les seves 
pròpies despeses. 

• Es pot incentivar la descentralització mitjançant un programa específic de manera que els estalvis 
aconseguits comportin ingressos i beneficis (50%-50%, per exemple) per a les unitats descentralitzades, 
de manera que el que més estalviï més ingressos rebrà.  

• Serà necessari decidir el nivell de corresponsabilització (50%-50%, 66%-33%, etc.) i explicar bé el 
projecte perquè sigui entès per la comunitat universitària.  

• Una altra opció a plantejar seria repartir els estalvis en tres parts iguals de la següent manera:  
o 1/3 en millores energètiques pel propi centre o en RAM (Reformes Ampliacions i Millores) pel centre. 
o 1/3 al centre que ha aconseguit l’estalvi perquè l’inverteixi en el que vulgui. 
o 1/3 per als pressupostos generals la Universitat. 

• Es considerarà també la possibilitat de fer proves pilot en els edificis administratius (Rectorat, Servei de 
Recursos Científics, etc.) 

• S’elaboraran contractes del programa de reducció relatiu a cada unitat funcional, de manera que l’estalvi 
premiat sigui relatiu als valors de consum i les capacitats d’estalvi de cadascun dels centres. 

• Aquesta mesura es dura a terme un cop s’hagin efectuat les principals actuacions de millora i reducció 
dels consums de cada centre per part dels Serveis Centrals. 

Exemples existents 

• Fa anys la majoria d’universitats, inclosa la URV, ja van fer la corresponsabilització dels consums 
telefònics a les diferents unitats funcionals, ja que abans també estaven centralitzats.  

• El projecte EURONET 50/505, és un programa d’implantació de la corresponsabilització de consums en 
escoles d’educació infantil i primària de tot Europa.  

La Diputació de Barcelona, a través de l'Àrea de Medi Ambient, lidera aquest projecte on hi participen vuit 
altres socis europeus, de països com Alemanya, Itàlia, Finlàndia, Polònia o Portugal. L'objectiu és crear 
una xarxa de 50 escoles de 9 països -13 d'elles de la província de Barcelona- on s'apliqui el concepte 
50/50, basat en incloure incentius econòmics a l'estalvi energètic. 

                                                 
5 Més informació sobre el projecte europeu EURONET 50/50 a http://www.euronet50-50.eu i a Sostenible.cat: 
www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_idioma=1&seccio=6&num_noticia=443904 



           PLA DE MEDI AMBIENT DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
                                                Pla d’acció  

 

 

 
  Barcelona, febrer de 2012   24 

1.6 CORRESPONSABILITZAR LES UNITATS FUNCIONALS DELS CONSUMS 

La base del 50/50 és que el 50% de l'estalvi econòmic aconseguit fruit de les mesures d'eficiència 
energètica empreses pels alumnes sigui retornat a les escoles en forma de transferència econòmica. 
L'altre 50% seria un estalvi net de les factures de l'entitat que les paga. El resultat és que tothom hi 
guanya, l'escola en majors possibilitats d'actuació, l'Administració en forma de menors despeses en 
energia i la societat en conjunt degut a la disminució dels impactes ambientals derivats de l'estalvi assolit. 

   

Relació amb d’altres accions del Pla d’Acció: 1.1, 1.3, 1.4, 1.5 

Per la implantació d’aquesta acció, cal haver executat l’acció 1.1 a les unitats funcionals on es vol 
descentralitzar els consums, ja que és imprescindible una rigorosa monitorització de consums per facturar a 
cadascú el que li correspon. La descentralització a nivell de centre seria possible amb la monitorització 
descrita en l’acció 1.1, però per descentralitzacions en unitats funcionals més petites (departaments, etc.) 
seria necessari un major detall i instal·lació d’equips per la monitorització, amb el conseqüent increment del 
pressupost.  

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana Llarg termini Vicerectorat d’Organització i Recursos 

Període d’execució Altres agents implicats 

Posada en funcionament del programa el 2014. És convenient 
que el programa es posi en marxa un cop estiguin 
implantades i consulidades les millores energètiques dels 
edificis que es faran els primers anys de desplegament del Pla 
d’acció i implantada la monitorització dels consums.  

Pressupost (€, IVA inclòs)  

0 €  

Termini d’amortització (anys)  

 -   

Indicadors de seguiment 
Expectativa d’estalvi energètic (MWh any 
2015) 

Estalvis aconseguits en els diferents campus. 3.000 MWh (20%)  

Objectiu  

Implantar el programa de corresponsabilització abans de 
2016.  

10% d’estalvi energètic el 2015 respecte el 2005. 

20% d’estalvi energètic el 2020 respecte el 2005.   
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1.7. SENSIBILITZAR I CONSCIENCIAR ELS USUARIS EN RELACIÓ A L’ESTALVI 
 

Línea d’actuació: 1  Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq (t 
any 2015) 

Codi d’acció: 1.7 

Sensibilitzar i conscienciar els 
usuaris en relació a l’estalvi 
energètic 

150 t CO2eq (3%) 

Descripció 

• Els consums energètics d’un edificis són deguts a tres factors diferenciats: l’arquitectura de l’edifici, el 
funcionament de les instal·lacions (il·luminació, climatització, etc.), i l’ús que se’n fa. En general cadascun 
d’aquests factors representa un terç del consum total de l’edifici. Per això és important incidir no només en 
la millora del disseny de l’edifici i les instal·lacions sinó també en la manera d’utilitzar-lo dels usuaris.  

• En molts edificis el PDI i el PAS disposen de  termòstats de control de la temperatura dels equips de 
climatització i per això el bon ús i l’estalvi recauen sobre ells.  

• La sensibilització també és l’eina per conscienciar els usuaris de la importància d’apagar els llums d’aules, 
laboratoris i despatxos i desconnectar ordinadors de nit. 

• La sensibilització energètica i ambiental permet prendre consciència de la importància d’aquests temes i 
del potencial d’estalvi que es pot aconseguir.  

• Cal remarcar la importància d’implicar les direccions dels centres, i d’aconseguir una bona entesa entre la 
direcció de les escoles i facultats i els caps de manteniment, per afavorir el canvi d’hàbits (temperatures 
de consigna, etc.) 

• També es poden fer campanyes de comunicació més concretes, però cal planificar molt bé el seu àmbit i 
la seva utilitat. 

• Alguns exemples genèrics són: 

• Incloure informació en les publicacions institucionals de la URV i a la pàgina web.  

• Passar una circular on es demani als usuaris que ajustin les temperatures de consigna dels equips 
de climatització a uns rangs determinats, tal com s’ha fet a Bellissens. 

• Col·locar adhesius i cartells informatius al costat d’interruptors, cisternes de lavabos, etc.  

• Fer accions de comunicació dels estalvis obtinguts i l’evolució de consums, com col·locar un tríptic 
amb l’evolució dels consums a la carpeta dels estudiants al inici dels curs. 

• Col·locar adhesius i cartells recordant l’estalvi de consums que suposa apagar els interruptors, 
utilitzar la mitja descàrrega de les cisternes de lavabos sempre que sigui possible, apagar les 
campanes d’extracció dels laboratoris quan sigui possible, desconnectar ordinadors i aparells 
electrònics de nit, apagar l’aire acondicionat, etc. (Caldrà valorar la conveniència de fer aquesta acció 
i l’abast de la mateixa, per tal de reduir l’ús de materials innecessaris i assegurar-nos de la seva 
utilitat). 

 

 

Exemple 
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1.7. SENSIBILITZAR I CONSCIENCIAR ELS USUARIS EN RELACIÓ A L’ESTALVI 

• A l’ETSAV (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès de la UPC), gràcies a les millores en la 
gestió energètica dels consums (control centralitzat, canvi de conductes en els usuaris, etc), es van 
aconseguir entre els anys 2007 i 2008 estalvis del 20% de l’electricitat i el 25% del gas natural. 

• La UPC disposa de dos programes de quantificació dels consums i els estalvis energètics i d’emissions de 
CO2, que són: 

• UPCO2: que identifica i quantifica les emissions de CO2 associades a les activitats de la UPC i proposa 
mecanismes de reducció de les mateixes. 

• SIRENA: que a part del seguiment on-line dels consums, s’encarrega del seguiment de les auditories 
energètiques dels edificis i de l’elaboració de l’informe anual. 

• Al Campus Nord la UPC disposa de l’anomenat “mirall energètic”, que mostra l’evolució dels consums. Es 
tracta d’una pantalla lineal d’1 m de llarg i 0,25 m d’ample amb connexió wi-fi a l’ordinador que conté les 
dades. Va suposar una inversió de 2.000 €, sense considerar els costos d’instal·lació. 

 

Relació amb d’altres accions del Pla d’Acció: 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, i tota la línia 3. 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Curt termini 
Cap del Gabinet de Comunicació i 
Relacions Externes 

Període d’execució Altres agents implicats 

2011-2015.  

Pressupost (€, IVA inclòs)  

Previst en la comunicació ambiental de la URV  

En el cas de fer adhesius el cost és de 3.000 € (cost 500 fulls de 8 
adhesius cadascun)  

Termini d’amortització (anys)  

-  

Indicadors de seguiment 
Expectativa d’estalvi energètic (MWh 
any 2015) 

Núm. de campanyes / any 1.500 MWh (10%) 

Objectiu  

Una campanya / any.  
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Línia 2: Reduir l’impacte climàtic de la mobilitat universitària 
En general aquesta línia constarà de les accions concretes aprovades pels òrgans de govern 
de la universitat en base a les propostes del Pla de Mobilitat de la URV, elaborat per APG 
Territorial. De tota manera la URV ja ha començat a implantar algunes de les propostes, i per 
això és considera convenient incorporar una primera acció general que descrigui a grans trets 
les propostes del Pla de Mobilitat. 
 

2.1 IMPLANTAR EL PLA DE MOBILITAT DE LA URV 
 

Línea d’acció: 2 Títol Expectativa de reducció de CO2eq (t) 

Codi d’acció: 2.1  
Implantar el Pla de mobilitat de la 
URV  - 

Descripció 

• El Pla de Mobilitat ha detectat que en els Campus perifèrics o llunyans al casc urbà (com Sescelades i 
Bellissens) un gran nombre de viatges es realitzen amb transport privat, ja que el transport públic no és 
competitiu (deficiències en la intermodalitat: manca de coordinació d’horaris, manca de vehicles 
disponibles en hores punta, etc.) També s’ha detectat manca de seguretat en la circulació de bicicletes i 
d’aparcaments per les mateixes. 

• El Pla de Mobilitat fa 60 propostes agrupades en 9 línies estratègiques, que són: 

• Potenciar el transport col·lectiu. 
• Potenciar els desplaçaments a peu. 
• Aconseguir l’accessibilitat universal als diferents campus. 

• Potenciar els desplaçaments en bicicleta. 
• Fomentar l’ús racional del vehicle privat. 
• Millorar la informació de la mobilitat i els transports. 
• Conscienciar a la comunitat universitària. 

• Incorporar la gestió de la mobilitat en l’ordre del dia de la Comissió de Política Ambiental. 

• Com a mínim es planteja de tirar endavant les següents mesures: 
1. Incorporar un gestor de mobilitat (veure acció 2.3). 
2. Crear tarifes de descompte del transport públic pels usuaris de la URV (veure acció 2.4). 
3. Implantar una política d’aparcaments sostenible (veure acció 2.5). 
4. Instal·lar pantalles informatives dels horaris del transport públic en temps real (veure acció 2.6). 
5. Aconseguir una coordinació permanent amb l’ATM del Camp de Tarragona (veure acció 2.7). 
6. Divulgar i sensibilitzar sobre l’ús des modes de transport més sostenibles (veure acció 2.8). 
7. Implantar accions concretes de millora de la mobilitat sostenible, en els següents àmbits: 

• Bicicletes:  
• Implantar aparcaments segurs per bicicletes. 
• Millorar els itineraris segurs per bicicletes. 

• Trajectes a peu: millorar de la senyalització d’itineraris 
• Transport públic:  

• Informació de les línies. 
• Punts de connexió intermodal. 



           PLA DE MEDI AMBIENT DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
                                                Pla d’acció  

 

 

 
  Barcelona, febrer de 2012   28 

2.1 IMPLANTAR EL PLA DE MOBILITAT DE LA URV 
• Coordinació de freqüències. 
• A Vila-seca la parada de transport públic és força lluny de l’Escola Universitària de 

Turisme i Oci. Cal valorar la possibilitat d’afegir una parada més propera. 
• Vehicle compartit:  

• Introducció de mesures en la política de mobilitat de la URV 
• Portal web de car-pooling pels recorreguts usuals i altres aplicacions o estratègies 

per afavorir l’ús al llarg del dia.  

Exemples 

• Portal web de carpooling de l’Ajuntament de Reus, adreçat a universitaris: 
http://reus.compartir.org/viatges/universitats. 

• En el campus Ciudad Universitaria de Moncloa, Madrid, es vol fomentar l’ús de la bicicleta amb el Plan 
mi bici. Aquest pla instal·larà el 2011 punts d’aparcaments segurs de bicicletes en molts dels edificis i un 
sistema de lloguer de bicicletes de l’estil del Bicing de Barcelona. 

• La Universitat de Lleida disposa d’un servei de préstec de bicicletes que funciona des de 2008. El lloguer 
és gratuït i sols cal pagar una fiança de 99€ per la pèrdua de la bicicleta. Els estudiants interessats fan la 
sol·licitud i les bicicletes s’adjudiquen en funció d’uns barems, amb preferència pels estudiants 
d’intercanvi i de programes de mobilitat universitària. 

• El BiciCampus és una iniciativa del BACC (Bicicleta Club de Catalunya) que ofereix préstec de bicicletes 
i promoció del seu ús a usuaris de diferents universitats catalanes (de moment, UB, UPC, UdL i UVic): 
http://www.bicicampus.info/cat/teva_universidad.html 

Relació amb d’altres accions del Pla d’Acció 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 

Prioritat Calendari Responsable 

Molt alta Mitjà termini Vicerector d’Organització i Recursos 

Període d’execució Altres agents implicats 

2011-2015. Vicegerent d’Infraestructures 

Pressupost (€, IVA inclòs)  

Segons el Pla de Mobilitat: 
- 1.400 € instal·lar 75 aparcabicicletes (capacitat per 150 

bicis) repartits entre els Campus Catalunya, Reus Centre, 
Bellissens i Vila-seca. 

- 130.000 € condicionar les voreres del c/Vapor Nou de 
Reus. 

Les mesures detallades com accions es mostren en cada fitxa, per 
les altres mesures no es disposa del cost.  

Termini d’amortització (anys)  

Indicadors de seguiment 
Expectativa d’estalvi energètic (MWh 
any 2015) 

Proporció de mesures implantades respecte del total de mesures 
previstes en aquesta Acció 2.1. - 

Objectiu   

80% de mesures implantades el 2015.  
100% de mesures implantades el 2020.  
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2.2 PLANS DE MOBILITAT DELS CAMPUS DE TERRES DE L’EBRE I BAIX PENEDÈS 
 

Codi d’acció: 2.2 Títol Expectativa de reducció de CO2eq (t) 

Línea d’actuació: 2 

Fer els Plans de mobilitat del 
Campus de Terres de l’Ebre i de la 
delegació dels Baix Penedès. 

- 

Descripció 

• El Pla de Mobilitat de la URV, ha detectat que en els campus perifèrics o d’extraradis analitzats 
(Sescelades, Bellissens) els usuaris es desplacen distàncies majors que en els campus urbans (Catalunya 
i Reus Centre). Per això en els campus perifèrics el vehicle privat és molt més utilitzat (més del 50%), tot i 
que l’origen acostumi a ser la mateixa població que el destí. Per això es creu que cal millorar l’oferta de 
transport col·lectiu en aquests campus perifèrics. 

• En canvi al Campus de Vila-seca, on el 66% dels usuaris hi arriben en vehicle privat, l’origen principal dels 
usuaris és des de fora del municipi.  

• Atesos els aspectes detectats en els campus perifèrics valorats, es creu que seria convenient analitzar 
altres espais de la URV on la mobilitat pot ser principalment en vehicle privat, com ara el Campus de 
Terres de l’Ebre i les instal·lacions del Baix Penedès. 

 

Relació amb d’altres accions del Pla d’Acció 2.1 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana Llarg termini Vicerector d’Organització i Recursos 

Període d’execució Altres agents implicats 

2013  

Pressupost (€, IVA inclòs)  

8.000 € (elaboració del Pla de Mobilitat)  

Termini d’amortització (anys)  

-  

Indicadors de seguiment 
Expectativa d’estalvi energètic (MWh 
any 2015) 

Plans de Mobilitat de Campus fets. - 

Objectiu  

Plans de Mobilitat dels 2 Campus fets el 2015.   
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2.3 GESTOR DE MOBILITAT  
 

Línea d’acció: 2  Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq (t 
any 2015) 

Codi d’acció: 2.3 Gestor de la mobilitat - 

Descripció 

• El Gestor de la mobilitat és la persona encarregada de la gestió global de la mobilitat de la URV. Vetlla pel 
compliment dels objectius del Pla de mobilitat del Pla i la implantació de les mesures, i garanteix la qualitat 
pels usuaris.  

• Actua com a interlocutor entre la URV i els agents implicats en la mobilitat (entitats metropolitanes de 
transport públic, RENFE, ajuntaments, etc.). Coordina les diferents actuacions en matèria de mobilitat que 
requereixen de la participació de diversos agents del municipi, etc. 

• Serà l’encarregat de supervisar la implantació de les mesures acordades pels diferents campus 
universitaris de la URV 

• Aquest càrrec es pot cobrir amb un perfil nou o pot ser la implantació de funcions i tasques específiques 
en perfils existents (responsables de logística de Campus, etc.) 

 

Relació amb d’altres accions del Pla d’Acció: 2.7 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana Llarg termini Responsable de Logística de Campus  

Període d’execució Altres agents implicats 

Implantació: 2012. Posteriorment, caldrà fer-ne el seguiment 
continu.  Vicerector d’Organització i Recursos 

Pressupost (€, IVA inclòs)  

0 €   

Termini d’amortització (anys)  

-  

Indicadors de seguiment 
Expectativa d’estalvi energètic (MWh 
any 2015) 

Creació de la figura del gestor de mobilitat - 

Objectiu  

Creació de la figura del gestor de mobilitat abans de 2015.  
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2.4 DESCOMPTE EN LES TARIFES DE TRANSPORT PÚBLIC 
 

Línea d’actuació: 2  Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq (t 
any 2015) 

Codi d’acció: 2.4 
Descomptes en les tarifes de 
transport públic  - 

Descripció 
• La URV ha arribat a un acord amb l’ATM del Camp de Tarragona per tal de reduir un 10% el cost de les 

tarifes de transport públic pels estudiants, PDI i PAS de la URV que les sol·licitin. 
• Atès que la URV assumeix el cost de part del títol de transport dels seus usuaris, es fa necessari que la 

primera emissió i les posteriors recàrregues del títol es faci en un Centre d’Atenció al Client (CAC) de la 
pròpia URV. 

• Un CAC és un punt de servei on es poden personalitzar les targetes amb les dades de l’usuari sol·licitant i 
la seva fotografia. 

• La URV ja ha instal·lat 5 màquines de venda de les targetes en les oficines de reprografia de cada 
campus. 

Relació amb d’altres accions del Pla d’Acció 2.1 

Prioritat Calendari Responsable 

Molt alta Curt termini Vicerector d’Organització i Recursos 

Període d’execució Altres agents implicats 

Posada en marxa el 2011 i manteniment permanent. Vicegerent d’Infraestructures 

Pressupost (€, IVA inclòs)  

4.040 € [se n’instal·laran 5] + suport targetes +  difusió + 10% 
descompte   

Termini d’amortització (anys)  

-  

Indicadors de seguiment 
Expectativa d’estalvi energètic (MWh 
any 2015) 

Percentatge de persones (PDI, PAS i estudiants) de la URV amb 
títol de descompte. 

 - 

Objectiu   

Un 20% dels usuaris dels 5 Campus/Centres analitzats en el Pla 
de Mobilitat de la URV disposin de títol de descompte el 2011. 
Un 23% dels usuaris dels 5 Campus/Centres esmentats el 2012. 
Un 25% dels usuaris totals el 2015. 

Un 30% dels usuaris totals el 2020.  
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2.5 POLÍTICA D’APARCAMENTS SOSTENIBLE 
 

Línea d’acció: 2  

 Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq (t 
any 2015) 

Codi d’acció: 2.5 Política d’aparcaments sostenible - 

Descripció 
• En especial en els campus perifèrics hi ha una elevada demanda d’aparcament i degut a la manca de 

regulació del mateix, els vehicles de quatre rodes acaben ocupant l’espai de les motos, que al seu tron 
ocupen els espais de vianants i de persones amb mobilitat reduïda. 

• Hi ha una sèrie d’espais de terra acondicionats com aparcaments que en alguns casos acaben essent 
força caòtics. 

• Són necessàries doncs, millores en la regulació de l’aparcament (zones blaves, zones per motos, 
aparcaments per bicicletes, etc.) 

• No es recomana asfaltar aquests espais de terra, sinó posar-hi grava per millorar la permeabilitat del sòl 
en cas de precipitacions i marcar els espais de cada plaça d’aparcament. 

• D’acord amb el Pla de Mobilitat de la URV s’ha de planificar els espais destinats a aparcament de vehicles 
amb una política cada cop més restrictiva (limitant les places d’aparcament), per tal de fomentar el canvi 
modal. 

• Aquesta mesura ha d’anar lligada a una política que asseguri un bon funcionament del transport públic. 
• També es proposa implantar aparcaments preferents, més a prop de les entrades dels centres, per 

vehicles baix emissius (híbrids, elèctrics, etc.). 
• Fins i tot es poden plantejar polítiques que potenciïn el teletreball (el treball a distància, o des de casa). 

Exemple 
• L’impuls del servei de grua municipal per reduir la indisciplina dels usuaris al campus de la UAB ha 

suposat la supressió del costum d’aparcar vehicles als passos de vianants, les voreres, les parades 
d’autobús, etc..A més s’ha situat un dipòsit de vehicles en el propi campus per facilitar la recollida dels 
vehicles, ja que el dipòsit municipal es troba força lluny. 

• Donat que la Facultat de Medecina de la URV a Reus no disposa d’un aparcament específic, és el centre 
on més usuaris hi arriben caminant. 

Relació amb d’altres accions del Pla d’Acció  

2.1 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Mitjà termini Vicerector d’Organització i Recursos 

Període d’execució Altres agents implicats 

2011-2015  

Pressupost (€, IVA inclòs)  

No disponible  

Termini d’amortització (anys)  

-  
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2.5 POLÍTICA D’APARCAMENTS SOSTENIBLE 

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (MWh any 2015) 

Zones d’aparcament de Campus regularitzades  - 

Objectiu  

3 Campus regularitzats el 2015.   
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2.6 PANTALLES INFORMATIVES DEL TRANSPORT PÚBLIC 
 

Línea d’acció: 2 Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq (t 
any 2015) 

Codi d’acció: 2.6  
Pantalles informatives dels horaris 
de transport públic en temps real - 

Descripció 

• El transport públic es fa més competitiu en front del vehicle privat a mesura que es facilita la intermodalitat 
de modes, amb millores com la coordinació d’horaris, la disponibilitat de vehicles en hores punta, etc.  

• La instal·lació de pantalles informatives en temps real amb correlació amb els dispositius instal·lats als 
vehicles de transport públic, permetrà millorar el servei pels usuaris. 

• Així es faran punts d’informació intermodal, amb els horaris i la correspondència entre autobusos urbans, 
interurbans i tren. 

• La URV ha instal·lat 4 pantalles informatives del transport públic als principals halls de Empresarials, 
Catalunya i Sescelades. De moment les dades són fixes, però s’espera que abans de 2015 les entitats de 
transport hagin afegit els equips necessaris als vehicles i es puguin mostrar en temps real. 

 

Relació amb d’altres accions del Pla d’Acció  

2.7 

Prioritat Calendari Responsable 

Molt alta Curt termini Vicegerent d’Infraestructures 

Període d’execució Altres agents implicats 

Posada en marxa: 2011. Manteniment permanent. ATM del Camp de Tarragona 

Pressupost (€, IVA inclòs)  

17.774 € (4 pantalles)  

Termini d’amortització (anys)  

-  

Indicadors de seguiment 
Expectativa d’estalvi energètic (MWh 
any 2015) 

Núm. de pantalles instal·lades.  

 - 

Objectiu  

4 pantalles d’informació instal·lades el 2011. 

Aconseguir que la informació mostrada sigui en temps real el 2013 
(com s’ha explicat, no depèn únicament de la URV, sinó de les 
entitats de transport). 
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2.7 COORDINACIÓ PERMANENT AMB L’ATM DEL CAMP DE TARRAGONA 
 

Codi d’acció: 2.7 Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq (t 
any 2015) 

Línea d’actuació: 2 
Coordinació permanent amb l’ATM 
del Camp de Tarragona  - 

Descripció 

• La coordinació amb l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona permetrà millorar l’oferta 
de transport públic en hores puntes, corregir les deficiències detectades en el Pla de Mobilitat de la URV, 
etc. 

• S’ha d’incrementar i coordinar les freqüències dels autobusos a les parades de les estacions de trens per 
assolir una freqüència de pas elevada i garantir la intermodalitat. A les estacions de Tarragona i Reus cal 
aconseguir freqüències de pas de màxim 15 minuts. A Vila-seca la freqüència tot i ser menor, cal que es 
coordini més acuradament. 

• Segons el Pla de Mobilitat de la URV, sembla que el nombre d’autobusos és correcte però cal coordinar-
ne millor els horaris i recorreguts. 

• Per això és imprescindible disposar d’uns interlocutors concrets entre l’ATM i la URV, pel que fa als 
aspectes de gerència, que diguin a terme reunions semestrals de seguiment de les propostes que els són 
d’afectació. 

 

Relació amb d’altres accions del Pla d’Acció  

2.3, 2.6 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Curt termini Vicerector d’Organització i Recursos 

Període d’execució Altres agents implicats 

2011-2015. Posteriorment, seguiment continu.   

Pressupost (€, IVA inclòs)  

0 €  

Termini d’amortització (anys)  

-  

Indicadors de seguiment 
Expectativa d’estalvi energètic (MWh 
any 2015) 

Núm. de reunions URV-ATM / any  - 

Objectiu   

2 reunions / any.  
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2.8 SENSIBILITZAR SOBRE L’ÚS DELS MODES DE TRANSPORT SOSTENIBLES 
 

Línea d’acció: 3  Títol Expectativa de reducció de CO2eq (t any 2015) 

Codi d’acció: 3.6 

Divulgar i sensibilitzar sobre 
l’ús dels modes de transport 
més sostenibles. 

- 

Descripció 

• Efectuar campanyes de comunicació de les millores implantades en mobilitat i de campanyes de 
sensibilització dels usuaris per reduir l’ús del vehicle privat. Exemples d’aquestes campanyes són: 

• Promoció del transport públic per accedir als campus. 

• Promoció dels modes de transport no motoritzats per accedir als campus. 

• Promoció del vehicle compartit o car-pooling. 

• Avantatges de la mobilitat sostenible (informar sobre els costos econòmics i socials de la mobilitat). 

• Crear un espai al web sobre la mobilitat i els modes de desplaçament i transport existents per accedir a 
la URV. La web pot incorporar enllaços específics a les webs dels diferents operadors de transport. 

 

Relació amb d’altres accions del Pla d’Acció 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6 i 3.3. 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Mitjà termini 
Cap del Gabinet de Comunicació i Relacions 
Externes 

Període d’execució Altres agents implicats 

2011-2015  

Pressupost (€, IVA inclòs)  

Previst en la comunicació ambiental de la URV (veure 
acció 3.2)  

Termini d’amortització (anys)  

-  

Indicadors de seguiment 
Expectativa d’estalvi energètic (MWh any 
2015) 

Núm. de campanyes / any  - 

Objectiu  

Una campanya a l’any.  
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Línia 3: Comunicació del Pla de Medi Ambient 
L’objectiu d’aquesta línia específica dedicada a comunicació és donar a conèixer el Pla de Medi 
Ambient i les millores ambientals associades a la seva aplicació, tant a la Comunitat 
universitària com a la ciutadania en general. Aquesta línia no inclou actuacions relacionades 
amb la incentivació o sensibilització dels usuaris, aspecte cobert de manera específica en la 
línia 1 dedicada a l’estalvi i a la línia 2 centrada en la mobilitat. 

Tanmateix, la difusió dels avantatges ambientals, socials i econòmics que suposa la 
implementació del Pla de Medi Ambient de la URV, suposa en sí mateix una eina de 
sensibilització ambiental al conjunt de la Comunitat universitària. 

Finalment, aquesta línia sí que incorpora propostes de noves eines per promoure la participació 
pel que fa a la gestió ambiental de la URV. 
 
 

3.1 IDENTIFICAR ELS BENEFICIS AMBIENTALS DERIVATS DEL PLA  
 

Línea d’acció: 3 Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq (t 
any 2015) 

Codi d’acció: 3.1  

Identificar els beneficis ambientals 
derivats del Pla de Medi Ambient 
susceptibles de ser notícia  

- 

Descripció i tasques 

• Identificació dels beneficis ambientals derivats de la implementació del Pla d’Acció, vinculats a accions 
específiques, susceptibles de ser notícia. La tipologia de continguts ambientals que es podrien incloure 
en les diverses eines comunicatives de la URV són:  

- Notícia resum del seguiment del Pla. Aquesta notícia pot ser de caire general o bé pot tractar vectors 
ambientals per separat (en aquest cas, es pot aprofitar la proposta d’estructura de nou apartat web 
per definir possibles continguts a publicar periòdicament). Per exemple: Energia, Aigua, Mobilitat, 
Residus, Productes...  

- Dades de seguiment dels consums energètics i d’aigua dels edificis i instal·lacions. Aquesta tipologia 
de notícia té prou entitat com per tractar-se a part i comunicar-se de manera diferent. 

Aquests continguts seran identificats pel responsable de Gestió Ambiental de la URV i validats a nivell 
comunicatiu pel Gabinet de Comunicació i Relacions Externes. Aquest darrer agent, farà una tria d’aquelles 
notícies que considera amb un potencial comunicatiu major. 
 
Resulta de gran importància la comunicació i sincronització entre el Responsable de Gestió Ambiental 
de la URV i el Gabinet de Comunicació i Relacions Externes. La relació fluïda i àgil entre ambdós serveis 
permetrà comunicar de manera periòdica i adequada les millores ambientals associades al Pla de Medi 
Ambient, amb els rols molt clars: 

- Generació de continguts ambientals (alguns susceptibles de ser notícia): Responsable de Gestió 
Ambiental i Responsable de Manteniment del Servei de Recursos Materials. 

- Selecció i publicació d’aquells continguts ambientals susceptibles de ser notícia en els mitjans 
adequats: Gabinet de Comunicació i Relacions Externes. 
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3.1 IDENTIFICAR ELS BENEFICIS AMBIENTALS DERIVATS DEL PLA  

Relació amb d’altres accions del Pla d’Acció  

1.7, 2.8 i l’acció 3.2. Tanmateix, està íntimament lligat a la resta d’accions de la línia 3.  

Prioritat Calendari Responsable 

Molt alta Curt termini 
Cap del Gabinet de Comunicació i 
Relacions Externes  

Període d’execució Altres agents implicats 

Posada en marxa: primer trimestre de 2012 (i continuar 
indefinidament) Responsable de Gestió Ambiental 

Pressupost (€, IVA inclòs)  

0 €    

Termini d’amortització (anys)  

-  

Indicadors de seguiment 
Expectativa d’estalvi energètic (MWh 
any 2015) 

Número de dades ambientals susceptibles de ser notícia (dada 
aproximada) - 

Objectiu   

-  
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3.2 PLANIFICAR A NIVELL PROCEDIMENTAL LA COMUNICACIÓ DEL PLA 
 

Línea d’acció: 3 Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq (t 
any 2015) 

Codi d’acció: 3.2 

Planificar a nivell procedimental la 
comunicació del Pla de Medi 
Ambient. 

- 

Descripció i tasques 

• Planificació d’aparició de les notícies identificades i consensuades en l’acció 3.1. en les eines de 
comunicació actuals i futures de la URV. 

• Pel que fa al procediment a implementar, cal: 

- Definir la periodicitat i freqüència de notícies ambientals (un cop han estat identificades segons 
l’acció 3.1). Vegeu a continuació taula “Proposta de periodicitat de notícies ambientals en eines 
comunicatives de la URV”. A partir d’aquesta proposta, els responsables de Comunicació i de Medi 
Ambient de la URV, definiran un procediment consensuat d’eines a utilitzar, tipologia de notícies i 
periodicitats. 

- Selecció de mitjans (interns i externs) de comunicació a utilitzar en cada cas. 

- Creuament de continguts ambientals susceptibles de ser notícia amb eines i mitjans.  

• Pel que fa a les eines actuals de comunicació de la URV, en destaquen les següents pel que fa a la 
publicació de continguts ambientals amb certa periodicitat: 

- URVactiv@ 

- URV Internacional (tot i que no depèn directament del Gabinet de Comunicació i Relacions Externes 
de la URV, es poden establir notícies “estrella” a publicar periòdicament un cop establert amb els 
responsables de la seva publicació). 

- Indicador Universitari 

- Agenda digital. La previsió és actualitzar-la amb un aplicatiu més complert i àgil. Ara està lligada al 
diari digital. 

- La pròpia web (vegeu Acció 3.3). 

• I pel que fa a les eines futures, es planificarà en el moment que aquestes estiguin en funcionament 
(Acció 3.6). 

• En relació a la publicació en mitjans de comunicació externs hi ha una acció de comunicació específica 
al respecte (Acció 3.4). 

 

Com en el cas de les accions 3.1, per a l’èxit de la present acció resulta de gran importància la comunicació i 
sincronització entre el Responsable de Gestió Ambiental de la URV i el seu Gabinet de Comunicació i 
Relacions Externes.  

 

Relació amb d’altres accions del Pla d’Acció  

1.7, 2.8 i la resta d’accions de la línia 3.  
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3.2 PLANIFICAR A NIVELL PROCEDIMENTAL LA COMUNICACIÓ DEL PLA 

Prioritat Calendari Responsable 

Molt alta Curt termini 
Cap del Gabinet de Comunicació i 
Relacions Externes  

Període d’execució Altres agents implicats 

Posada en marxa: primer trimestre de 2012 (i continuar 
indefinidament) Responsable de Gestió Ambiental 

Pressupost (€, IVA inclòs)  

0 €    

Termini d’amortització (anys)  

-  

Indicadors de seguiment 
Expectativa d’estalvi energètic (MWh 
any 2015) 

Definició del procediment i col·laboració entre Gabinet de 
Comunicació i responsable de Gestió Ambiental. - 

Objectiu   

-   
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Proposta de periodicitat de notícies ambientals en eines comunicatives de la URV 

Eina o mitjà  Freqüència Gestió Públic 
objectiu 

Observacions Mode 
d’enviament 

Tipologia de continguts 
ambientals 

Periodicitat i altres propostes Funció 

Eines comunicatives per on començar a treballar en continguts ambientals 

URVactiv@ 1 cop a la 
setmana 
(recopilació 
de les 
notícies de la 
darrera 
setmana) 

Gabinet de 
Comunicació i 
Relacions 
Externes de la 
URV 

Comunitat 
universitària i 
públic en 
general  

 Notícies de la URV 

 Correspon a l’activitat diària de la 
Universitat 

 Ho elabora el Gabinet, ho posa al 
Diari Digital, les tres primeres 
notícies es destaquen a la 
portada de la WEB i els 
subscriptors ho reben un cop a la 
setmana  

Alertes a 
subscriptors 
(RSS) 

Correu electrònic 
a la gent que es 
subscriu a la llista 
de distribució 

 Notícia resum seguiment 
del Pla (per vectors 
ambientals).Vídeos. 

 Entrevistes URV. 

 Entrevistes d’interès. 

 

Mensual. Informació sobre l’evolució dels consums i estalvis. 

 

Trimestral. Entrevistes URV i d’interès. 

 

Quan es produeixi algun vídeo d’interès. 

 

En funció dels projectes de millora ambiental en curs. Quan hi 
hagi una notícia de gran interès sobre un nou projecte ambiental 
en la URV. 

 

Difusió / 
visites web 

Web Contínua  Gabinet de 
Comunicació i 
Relacions 
Externes i totes 
les unitats de la 
URV 

Tots Aparador més general, institucional i 
estàtic 

Eina estàtica  Destacar els projectes o 
accions ambientals més 
rellevants i els seus 
resultats (estalvis, 
reducció d’emissions...) 
per vectors ambientals. 

 Notícia resum del 
seguiment del Pla. 

 

La Notícia formaria part de les notícies del butlletí URVactiv@ i 
seria un reclam per entrar a la secció nova de medi ambient de 
la web. 

 

Difusió 

Web (apartat 
medi ambient) 

Contínua Gabinet de 
Comunicació i 
Relacions 
Externes i totes 
les unitats de la 
URV 

Tots  Eina estàtica 
(però amb 
actualització 
periòdica de 
continguts) 

 Destacar els projectes o 
accions ambientals més 
rellevants i els seus 
resultats (estalvis, 
reducció d’emissions...) 
per vectors ambientals. 

 Notícia resum del 
seguiment del Pla. 

 Vídeos. 

 Entrevistes URV. 

 Entrevistes d’interès. 

 

En aquest nou apartat es podran consultar en tot moment els 
avenços del Pla de Medi Ambient de la URV, ja que 
s’actualitzaran en tot moment les dades de consums i estalvis, 
així com les darreres novetats en projectes, tallers, concursos, 
etc.  

Es podria plantejar una opció de consulta directa per part de 
l’alumnat dels consums i els estalvis energètics i d’emissions 
de CO2 dels centres URV (P.ex. UPCO2, SIRENA). I es podria 
comptar amb l’opció d’un apartat de “I tu, què pots fer?”. 

 

Difusió 
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Proposta de periodicitat de notícies ambientals en eines comunicatives de la URV 

Eina o mitjà  Freqüència Gestió Públic 
objectiu 

Observacions Mode 
d’enviament 

Tipologia de continguts 
ambientals 

Periodicitat i altres propostes Funció 

A valorar la incorporació de continguts ambientals 

Indicador 
Universitari 

Mensual (9 
edicions a 
l’any) 

Gabinet de 
Comunicació i 
Relacions 
Externes de la 
URV 

Empresaris i 
professionals 
de les 
comarques 
de Tarragona  

Publicació amb el patrocini de la 
URV, la Fundació URV i el Consell 
Social de la URV 

Versió 
electrònica i 
versió impresa 
distribuïda dins 
del quinzenari 
econòmic . Es 
pot fer 
subscripció a la 
versió 
electrònica. 

 

 Destacar els projectes o 
accions ambientals més 
rellevants i els seus 
resultats (estalvis, 
reducció d’emissions...) 
per vectors ambientals. 

 Notícia resum del 
seguiment del Pla. 

Mensual. En cada Indicador Universitari s’inclouen dades 
d’evolució de consums i estalvis, destacant els projectes més 
interessants a nivell ambiental. 

Difusió  

URV 
Internacional 

Bimestral(un 
cop cada dos 
mesos) 

Unitat 
d’Internacionalit
zació de la 
URV i Gabinet 
de 
Comunicació 

Comunitat 
universitària 
interessada 
en la 
mobilitat 
pròpia i 
internacional 

A l’octubre del 2008 va publicar-se el 
primer butlletí electrònic internacional, 
per contribuir a l'estratègia de 
comunicació del Pla Estratègic 
d'Internacionalització (PEI). 

Progressivament ha esdevingut una 
eina de comunicació d’activitats 
internacionals que la URV dirigeix a la 
comunitat universitària. 

Butlletí electrònic  Destacar els projectes o 
accions ambientals més 
rellevants i els seus 
resultats (estalvis, 
reducció d’emissions...) 
per vectors ambientals. 

 Notícia resum del 
seguiment del Pla. 

Bimestral o Quadrimestral. Considerant que hi ha unes 6 
notícies en cada butlletí, valorar que en cadascun hi hagi 
informació ambiental o bé que n’hi hagi només en 3 dels 6 
anuals. Ha de pot permetre a l’usuari linkar directament  a 
l’apartat web de medi ambient de la URV (encara per crear) per 
fer un seguiment continuat. 

Difusió / 
visites web 

Recull de premsa Diari Spypress 
(seguiment de 
mitjans) 

Comunitat 
Universitària i 
públic 
general  

Hi ha diversos apartats: destacats, 
URV, gent URV, Universitats. 

En aquest recull s’inclouen totes les 
notícies en altres mitjans en els quals 
es parla de la URV 

Consulta directa 
des de web 

 

En la cerca de notícies en altres mitjans on apareix URV, Universitats, etc. Afegir un criteri de 
cerca que sigui Universitats i sostenibilitat, URV i sostenibilitat, etc. 

Difusió / 
visites web 

Agenda digital Diari Gabinet de 
Comunicació i 
Relacions 
Externes de la 
URV 

Comunitat 
Universitària i 
públic 
general 

Activitats d’agenda d’interès per als 
seguidors de l’activitat universitària 

Consulta directa 
des de la WEB  

Incloure a l’agenda esdeveniments d’interès relacionats amb la implementació del Pla de Medi 
Ambient  (xerrades relacionades, roda de premsa, etc.). 

Difusió / 
visites web 

Eines futures  

Youtube Segons 
oportunitats 

Gabinet de 
Comunicació i 
Relacions 
Externes de la 
URV i Unitat 
d’Audiovisuals  

Tots S’hi penjaran totes les produccions 
audiovisuals de la Universitat 
(Memòries, notícies, actes, etc)  

A través de les 
altres eines: Diari 
digital, web, 
correus 
electrònics, 
xarxes socials  

 Destacar els projectes o 
accions ambientals més 
rellevants i els seus 
resultats (estalvis, 
reducció d’emissions...) 
per vectors ambientals. 

 Entrevistes URV. 

Segons oportunitats. 

 Després del primer any d’aplicació del Pla es pot produir un 
breu audiovisual que expliqui els projectes més 
emblemàtics a nivell ambiental que s’han fet fins el moment 
i les millores ambientals associades. 

 En aquest canal es poden publicar també vídeos relacionats 
amb accions ambientals a la URV, aparició en mitjans... 

Difusió / 
visites web 
/ crear 
comunitat 



PLA DE MEDI AMBIENT DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI                       
Pla d’acció  
 

 

 

 

 
Barcelona, febrer de 2012  43 

Proposta de periodicitat de notícies ambientals en eines comunicatives de la URV 

Eina o mitjà  Freqüència Gestió Públic 
objectiu 

Observacions Mode 
d’enviament 

Tipologia de continguts 
ambientals 

Periodicitat i altres propostes Funció 

 Entrevistes d’interès.  

 Notícia resum del 
seguiment del Pla.  

 

 O bé notícies d’actuacions  ambientals d’altres universitats. 
Es poden plantejar sinèrgies amb d’altres universitats (UB, 
UAB, UPC, UdG...) per a la corealització de vídeos d’interès 
ambiental relacionats amb l’activitat universitària. També es 
poden plantejar col·laboracions amb el Col·legi 
d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació 
de Barcelona i la seva Agenda de Construcció Sostenible 
(http://csostenible.net/). 

Xarxes socials ? Gabinet de 
Comunicació i 
Relacions 
Externes de la 
URV 

? Disseny durant aquest curs i 
implementació pel pròxim curs  

A través de les 
altres eines: Diari 
digital, web, 
correus 
electrònics, 
xarxes socials 

 Destacar els projectes o 
accions ambientals més 
rellevants i els seus 
resultats (estalvis, 
reducció d’emissions...) 
per vectors ambientals. 

 Vídeos. 

 Entrevistes URV. 

 Entrevistes d’interès.  

 Notícia resum seguiment 
del Pla. 

Pendent del desenvolupament de les xarxes socials (Facebook, 
Twitter) de la URV. Un cop aquestes existeixin, es proposa la 
creació d’un perfil específic de medi ambient on poder penjar les 
novetats en temes ambientals a la URV, promovent la 
participació de la Comunitat universitària.  

Ecowatt, le bon geste énergie (RTE, França) és un exemples de 
com les xarxes socials poden ajudar en la gestió de la demana 
energètica. 

Difusió / 
visites web 
/ crear 
comunitat 
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3.3  CREAR UN APARTAT DE TEMÀTICA AMBIENTAL EN LA WEB DE LA URV 
 

Línea d’acció: 3 Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq (t 
any 2015) 

Codi d’acció: 3.3 

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

- 

Descripció i tasques 

Descripció: 

La web comptarà amb un apartat específic de medi ambient, en el qual es podrà consultar en tot moment la 
implementació del Pla de Medi Ambient amb una actualització contínua de les dades ambientals principals: 
estalvis, evolució de consums, reducció d’emissions, etc.  

Aquest apartat web es planteja com un espai virtual on guardar i comunicar puntualment les millores 
ambientals associades a les accions del Pla de Medi Ambient:   

- Seguiment de consums i estalvis d’energia i aigua. 
- Accions específiques a nivell ambiental (auditories energètiques, millora ambiental d’un edifici, 

implementació de la recollida selectiva...). 
- Promoció de la participació de la comunitat universitària en la gestió ambiental de la URV amb 

concursos, xarxes socials... i amb un espai de suggeriments dirigit als visitants amb propostes o 
comentaris a fer. 

Així, aquest nou apartat es configura com una plataforma comunicativa dinàmica i actualitzada en la qual es 
podran publicar totes aquelles informacions d’interès ambiental relacionades amb la URV.  

Altres continguts als quals es podrà accedir són alguns documents del Pla de Medi Ambient (Memòria 
ambiental; Díptic del Pla; etc.) així com altra documentació d’interès ambiental relacionada amb la URV: el 
capítol de Responsabilitat Social Universitària i Sostenibilitat de la Memòria de curs de la URV, etc. 

Aquest portal anirà creixent en funció de els necessitats o esdeveniments que calgui comunicar o impulsar, i 
estarà actualitzat en funció de les dades ambientals disponibles. 

 

Tasques: 

En primer lloc, cal crear l’espai web: 

- Definir la seva estructura. 

- Programar i dissenyar l’apartat web. 

En segon lloc, cal posar-lo en marxa i dinamitzar-lo posteriorment. Els continguts que es publiquin en aquest 
apartat web, coincidiran, en molts casos, amb les notícies ambientals a comunicar en els mitjans de 
comunicació (tant interns com externs). Per tant, aquesta acció es troba íntimament relacionada amb l’acció 
3.1, 3.2 i 3.4.  

Pel que fa a promoure la participació de la Comunitat Universitària, el nou apartat web dedicat a medi ambient 
té un paper clau (Acció 3.6). Per tant, en el moment que s’activin eines de participació com serien les xarxes 
socials, aquestes han d’estar vinculades als continguts ambientals de la pròpia web. 

En tercer lloc, cal definir la tipologia de notícia a publicar a la web (això dependrà directament de l’estructura 
dissenyada per a l’apartat web), que en part coincideix amb la tipologia de notícies esmentades en l’acció 3.1: 

- Notícia resum del seguiment del Pla.  
- Dades de seguiment dels consums energètics i d’aigua dels edificis i instal·lacions.  
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3.3  CREAR UN APARTAT DE TEMÀTICA AMBIENTAL EN LA WEB DE LA URV 

- Vídeos propis del canal Youtube creat. 

- Entrevistes internes: als responsables del Pla de Medi Ambient, al cap de manteniment, als 
estudiants implicats en accions ambientals, etc. 

- Entrevistes d’interès, a arquitectes, experts en medi ambient, gestors d’altres universitats amb bones 
pràctiques ambientals, etc. 

- Etc. 

Les dades de seguiment dels avenços ambientals del Pla es poden estructurar en base als principals vectors 
ambientals: energia, mobilitat, residus, aigua... I es pot comptar amb un espai dedicat als projectes més 
destacats, a temes de participació, etc. 

I, finalment, cal planificar la periodicitat d’actualització i dinamització d’aquesta pàgina web. Tot i que es tracti 
d’un espai “poc dinàmic” on trobar tota la informació relacionada amb els temes ambientals de la URV, cal 
actualitzar-lo de manera freqüent per donar resposta als visitants interessats que en facin un seguiment; i per 
guanyar-ne de nous. 

Com en el cas de les accions 3.1, per a l’èxit de la present acció, resulta de gran importància la comunicació i 
sincronització entre el Responsable de Gestió Ambiental de la URV i el seu Gabinet de Comunicació i 
Relacions Externes. 

Relació amb d’altres accions del Pla d’Acció  

1.7, 2.8 i la resta d’accions de la línia 3. 

Prioritat Calendari Responsable 

Molt alta Curt termini Responsable de Gestió Ambiental  

Període d’execució Altres agents implicats 

Posada en marxa: 2011. Manteniment ordinari de la web 
permanentment. 

Cap del Gabinet de Comunicació i 
Relacions Externes 

Pressupost (€, IVA inclòs)  

2.000 € (en funció de les sofisticacions del web els costos es 
podrien incrementar).   

Termini d’amortització (anys)  

-  

Indicadors de seguiment 
Expectativa d’estalvi energètic (MWh 
any 2015) 

Creació de l’apartat web i nº de visites dels primers mesos de 
funcionament.  - 

Objectiu   

Crear l’apartat web durant el primer semestre de l’any 2012.   
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3.4  COMUNICAR EL PLA DE MEDI AMBIENT EN ELS DIFERENTS MITJANS  
 

Línea d’acció: 3 Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq (t 
any 2015) 

Codi d’acció: 3.4 

Comunicar el Pla de Medi 
Ambient en els diferents 
mitjans. 

- 

Descripció i tasques 

Descripció: 

La URV ha de comunicar com la implementació del seu Pla de Medi Ambient està suposant millores 
ambientals amb estalvis i reduccions de consums importants (energia i aigua), amb una reducció selectiva de 
residus eficaç, etc. Per fer-ho es proposa convocar a la premsa temàticament, per explicar els avenços 
ambientals aconseguits per cadascun dels vectors ambientals clau: energia, aigua, residus, mobilitat... 
Aquestes temàtiques ambientals aniran alternant la seva aparició en mitjans de comunicació. Si es proposen 
tres notícies a l’any, una correspondrà a energia, l’altra a aigua i l’altra a residus, per exemple. I un altre any 
es pot parlar de mobilitat. En la roda de premsa (o acció equivalent) es considera oportú presentar els 
resultats del Pla de Medi Ambient en tots els vectors al llarg de l’any. 

Els mitjans objectiu per tal de comunicar el Pla de Medi Ambient més enllà de la Comunitat Universitària de la 
URV són tant mitjans locals, com nacionals o bé específics de temàtica ambiental. Per cadascun d’aquest 
tipus de mitjà, es proposa les següents aparicions en mitjans de comunicació: 

 Una roda de premsa anual a la qual convocar a tots els mitjans: locals, nacionals i ambientals. 

 En mitjans locals es proposa 3 notícies a l’any (l’anterior + 2 addicionals). En funció de les novetats 
existents aquesta periodicitat es pot veure alterada. Alguns d’aquests mitjans són: Diari de Tarragona, 
Més Tarragona, Tarragona Ràdio, Revista Cambrils, Reus Digital, Del Camp, Notícies TGN, Tarraco 
Visió, etc. 

 En mitjans supralocals i nacionals es proposa una notícia a l’any. Alguns d’aquests mitjans poden ser: 
La Vanguardia, El Punt Avui, Ara, TV3 (El medi ambient), Catalunya Ràdio, etc. 

 En mitjans ambientals es proposa aprofitar les 3 notícies anuals generades per a la publicació en 
premsa local. Alguns d’aquests mitjans podrien ser: Sostenible.cat, Ambientum, EFEverde, 
Forumsostenibilitat.cat (Diputació de Tarragona), etc. 

La tipologia de notícies ambientals relacionades amb l’activitat de la URV pot coincidir la majoria de casos 
amb les esmentades en l’acció 3.1, i per tant, es poden establir sinèrgies entre aquests continguts publicats a 
mitjans interns de la URV i els susceptibles de ser publicats en mitjans externs: 

- Notícia resum del seguiment del Pla.  

- Dades de seguiment dels consums energètics i d’aigua dels edificis i instal·lacions.  

- Etc. 

 

Tasques per cadascuna de les tipologies de mitjans: 
 Mitjans locals: 

- Definició de mitjans locals i periodicitat. 
- Elaboració de continguts. 
- Roda de premsa (1/any). 
- Notícies resultats ambientals (3/any). 

 Mitjans supralocals i nacionals:   
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3.4  COMUNICAR EL PLA DE MEDI AMBIENT EN ELS DIFERENTS MITJANS  
- Definició de mitjans supralocals i periodicitat. 
- Elaboració de continguts. 
- Roda de premsa (1/any). 
- Notícies resultats ambientals (1/any). 

 Mitjans ambientals   
- Definició de mitjans específics i de medi ambient i periodicitat. 
- Elaboració de continguts. 
- Roda de premsa (1/any). 
- Notícies resultats ambientals (3/any). 

Com en el cas de les accions 3.1, per a l’èxit de la present acció, resulta de gran importància la comunicació i 
sincronització entre el Responsable de Gestió Ambiental de la URV i el seu Gabinet de Comunicació i 
Relacions Externes. 

Relació amb d’altres accions del Pla d’Acció  

1.7, 2.8, 3.1, 3.2 i 3.3. 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Curt termini 
Cap del Gabinet de Comunicació i 
Relacions Externes  

Període d’execució Altres agents implicats 

Posada en marxa: 2012 i manteniment de l’aparició en mitjans de 
manera indefinida.   Responsable de Gestió Ambiental  

Pressupost (€, IVA inclòs)  

0 €    

Termini d’amortització (anys)  

-  

Indicadors de seguiment 
Expectativa d’estalvi energètic (MWh 
any 2015) 

Número d’aparicions en els mitjans de comunicació.  - 

Objectiu   

Roda de premsa (1/any). 

Notícies resultats ambientals (3/any, mitjans locals; 1/any, mitjans 
nacionals; 3/any mitjans ambientals).  
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3.5 DISSENYAR ACCIONS DE COMUNICACIÓ ESPECÍFIQUES  
 

Línea d’acció: 3  Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq (t 
any 2015) 

Codi d’acció: 3.5 

Dissenyar accions de comunicació 
específiques per difondre els 
resultats del Pla de Medi Ambient 

- 

Descripció i tasques 

Més enllà de la comunicació dels avenços ambientals en la gestió de la URV en la web, les eines de 
comunicació interna i en mitjans de comunicació locals, nacionals i de caire ambiental; el Pla de Medi 
Ambient ha de comptar amb d’altres accions específiques de difusió. Aquestes altres accions tenen un 
caràcter més sensibilitzador, de promoció i incentivació del conjunt de la Comunitat Universitària.  

Les accions més destacades al respecte són: 

 Elaboració de campanyes de comunicació específiques (entre les que es troben les proposades a les 
accions 1.6, 2.8 i 4.1). Tanmateix, aquestes campanyes han de tenir un objectiu molt concret i per tant, 
s’han de definir i planificar en funció de les necessitats existents. Per exemple, a febrer de 2012, s’està 
dissenyant una campanya de comunicació per explicar al conjunt de la Comunitat Universitària que 
s’amplia i es promou la recollida selectiva de residus municipals (acció 4.1).  

 Incorporació de continguts de caire ambiental (Memòria ambiental) en les eines impreses de la URV: des 
de les agendes dels estudiants i treballadors de la URV, fins al propi material de comunicació. Els 
continguts ambientals a incloure són: 

− Explicació general del Pla (objectius, terminis, línies de treball, etc.). Aquesta informació es 
repetiria cada any, fins que es revisi l’actual Pla. 

− Millores ambientals associades a l’aplicació del Pla (projectes més emblemàtics, dades de 
consums i estalvis, etc.). Aquesta informació, en canvi, s’aniria actualitzant cada any en funció 
dels resultats obtinguts. 

− Participació de la Comunitat Universitària en l’aplicació del Pla (concursos d’idees, bústia de 
suggeriments, etc.). També es pot plantejar un apartat de “consells”: I tu, què pots fer? I cada 
any tractar vectors ambientals diferents. 

Aquests continguts ambientals es poden concretar en diversos formats: 

− Afegir a les agendes dels estudiants i treballadors, com un apartat més que es va actualitzant 
any rere any. 

− Elaborar uns díptics (o tríptics) a incorporar en el material de matriculació. Es proposa un díptic 
amb un disseny senzill i comunicatiu, amb infografies autoexplicatives, imatges atractives i no 
massa text. A nivell de disseny, el fulletó podria ser un tríptic desplegable (A3 o A2) que en ser 
desplegat permetés comptar amb un pòster sobre el Pla de Medi Ambient, de caràcter 
sensibilitzador i que podria canviar cada any en funció del missatge a reforçar (recollida de 
residus, millora en l’ús energètic de les instal·lacions, etc.). D’aquesta manera, els pòsters es 
podrien anar col·leccionant, evitant així el seu ús efímer i prolongant la seva vida útil i la 
comunicació del propi Pla de Medi Ambient de la URV.  

− Permetre la descàrrega digital d’aquests continguts des de l’apartat de medi ambient de la pròpia 
web de la URV. 

 Promoció de l’ecoinnovació mitjançant una convocatòria de concurs d'idees de caire ambiental dirigit a la 
comunitat universitària. Aquesta actuació promou la participació de la Comunitat universitària, permetent 
que els alumnes, professors, etc. també proposin accions ambientals i així, s’involucrin més en la gestió 
ambiental de la universitat. Tanmateix, cal definir molt bé aquest concurs, i, en tot cas, impulsar-ho a mitjà 
termini.  
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3.5 DISSENYAR ACCIONS DE COMUNICACIÓ ESPECÍFIQUES  

Totes aquestes accions requereixen d’una recollida i estructuració de la informació ambiental a comunicar 
(estalvis obtinguts, evolució de consums…). Cal aprofitar al màxim les sinèrgies entre les diferents accions 
del present Pla de Medi Ambient. Per tant, tota la informació recollida, seleccionada i estructurada en les 
anteriors accions (3.1, 3.2, 3.3 i 3.4), cal aprofitar-la per a l’elaboració de noves eines de comunicació interna 
així com per incentivar al conjunt de la Comunitat universitària a participar del Pla de Medi Ambient i fer 
encara més viable el seu èxit i benefici per a tots. 

Relació amb d’altres accions del Pla d’Acció 

1.6, 2.8 i 3.3. 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Curt i mitjà termini 
Cap del Gabinet de Comunicació i 
Relacions Externes  

Període d’execució Altres agents implicats 

1 memòria breu i 1 díptic a l’any, durant 3 anys (2012-2015) 

1 concurs d’idees ambientals de caràcter bianual. El primer seria 
l’any 2013 i l’any 2015 es faria el segon.  Responsable de Gestió Ambiental  

Pressupost (€, IVA inclòs) 
Responsable de Manteniment del Servei 
de Recursos Materials 

3.000 €/any   

Termini d’amortització (anys)  

-  

Indicadors de seguiment 
Expectativa d’estalvi energètic (MWh 
any 2015) 

Número de materials de comunicació de contingut ambiental 
generats de manera específica.  

Incorporació de la memòria ambiental breu a l’agenda dels 
estudiants i els treballadors; i del díptic en el material de 
matriculació. 

Participació (núm. de candidatures) en la convocatòria del concurs 
d’idees. - 

Objectiu  

1 memòria ambiental anual en l’agenda i/o 1 díptic anual en 
material de matriculació i/o material de contingut ambiental 
descarregable des de la web. 
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3.6. PROMOURE LA PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA  
 

Línea d’acció: 3  Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq (t 
any 2015) 

Codi d’acció: 3.6 

Promoure la participació de la 
Comunitat universitària en la gestió 
ambiental a través de les xarxes 
socials 

- 

Descripció i tasques 

Descripció: 

El Pla de Medi Ambient de la URV proposa canvis per a la millora de l’eficiència en la gestió ambiental de la 
Universitat. I els resultats, depenen, en molts casos de decisions de Direcció i de l’aplicació directa per part 
dels responsables de manteniment, gestió ambiental, etc. Però hi ha una part de l’èxit del Pla que depèn de la 
implicació de la Comunitat universitària. Per això, cal promoure la participació d’aquesta en la gestió ambiental 
de la Universitat. Per una banda, s’han proposat accions específiques de caire comunicatiu (vegeu Acció 3.5), 
però també resulta interessant plantejar altres eines que permetin rebre el feedback dels usuaris i fer possible, 
llavors, una gestió ambiental compartida del conjunt de les instal·lacions universitàries de la URV.  

Les xarxes socials en són una bona eina per promoure aquest tipus de participació, on la comunicació és 
bidireccional i lliure. Tanmateix, aquesta acció depèn de la política de la URV pel que fa a les xarxes socials. 
Tot i que està previst crear un perfil URV en les xarxes socials principals (Facebook i twitter), cal planificar 
molt bé si aquest perfil comptarà amb comunicacions de caire ambiental i quina resposta es donarà a les 
possibles preguntes i comentaris dels usuaris finals d’aquestes xarxes.  

Una altra eina en la qual s’està treballant des del Gabinet de Comunicació i Relacions Externes de la URV, és 
youtube. Un cop aquest canal ja existeixi, es pot plantejar la producció d’un breu audiovisual que expliqui el 
Pla i les principals accions, així com els seus resultats a nivell ambiental del seu primer període d’aplicació. 
Aquest canal també pot servir per publicar accions ambientals fetes en d’altres universitats o centres de 
recerca (amb les quals es poden establir sinèrgies). 

Exemples:  

Cal destacar el cas de Ecowatt, le bon geste énergie (RTE, França), un exemple clar de com les xarxes 
socials poden ajudar en la gestió de la demana energètica. Els usuaris reben missatges que, a través d’un 
codi semafòric, els indica  

Tasques: 

− Creació de perfils específics de Medi Ambient en les xarxes socials de la URV (això implica crear primer 
els perfils de la URV en entorns twitter, facebook, flickr…). 

− Definició de continguts ambientals a publicar en les xarxes socials de la URV. 

− Establir periodicitats de continguts ambientals que apareixeran en les xarxes socials de la URV. 

− Dinamització i manteniment dels continguts ambientals en les xarxes socials de la URV. 

− Gestió de les respostes als comentaris de caire ambiental en les xarxes socials de la URV. 

− Identificació de continguts a publicar en el canal de Youtube de la URV, periodicitat, i gestió dels 
comentaris. 

− Producció d’un vídeo sobre el Pla de Medi Ambient (en cas que es decideixi produir finalment). 

Relació amb d’altres accions del Pla d’Acció 

Amb tota la línia 3. 
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3.6. PROMOURE LA PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA  

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana Llarg termini 
Cap del Gabinet de Comunicació i 
Relacions Externes 

Període d’execució Altres agents implicats 

2013-2015  

Pressupost (€, IVA inclòs)  

Integrat en les tasques del Gabinet de Comunicació i Relacions 
Externes.  

Termini d’amortització (anys)  

-  

Indicadors de seguiment 
Expectativa d’estalvi energètic (MWh 
any 2015) 

Per exemple, número de seguidors del perfil de Medi Ambient del 
twitter de la URV 

 - 

Objectiu  

-   
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3.7 INCLOURE CRITERIS AMBIENTALS EN LES EDICIONS I PUBLICACIONS 
PRÒPIES. 
 

Línea d’acció: 3 Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq (t 
any 2015) 

Codi d’acció: 3.7 
Incloure criteris ambientals en les 
edicions i publicacions pròpies     - 

Descripció i tasques 

Descripció 

• Incloure criteris ambientals a l’hora de fer edicions, publicacions, etc. Alguns d’aquests criteris són: 
− Planificar l’ús de la comunicació per tal de reduir la quantitat de material fungible utilitzat 
− Potenciar la comunicació en format digital. 
− Incorporar materials amb ecoetiquetes oficials en les comunicacions institucionals en format físic.

• La bona coordinació entre els òrgans responsables del Pla de Medi Ambient i els responsables de 
comunicació, permetrà una comunicació actualitzada de les accions efectuades, els actes relacionats 
amb la sostenibilitat, etc. 

Exemples  

• L’empresa El Tinter6 és una empresa de disseny, edició ecològica i multimèdia que treballa amb 
diferents materials de comunicació ecològics i ecodissenys. Ha participat en l’edició de material de 
difusió de diverses entitats locals i ofereix el seu assessorament. 

• El Grup d’Ecoedició de Barcelona (GEBCN)7 és una entitat que reuneix experts, autors, impressors, 
editors i dissenyadors del món editorial preocupats per l’impacte ambiental, la producció més neta i 
l’eficiència en el procés editorial. 

Tasques 
 Selecció d'edicions i publicacions que es poden publicar només en format digital. 
 Anàlisi d'ecoetiquetes oficials que es podrien incorporar en les edicions impreses. 
 Reducció del material fungible utilitzat. 
 Coordinació entre responsables del Pla de Medi Ambient i el Gabinet de Comunicació 

Relació amb d’altres accions del Pla d’Acció  

Tota la Línia 3 

Prioritat Calendari Responsable 

Molt alta Curt termini 
Cap del Gabinet de Comunicació i 
Relacions Externes 

Període d’execució Altres agents implicats 

Implantació: 2012-2013. Execució permanent  

                                                 
6 El Tinter: www.eltinter.com 
7 Grup d’Ecoedició de Barcelona: www.ecoedicio.cat 



PLA DE MEDI AMBIENT DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI                       
Pla d’acció  
 

 

 

 

 
Barcelona, febrer de 2012  53 

3.7 INCLOURE CRITERIS AMBIENTALS EN LES EDICIONS I PUBLICACIONS 
PRÒPIES. 

Pressupost (€, IVA inclòs)  

Integrat en les tasques del Gabinet de Comunicació  

Termini d’amortització (anys)  

-  

Indicadors de seguiment 
Expectativa d’estalvi energètic (MWh 
any 2015) 

Reducció de cost associat a la reducció de paper derivat de la 
generació de més continguts digitals. 

Reducció de cost associat a la minimització del material fungible. - 

Objectiu  

-  
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Línia 4: Ambientalització de l’organització 
 

4.1 RECOLLIDA SOSTENIBLE DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS 
 

Línea d’acció: 4  Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq (t any 
2015) 

Codi d’acció: 4.1 
Recollida sostenible dels 
residus sòlids urbans  - 

Descripció 

Es tracta de replantejar els sistemes de recollida sostenible dels residus per incentivar la millora de la 
separació i facilitar la bona pràctica dels usuaris. En tot cas, el que cal, és un protocol de recollida selectiva 
(des d’ubicacions de punts de recollida en funció del tipus de residu a recollir, fins a estratègies de 
comunicació, fins a la possibilitat de tractament dels residus en les pròpies instal·lacions...). I per elaborar 
aquest protocol cal identificar: 

 els punts de generació de residus de la URV (segons usuaris, per instal·lacions i edificis...),  

 els punts de separació en origen (tant interiors com exteriors),  

 el procés de recollida selectiva (servei de neteja, usuaris, personal de serveis concessionaris, gestor 
de residus privat),  

 la recuperació posterior associada als residus recollits  

 i la comunicació del procés de recollida selectiva i els beneficis socioambientals associats. 

En aquest cas, es proposa fer actuacions de comunicació que promoguin la recollida selectiva entre l’alumnat, 
professorat i treballadors de la URV; enlloc de realitzar grans inversions amb nou material (contenidors 
específics, canvi de totes les papereres del campus per papereres de recollida selectiva...). Aquestes accions 
comunicatives haurien de tenir en compte el diferent públic objectiu i haurien de ser visibles en tot el campus 
(edificis, espais oberts, etc) i en la web i eines comunicatives de la URV. Alguns exemples: 

 Ubicació de cartells i plafons informatius al respecte. 

 Realització de tallers i jornades de caire ambiental. 

Aquestes tipologies d’actuacions s’han de dissenyar de manera específica en funció de la tipologia de públic: 
estudiants, treballadors, professorat. I per tant, les estratègies de comunicació també són molt específiques.  

En aquestes accions de comunicació, no només s’hauria de transmetre “instruccions d’ús” per a la recollida 
selectiva de residus, sinó que també s’haurien de mostrar els resultats als usuaris. De fet, això està en la línia 
de comunicar la implementació i resultats de l’aplicació del propi Pla de Medi Ambient de la URV. 

 

La primera proposta és el canvi de papereres dels despatxos: 

• Aquest canvi de model comporta que els usuaris enlloc de tenir una paperera de fracció resta sota 
cada taula de despatx hi tinguin una paperera de paper, i en canvi la papereres de fracció resta 
estiguin situades als passadissos. 

• Això farà que els usuaris hagin d’aixecar-se per llençar els residus de la fracció resta i en canvi 
tinguin més a mà la recollida selectiva de paper. 

• Aquesta actuació no comporta un increment de cost dels serveis de neteja, ja que globalment han de 
recollir el mateix nombre de papereres, ja que encara que les proporcions de les papereres de paper 
augmentin es redueixen les de fracció resta. 
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4.1 RECOLLIDA SOSTENIBLE DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS 

• També cal millorar el reciclatge de la fracció orgànica als punts de restauració dels campus. 

• Millorar la recollida dels envasos estudiant la col·locació de punts recollida múltiple, 

• Optimitzar la recollida dels residus domèstics especials: tòners, fluorescents, etc.   

• Serà necessària una acció conjunta amb els municipis per integrar-los en la recollida. I també un 
major control de les actuacions de les diferents contractes (serveis de neteja, restauració, etc.) 

Es preveu que la Posada en marxa de la recollida selectiva als campus de la URV comenci a principis del mes 
d’abril del 2012. Per impulsar encara més aquesta aposta per la recollida selectiva per part de la URV es farà 
una campanya de comunicació per tal d’explicar a la Comunitat universitària aquest nou sistema de recollida, 
tot fent-la partícip de la mateixa. Un dels elements comunicadors en aquesta campanya serà un pòster que 
s’ubicarà en llocs estratègics per tal d’incentivar encara més la recollida selectiva dels residus en tots els 
Campus de la URV. 

 

Exemple 

 En el Campus Catalunya s’està promovent un mercat d’intercanvi d’objectes de segona mà, que pot ser 
molt interessant per promoure la reutilització. 

• Ecoxips8 era una associació de Reus que es dedicava a la recollida i reutilització de residus informàtics, 
actualment el projecte està aturat, però potser es podria reprendre la idea amb polítiques de reutilització. 

• A l’edifici de Serveis Generals de la UPC, es va observar que les papereres de reciclatge de paper dels 
passadissos s’utilitzaven poc i que en canvi es llençaven molts papers a les papereres de fracció resta 
dels despatxos. Per això es van col·locar papereres de reciclatge de paper en tots els despatxos i es van 
treure les papereres de la fracció resta, deixant-ne només als passadissos. Aquesta actuació ha estat 
molt positiva i ha incrementat la recollida de paper d’aquest edifici, ja que adapta la gestió dels residus 
als hàbits dels usuaris, i en facilita la recollida. 

• La UAB disposa d’una línia única dels Serveis de Neteja per la recollida de paper, d’aquesta manera hi 
ha una persona amb un carretó independent que passa pels despatxos recollint únicament el paper i que 
assegura que no es barregi amb els altres residus. Aquest mateix carretó és el que es treu al carrer per 
la recollida municipal. 

• El Campus de la Ciutat Universitària de Moncloa disposa d’una deixalleria en el propi campus. Es tracta 
d’un punt municipal de deixalleria on hi poden portar residus els usuaris del Campus o els veïns dels 
habitatges de la zona. 

 

Relació amb d’altres accions del Pla d’Acció 3.1, 4.4 

Prioritat Calendari Responsable 

Molt alta Curt termini Vicerector d’Organització i Recursos 

Període d’execució Altres agents implicats 

Abril de 2012. Execució continuada.  Responsable de la Unitat de Gestió Ambiental i Radioisòtops 

                                                 
8 Ecoxips: http://www.fias.cat/ca/project/ecoxips_mecanics_informatics 
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4.1 RECOLLIDA SOSTENIBLE DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS 

Pressupost (€, IVA inclòs)  

0 €  

Termini d’amortització (anys)  

-  

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (MWh any 2015) 

Percentatge de recollida de residus (per 
tipologia).  - 

Objectiu  

1 campanya de comunicació de la recollida 
selectiva  
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4.2 IMPRESSIÓ CENTRALITZADA, PER LES 2 CARES I EN BLANC I NEGRE 
 

Línea d’acció: 4 Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq (t 
any 2015) 

Codi d’acció: 4.2  
Impressió centralitzada, per les 
dues cares i en blanc i negre. - 

Descripció 

• S’estima que el 90% dels RSU produïts a la URV són paper, per això cal generalitzar l’ús dels processos 
i protocols que permetin reduir les quantitats de paper consumides. Es proposa: 

• Escollir impressores i fotocopiadores amb opció d’imprimir a dues cares de manera automàtica, en la 
compra de noves impressores.  

• Configurar tots els ordinadors i les impressores perquè per defecte imprimeixin a doble cara i en 
blanc i negre als despatxos i als serveis de reprografia. Això comporta una implicació molt 
remarcable dels serveis informàtics que hauran de fer els canvis de configuració als usuaris. 

• Unificar o centralitzar els punts d’impressió i treure les impressores dels despatxos.  

• Pensar un nou mètode d’avaluació dels treballs en format digital pel futur. 

Exemples 

• Per corregir els treballs en format digital directament i estalviar la impressió de tots ells, hi ha diversos 
sistemes: 

• Inserir comentaris directament sobre els PDF: el programa AdobeAcrobat versió Standard permet 
afegir comentaris als laterals dels PDF i guardar de nou el document. 

• Corregir directament com si fos paper: els tablet-PC permeten, amb un software específic, escriure a 
mà les notes de correcció sobre un document digital i guardar les correccions. 

 

Relació amb d’altres accions del Pla d’Acció 4.3 

Prioritat Calendari Responsable 

Molt alta Curt termini Vicerector d’Organització i Recursos 

Període d’execució Altres agents implicats 

Posada en marxa: 2011.  
Cap de l’Oficina de Contractació i 
Compres 

Pressupost (€, IVA inclòs) 
Director del Servei de Recursos 
Informàtics i TIC 

0 €  

Termini d’amortització (anys)  

-  
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4.2 IMPRESSIÓ CENTRALITZADA, PER LES 2 CARES I EN BLANC I NEGRE 

Indicadors de seguiment 
Expectativa d’estalvi energètic (MWh 
any 2015) 

Consum de paper  

% ordinadors configurats a treballar en 2 cares  - 

Objectiu   

Reducció del 10% del consum de paper el 2015.  

Reducció del 25% del consum de paper el 2020. 

100% d’ordinadors que tinguin a l’abast impressores de 2 cares.  
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4.3 SISTEMA DE REGISTRE DEL CONSUM DE PAPER I TÒNER 
 

Línea d’acció: 4  Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq (t 
any 2015) 

Codi d’acció: 4.3 

Sistema de registre dels consums 
del material fungible més important 
(paper i tòner) 

- 

Descripció 

• Degut a que els residus són recollits pel sistema de recollida municipal, és difícil disposar de dades 
segregades, això impossibilita conèixer la producció dels mateixos i per tant analitzar l’efecte de les 
mesures. Per això es proposa registrar el consum anual comprat dels principals materials fungibles 
d’oficina, el paper i el tòner. 

• Es tracta de recollir els registres de compra de paper i tòners dels proveïdors homologats contractats per 
la Oficina de Contractació i Compres però també els dels serveis de reprografia de la universitat. 

• Així es podrà fer un seguiment dels consums. 

 

Relació amb d’altres accions del Pla d’Acció 

3.1, 4.2, 4.5 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Mitjà termini 
Cap de l’Oficina de Contractació i 
Compres 

Període d’execució Altres agents implicats 

Posada en marxa: 2011.  
Responsable de Gestió Ambiental i 
Radioisòtops 

Pressupost (€, IVA inclòs)  

0 €  

Termini d’amortització (anys)  

-  

Indicadors de seguiment 
Expectativa d’estalvi energètic (MWh 
any 2015) 

Percentatge de centres on es registri l’evolució del consum de 
paper. - 

Objectiu   

100% centres amb registre el 2012.    
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4.4 CRITERIS AMBIENTALS EN PLECS DELS CONTRACTES DE SERVEIS 
 

Línea d’actuació: 4  Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq (t 
any 2015) 

Codi d’acció: 4.4 

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

- 

Descripció 

• A la URV treballa una gran varietat d’agents externs i contractes que no sempre fan les seves tasques 
de la manera més adequada i respectuosa amb el medi ambient. Per això és necessari incorporar criteris 
ambientals en els plecs de condicions de les contractes i sistemes de seguiment dels mateixos. Les 
possibles actuacions són:  

• Elaborar un catàleg de clàusules ambientals pels diferents plecs de condicions de manteniment, 
neteja, construcció i obres, serveis de restauració, etc. 

• Analitzar els sistemes de seguiment i control de les contractes i els mecanismes de pressió existents 
per assegurar el compliment de les clàusules. 

• Exemples més concrets i senzills a incorporar són: 

• Utilitzar envasos retornables en les cafeteries i assegurar la recollida de la fracció orgànica de 
manera diferenciada. 

• Exigir l’ús de pintures en base aquosa en els manteniments. 

• Exigir als proveïdors de laboratori el retorn dels envasos (poliestirè, etc.). 

• Utilitzar envasos recarregables en els productes de neteja que sigui possible. 

• Exigir la recollida separada de paper als serveis de neteja i fixar els mecanismes que 
n’assegurin el seu compliment. 

• Exigir un 10% d’energies renovables en les clàusules als subministradors elèctrics. 

 

Relació amb d’altres accions del Pla d’Acció 4.1 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Mitjà termini Vicerector d’Organització i Recursos 

Període d’execució Altres agents implicats 

Posada en marxa: 2012.  
Cap de l’Oficina de Contractació i 
Compres 

Pressupost (€, IVA inclòs) Cap del Servei de recursos materials 

0 €  
Responsable de Gestió Ambiental i 
Radioisòtops 

Termini d’amortització (anys)  

Indicadors de seguiment 
Expectativa d’estalvi energètic (MWh 
any 2015) 
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4.4 CRITERIS AMBIENTALS EN PLECS DELS CONTRACTES DE SERVEIS 

Percentatge de plecs ambientalitzats /any - 

Objectiu  

50% plecs ambientalitzats el 2015.  

100% plecs ambientalitzats el 2020.   
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4.5 CRITERIS AMBIENTALS EN PLECS DE COMPRES DE PRODUCTES 
 

Línea d’actuació: 4  Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq (t 
any 2015) 

Codi d’acció: 4.5 
Criteris ambientals en els plecs de 
condicions de la compra de productes. - 

Descripció 

• La URV compra una gran varietat d’articles i productes que no sempre estan pensats de la manera més 
adequada i respectuosa amb el medi ambient, per això és necessari incorporar criteris ambientals en els 
plecs de condicions de compres de productes i sistemes de seguiment dels proveïdors. Les possibles 
actuacions són:  

• Elaborar un catàleg de clàusules ambientals pels diferents plecs de condicions de la compra de 
productes com: fungibles d’oficina, neteja, material d’obres, de manteniment, de comunicació, etc. 

• Implantar compra de proximitat i el comerç just en les cafeteries i màquines de vending. 

• També s’incorporen accions més concretes com: 
− Utilitzar envasos de vidre retornable a les cafeteries i reduir el consums de gots d’un sol ús. 
− Utilitzar paper certificat ecològic amb ecoetiqueta oficial.  
− Unificar el tipus d’impressores per reduir tòners i cartutxos. 
− Reduir el nombre d’impressores individuals. 
− En el moment de canvi dels vehicles de la flota interna, considerar els vehicles de baixes 

emissions (híbrids, etc.) 
Exemples 

• L’empresa Office Depot9 és una gran distribuïdora de material d’oficina que disposa de catàlegs de 
productes ecològics de diferents gammes i usos. 

Relació amb d’altres accions del Pla d’Acció 4.2, 4.3, 4.6 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Mitjà termini Vicerector d’Organització i Recursos 

Període d’execució Altres agents implicats 

Posada en marxa 2012.  Cap de l’Oficina de Contractació i Compres 

Pressupost (€, IVA inclòs) Cap del Servei de Recursos Materials 

0 €  Responsable de Gestió Ambiental i Radioisòtops 

Termini d’amortització (anys) Director del Servei de Recursos Informàtics i TIC 

Indicadors de seguiment Expectativa d’estalvi energètic (MWh any 2015) 

Percentatge de plecs ambientalitzats.  - 

Objectiu  

50% plecs ambientalitzats el 2015.  
100% plecs ambientalitzats el 2020.   

                                                 
9 Office Depot: www.officedepot.es 
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4.6 AMBIENTALITZAR ELS ACTES INSTITUCIONALS I LES CELEBRACIONS 
 

Línea d’acció: 4  Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq (t 
any 2015) 

Codi d’acció: 4.6 
Ambientalitzar els actes 
institucionals i les celebracions. - 

Descripció 

• La URV fa una sèrie d’actes institucionals en molts dels seus centres (inici de curs, Honoris causa, actes 
fi de llicenciatura, etc) i altres celebracions (festa presentació Erasmus, etc.) on cal incentivar 
l’ambientalització dels mateixos. Possibles actuacions són:  

• Utilitzar gots retornables en les festes i actes, i plats compostables. 

• Implantar la compra de proximitat i el comerç just. 

• Reduir l’ús de material de comunicació en paper o fungibles. I els que es facin aprofitar-los al 
màxim (per exemple que el mateix full d’acreditació contingui el programa de la jornada, etc.). 

 

Relació amb d’altres accions del Pla d’Acció 

4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 5.3 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana Mitjà termini Vicerector d’Organització i Recursos 

Període d’execució Altres agents implicats 

Posada en marxa: 2012.  Unitat de compres 

Pressupost (€, IVA inclòs) Servei de Recursos Materials 

No disponible 
Responsable de Gestió Ambiental i 
Radioisòtops 

Termini d’amortització (anys)  

-  

Indicadors de seguiment 
Expectativa d’estalvi energètic (MWh any 
2015) 

Actes ambientalitzats / any - 

Objectiu   

5 actes / any el 2012 

10 actes / any el 2015.  

20 actes / any el 2020.    
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Línia 5: Ambientalització curricular 
 

5.1 PRÀCTIQUES DOCENTS D’INVESTIGACIÓ EN EFICIÈNCIA PER LA PRÒPIA URV 
 

Línea d’acció: 5  Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq (t any 
2015) 

Codi d’acció: 5.1 

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

- 

Descripció 
• La URV fa molts projectes (pràctiques docents, projectes final de grau, tesis doctorals, treballs d’ 

investigació, etc.) però de moment no es fan en benefici de la pròpia universitat (eficiència energètica dels 
propis edificis,etc.). Per això caldria considerar els Campus com a receptors dels projectes i aprofitar la 
disponibilitat i l’interès dels estudiants per aprofundir en aquests temes.  

• Es pot aprofitar el context actual de canvi de plans i programes en el marc de Bolonya, per replantejar les 
pràctiques docents i els projectes i orientar-los més en benefici de la URV. 

• A més, és imprescindible traslladar els resultats i les conclusions dels projectes del futur als gestors dels 
edificis i dels Campus, directors i gerents de centres, i gerents de la URV, per tal que impulsin les millores 
proposades i els canvis necessaris. 

Exemples 
• A la UPC els estudiants d’arquitectura tècnica fan auditories energètiques dels edificis com a projectes 

final de carrera, i realitzen pràctiques docents i treballs d’investigació en eficiència energètica del propi 
Campus.  

• Els projectes Llavor de la UPC ofereixen ajudes a persones de la Comunitat universitària per 
desenvolupar projectes que incideixin sobre el propi Campus. L’import de l’ajuda es determina en funció 
d’una sèrie de criteris que descriu el programa, amb un límit màxim de 15.000 €. 

Relació amb d’altres accions del Pla d’Acció: 1.3, 2.1, 3.5, 3.6 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Curt termini Vicerector de Política Acadèmica i Científica 

Període d’execució Altres agents implicats 

Posta en marxa el 2011. Ampliació progressiva en anys futurs 
en funció de l’experiència.   
Pressupost (€, IVA inclòs)  

0 €  

Termini d’amortització (anys)  

-  

Indicadors de seguiment 
Expectativa d’estalvi energètic (MWh any 
2015) 

Núm. de projectes i pràctiques /any orientades amb aquests 
aspectes. - 

Objectiu  

5 projectes / any.  
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5.2 IMPLICAR LES CÀTEDRES D’EMPRESES EXISTENTS EN EL PLA D’ACCIÓ 
 

Línea d’acció: 5 Títol Expectativa de reducció de CO2eq (t) 

Codi d’acció: 5.2  

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

- 

Descripció 

• L’objectiu d’aquesta acció és incidir en la visió sostenibilista i la implicació en el Pla de Medi Ambient de 
les càtedres d’empresa existents a la URV. 

• Les càtedres que treballen en temes sostenibilistes han liderar l’ambientalització curricular de la 
universitat, fer pedagogia i aconseguir la implicació dels estudiants més conscienciats. 

• Aquesta implicació s’haurà d’estudiar en cada cas, ja que hi haurà càtedres més lligades a la sostenibilitat, 
com la càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible i d’altres on el vincle serà més feble.  

• Un exemple d’aquesta implicació són propostes de recerca per millorar la pròpia universitat. 

• A més, es recomana que dins de la política de càtedres de la universitat, s’analitzi la possibilitat d’establir 
convenis i programes de càtedres d’empresa amb empreses expertes en eficiència energètica i altres 
aspectes relacionats amb la sostenibilitat. 

Exemples 

• La càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible  disposa d’una sèrie de continguts i recursos 
disponibles, com són: 

• Continguts de sostenibilitat per qualsevol professor que els vulgui utilitzar a la seva assignatura. 

• Diagnosi de tota la recerca que es fa a la URV en matèria de sostenibilitat. 

• Enquesta de mobilitat dels assistents al seu màster. 

• El grup de recerca RESET de la Facultat d’Econòmiques de la URV, disposa d’estudis rellevants en 
Responsabilitat Social Universitària, Sostenibilitat i Ètica. 

• La UPM disposa d’una càtedra amb l’empresa Eneres, especialitzada en eficiència energètica, 
rehabilitació i construcció d’edificis bioclimàtics i de baix impacte ambiental. Això permet aplicar mesures 
per millorar l’eficiència dels propis edificis de la universitat i incorporar estudiants de grau i postgrau en els 
seus equips de treball. També disposa d’una altra càtedra amb l’empresa Ecoembes, especialitzada en la 
gestió i el tractament de residus. Aquesta càtedra servirà per potenciar la investigació i la formació en 
gestió de residus a la pròpia universitat. 

• La UPC disposa de la càtedra Enresa-Amphos en Sostenibilitat i Gestió de Residus. Aquesta càtedra 
permet la col·laboració entre la universitat i aquestes dues empreses en la recerca, la reflexió, la formació 
i la divulgació en l’àmbit de la gestió de residus.  

 

Relació amb d’altres accions del Pla d’Acció 

3.5, 3.6, 4.6, 5,1, 5.3  
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5.2 IMPLICAR LES CÀTEDRES D’EMPRESES EXISTENTS EN EL PLA D’ACCIÓ 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana Mitjà termini 
Vicerectora de Societat i Relacions 
Institucionals 

Període d’execució Altres agents implicats 

Posta en marxa el 2012. Ampliació progressiva en anys futurs en 
funció de l’experiència.  

Pressupost (€, IVA inclòs)  

0 €  

Termini d’amortització (anys)  

-  

Indicadors de seguiment 
Expectativa d’estalvi energètic (MWh 
any 2015) 

Núm. de càtedres d’empresa d’eficiència o sostenibilitat 
implicades en el Pla /any. - 

Objectiu  

5 càtedres d’empresa d’eficiència o sostenibilitat  implicades en el 
pla l’any 2015.   



PLA DE MEDI AMBIENT DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI                       
Pla d’acció  
 

 

 

 

 
Barcelona, febrer de 2012  67 

 

5.3 PROMOURE JORNADES I CONGRESSOS AMBIENTALS 
 

Línea d’acció: 5 Títol 
Expectativa de reducció de CO2eq (t 
any 2015) 

Codi d’acció: 5.3  
Promoure jornades i congressos 
ambientals. - 

Descripció 

• Diverses unitats de la URV ja organitzen avui dia diversos actes, jornades, conferències i concursos 
relacionades amb el medi ambient. Alguns exemples són: 

• Les Jornades de Química Verda que ja van per la quarta edició, enguany sota el títol “Fem processos 
més sostenibles” 10. 

• Les diferents jornades organitzades en col·laboració de la Càtedra DOW/URV de Desenvolupament 
sostenible, com les Jornades de debat sobre desenvolupament sostenible a la Ribera de l’Ebre11, 
celebrades el febrer de 2011, que mostraven projectes territorials sostenibles per apropar la 
sostenibilitat a les empreses i habitants de la zona. 

• Els diferents concurs i premis de la Càtedra DOW/URV, com els Premis d’Investigació de la 
càtedra12. 

• Es considera oportú d’acord amb els objectius del Pla de medi ambient donar més suport a l’organització 
d’aquestes jornades i congressos, i fer-ne més difusió. 

• Seria convenient disposar de les conclusions o les ponències de les jornades després dels actes, per tal 
que els interessats les puguin consultar. 

Exemples 

• El concurs d’Idees Ambientals de la UPC13 és una bona manera de fomentar la generació de projectes i 
accions sostenibles que puguin generar un benefici als Campus, a la comunitat universitària o a la 
societat. Ja ha arribat a la XIVa edició.  

• El projecte Llavor de la UPC14 ofereix ajudes als membres de la comunitat universitària que volen 
desenvolupar projectes que incideixin en el propi campus. L’import de l’ajuda s’establirà en funció d’una 
sèrie de criteris i no podrà superar els 15.000 €. 

• El projecte Ecoworks de la universitat ETH Zurich15 és una plataforma finançada amb fons públics que 
dóna suport a idees i projectes dels estudiants de últim curs per millorar l’eficiència i reducció de GEH. 

• La NYU Sustainability Task Force de la universitat de Nova York, disposa d’un programa anomenat 
Green Subventions que selecciona els millors projectes proposats per membres de la comunitat 
universitària que tinguin l’objectiu de reduir l’impacte ambiental de la NYU i els subvenciona. 

 

                                                 
10 Jornades de Química Verda: http://wwwa.urv.cat/noticies/diari_digital/cgi/principal.pl?fitxer=noticies/noticia011673.htm 

11 Jornades de debat sobre Desenvolupament sostenible a la Ribera de l’Ebre : 
http://www.urv.cat/catedres/catedra_dsostenible/jornadesdebat-riberadebre.html 

12 Premis d’Investigació càtedra DOW/URV : http://www.urv.cat/catedres/catedra_dsostenible/premisiconcursos.html 

13 Concurs d’Idees Ambientals UPC : http://www.univers.upc.edu/concursos/ideesambientals 
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5.3 PROMOURE JORNADES I CONGRESSOS AMBIENTALS 

Relació amb d’altres accions del Pla d’Acció  4.6, 5.2 

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana Mitjà termini Vicerector d’Organització i Recursos 

Període d’execució Altres agents implicats 

2011-2015 
Cap del Gabinet de Comunicació i Relacions 
Externes 

Pressupost (€, IVA inclòs)  

5.000 € / any.  

Termini d’amortització (anys)  

-  

Indicadors de seguiment 
Expectativa d’estalvi energètic (MWh any 
2015) 

Núm. de jornades de sostenibilitat / any - 

Objectiu  

2 jornades / any.   

 

                                                                                                                                               
14 Projecte Llavor de la UPC : http://www.upc.edu/sostenible2015/noticies/projectes-llavor-sha-obert-la-convocatoria-2010/ 

15 Programa RUMBA del govern suís, que subvenciona el programa de gestió ambiental de ETH Zurich : 
http://www.eumwelt.ethz.ch/rumba/index 
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5.4 IMPLICAR ELS ESTUDIANTS EN EL PLA DE MEDI AMBIENT 
 

Línea d’acció: 5 Títol Expectativa de reducció de CO2eq (t) 

Codi d’acció: 5.4  

Implicar els estudiants en el Pla de 
medi ambient i en l’avenç 
sostenibilista de la URV. 

- 

Descripció 

• L’objectiu d’aquesta acció és aconseguir la implicació dels estudiants de la URV en el Pla de Medi 
Ambient. 

• Els estudiants han de veure que se’ls pren en consideració i que la seva implicació en el Pla (i en d’altres 
aspectes de la vida universitària) serà positiva per a la seva formació i per al seu desenvolupament 
professional.  

• És imprescindible trobar mecanismes per arribar als estudiants. Alguns d’aquests mecanismes poden ser: 

• Els professors que imparteixin assignatures relacionades amb el medi ambient, i més encara en 
aquelles que siguin optatives, han de detectar els estudiants que puguin estar més interessats i 
animar-los a participar en el Pla o en projectes concrets. Aquests alumnes poden ser els 
dinamitzadors del procés i engrescar-ne d’altres per treballar amb un objectiu comú. 

• Les càtedres interessades en temes sostenibilistes també poden d’aconseguir la implicació dels 
estudiants més conscienciats. 

• Els tutors han de donar informació del Pla als alumnes i animar a participar activament aquells que 
vegin més motivats. 

• Fer una sessió informativa del Pla de Medi Ambient per als alumnes de primer curs.  

• Fer una convocatòria específica de reunió de participació en el Pla de Medi Ambient als estudiants.  

• Detectar les associacions d’estudiants que tinguin projectes en aquesta línia. 

• Promoure els projectes final de grau orientats cap al medi ambient. Aquests projectes, d’una certa 
envergadura permeten que els estudiants se sentin protagonistes del canvi. 

• Iniciar un concurs de propostes ambientals pel Pla d’acció o per la pròpia URV.  

 

Exemples 

• El projecte STEP de la UPC (http://www.upc.edu/sostenible2015/step), és un projecte per introduir la 
sostenibilització curricular en els plans d’estudi. Després dels positius resultats de les quatre escoles 
participants a la fase pilot, s’estendrà a tota la universitat. 

• El projecte STEP Estudiant pretén ampliar el compromís social i la sostenibilitat a la universitat i 
especialment en els nous plans d’estudi que es troben en elaboració. Aquest projecte ha propiciat 
l’existència de grups de treball en cada centre i la creació de xarxes de comunicació entre ells. Així es va 
aconseguir articular un debat amb les visions i les propostes de l’alumnat i un document de conclusions.  

• Com ja s’ha comentat a l’acció 5.3, la UPC disposa d’un Concurs d’idees ambientals.  
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5.4 IMPLICAR ELS ESTUDIANTS EN EL PLA DE MEDI AMBIENT 

Relació amb d’altres accions del Pla d’Acció 

3.5, 3.6, 4.6, 5,1, 5.3  

Prioritat Calendari Responsable 

Mitjana Mitjà termini 
Vicerector de Política Acadèmica i 
Científica 

Període d’execució Altres agents implicats 

Posta en marxa el 2012. Ampliació progressiva en anys futurs en 
funció de l’experiència.  

Pressupost (€, IVA inclòs)  

0 €  

Termini d’amortització (anys)  

-  

Indicadors de seguiment 
Expectativa d’estalvi energètic (MWh 
any 2015) 

Participació d’estudiants en la Comissió de Política ambiental - 

Objectiu  

6 participacions d’estudiants en reunions de la Comissió de 
Política ambiental/any.   
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4. TERMINIS I PRIORITATS 

 

La següent taula resumeix els terminis i les prioritats que tenen les diferents accions de cada 
línia estratègica, per tal de planificar les actuacions i centrar els esforços on siguin més 
necessaris.  

 

Taula 4.1. Termini i prioritat de cadascuna de les accions  
Termini Prioritat 

Línies Accions Descripció curt mitjà llarg molt alta alta mitjana
1.1 Monitoritz. (elec, gas, aigua)             
1.2 Ambientalització nous edificis             
1.3 Auditories energètiques             
1.4 Configurar ordinadors             
1.5 Concentrar usos climatització             
1.6 Corresponsabilització            

1 1.7 
Sensibilització i 
conscienciació             

2.1 Pla Mobilitat             

2.2 
Pla Mob. Terres Ebre+ 
Penedès             

2.3 Gestor mobilitat             
2.4  -10% tarifes bus             
2.5 Millora aparcaments             
2.6 Pantalles info bus             
2.7 Coordinació amb ATM             

2 2.8 Divulgació i sensibilització       

3.1 
Identificació beneficis 
ambientals             

3.2 Planificació i procediment             

3.3 
Creació apartat web medi 
ambient            

3.4 
Comunicació del Pla en 
mitjans             

3.5 
Disseny d’accions de 
comunicació             

3.6 Promoció de la participació            

3 3.7 
Incorporació criteris 
ambientals en publicacions       
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Termini Prioritat 
Línies Accions Descripció curt mitjà llarg molt alta alta mitjana

4.1 Recollida sostenible residus             
4.2 Impressió 2 cares i b/n             
4.3 Registre consum paper            
4.4 Ambient plecs contractes            

4.5 
Ambient plecs compra 
productes            

4 4.6 Ambient actes i festes             
5.1 Pràctiques docents…             
5.2 Càtedres d'empresa             
5.3 Jornades i congressos             

5 5.4 Implicar estudiants en pla             

Font: Elaboració pròpia 



PLA DE MEDI AMBIENT DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI                       
Pla d’acció  
 

 

 

 

 
Barcelona, febrer de 2012  73 

 

5. IMPLANTACIÓ 

 

En aquest apartat es descriuen els diferents mecanismes de seguiment de la implantació del 
Pla, en què cal destacar el paper fonamental dels responsables i promotors de les accions del 
pla i la definició dels indicadors de seguiment globals del pla que permeten comprovar de 
manera fefaent l’avenç en la seva implantació i el nivell d’assoliment dels objectius fixats en la 
part de Diagnosi, objectius i línies estratègiques del Pla de Medi Ambient. 

 

5.1. Responsables 
Per assegurar la consecució de cadascuna de les accions del Pla, es fixen uns responsables 
coneixedors de la temàtica de cada acció. Així, per exemple, les accions de la línia 1 aniran 
lligades al Servei de Recursos Materials i les de la línia 3 al Gabinet de Comunicació i 
Relacions Externes.  

La següent taula mostra els responsables principals de les diferents accions de cada línia 
estratègica.  

Taula 5.1. Termini i prioritat de cadascuna de les accions  
Línies Accions Descripció Responsable 

1.1 
Monitorització (electricitat, gas 
natural i aigua) 

Responsable de Manteniment del Servei de 
Recursos Materials 

1.2 Ambientalització nous edificis Cap del Servei de Recursos Materials 

1.3 Auditories energètiques 
Responsable de Manteniment del Servei de 
Recursos Materials 

1.4 Configurar ordinadors 
Director del Servei de Recursos Informàtics i 
TIC 

1.5 Concentrar usos climatitz. 
Responsable de Manteniment del Servei de 
Recursos Materials 

1.6 Corresponsabilització Vicerectorat d’Organització i Recursos 

1 1.7 Sensibilització i conscienciació 
Cap del Gabinet de Comunicació i Relacions 
Externes 

2.1 Pla Mobilitat Vicerector d’Organització i Recursos 

2.2 Pla Mob. terres Ebre+ Penedès Vicerector d’Organització i Recursos 

2.3 Gestor mobilitat Responsable de Logística de Campus 

2.4  -10% tarifes autobús Vicerector d’Organització i Recursos 

2.5 Millora aparcament Vicerector d’Organització i Recursos 

2.6 Pantalles informació bus Vicegerent d’infraestructures 

2.7 Coordinació amb ATM Vicerector d’Organització i Recursos 

2 2.8 Divulgació i sensibilització 
Cap del Gabinet de Comunicació i Relacions 
Externes 
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Línies Accions Descripció Responsable 

3.1 Identificació beneficis ambientals 

Cap del Gabinet de Comunicació i Relacions 
Externes / Responsable de la Unitat de Gestió 
Ambiental  

3.2 Planificació i procediment 

Cap del Gabinet de Comunicació i Relacions 
Externes / Responsable de la Unitat de Gestió 
Ambiental /  

3.3 
Creació apartat web medi 
ambient 

Responsable de la Unitat de Gestió Ambiental 
/ Cap del Gabinet de Comunicació i Relacions 
Externes /  

3.4 Comunicació del Pla en mitjans 

Cap del Gabinet de Comunicació i Relacions 
Externes / Responsable de la Unitat de Gestió 
Ambiental /  

3.5 
Disseny d’accions de 
comunicació 

Cap del Gabinet de Comunicació i Relacions 
Externes / Responsable de la Unitat de Gestió 
Ambiental /  

3.6 Promoció de la participació 
Cap del Gabinet de Comunicació i Relacions 
Externes 

3 3.7 
Incorporació criteris ambientals 
en publicacions 

Cap del Gabinet de Comunicació i Relacions 
Externes/ Responsable de la Unitat de Gestió 
Ambiental/ Oficina de compres i contractació 

4.1 Recollida sostenible residus Responsable de la Unitat de Gestió Ambiental 

4.2 Impressió 2 cares i b/n 
Director del Servei de Recursos Informàtics i 
TIC / Cap Oficina Contractació i Compres 

4.3 Registre consum paper Cap Oficina Contractació i Compres 

4.4 Ambient plecs contractes 

Vicerector d’Organització i Recursos / Cap 
Oficina Contractació i Compres / Cap del 
Servei de Recursos Materials / Responsable 
de la Unitat de Gestió Ambiental 

4.5 Ambient plecs compra productes 

Vicerector d’Organització i Recursos / Cap 
Oficina Contractació i Compres / Cap del 
Servei de Recursos Materials / Responsable 
de la Unitat de Gestió Ambiental / Director del 
Servei de Recursos Informàtics 

4 4.6 Ambient actes i festes Vicerector d’Organització i Recursos 

5.1 Pràctiques docents Vicerector de Política Acadèmica i Científica 

5.2 Càtedres d'empresa 
Vicerectora de Societat i Relacions 
Institucionals 

5.3 Jornades i congressos Vicerector d’Organització i Recursos 

5 5.4 Implicar els estudiants Vicerector de Política Acadèmica i Científica 

Font: Elaboració pròpia 

 

Cada unitat és responsable de la consecució de les seves accions i del registre dels indicadors 
de seguiment, a través de les responsabilitats i funcions que ja té adjudicades.  

Així mateix, és necessària una coordinació global de la implantació del Pla, per assegurar una 
visió transversal i de conjunt, així com la seguretat de l’aplicació de les accions previstes. Per 
aquest motiu es preveuen dos responsables globals de la implantació del Pla, que són: 
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• Coordinador polític: Vicerector d’Organització i Recursos i President de la Comissió 
de Política Ambiental.  

• Coordinador operatiu: Responsable de la Unitat de Gestió Ambiental i Radioisòtops i 
Secretari de la Comissió de Política Ambiental de la URV. Per tal d’assegurar un 
seguiment global i eficaç de la implantació del Pla, caldria una dedicació addicional a 
les tasques actuals per part del Responsable de la Unitat de Gestió Ambiental i 
Radioisòtops. En aquest sentit, temptativament es preveu una dedicació addicional 
òptima de 400 hores anuals per al seguiment i impuls del Pla.  

 
 
 
5.2. Indicadors de seguiment 
Tal com es mostra en l’apartat 3, cadascuna de les accions disposa d’uns indicadors de 
seguiment i d’uns objectius específics a assolir en alguns casos anualment, en d’altres en 
l’horitzó del pla del 2015 o en l’horitzó 2020 de la Unió Europea. 

El següent llistat resumeix els indicadors i objectius de cada acció: 

 

Taula 5.2. Indicadors i objectius de cadascuna de les accions  

Línies Accions Descripció Indicadors Objectius anuals Objectius 
2015 

Objectius 
2020 

1.1 

 
Monitorització 
(electricitat, gas 
natural i aigua) 
 

núm. edificis 
instal·lat/any 1 edificis /any 50% edificis   

1.2 

 
Ambientalització nous 
edificis 
 

% edificis nous amb 
criteris   100% dels 

edificis nous 
100% dels 
edificis nous 

1.3 

 
Auditories 
energètiques 
 

núm. edificis auditats   4 edificis 
auditats 

8 edificis 
auditats 

1.4 Configurar ordinadors % ordinadors 
configurats 

100% configurat 
2012     

1.5 Concentrar usos 
climatització 

% campus amb 
estratègies 
concentració usos 

  

100% campus 
amb 
estratègies 
concentració 
usos 

  

1.6 Corrresponsabilització estalvis aconseguits   

10% estalvi 
2015 
Implantar 
abans 2016 

20% estalvi 
2020 

1 

1.7 Sensibilització i 
conscienciació núm. campanyes/any 1 campanya/any   
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Línies Accions Descripció Indicadors Objectius anuals Objectius 
2015 

Objectius 
2020 

2.1 Pla de Mobilitat 
proporció mesures 
implantades vs total 
mesures 

  80% mesures 
implantades 

100% 
mesures 
implantades 

2.2 Pla Mob. terres Ebre+ 
Penedès plans fets   2 plans fets   

2.3 Gestor de mobilitat creació   creació feta   

2.4  -10% tarifes bus % usuaris amb el títol 
de descompte 

23% usuaris 5 
campus principals 
tinguin títol 

25% usuaris 
tingui títol 

30% usuaris 
tingui títol 

2.5 Millora aparcament zones regulades   3 campus 
regularitzats   

2.6 Pantalles informació 
autobús 

núm. pantalles 
instal·lades   

info pantalles 
temps real el 
2013 

  

2.7 Coordinació amb ATM núm. reunions URV-
ATM 2 reunions /any     

2 

2.8 
Divulgació i 
sensibilització 
 

núm. campanyes/any 1 campanya/any   

3.1 Identificació beneficis 
ambientals 

núm de dades 
ambientals 
susceptibles de ser 
notícia (aproximat) 

    

3.2 Planificació i 
procediment 

Definir procediment i 
col·laboració     

3.3 Creació apartat web 
medi ambient 

Creació de l’apartat 
web i nº de visites 
dels primers mesos 
de funcionament. 

Creació apartat 
web en primer 
trimestre 2012 

   

3.4 Comunicació del Pla 
en mitjans 

Número d’aparicions 
en els mitjans de 
comunicació 

Notícies resultats 
ambientals 
(3/any, mitjans 
locals; 1/any, 
mitjans nacionals; 
3/any mitjans 
ambientals). 
 

   

3 

3.5 Disseny d’accions de 
comunicació 

Número de materials 
de comunicació de 
contingut ambiental 
generats de manera 
específica.  

1 memòria 
ambiental anual 
en l’agenda i/o  

1 díptic anual en 
material de 
matriculació i/o  

material de 
contingut 
ambiental 
descarregable 
des de la web. 
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Línies Accions Descripció Indicadors Objectius anuals Objectius 
2015 

Objectius 
2020 

3.6 Promoció de la 
participació 

Nº de seguidors del 
perfil de Medi Ambient 
del twitter de la URV 

    

3.7 
Incorporació criteris 
ambientals en 
publicacions 

Reducció de cost 
associat a la reducció 
de paper derivat de la 
generació de més 
continguts digitals. 
Reducció de cost 
associat a la 
minimització del 
material fungible. 
 

   

4.1 Recollida sostenible 
residus 

% centres 
reorganitzats   50% centres 

reorganitzats 
100% centres 
reorganitzats 

4.2 Impressió 2 cares i b/n 
consum paper 
% ordinadors 
configurats 

  

reducció 10% 
consum paper
100% 
ordinadors 
per 
impressores 2 
cares 

reducció 25% 
consum 
paper 

4.3 Registre consum 
paper 

% centres registre 
consum paper   

100% centres 
registre 
consum paper 
el 2012 

  

4.4 Ambient plecs 
contractes 

% plecs 
ambientalitzats/any   

50% plecs 
ambientalitzat
s 

100% plecs 
ambientalitzat
s 

4.5 Ambient plecs compra 
productes 

% plecs 
ambientalitzats/any   

50% plecs 
ambientalitzat
s 

100% plecs 
ambientalitzat
s 

4 

4.6 Ambient actes i festes actes 
ambientalitzats/any   

5 actes el 
2012, 10 
actes el 2015 

20 actes el 
2020 

5.1 Pràctiques docents núm projectes/any 5 projectes/any     

5.2 Càtedres d'empresa núm càtedres/any   2 càtedres   

5.3 Jornades i congressos núm. Jornades/any 2 jornades/any     
5 

5.4 Implicar estudiants en 
el pla de medi ambient 

núm. de 
participacions/any 

6 
participacions/any     

Font: Elaboració pròpia 
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A més, es defineixen 7 indicadors de seguiment global del pla que permeten comprovar 
l’assoliment dels objectius globals marcats pel 2020 en la Diagnosi, objectius i línies 
estratègiques. A mode de recordatori, la taula següent resumeix els objectius ambientals 2020 
de la URV. 

Taula 5.3. Objectius ambientals 2020 de la URV  
Objectius globals 2020 Valor
0. Reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) 20%
1. Estalviar en energia en el consum dels edificis millorant els consums unitaris per 
superfície 20%
2. Reduir el consum d'aigua, millorant el consum per estudiant 20%
3. Disminuir la quota modal del transport en vehicle privat de la mobilitat universitària 10%
4. Minimitzar la generació i millorar la gestió dels residus - 
5. Incrementar la compra i contractació verda - 
6. Millorar la disponibilitat i el control de dades de gestió ambiental - 
7. Implicar la comunitat universitària en l'ambientalització de la URV - 

Nota: En els objectius quantitatius, les reduccions es mesuren en comparació amb els valors de l’any 2005. 
Font: Elaboració pròpia 

 

Per als objectius quantitatius, es mostren els valors de referència 2005 i els objectius a 
aconseguir el 2020, en percentatge de reducció i en valor numèric. 

Taula 5.4. Objectius ambientals quantitatius 2020 de la URV  

Àmbit Vector  

Valors any de 
referència 

(2005) 

Objectius 
(% 2020 vs. 

2005) 

Objectius 
(valors any 

2020) 

GEH CO2eq 
14.882 

tCO2eq/any -20% 11.905,6 
tCO2eq/any 

12.347 
MWh/any   

Electricitat 
120 

kWh/m2·any -20% 96 
kWh/m2·any 

2.790 
MWh/any   

Energia 

Gas natural 
43 

kWh/m2·any -20% 34,4 
kWh/m2·any 

56.849 m3/any   
Aigua Aigua 4,8 

m3/estudiant -20% 3,84 
m3/estudiant 

74.170 
MWh/any   

Mobilitat Mobilitat 52,13% 
desplaçaments 

amb vehicle 
privat 

-10% 

46,92% 
desplaçaments 

amb vehicle 
privat 

Nota: La quota de desplaçaments amb vehicle privat de referència és el valor de 2009, 
ja que no es disposava de dades del 2005. 
Font: Elaboració pròpia 
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A partir d’aquests objectius globals exposats, es fixen els indicadors globals de seguiment 
anual del pla. Cal remarcar que alguns objectius disposen de més d’un indicador anual, ja que 
en facilita el control i la presa de dades. 

 

Taula 5.5. Objectius ambientals i indicadors globals de seguiment  

Indicadors globals 
Objectius globals 2020 

Descripció Unitat de control 

0. Reduir les emissions de GEH 0. Valor absolut d’emissions de 
GEH t CO2eq / any 

1. Reduir el consum energètic 
dels edificis 

1.Rati anual per superfície del 
consum energètic dels edificis kWh / m2·any 

2. Reduir el consum d'aigua 2. Rati anual per estudiant del 
consum d'aigua m3 / estudiant 

3. Reduir la quota modal del 
vehicle privat 

3. Núm. usuaris amb títol de 
descompte transport públic usuaris amb títol / any 

4. Minimitzar i gestionar millor els 
residus 

4. Reorganització efectiva de la 
recollida dels centres 

% centres reorganitzats / 
any 

5. Incrementar la compra i 
contractació verda 

5. Percentatge de plecs de 
concursos públics ambientalitzats 

% plecs ambientalitzats / 
any 

6. Millorar la disponibilitat i el 
control de dades de gestió 
ambiental 

6. Edició anual de la memòria 
ambiental breu a les agendes edició / any 

7. Implicar la comunitat 
universitària en l'ambientalització 
de la URV 

7. Núm. de pràctiques i projectes 
sostenibilitat pròpia URV projectes / any 

Font: Elaboració pròpia 

 

El seguiment del primer indicador, les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) és 
complex, ja que depèn dels seguiment dels consums energètics dels edificis però també de la 
mobilitat de la comunitat universitària i de la flota interna de vehicles.  

L’indicador de reducció dels consums energètics dels edificis s’ha de calcular a partir de les 
dades dels ratis de consums energètics d’electricitat i de gas natural respecte la superfície 
construïda dels edificis. 

Pel que fa a l’indicador de mobilitat, no és possible obtenir el càlcul del repartiment modal de la 
mobilitat cada any; per això s’ha pensat que un bon indicador seria l’evolució del nombre 
d’usuaris del transport públic. La implantació recent del títol de transport amb descompte URV 
permet utilitzar-lo com a indicador de seguiment.  

De tota manera es recomana fer una mesura real de la quota modal del vehicle privat en els 
principals campus el 2015. 
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En referència a la gestió de residus, cal incidir en diferents camps i no només la reducció del 
consum de paper. Degut a la manca d’un registre específic, els indicadors numèrics de la 
generació de residus són difícils d’obtenir. Per això convé centrar els esforços i recursos en 
reorganitzar la gestió i els punts de recollida selectiva de cadascun dels centres amb la finalitat 
d’optimitzar la recollida selectiva. 

Finalment pel que fa a la implicació de la comunitat universitària, el PDI és la via més eficient 
per millorar la participació en el Pla de Medi Ambient dels estudiants més compromesos i 
sensibilitzats en aquests aspectes. A més, la creació de projectes final de grau en aquesta línia 
i la celebració de congressos i concursos ambientals també contribuirà en l’incrementa de la 
participació d’aquest col·lectiu. 


