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El present informe respon al encàrrec efectuat a ERF Gestió i Comunicació Ambiental 
S.L. per part de la Universitat Rovira i Virgili per a la realització del Pla de medi ambient 
de la URV. Objectius, diagnosi i línies estratègiques. 

En el present informe s’analitzen diferents aspectes de la dimensió ambiental de la URV 
pel període 2005-2009, així com es realitza un benchmarking de les principals referències 
catalanes, espanyoles i internacionals per arribar a establir els objectius i les línees 
estratègiques per al Pla de Medi ambient de la URV, que s’haurà de desenvolupar i 
concretar mitjançant un pla d’acció en una fase successiva.  

L’equip d’autors constituït per ERF ha estat integrat per Ivan Capdevila (Enginyer 
industrial i director tècnic d’ERF), Albert Vendrell (biòleg i ambientòleg, i cap de 
projectes), David Bessó (enginyer de camins), Helena Berlanga (enginyera industrial) i 
Josep Escarrà (ambientòleg). 

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; i Xavier Farriol, vicerector i 
president de la Comissió de política ambiental de la URV. Així mateix, també ha estat 
molt útil la informació aportada per Pere Ysern, de l’Oficina verda de la UAB; Dídac 
Ferrer, de l’Institut per la sostenibilitat de la UPC; i Pep Juandó, de l’Oficina verda de la 
UdG. 

La Diagnosi fou aprovada pel Consell de Govern de la URV el febrer de 2010. 
Tanmateix, el desembre de 2010 se’n redacta una nova versió, degut a que el treball de 
seguiment de consums d’electricitat i gas natural que ha fet la URV des d’aleshores ha 
detectat desajustos significatius en els valors de consum. D’una banda, s’han extret els 
consums d’electricitat de l’ICIQ del Campus Sescelades; d’altra banda, s’han analitzat 
més a fons els consums facturats i els consums presos de les lectures dels comptadors de 
gas natural.  

 

Barcelona - Tarragona - Reus, desembre de 2010 
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1. INTRODUCCIÓ I CONTEXT GENERAL 

 

 
1.1. Les universitats i el medi ambient 

La universitat es configura, cada dia més clarament, com un espai clau per avançar cap a 
la sostenibilitat. Com a formadores dels professionals presents i dels emprenedors del 
futur, com a configuradores d’opinió i generadores de paradigmes metodològics, i com a 
institucions d’una certa dimensió que provoquen impactes directes associats al consum 
energètic, a la generació de residus o a la mobilitat associades, tenen una responsabilitat 
important en el lideratge del procés que dugui cap a un desenvolupament sostenible.  

Per encapçalar aquest procés és bo que les universitats realitzin actuacions exemplars en 
els sues àmbits de treballs. Accions exemplars que siguin consistents per garantir la 
credibilitat i la coherència del projecte, que siguin continuades en el temps perquè el medi 
ambient 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: estudiants, professorat, investigadors i personal d’administració i serveis.  

Moltes universitats del nostre país i d’arreu del món s’hi han posicionat mitjançant 
polítiques ambientals proactives. Ja fa 20 anys que les més avançades s’hi van posicionar, 
i poc a poc moltes universitats d’arreu s’hi han implicat, amb un grau més gran o més 
petit. Aquest posicionament ha donat visibilitat i ressò a aquestes universitats, davant una 
societat i uns estudiants cada vegada més sensibilitzats davant els reptes sostenibilistes.   

El context actual es presenta com una ocasió immillorable perquè la URV articuli la seva 
política ambiental mitjançant un Pla de Medi Ambient, que incorpori de manera central 
les noves polítiques energètiques i de lluita contra el canvi climàtic de la Unió Europea, 
és a dir, la reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle mitjançant l’augment 
de l’eficiència energètica recollit en el Paquet Energia i Clima de la Comissió Europea, al 
qual centenars de municipis catalans i altres administracions s’hi han adherit mitjançant 
l’elaboració del seu Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES).  
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1.2. La gestió ambiental a la URV 

La Universitat Rovira i Virgili (URV) ha treballat aquest àmbit des de fa molts anys. 
L’any 1994 la URV va aprovar el “Programa marc mediambiental” i va ser pionera en 
adoptar un compromís institucional en millorar la seva gestió diària a favor de la 
protecció ambiental.  

Aquest programa marc es va revisar l’any 2002, any en què la Universitat també va 
adoptar el següent compromís ambiental: 

“La Universitat Rovira i Virgili, des de la seva posició institucional, té la responsabilitat 

d’implicar-se en la millora de la relació amb l’entorn. En aquest sentit, manifesta la 

voluntat d’adaptar els continguts educatius i de recerca, així com els seus procediments 

de treball, als requeriments de la sostenibilitat del medi ambient”. 

Tanmateix, ni el programa marc de 1994 ni el de 2002 es van concretar amb un pla 
d’acció amb previsió per ser executat per la Universitat.  

D’altra banda, la Universitat disposa d’un tècnic de gestió ambiental i d’una Comissió de 
Política Ambiental. Aquesta Comissió de Política Ambiental és l’òrgan que, d’acord amb 
el seu  reglament, “correspon vetllar per la utilització de criteris de sostenibilitat ecològica 
i pel respecte al medi ambient en les instal·lacions i en les activitats de la Universitat, 
proposar al Consell de Govern les estratègies d’actuació i els recursos necessaris, i fer un 
seguiment de l’aplicació d’aquesta planificació”. 

A partir d’aquest treball des de la  Unitat de Gestió ambiental i Radioisòtops i des de  la 
Comissió de Política Ambiental s’han anat implementant iniciatives ambientals diverses, 
com són la gestió dels residus perillosos, la remodelació amb criteris sostenibilistes de la 
jardineria al campus Sescelades o l’ús de paper ecoetiquetat FSC al conjunt de la 
Universitat. 

Tanmateix, a diferència d’altres universitats de l’àmbit català i espanyol, la URV no ha 
arribat a dotar-se d’un Pla d’acció ambiental en sentit estricte. Per tant, el present Pla 
constitueix el primer Pla de medi ambient de la URV. El Pla consta d’una diagnosi 
exhaustiva, línees estratègiques i objectius concrets i quantificables i, en una fase 
successiva, accions i indicadors de seguiment. 
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1.3. Metodologia  

El present Pla consta d’una diagnosi inicial que ha tractat els següents àmbits: 

• Consum energètic dels edificis. 

• Consum d’aigua 

• Mobilitat associada a l’accés als centres universitaris 

• Gestió de residus 

• Compra verda  

• Característiques i gestió dels espais verds dels campus.  

• Comunicació i sensibilització 

Un cop identificats els àmbits a analitzar s’han recollit les dades necessàries per a 
realitzar la diagnosi, a partir de: 

• Sol·licitud de dades i documents de referència als membres de la Comissió de 
Medi Ambient.  

• Anàlisi i processament de les enquestes del Pla de mobilitat, facilitades per APG 
territorial. Càlcul d’emissions i consums energètics de la mobilitat mitjançant el 
programa AMBIMOB del Departament de Medi ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya (DMAH). 

• Obtenció dels factors d'emissió de referència per al càlcul d'emissions de gasos 
amb efecte hivernacle (GEH) dels consums energètics dels edificis, consum 
energètic indirecte del cicle de l’aigua. Les fonts dels factors d’emissió han estat: 

o Per al cicle de l’aigua, l’Agència Catalana de l’Aigua i el Consorci 
d’Aigua de Tarragona. 

o Per al consum elèctric, la patronal de les empreses productores d’energia 
elèctrica (UNESA). 

o Per al consum de gas natural, el Panel Intergovernamental de Lluita contra 
el Canvi Climàtic (IPCC). 

• Entrevistes a Antoni de la Torre (Cap de la Unitat de Gestió Ambiental i 
Radioisòtops), al responsable de FCC (residus) i als responsables de la Unitat de 
Compres (Ester Ferrando i David Garcia). 

• Visites d’avaluació energètica al Campus de Sescelades, Campus Catalunya i 
Bellissens. Aquestes visites s’han fet acompanyats pel tècnic de medi ambient, el 
responsable de campus i, en alguns casos, el responsable de manteniment de 
l’empresa contractada per la URV (Agefred).  
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Les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) a la URV són degudes al consum 
energètic dels diversos sectors que la componen. En concret, en aquest Pla es consideren 
les associades al consum d’electricitat i gas als edificis universitaris, al consum de 
carburant en la mobilitat (tant de la comunitat universitària com de la flota de vehicles 
pròpia de la universitat) i, finalment, al consum elèctric en el cicle de l’aigua (en la 
potabilització i en la depuració).  

L’any de referència a l’hora d’establir objectius de reducció d’emissions de GEH és el 
2005, ja que és el primer del que tenim dades completes i, així mateix, és l’any de 
referència que utilitza la Unió Europea (UE) per al desplegament de la seva política de 
reducció d’emissions de GEH. 

Pel que fa al codi de colors de les figures, destacar que s'han utilitzat els colors càlids 
(groc, taronja, granat) per a representar els consums energètics, els marrons per 
representar els consums de les flotes de vehicles, els grisos per representar les emissions 
de gasos d'efecte hivernacle, els verds per a representar la generació de residus i els blaus 
per representar els consums d'aigua. 

 

Dades recollides 

La taula següent mostra les dades recollides d’informació interna de la URV. 

Taula 1.1. Dades recollides per realitzar la diagnosi. 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Consums elèctrics factures X X X X X 

Producció fotovoltaica   X     X 

Consums aigua X X X X X 

Consums gas natural factures X X X X X 

Consums de gas natural 

comptadors     X 

Dades mobilitat         X 

Residus municipals           

Residus especials x x x x x 

            

Dades actuacions energètiques 

als  edificis         x 

Dades consums vehicles interns x   x x x 

Metres quadrats edificis x       x 

Dades estudiants per centre x x x x x 

Superfície de verd         x 

Font: Elaboració pròpia 
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Paral·lelament a la diagnosi externa s’ha realitzat un benchmarking internacional per 
detectar experiències de referència a nivell català, espanyol i internacional. 

Amb les conclusions de la diagnosi interna i el benchmarking s’han fixat els objectius del 
Pla i les línees d’actuació estratègiques.  

 

Agrupacions de treball 

El consum dels edificis universitaris (electricitat i gas natural) i del consum d’aigua ha 
estat facilitat per centres en alguns casos i per campus en d’altres. Amb l’objectiu de 
facilitar la interpretació de les dades, aquestes han estat agrupades en 4 categories o 
agrupacions que no corresponen pròpiament als campus existents. Els grups utilitzats són: 
Reus, Catalunya, Sescelades i Altres. La agrupació “Altres” reuneix centres de diferent 
naturalesa. De tota manera, en les Visites d’Avaluació Energètica s’han analitzat els 
edificis dels Campus de Bellissens, Catalunya i Sescelades. 

Taula 1.2. Centres corresponents a les agrupacions analitzades. 
Agrupacions Localització Centres 

Campus Reus Centre Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 

Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials 

Reus 
Campus Bellissens (Reus 
perifèria) 

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura 

Facultat de Ciències Jurídiques 

Facultat de Lletres (a partir de 2009) 

EUI: Escola Universitària d'infermeria (a 
partir de 2009) 

Campus Catalunya 
(Tarragona) 

CRAI: Centre de Recursos per 
l’aprenentatge i la Investigació (a partir de 
2009) 

Catalunya 

Tarragona Rectorat 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 
Química 

Facultat de Ciències de l'Educació i 
Psicologia 

 
Sescelades 

Campus Sescelades 
(Tarragona)  

Facultats de Química i Enologia 

Tarragona Seminari 

Tarragona Sant Jordi 

Tarragona Clarisses 

Tarragona Compte Rius 

Tarragona Escola Universitària d'Infermeria (fins 2008) 

Constantí Mas dels frares (facultat d’enologia) 

Vilaseca Escola Universitària de Turisme i Oci 

Terres de l’Ebre Terres de l’Ebre 

Altres 

Tarragona ICIQ: Institut Català d’Investigació Química 

Font: Elaboració pròpia 
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Evolució de superfícies  i estudiants 

Per comparar l'evolució dels consums del campus amb els d'altres universitats recollits en 
el benchmarking és necessari calcular ràtios de consum per superfície útil ocupada per 
cada universitat o centre d'investigació i ràtios per estudiants. 

La superfície ocupada pels edificis universitaris de la URV ha augmentat notablement 
entre els anys 2005 i 2009, principalment a causa de l’ampliació dels campus Catalunya i 
Sescelades (49% i 59%, respectivament). L’augment mitjà se situa en el 39%. 
Taula 1.3. Superfície de les instal·lacions de la URV 

Superfície (m
2
) 

Agrupacions 
2005 2006 2007 2008 2009 

Variació 
2005-2009 

Reus 20.797 - - - 20.592 - 1% 

Catalunya 19.333 - - - 28.756 + 49% 

Sescelades 43.039 - - - 68.518 + 59% 

Altres 5.619 - - - 5.886 + 5% 

Total 88.788 - - - 123.752 + 39% 

Font: URV.  

Nota: No es disposen de dades per als anys 2006, 2007 ni 2008. En l’agrupació Catalunya del 2005 hi ha les superfícies 
de la Facultat de Jurídiques, de la d’Humanitats Imperial Tarraco i de la del rectorat. En les dades del 2009 d’aquesta 
agrupació hi ha el nou Campus Catalunya (Jurídiques, Lletres, Infermeria i CRAI) i el rectorat. 

 

El nombre d’estudiants a la URV (primer, segon cicle i màster) ha augmentat 
lleugerament els darrers anys. El campus que ha crescut més és el Campus Catalunya 
(+24% de creixement en l’agrupació “Catalunya”), degut al trasllat de l’Escola 
d’Infermeria i la Facultat de Lletres l’any 2009.  

 
Taula 1.4. Nombre d’estudiants a la URV 

Estudiants 
Agrupacions 

2005 2006 2007 2008 2009 

Variació 
2005-2009 

Reus 3.113 3.109 3.116 3.098 3.244 + 4% 

Catalunya
1
 2.662 2.487 2.575 2.617 3.292 + 24% 

Sescelades 4.941 4.833 4.903 4.670 4.785  - 3% 

Altres 1.080 1.172 1.307 1.321 715 - 34% 

Total 11.796 11.601 11.901 11.706 12.036 + 2% 

Font: URV 

                                                 
1 Campus Catalunya inclou la Facultat de Lletres i, l’Escola d’Infermeria a partir de 2009. 
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Consum d’energia final i consum d’energia primària 

Els consums energètics finals d'electricitat, gas i gasoil no són comparables 
directament. Per poder avaluar quin suposa un menor cost energètic s'ha de referir a 
l'energia primària (energia en origen que es consumeix per proporcionar un kWh 
d'energia de consum final). Per obtenir el consum d'energia primària és necessari aplicar 
un factor de generació de l'energia primària. En el present Pla s'han utilitzat els factors de 
referència espanyols següents: 

• Per a l'electricitat (fep = 0,3732) 

• Per al gas natural (fep = 0,95). 

Mentre que el consum de l'energia final depèn de l'eficiència de l'usuari, el factor de 
conversió d'energia primària en energia final per al cas de l'electricitat està fora del seu 
àmbit de decisió, ja que depèn del mix de generació elèctrica i és variable en funció de 
l'entrada de noves tecnologies de generació més eficients. Així, encara que des d'un punt 
de vista conceptual l'agregació de consums de diferents orígens s'hauria de fer mitjançant 
el seu valor com a energia primària, la dificultat de comprendre aquests valors per part de 
l'usuari final i la voluntat de comparar els ràtios de consum amb les universitats 
de referència del benchmarking internacional ens ha inclinat a utilitzar el valor d'energia 
final agregada com a indicador de consum. 

 

Emissions de gasos d’efecte hivernacle 

Les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) es classifiquen segons la seva 
procedència, l'activitat generadora d'aquestes emissions i l'abast, en tres tipologies: 

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

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

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

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

                                                 
2 Font: Red Eléctrica de España (REE), 2007. 
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Com abast 1 s'analitzen les emissions associades al consum de gas natural dels edificis 
universitaris. Com abast 2 s'analitzen les emissions associades al consum elèctric dels 
edificis i de la potabilització i el tractament de l'aigua. I com abast 3 es consideren les 
emissions degudes a la mobilitat de la comunitat universitària i de la flota de vehicles 
pròpia de la universitat. En canvi no es consideren les emissions que provoquen el 
tractament i transport dels residus, atesa la manca de dades quantitatives. 

Les emissions associades al consum d'energia elèctrica es calculen tenint en compte el 
factor d'emissió de la producció elèctrica espanyola per a cada any, factor variable en 
funció de la contribució de la font energètica i del tipus de central utilitzada. 

Taula 1.5. Factors d'emissió de la producció elèctrica espanyola peninsular  
 2005 2006 2007 2008 2009 

gCO2eq/kWh 397 369 387 317 279 

Font: Red Eléctrica de España. 

D'aquesta manera es pot determinar si els estalvis en consum d'electricitat són deguts a la 
millora del mix de generació elèctrica o deguts a les millores en estalvi i eficiència 
impulsades per les diferents institucions del Campus. 

En el cas del gas natural, la relació entre el consum i les emissions és directa. El factor 
d'emissió es calcula segons el criteri del Panel Intergubernamental de Lucha contra el 
Cambio Climático (IPCC 2007), a partir dels potencials d'escalfament dels gasos 
resultants en la seva combustió. El resultat d'aplicar aquesta metodologia és un factor 
d'emissió de 186 gCO2eq/kWh per al gas natural.  

 

Generació amb energies renovables 

 

La URV disposa d’una sèrie d’instal·lacions fotovoltaiques que venen l’energia elèctrica 
generada a la xarxa de distribució, per això no són considerades en el càlcul dels consums 
energètics del campus. A més només es disposa de les dades 2006 i 2009. 

 

Benchmarking 

El benchmarking d'experiències universitàries en temes ambientals identifica les 
universitats nacionals i internacionals destacades per a l'aplicació de criteris ambientals a 
diferents nivells de la seva gestió. 

Els aspectes destacats en les fitxes de cada universitat són els següents: 

• Informació de base 
• Òrgan de gestió 
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• Estratègia  ambiental de la Universitat 
• Projectes emblemàtic – Pla marc de treball 
• Projectes específics 
• Ràtios de consum d’energia i d’aigua 
 

En el benchmarking també s'ha destacat una experiència de vinculació del finançament de 
les universitats angleses en els seus plans de reducció d'emissions de GEH. 
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2. DIAGNOSI INTERNA 

 

La diagnosi, si bé ha contemplat diversos àmbits, ha posat una especial atenció a les 
emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH), ja que s’han considerat l’element 
central del Pla i addicionalment, per la metodologia emprada, el seu anàlisi reflecteix 
l’evolució en el consum i les emissions de la majoria d’àmbits analitzats (edificis 
universitaris, cicle de l’aigua i mobilitat). 

 

2.1. Consum energètic dels edificis 

El consum d’energia als edificis universitaris és fonamentalment elèctric (a l’enllumenat, 
els serveis informàtics i l’aire condicionat) i de gas natural (a la calefacció). Al primer 
punt d’aquest apartat s’exposen els valors globals d’aquests consums, classificats per anys 
i pels agrupacions que formen part de la Universitat. Així mateix, s’adjunten les ràtios per 
estudiant i superfície en cada cas. Posteriorment s’avaluen les conclusions més 
significatives dels Informes d’avaluació energètica per als campus més significatius.   

 
2.1.1. Valors i ràtios globals 

 

Taula 2.1. Consum d'electricitat
3 

Consum (MWh/any) 
Agrupacions 

2005 2006 2007 2008 2009 

Variació 
2005-2009 

Reus 1.632 2.139 1.825 1.765 1.724 6% 

Catalunya 2.151 2.322 2.159 2.218 3.705 72% 

Sescelades 8.195 8.512 8.427 8.961 9.186 12% 

Altres 370 771 617 753 279 -25% 

Total 12.347 13.743 13.028 13.697 14.893 21% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades URV 

 

 

                                                 
3 El consum d’electricitat de l'any 2005 de Sescelades s’ha estimat restant les dades aproximades de l’ICIQ 
d’aquell any. A més les dades de 2009 de la Facultat de Medecina i de la d’Econòmiques han estat estimats 
d’acord amb les dades de 2008, degut a l’absència de dades totals en aquest any. D’altra banda, les dades de 
consum a Mas dels Frares, Escola de turisme, Tortosa i Institut Químic per a l’any 2009 són incompletes.  
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El consum elèctric global de la URV ha crescut un 21% en el període 2005-2009. Es 
manifesten augments del consum elèctric en totes les agrupacions, especialment 
remarcable el cas de Catalunya, que presenta un increment del 72%. Cal remarcar, 
tanmateix, que el trasllat de l’Escola d’Infermeria i la Facultat de Lletres al Campus 
Catalunya el febrer de 2009 ha provocat una disminució de l’agrupació “Altres”, tot i que 
inferior a l’augment de l’agrupació “Catalunya”.  
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Figura 2.1. Evolució del consum d’electricitat 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades URV 
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Taula 2.2. Consum de gas natural
4 

Consum (MWh) 
Agrupacions 

2005 2006 2007 2008 2009 

Variació 
2005-2009 

Reus 406 548 690 842 684 68% 

Catalunya 366 1.026 1.626 1.788 1.800 392% 

Sescelades 1.981 2.181 2.382 2.211 2.692 36% 

Altres 37 83 128 112 93 148% 

Total 2.790 3.838 4.826 4.953 5.269 89% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades URV 

 

Per contra, el consum de gas natural ha experimentat un ascens considerable, del 89%. De 
tota manera cal tenir en compte la manca de precisió de les dades de consum de gas 
natural de les factures ja que s’han detectat diversos mesos amb lectures estimades, 
especialment en el període 2007-2009. De fet, analitzant els consums de gas de les 
lectures dels comptadors de l’any 2009 s’han detectat diferències importants entre el 
consum real i el facturat, que es mostren en l’apartat corresponent al consum de cada 
campus. 

 

A part, l’any 2005 a les facultats de Ciències Econòmiques (Reus), Ciències Jurídiques 
(Campus Catalunya) i l’escola de Turisme i Oci (Altres) les dades no són molt fiables, i 
falten dades de l’any 2006 que s’han hagut d’interpolar. A partir de 2007, les dades són 
més fiables i l’augment del consum en aquests anys es manté proporcional a l’augment 
d’estudiants. 

                                                 
4 No existeixen dades de consum de gas natural per a l’any 2006, de manera que s’han estimat a partir de la 
interpolació entre el consum de l’any anterior i el següent. D’altra banda, el consum de gas natural de 2009 
a la Facultat de Ciències Econòmiques s'ha estimat com el mateix de 2008 perquè les dades de 2009 eren 
també incompletes. Finalment, les lectures de comptadors de 2009 mostren que el consum de Sescelades és 
de 3,5 GWh, molt més gran que els 2,7 GWh que donen els valors de les factures, degut a que el cobrament 
de diversos mesos de 2009 es va fer el febrer de 2010.  



PLA DE MEDI AMBIENT DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

Diagnosi, objectius i línies estratègiques, 2a versió 

Desembre de 2010  17 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2005 2006 2007 2008 2009

M
W

h
/a

n
y

Reus Campus Catalunya Campus Sescelades Altres

 
Figura 2.2. Evolució del consum de gas natural 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades URV 

Nota: Les dades de 2005 tenen una fiabilitat relativa i les de 2006 són el resultat de la interpolació entre les de 
2005 i 2007. 

 

Consum d’energia final i consum d’energia primària 

Amb el càlcul que s’ha explicat en l’apartat de metodologia, es mostra que el consum 
final d’energia augmenta un 33% i el d’energia primària ho fa en un 26%. Aquesta 
diferència radica en l’increment del consum de gas natural, que té un factor d’energia 
primària molt més elevat que el de l’electricitat, de fet, pràcticament iguala la unitat 
d’energia primària a la d’energia final. 

 
Taula 2.3. Consum energètic final total als edificis 

Consum energia final (MWh) 
Agrupacions 

2005 2006 2007 2008 2009 

Variació 
2005-2009 

Reus 2.038 2.687 2.515 2.607 2.408 18% 

Catalunya 2.517 3.348 3.784 4.006 5.505 119% 

Sescelades 10.176 10.693 10.809 11.172 11.878 17% 

Altres 407 853 745 865 372 -9% 

Total d’energia final 15.138 17.581 17.854 18.650 20.162 33% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades URV 
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Figura 2.3. Evolució del consum d’electricitat i gas natural al conjunt dels edificis 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades URV 
 
 
 
 
 

Taula 2.4. Consum d’energia primària als edificis 
Consum energia final (MWh) 

Agrupacions 
2005 2006 2007 2008 2009 

Variació 
2005-2009 

Reus 4.838 6.358 5.659 5.657 5.379 11% 

Catalunya 6.198 7.355 7.545 7.876 11.908 92% 

Sescelades 24.235 25.302 25.284 26.547 27.660 14% 

Altres 1.038 2.170 1.802 2.152 851 -18% 

Total d’energia final 36.308 41.184 40.291 42.232 45.798 26% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades URV 
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Figura 2.4. Evolució del consum d’energia primària al conjunt dels edificis 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades URV 
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Ratis de consum energètic per superfície i per estudiants 

El coneixement de l’àrea ocupada pels edificis universitaris permet obtenir les ràtios de 
consum elèctric i de gas natural per superfície. En el cas de l’electricitat, aquests valors 
s’han reduït degut a un increment més gran de la superfície respecte el consum elèctric. 
En canvi, el consum de gas natural ha crescut més que no ho ha fet la superfície, de 
manera que les ràtios han augmentat. Tanmateix, en el cas del gas natural altra vegada les 
dades s’han de prendre amb precaució per la poca precisió de les dades de consum del 
2005. 

 

Taula 2.5. Consum d’electricitat per superfície als edificis 
Consum per superfície (kWh/any·m

2
) 

Agrupacions 
2005 2006 2007 2008 2009 

Variació 
2005-2009 

Reus 78 - - - 83,7 7% 

Catalunya 111 - - - 128,8 16% 

Sescelades 190 - - - 134,1 -30% 

Altres 66 - - - 47,3 -28% 

Mitjana 139 - - - 120 -13% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades URV 

 

Taula 2.6. Consum de gas natural per superfície als edificis 
Consum per superfície (kWh/any·m

2
) 

Agrupacions 
2005 2006 2007 2008 2009 

Variació 
2005-2009 

Reus 20 - - - 33,2 70% 

Catalunya 19 - - - 62,6 231% 

Sescelades 46 - - - 39,3 -15% 

Altres 7 - - - 15,8 137% 

Mitjana 31 - - - 43 35% 

Font: Elaboració pròpia a partir dades URV 
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Figura 2.5. Evolució de les ràtios de consum d’electricitat i gas natural per 
superfície  
Font: Elaboració pròpia a partir de dades URV 

 

A partir de l’evolució del nombre d’estudiants es poden calcular les ràtios de consum 
d’electricitat i gas natural per estudiant. Destaca la ràtio de consum elèctric de Sescelades, 
amb valors d’entre 1.660-1.920 kWh/any·est. Totes les argupacions han augmentat les 
seves ràtios de consum elèctric al període 2005-2009, amb un increment mitjà del 18%. 
Respecte les ràtios de consum de gas natural per estudiant, han experimentat augments 
importants, com s’ha esmentat, degut a la manca de precisió de les dades de 2005.  La 
tendència d’augment més versemblant és la del període 2007-2009, que se situa en un 
32%. 

Taula 2.7. Consum d’electricitat per estudiant als edificis 
Consum per estudiant (kWh/any·est) 

Agrupacions 
2005 2006 2007 2008 2009 

Variació 
2005-2009 

Reus 524 688 586 570 531 1% 

Catalunya 808 934 838 847 1.125 39% 

Sescelades 1.659 1.761 1.719 1.919 1.920 16% 

Altres 342 658 472 570 390 14% 

Mitjana 1.047 1.185 1.095 1.170 1.237 18% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades URV 
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Taula 2.8. Consum de gas natural per estudiant als edificis 
Consum per estudiant (kWh/any·est) 

Agrupacions 
2005 2006 2007 2008 2009 

Variació 
2005-2009 

Reus 130 176 221 272 211 62% 

Catalunya 137 412 631 683 547 298% 

Sescelades 401 451 486 473 563 40% 

Altres 35 71 98 84 130 275% 

Mitjana 237 331 405 423 438 85% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades URV 
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Figura 2.6. Evolució de les ràtios de consum d’electricitat i gas natural per 
estudiant al conjunt dels edificis 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades URV 

 
2.1.2. Campus de Sescelades 

A la taula següent es poden observar l’evolució dels consums recollits en les factures del 
Campus Sescelades. Pel que fa a l’electricitat s’observa com el seu consum augmenta 
notablement entre maig i setembre, essent atribuïble aquesta causa de forma pràcticament 
exclusiva a la refrigeració de les oficines. El consum elèctric ha augmentat un 9% en 
valor absolut entre els anys 2007 i 2009, en canvi en relació als usuaris i a la superficie ha 
augmentat en menor mesura, al voltant del 6,5%. 



PLA DE MEDI AMBIENT DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

Diagnosi, objectius i línies estratègiques, 2a versió 

Desembre de 2010  23 

Pel que fa al consum de gas natural, cal destacar les puntes hivernals, entre els mesos 
d’octubre i maig, fet que s’explica per la utilització dels sistemes de calefacció. Cal 
destacar que les variables climàtiques condicionen de forma molt important el present 
equipament, ja que el consum va ser molt superior a l’hivern 2008/2009 (fred), que a 
l’hivern 2007/2008 (suau). El consum de gas natural entre els anys 2007 i 2009 ha 
augmentat un 13% en termes absoluts i al voltant d’un 10% en relació a la superfície i als 
usuaris. 

Les ràtios de consum d’energia final l’any 2008 se situen al voltant dels 166,7 
kWh/m2·any i 2.012,6 kWh/usuari·any, molt superiors als observats en el benchmarking 
per a la UPC5, universitat de referència amb unes condicions climàtiques i usos semblants 
als de la URV. 

 
Taula 2.9. Evolució dels consums energètics al campus Sescelades. 

 Electricitat Gas natural 

 2007 2008 2009 
Evolució 

(%) 2007 2008 2009 
Evolució 

(%) 

Consum 
anual (kWh) 

8.427.499 8.961.245 9.185.945 9,0 2.382.895 2.210.883 2.691.781 13,0 

Despesa 
anual (€) 

988.580,0 1.044.662 1.423.406 44,0 88.425,4 98.537,9 114.670,2 29,7 

Consum per 
superfície 
(kWh/m2) 

125,8 133,7 134,1 6,6 35,6 33,0 39,3 10,5 

Consum per 
usuari 
(kWh/usuari) 

1.529,5 1.614,3 1.627,3 6,4 432,5 398,3 484,9 12,1 

Despesa / 
superfície 
(€/m2) 

14,8 15,6 20,8 40,8 1,3 1,5 1,7 26,8 

Despesa / 
usuari 
(€/usuari) 

179,4 188,2 252,2 40,5 16,0 17,8 20,3 26,6 

Tones de 
GEH (t 
CO2/any) 

3.371,0 3.414,2 3.499,8 3,8 443,0 411,0 500,4 13,0 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la URV. 

 

                                                 
5 Valor mitjà de consum anual de la UPC és de 152,4 kWh/m2 i 1.588,9 kWh/estudiant. 
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Figura 2.7. Evolució del consum elèctric mensual facturat els anys 2007, 2008 i 2009.  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la URV. 

 

 

 
Figura 2.8. Evolució del consum de gas natural mensual facturat els anys 2007, 2008 i 2009. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la URV. 
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Cal destacar que en el cas del gas natural s’han detectat una sèrie de períodes de 
facturació amb lectures estimades o sense facturació, que fan que els gràfics mostrats 
anteriorment no siguin del tot precisos.  

En el cas de Sescelades es detecta un consum de comptador més gran que el consum de la 
facturació degut a que el cobrament de desembre de 2009 es va efectuar el febrer de 2010. 
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Figura 2.9. Comparativa dels consum de gas natural mensual 2009 obtingut de la facturació i 
de la lectura de comptadors de Sescelades. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la URV. 

 

Conclusions i principals àrees d’atenció  

En general l’estat del tancaments i el disseny arquitectònic dels edificis és bo, tanmateix 
els ratis de consum d’energia final de l’edifici són molt superiors a la mitjana definida 
recollida pel benchmarking de la UPC. Això pot ser atribuït a la naturalesa tècnica i 
experimental dels estudis realitzats, però també pot suposar l’existència d’oportunitats de 
millora en les instal·lacions i l’ús de l’edifici, ja que l’UPC té eminentment estudis 
experimentals. En aquest sentit cal destacar que els darrers dos estius s’ha treballat en 
tancar la refrigeració en els espais sense ús del campus. 

Cal destacar que hi ha un important consum elèctric atribuïble a la refrigeració, el qual té 
la seva punta en els mesos de menor activitat docent, fet pel que es pot atribuir a la 
biblioteca, al PDI i al PAS. 

Així, cal prendre com a principals àrees d’atenció: 
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• La fixació de temperatures de consigna de 21ºC al hivern i 26ºC a l’estiu. 

• La limitació els rangs d’operació dels usuaris. 

• La conscienciació dels usuaris. 

• La millora energètica d’equips de clima quan s’hagin de substituir. 

• La millora de les proteccions solars dels envidraments. 

• La millora de l’eficiència dels sistemes d’il·luminació interior. 

• La millora de l’eficiència dels sistemes d’il·luminació exterior. 

• L’optimització del consum d’aigua 

 
2.1.3. Campus Catalunya 

A la taula següent es poden observar l’evolució dels consums de les factures del Campus 
Catalunya. Pel que fa a l’electricitat s’observa com el seu consum era relativament estable 
fins a l’inici del curs escolar 2008/2009, quan es va posar en funcionalment l’EUI i el 
CRAI. En conjunt, el consum elèctric ha augmentat més d’un 193%, encara que el 
consum per superfície únicament ho ha fet un 22%. Una altre factor a tenir en compte és 
que la climatització en els edificis de l’any 2000 es realitza per mitjà de gas natural, 
mentre que en les edificacions noves les instal·lacions són totalment elèctriques. Aquesta 
fet explica la constància del consum elèctric de l’any 2007 i les puntes de consum estival 
l’any 2009. Cal remarcar que les puntes de consum estival corresponen als mesos de juliol 
i setembre, pel que són atribuïbles al consum conjunt del CRAI i, sobretot, de les oficines 
del PDI. 

Pel que fa al consum de gas natural cal destacar les puntes, tant hivernals com estivals, de 
l’any 2008, fet que s’explica perquè tant la refrigeració com calefacció es realitza per 
mitjà de gas natural. Una dada que no presenta explicació és la punta de consum del més 
de setembre de l’any 2009, fet que fa pensar en un error en les dades de facturació. El 
consum de gas natural entre els anys 2007 i 2009 ha augmentat un 45%, tanmateix el 
consum per unitat de superfície ha disminuït en més d’un 39%, fet que s’explica pel molt 
menor us del gas natural en els edificis de l’any 2008. 

El consum total d’energia final l’any 2009 se situa al voltant dels 187,1 kWh/m2 i 2.463,3 
kWh/usuari, fet que representa un valor molt superior al valor de referència de la UPC6. 

 

 

                                                 
6 El valor estàndard de consum anual de la UPC és de 152,4 kWh/m2 i 1.588,9 kWh/estudiant. 
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Taula 2.10. Evolució dels consums energètics del Campus Catalunya. 

 Electricitat Gas natural 

 2007 2008 2009 
Evolució 

(%) 2007 2008 2009 
Evolució 

(%) 

Consum 
anual (kWh) 

959.981 1.047.492 2.813.529 193,1 1.001.105 1.051.553 1.451.774 45,0 

Despesa 
anual (€) 

105.154,5 122.374,3 363.271,8 245,5 37.464,3 44.684,3 63.736,3 70,1 

Consum per 
superfície 
(kWh/m2) 

101,1 110,3 123,4 22,1 105,4 110,7 63,7 -39,6 

Consum per 
usuari 
(kWh/usuari) 

726,2 766,8 1.400,5 92,9 757,3 769,8 1.062,8 40,3 

Despesa / 
superfície 
(€/m2) 

11,1 12,9 15,9 43,9 3,9 4,7 2,8 -29,1 

Despesa / 
usuari 
(€/usuari) 

79,5 89,6 180,8 127,3 28,3 32,7 31,7 11,9 

Tones de 
GEH 
(Tn/any) 

384,0 399,1 1.072,0 179,2 186,1 195,5 269,9 45,0 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la URV. 
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Figura 2.10. Evolució del consum elèctric mensual facturats els anys 2007, 2008 i 2009. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la URV. 

 
Figura 2.11. Evolució del consum mensual de gas natural facturat els anys 2007, 2008 i 2009. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la URV. 
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En el cas del Campus Catalunya es detecta un perfil del consum de comptador molt 
diferent del de consum de la facturació degut al cobrament de diferents lectures estimades 
a l’estiu i d’una lectura anòmala al setembre. 
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Figura 2.12. Comparativa dels consum de gas natural mensual 2009 obtingut de la facturació 
i de la lectura de comptadors del Campus Catalunya. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la URV. 

 

 

Conclusions i principals àrees d’atenció  

El disseny arquitectònic dels edificis i de les proteccions solars no és el més adequat, fet 
pel que els ratis de consum de l’edifici són molt superiors als de referència de la UPC.  

Hi ha un important augment del consum elèctric, que pràcticament es multiplica per tres, 
degut al sistema de climatització tipus bomba de calor amb VRV instal·lat als edificis 
construïts l’any 2008 i a l’augment en el nombre d’equips de climatització, ja que ara els 
aularis en disposen. Això significa que el consum dels nous edificis és molt superior als 
dels edificis construïts l’any 2000. Aquest augment de consum elèctric no es pot explicar 
únicament pel sistema de climatització emprat, la major superfície i l’absència de 
proteccions solars en els nous edificis, sinó que s’intueix una ús ineficient del sistema de 
refrigeració en les zones de departaments, car les aules tenen poc ús en els mesos de juliol 
i setembre. També s’observa que les temperatures de consigna són excessivament baixes 
per als mesos estivals. Per tant, hi ha múltiples oportunitats de millora en la protecció 
solar de les façanes i l’ús de l’edifici. 



PLA DE MEDI AMBIENT DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

Diagnosi, objectius i línies estratègiques, 2a versió 

Desembre de 2010  30 

Així, cal tenir com a principals àrees d’atenció: 

• La fixació de temperatures de consigna de 21ºC al hivern i 26ºC a l’estiu, i els 
rangs d’operació dels usuaris. 

• La conscienciació dels usuaris. 

• La protecció solar de les finestres. 

• La millora de l’eficiència dels sistemes d’il·luminació interior. 

• La millora de l’eficiència dels sistemes d’il·luminació interior. 

• L’optimització del consum d’aigua 

 

 
2.1.4. Campus de Bellissens 

A la taula següent es poden observar l’evolució dels consums al Campus. Pel que fa a 
l’electricitat s’observa com el seu consum és força estable, amb pics de consum pocs 
significatius al mesos estivals dels anys 2007 i 2008. Les dades de l’any 2009 no 
presenten les mateixa estabilitat, fet que segurament és atribuïble a la manca de precisió 
en les lectures realitzades més que en el comportament energètic de l’edifici.  El consum 
elèctric anual en el període 2007-2009 s’ha reduït un 3,2 % en termes absoluts i un 4,6% 
en relació als usuaris. 

Es pot concloure doncs, que tot i que la configuració arquitectònica de l’edifici no és la 
més apropiada, el sistema de refrigeració no suposa una sobreconsum destacable per a 
l’edifici, fet que indica una bona gestió i un bon us d’aquest. 

Pel que fa al consum de gas natural cal destacar les puntes hivernals, entre els mesos 
d’octubre i maig, fet que s’explica per la utilització dels sistemes de calefacció. En aquest 
cas cal destacar que les variables climàtiques condicionen lleugerament el consum de gas 
natural en el present edifici. Degut a que no es disposen de dades de gas natural del mes 
de desembre de l’any 2009, l’evolució dels consums s’ha realitzat entre els anys 2007 i 
2008. Així, el consum de gas natural entre els anys 2007 i 2008 ha augmentat un 6,6% en 
termes absoluts i un 2,5% en relació als usuaris. 

El consum total d’energia final l’any 2008 se situa al voltant dels 114,2 kWh/m2 i 549,4 
kWh/usuari fet que representa un valor inferior als de referència de la UPC7. 

 

 

                                                 
7 Valor mitjà de consum anual a la UPC és de 152,4 kWh/m2 i 1.588,9 kWh/estudiant. 
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Taula 2.11. Evolució dels consums energètics del Campus de Bellissens. 

 Electricitat Gas natural 

 2007 2008 2009 

Evolució 
2007-
2009 
(%) 2007 2008 2009 

Evolució 
2007-
2008 
(%) 

Consum 
anual (kWh) 

701.521,0 720.226,0 678.849,0 -3,2 453.403,0 483.546,0 155.152,0 6,6 

Despesa 
anual (€) 

91.571,5 100.231,4 108.698,5 18,7 17.202,3 20.976,1 7.960,3 21,9 

Consum / 
sostre 
(kWh/m2) 

66,6 68,3 64,4 -3,2 43,0 45,9 14,7 6,6 

Consum/ 
usuari 
(kWh/u) 

333,1 328,7 317,8 -4,6 215,3 220,7 70,8 2,5 

Despesa / 
sostre (€/m2) 

8,7 9,5 10,3 18,7 1,6 2,0 0,8 21,9 

Despesa / 
usuari (€/u) 

43,5 45,7 50,9 17,0 8,2 9,6 3,7 17,2 

Tones GEH 
(Tn/any) 

280,6 274,4 258,6 -7,8 84,3 89,9 28,8 6,6 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la URV. 
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Figura 2.12. Evolució del consum mensual d’electricitat facturada els anys 2007, 2008 i 2009. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la URV. 

 

 

 
Figura 2.13. Evolució del consum mensual de gas natural facturat els anys 2007, 2008 i 2009. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la URV. 
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Malauradament, en el cas del Campus Bellissens no hi ha dades utilitzables del consum 
de comptador per comparar amb la facturació, per tant no es pot analitzar. 

De tota manera, sí que existeixen dades de la Facultat de Medecina i es pot veure com les 
factures entregades són força fidels a les lectures de comptador, excepte el desembre de 
2009.  

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

G
en

Feb
r

M
ar A

br

M
ai
g

Ju
ny

Ju
lio

l

A
go

st S
et

O
ct

N
ov

D
es

C
o

n
s
u

m
 g

a
s
 (

k
W

h
/m

e
s
)

factures

comptadors

 
Figura 2.14. Comparativa dels consum de gas natural mensual 2009 obtingut de la facturació 
i de la lectura de comptadors de Reus. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la URV. 

 

 

Conclusions i principals àrees d’atenció  

Tot i que l’aïllament dels tancaments i la configuració arquitectònica de l’edifici no és la 
més adequada, l’edifici presenta una eficiència superior a la mitjana definida en el 
benchmarking realitzat en d’altres universitats d’àmbit mediterrani. Per tant es conclou 
que la gestió energètica i la utilització del centre és molt bona, fet atribuïble a la tasca del 
cap de manteniment que exerceix funcions de gestor energètic. En els darrers anys també 
s’han fet inversions en eficiència energètica. 

Com a tot edifici universitari, hi ha un important consum elèctric atribuïble a la 
climatització de l’edifici, el qual te la seva punta en els mesos hivernals. 

Així, cal prendre com a principals àrees d’atenció: 

• La limitació els rangs d’operació dels usuaris. 



PLA DE MEDI AMBIENT DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

Diagnosi, objectius i línies estratègiques, 2a versió 

Desembre de 2010  34 

• La millora dels tancaments envidrats. 

• La millora de les proteccions solars de les vidrieres. 

• La millora de l’eficiència dels sistemes d’il·luminació interior. 

• La millora de l’eficiència dels sistemes d’il·luminació interior. 

• L’optimització del consum d’aigua 

 

 
2.1.5. Conclusions 

Tal com s’ha constatat en la pràctica d’altres universitats i en alguna tesis doctoral8, els 
factors que intervenen en el consum energètic dels edificis universitaris són tres:  

• L’estructura arquitectònica dels edificis: orientació, configuració de l’envolvent, 
tancaments, qualitat acabats, etc.  

• Les instal·lacions energètiques: climatització, il·luminació, càrregues internes, etc. 

• La gestió de l’edifici i del comportament dels usuaris.  

Aquests tres factors incideixen de manera més o menys equivalent a parts iguals en el 
consum, és a dir, una tercera part cadascun d’ells. Tanmateix, aquest últim és sobre el què 
es pot incidir més fàcilment, ja que intervenir sobre l’estructura arquitectònica o sobre les 
instal·lacions dels edificis requereix inversions molt grans en la majoria de casos.  

Els consums mitjans d’energia final per superfície del global de la URV pel 2009 són més 
grans que alguns dels valors de referència de les universitats analitzades en el 
Benchmarking (vegeu apartat 3.4 i taula 2.12). És a dir, malgrat que en els darrers anys 
s’han realitzat millores en eficiència energètica (vegeu taula 2.13), existeix un ampli 
ventall de millora en estalvi energètic a la URV, millora que ha d’anar encaminades als 
tres nivells d’actuació esmentats a l’inici de l’apartat: edifici, instal·lacions energètiques i 
usuaris.  

Si s’analitzen com estan posicionats els diferents campus analitzats en les visites 
d’avaluació energètica respecte a les universitats valorades (vegeu taula 2.13) s’observa 
que el Campus de Bellissens té uns consums que estan per sota dels valors de la UPC i la 
UAB i per sobre dels valors de la Universitat de Santiago. En canvi, tant els Campus de 
Sescelades com el Campus Catalunya es troben força per sobre dels consums energètics 
de referència, especialment el Campus de Catalunya. 

                                                 
8 En concret: LÓPEZ, F. (2006). Sobre el uso y la gestión como los factores principales que determinan el 
consumo de energía en la edificación. Una aportación para reducir el impacto ambiental de los edificios. 
Tesis doctoral dirigida per CUCHÍ, A. ETSAV-UPC.  
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Taula 2.12. Consums d’energia final per superfície a la URV i als seus 
campus respecte a d’altres universitats. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de les diferents universitats (2009) 

 

 

Els altres treballs d’avaluació energètica han permès detectar els àmbits de millora per a 
cada campus, arribant a les conclusions següents: 

• Campus Sescelades. Presenta uns consums elevats, en part aquest fet pot ser 
degut a que presenta una part d’estudis experimentals més elevada que els campus 
de Bellissens, però tanmateix la UPC també té aquesta tipologia d’activitat i els 
consums unitaris per superfície són més baixos. Així doncs, els principals factors 
que expliquen el seu elevat consum són: 

o Els consums per il·luminació dels exteriors i espais comuns, ja que la 
majoria es fan amb tecnologies poc eficients (halogenurs i vapor de 
mercuri) i estan mal dissenyats; per exemple, il·luminen sostres molt alts 
en comptes d’il·luminar directament a terra (en l’última reunió de la 
Comissió de política ambiental es va informar que es procediria a canviar 
algunes zones d’aquesta il·luminació per lluminàries més eficients i més 
directes). 

o La zona de despatxos de la Facultat de Química, a diferència de les façanes 
S i E de la resta d’edificis, no compta amb sistemes de protecció solar, raó 
per la qual la demanda energètica per refrigeració és molt elevada. 

Consum d’energia final 

Universitats Consum d’energia 
elèctrica per 

superfície 
 (kWh/m

2
)  

Consum d’energia  
provinent de GN per 

superfície 
 (kWh/m

2
)  

Consum 
d’energia  
final per 

superfície 
 (kWh/m

2
) 

UPC 108,9 43,5 152,4 

UAB 98,8 65,2 164,0 

USC 35,9 64,4 100,3 

URV (mitjana) 120,3 42,6 162,9 

Campus de la 
URV 

   

Campus de 
Sescelades 

134,1 39,3 173,4 

Campus 
Catalunya 

123,4 63,7 187,1 

Campus de 
Bellissens 

64,4 45,9 110,3 
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o La calefacció està sectoritzada per zones, però no en funció de l’orientació, 
sinó per les càrregues tèrmiques generals, fet que provoca desequilibris 
importants entre locals de diferent orientació en moments de forta radiació 
solar i això genera situacions ineficients com aules amb la calefacció en 
funcionament que han de tenir la finestra oberta. 

o Alguns dels aparells de climatització són antics i poc eficients. 

o En l’edifici nou de la Facultat de Químiques no hi ha software de gestió 
tècnica centralitzada (GTC) pel control dels consums energètics. 

o No hi ha aules especialitzades pels ordinadors que han de funcionar 
contínuament perquè formen part de projectes d’investigació; això ha 
comportat la instal·lació d’aparells de climatització individuals, cosa que 
conforma un conjunt necessàriament poc eficient. 

o Els usuaris no estan acostumats a gestionar òptimament les temperatures 
de consigna de la climatització ni l’encesa i apagada de l’enllumenat i del 
clima.  

• Campus Catalunya. El seu consum és el més elevat dels tres campus, tot i que 
s’hi realitzen pràcticament el mateix tipus de tasques docents que a Bellissens. 
Addicionalment s’ha observat que l’ampliació del 2009 ha comportat un 
increment de consum superior a l’increment de superfície, és a dir, la superfície de 
nova edificació consumeixen més energia. Les principals causes d’aquest consum 
excessiu al Campus Catalunya són: 

o Els nous edificis presenten demandes energètiques fins ara no presents a la 
Universitat, com la refrigeració de les aules. Addicionalment, els aparells 
de VRV no són els més eficients del mercat i a més no es regula bé el seu 
control de la humitat relativa, fet que n’accentua el consum. 

o Les façanes a S estan completament desprotegides de la radiació solar, raó 
per la qual la demanda energètica per refrigeració és molt elevada. Les 
puntes de consum, en contra del que es podria esperar, es donen el mes de 
juliol. 

o Els usuaris no estan acostumats a gestionar òptimament les temperatures 
de consigna de la climatització ni l’encesa i apagada de l’enllumenat i del 
clima.  

o La il·luminació de les passarel·les és indirecta. 

• Campus de Bellissens. Presenta els consums més baixos dels campus analitzats. 
En part aquest fet pot ser degut a la tipologia dels estudis que s’imparteixien, amb 
poca experimentació i per tant pocs laboratoris. Tanmateix, en principi el 
principals factors que incideixen en contenir el seu consum són: 
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o La presència d’un responsable de manteniment que desenvolupa tasques de 
gestor energètic, posant molta atenció a les temperatures de consigna i a 
les estratègies d’estalvi. Aquest responsable energètic ha interelacionat 
satisfactòriament amb la direcció del centre en aquest tema, de manera que 
ha aconseguit involucrar-los en les propostes d’estalvi. 

o La inversió en eficiència energètica dels darrers dos anys.  

o La no presència de sistema de climatització a les aules.  

En definitiva, als campus de Sescelades i Catalunya existeix un elevat marge de millora a 
l’hora d’estalviar energia. Com que es tracta d’edificis ja construïts, en alguns casos 
recentment, l’àmbit prioritari en què actuar és la gestió de l’edifici i, en menor mesura, la 
millora de l’eficiència de les instal·lacions. El campus de Bellissens posa de manifest que 
el marge de millora que permet un ús òptim de l’edifici és significatiu. 

Quant a les instal·lacions, cal assenyalar que ja s’han fet inversions importants per 
estalviar energia a diferents centres i campus, a proposta d’Agefred, l’empresa que porta 
el manteniment extern dels campus. La taula següent en fa una relació detallada.  

 
Taula 2.13. Actuacions realitzades de millora energètica en edificis fins el novembre de 2009. 

Mesura Ubicació Estalvi previst 

Canvi de làmpades FQ i FE 34.329 kWh/any 

Gestió d’enllumenat de l’edifici E EETSE i EETSEQ 16.125 kWh/any 

Unió de sistemes de climatització FE, FQ i SRCiT 26.540 kWh/any 

Unió de sistemes de climatització FCEE i Mas Vila 22.500 kWh/any 

Unió de sistemes de climatització EUTiO 14.880 kWh/any 

Unió de sistemes de climatització FMCS 109.000 kWh/any 

Actuacions varies FCEE 214.000 kWh/any 

Font: Agefred 
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2.2. Cicle de l’aigua 

 
2.2.1. Consum d’aigua 

El consum d’aigua a la URV, tant en xifres absolutes com en ràtios per superfície i 
estudiant, es mostra a les taules i figures següents. Com es pot observar el consum 
augmenta significativament amb l’augment de superfície que hi ha hagut l’any 2009.  

Taula 2.14. Consum d’aigua
9 

Consum d'aigua (m
3
) 

Agrupacions 
2005 2006 2007 2008 2009 

Variació 
2005-2009 

Reus 8.646 10.837 12.513 11.778 12.989 50% 

Catalunya 20.456 26.832 19.021 17.325 18.932 -7% 

Sescelades 15.168 17.162 21.650 21.255 27.072 78% 

Altres 12.579 1.778 3.085 3.037 968 -92% 

Total 56.849 56.609 56.269 53.395 59.961 5% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades URV 
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Figura 2.15. Evolució del consum d’aigua 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades URV 

                                                 
9 La reducció en el consum de 2005 a 2006 a l’agrupació “altres” és deguda a què les instal·lacions 
esportives Sant Jordi queden foren d’ús. 
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Taula 2.15. Consum d’aigua per estudiant 

Consum d'aigua per estudiant (m
3
/est) 

Agrupacions 
2005 2006 2007 2008 2009 

Variació 
2005-2009 

Reus 2,8 3,5 4,0 3,8 4,0 44% 

Catalunya 7,7 10,8 7,4 6,6 5,8 -25% 

Sescelades 3,1 3,6 4,4 4,6 5,7 84% 

Altres 11,6 1,5 2,4 2,3 1,4 -88% 

Promig 4,8 4,9 4,7 4,6 5,0 3% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades URV 

 

Taula 2.16. Consum d’aigua per superfície
10

 

Consum d'aigua per superfície (m
3
/m

2
) 

Agrupacions 
2005 2006 2007 2008 2009 

Variació 
2005-2009 

Reus 0,42 - - - 0,63 52% 

Catalunya 1,06 - - - 0,66 -38% 

Sescelades 0,35 - - - 0,40 12% 

Altres 2,24 - - - 0,16 -93% 

Promig 0,64 - - - 0,48 -24% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades URV 
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Figura 2.16. Consum d’aigua per estudiant i per superfície 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades URV. 

                                                 
10 No es disposa de les dades de superfície de 2006, 2007 i 2008 
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Existeix un marge de millora en eficiència en el consum d'aigua, especialment en el les 
agrupacions Catalunya i Reus, que presenten els consums per superfície més elevats: 0,66 
i 063 m3/m2 respectivament.  

 
2.2.2. Consum energètic associat al consum d’aigua 

El consum d’aigua potable comporta un consum d’energia en el transport, en el seu 
tractament per a fer-la potable i, un cop consumida, en llur depuració. 

L’aigua de consum de la Universitat Rovira i Virgili és proporcionada pel Consorci 
d'Aigües de Tarragona (CAT). El consum energètic associat al seu transport i tractament 
és de 0,794 kWh/m3. 

 
Taula 2.17. Consum d’energia associat a la potabilització 

Consum d'energia per potabiltzació (kWh) 
Agrupacions 

2005 2006 2007 2008 2009 

Variació 
2005-2009 

Reus 6.865 8.605 9.935 9.352 10.313 + 50% 

Catalunya 16.242 21.305 15.103 13.756 15.032 - 7% 

Sescelades 12.043 13.627 17.190 16.876 21.495 + 78% 

Altres 9.988 1.412 2.449 2.411 769 - 92% 

Total 45.138 44.948 44.678 42.396 47.609 + 5% 

Font: Elaboració pròpia 

El consum energètic en la fase de depuració de les aigües residuals varia en funció del 
tipus de tractament. 

 
Taula 2.18. Consum energètic associat al tractament de les aigües residuals segons EDAR 

Tipus de tractament de les aigües residuals Consum associat (kWh/m
3
) 

Tarragona Físico-químic Biològic 0,12 0,54 0,66 

Reus Físico-químic Biològic 0,12 0,54 0,66 

Vilaseca Físico-químic Biològic amb tractament terciari 0,12 0,42 0,54 

Terres Ebre Físico-químic Biològic 0,12 0,54 0,66 

Font: Elaboració pròpia 

 

A partir d’aquests valors, s’estableix el consum energètic associat a la depuració de les 
aigües residuals de la Universitat 
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Taula 2.19. Consum d’energia associat a la depuració 

Consum d'energia per depuració (kWh) 
Agrupacions 

2005 2006 2007 2008 2009 

Variació 
2005-2009 

Reus 5.706 7.152 8.259 7.773 8.573 + 50% 

Catalunya 13.501 17.709 12.554 11.435 12.495 - 7% 

Sescelades 10.011 11.327 14.289 14.028 17.868 + 78% 

Altres 8.302 1.173 2.036 2.004 639 - 92% 

Total 37.520 37.362 37.138 35.241 39.574 + 5% 

Font: Elaboració pròpia 

 

Finalment, efectuant la suma de les dues taules anteriors s’obté el consum energètic  total 
associat al consum d’aigua. 

 
Taula 2.20. Consum d’energia associat al consum d’aigua 

Consum d'energia total (kWh) 
Agrupacions 

2005 2006 2007 2008 2009 

Variació 
2005-2009 

Reus 12.571 15.757 18.194 17.125 18.886 + 50% 

Catalunya 29.743 39.014 27.657 25.191 27.527 - 7% 

Sescelades 22.054 24.954 31.479 30.905 39.363 + 78% 

Altres 18.290 2.585 4.486 4.416 1.407 - 92% 

Total 82.658 82.309 81.815 77.636 87.183 + 5% 

Font: Elaboració pròpia 
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Figura 2.17. Evolució del consum d’energia  associat al consum d’aigua 
Font: Elaboració pròpia 
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2.3. Consum energètic associat a la mobilitat 

2.3.1. Comunitat universitària 

L’any 2009 s’ha encarregat una enquesta específica en que s’ha analitzat els principals 
factors que defineixen la mobilitat dels usuaris de la Universitat, a partir dels quals s’ha 
pogut calcular el consum associat a la mobilitat de la comunitat universitària. L’enquesta, 
realitzada per APG Territorial, va servir de base per a redactar posteriorment el Pla de 
Mobilitat de la URV. 

Només es tenen dades de 2009, per tant no s’ha pogut determinar el consum energètic (ni 
les emissions corresponents) associats a la mobilitat de la comunitat universitària per a 
l’any 2005. Tanmateix, s’han estimat les emissions de la mobilitat per a l’any 2005 a 
partir de l’evolució del nombre d’estudiants. 

Val a dir també que la classificació de les agrupacions emprada a l’enquesta difereix de la 
que s’ha utilitzat per al consum energètic dels edificis i l’associat al cicle de l’aigua. 

Aquests càlculs s’han realitzat amb l’ajuda de l’eina informàtica AMBIMOB del DMAH, 
que comptabilitza tant el consum energètic com les emissions associades a la mobilitat. 
Aquesta eina necessita la distribució del parc automobilístic. Com que l’enquesta no conté 
aquesta dada, s’ha utilitzat la distribució mitjana catalana. Finalment, l’AMBIMOB també 
necessita conèixer les velocitats mitjanes de desplaçament, com que tampoc es faciliten 
en l’enquesta, s’han estimat que un 33% dels trajectes es fa a 25 km/h, un 33% a 50 i un 
33% a 75 km/h. 

Només s’ha tingut en compte el consum energètic del transport privat (automòbil i 
motocicleta), ja que, d’una banda, es desconeix l’ocupació mitjana en el transport públic, 
tant en el cas de l’autobús com en el del tren, i no hi ha consum energètic en el cas dels 
desplaçaments a peu i amb bicicleta. 

Les següents taules mostren el consum energètic de la mobilitat segons carburant i mode 
de transport, en tep (tones equivalents de petroli) i en kWh11. 

El consum energètic de la mobilitat representa 3,75 vegades el consum energètic final 
dels edificis universitaris (1,65 cops el consum energètic primari). Aquesta xifra indica la 
magnitud del consum del sistema de mobilitat, que en 4 dels cinc campus analitzats té el 
vehicle privat com a principal mode utilitzat, arribant a xifres del 69% i 66% 
respectivament a Bellissens i Vila-Seca (vegeu taula 2.25). 
 

 

 

 

                                                 
11 1 tep = 11.680 kWh. 
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Taula 2.21. Consum energètic (tep) degut a la mobilitat de la comunitat universitària, segons 
carburant  

Carburant 
Reus 

Centre 
Bellissens 

Tarragona 
Centre 

Campus 
Sescelades 

Vila-seca Total 

Benzina 118 203 557 2.781 36 3.696 

Gasoil 86 155 421 2.107 28 2.796 

Biodièsel 0 1 2 11 0 14 

Total 204 359 980 4.899 64 6.507 

Font: Elaboració pròpia. 

Nota: Tarragona Centre equival a Campus Catalunya de la resta del Pla, en aquest cas s’ha cregut oportú mantenir la 
mateixa nomenclatura utilitzada en l’enquesta original. 

Taula 2.22. Consum energètic (tep) degut a la mobilitat de la comunitat universitària, segons 
mode de transport  

Mode de 
transport 

Reus 
Centre 

Bellissens 
Tarragona 

Centre 
Campus 

Sescelades 
Vila-seca Total 

Automòbils 199 358 974 4.825 64 6.420 

Motocicletes 6 1 7 74 0 87 

Total 204 359 980 4.899 64 6.507 

Font: Elaboració pròpia 

Taula 2.23. Consum energètic (kWh) degut a la mobilitat de la comunitat universitària, segons 
carburant  

Carburant 
Reus 

Centre 
Bellissens 

Tarragona 
Centre 

Campus 
Sescelades 

Vila-seca Total 

Benzina 1.373.038 2.364.263 6.482.911 32.345.240 422.169 42.987.620 

Gasoil 999.599 1.797.882 4.894.137 24.506.969 322.500 32.521.085 

Biodièsel 5.117 9.188 24.888 122.348 1.628 163.169 

Total 2.377.754 4.171.332 11.401.936 56.974.556 746.297 75.671.874 

Font: Elaboració pròpia 

Taula 2.24. Consum energètic (kWh) degut a la mobilitat de la comunitat universitària, segons 
mode de transport  

Mode de 
transport 

Reus 
Centre 

Bellissens 
Tarragona 

Centre 
Campus 

Sescelades 
Vila-seca Total 

Automòbils 2.313.207 4.160.749 11.326.341 56.116.029 746.181 74.662.507 

Motocicletes 64.430 10.583 75.595 858.410 0 1.009.019 

Total 2.377.637 4.171.332 11.401.936 56.974.440 746.181 75.671.525 

Font: Elaboració pròpia 
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Taula 2.25. Distribució modal dels desplaçaments als campus analitzats a l’enquesta de mobilitat 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’APG Territorial 
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2.3.2. Flota pròpia de la Universitat 

El carburant utilitzat per la flota pròpia de la Universitat és el gasoil. S’han facilitat les 
dades de consum anual d’aquest combustible, excepte per a l’any 2006, de manera que les 
dades per aquest any són estimades a partir de la interpolació entre l’any anterior i el 
següent. L’explicació de l’augment del consum els anys 2008 i 2009 no es deu a un 
increment del nombre de vehicles, sinó a l’increment de rutes de correu intern 
(concretament les que van al campus de les Terres de l’Ebre). 

El consum de la flota pròpia de la Universitat és, com es pot observar, comparativament 
molt inferior al del conjunt de la comunitat universitària. Aquest fet no ha de desanimar 
una aposta decidida per la reducció d’emissions en aquest àmbit, no tant pel valor de la 
reducció d’emissions en sí, sinó pel fet que pot, i ha de suposar, un instrument que 
augmenti la visibilitat de l’aposta que està duent a terme la URV per a la sostenibilitat. 
 

Taula 2.26. Consum de gasoil per la flota pròpia de la URV 

Consum 
Any 

litres tones tep kWh 

2005 1.725 1,466 1,481 17.219 

2006 1.720 1,462 1,476 17.170 

2007 1.715 1,458 1,472 17.122 

2008 2.155 1,832 1,850 21.520 

2009 2.557 2,173 2,195 25.529 

Font: URV 
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Figura 2.18. Evolució consum de gasoil per la flota pròpia de la URV 
Font: URV 
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2.4. Residus 

2.4.1. Residus municipals 

Actualment la gestió els residus de la URV assimilables als residus municipals es recullen 
majoritàriament mitjançant els cicles de recollida municipals de cada un dels municipis 
on hi ha ubicats els campus. Aquest fet impossibilita tenir dades segregades de la 
producció específica de la URV d’aquest tipus de residus, ni de l’impacte que això genera 
en emissions per transport i emissions per tractament. 

De les quatre principals fraccions que es generen, paper, fracció orgànica, envasos i vidre, 
s’ha estimat amb els responsables de l’empresa que recull els residus de la URV, Fomento 
de construcciones y contratas (FCC), que el 90% és paper. Tanmateix actualment a les 
aules i oficines hi ha pràcticament el mateix nombre de contenidors per a recollir el rebuig 
que per a recollir segregadament el paper. 

Pel que fa a la fracció orgànica dels residus, no existeix cap tipus de control sobre si els 
restaurants de la Universitat la recullen segregadament, i en tot cas ho fan utilitzant els 
canals implementats pels diferents municipis. 

Existeix un punt verd a l’interior del Campus de Sescelades amb un contenidor per paper, 
un per vidre i un per envasos, aquesta experiència es vol exportar als Campus de 
Catalunya, Bellissens i Terres de l’Ebre. 

Malgrat la manca de dades que dificulta un anàlisi detallat de la situació actual, si que han 
emergit una sèrie de punts a millorar, per minimitzar l’impacte en la generació i gestió 
dels residus municipals de la URV: 

• Actualment la disposició i nombre dels contenidors als aularis i oficines no 
prioritza la recollida selectiva de la principal fracció de residus que es 
genera a la URV, el paper. 

• No s’han generalitzat els processos i protocols per a intentar disminuir la 
quantitat de paper generada, ara aïlladament  alguns serveis de la URV 
imprimeixen en doble cara, etc. 

• Actualment no hi ha cap control si els restaurants de la UV estan fent la 
recollida orgànica de la fracció orgànica, i tampoc hi ha cap sistema de 
tractament intern en forma de compostador.  

 

2.4.2. Residus especials 

La URV genera una sèrie de residus especials derivats dels seus estudis tècnics i 
científics. Aquests residus actualment es gestionen de manera satisfactòria segons la 
normativa vigent a través de la Unitat de Gestió Ambiental i Radioisòtops del Servei de 
Recursos Científics i Tècnics. Aquesta Unitat genera diferents documents interns per 
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estandarditzar la recollida dels diferents tipus de residus especials en els diferents 
departaments, com p.ex.: 

• Recollida selectiva de residus tòxics generats en petites quantitats (RTPQ) en els 
laboratoris de la URV.  

• Procediment operatiu PNT-PG05-UGAR-FQ-01 per a la gestió dels residus 
químics. 

Aquests documents procedimentals estableixen la classificació dels diferents residus 
(vegeu figura 2.19), les normes per la recollida i l’etiquetatge (vegeu figura 2.20) i els 
responsables. 

 

GRUP NOM GENÈRIC CODI COLOR 
1 Dissolvents halogenats Taronja 
2 Dissolvents no halogenats Verd 
3 Solucions aquoses Blau 
4 Àcids Vermell 
5 Olis Marró 
6 Sòlids Groc 
7 Especials/Particulars Morat 

  
Figura 2.19. Classificació dels residus tòxics generats en petites quantitats 
(RTPQ). 

Font: URV 

 

Figura 2.20. Model d’etiqueta per als residus tòxics generats en 
petites quantitats RTPQ 

Font: URV 
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L’evolució en els darrers dels cinc anys de la generació de residus especials reflecteix el 
creixement i consolidació de la URV en les carreres tècniques i científiques, especialment 
les químiques (veure taula 2.27). 

 
Taula 2.27. Evolució de la recollida de residus especials en el període 2005-2009 

Concepte 2005 2006 2007 2008 2009 

Quantitat 
recollida (kg) 

5.369 7.474 8.541 9.767 9.310 

Nombre de 
retirades 

7 3 3 5 7 

Ratio €/kg 2,5 2,1 2,1 2,2 2,2 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’URV 

La gestió dels residus especials a la URV compta amb una dilatada experiència i no 
presenta problemàtiques a solucionar en el marc del present Pla de Medi Ambient, més 
enllà de consolidar-la i mantenir-ne l’excel·lència. 

 

2.5. Altres 

2.5.1. Política d’adquisicions de la URV 

La contractació de béns i serveis a la URV a través d’expedients de contractació és 
responsabilitat principalment de la Oficina de contractació i compres. En els darrers anys 
s’ha desenvolupat una tasca d’ambientalització en l’adquisició de béns i serveis que ha 
tingut un èxit considerable sobretot en el paper, un dels principals consums de la URV. 
En aquest àmbit s’ha aconseguit que es consumeixi sempre paper certificat FSC, ja que és 
el que els departaments poden sol·licitar per defecte. Així mateix, s’ha condicionat per 
plec de condicions el servei de copisteria per promocionar l’ús de paper FSC, paper 
reciclat i impressió a doble cara. 

Tanmateix, aquesta ambientalització de plecs no es fa de manera sistemàtica, ja que no és 
un criteri transversal en totes les adquisicions i serveis de la Universitat (restauració 
adquisició de vehicles, materials comunicatius com les carpetes, productes de neteja, 
etc.). Per tant en aquest àmbit també existeix un marge de millora significatiu i pot ser un 
dels elements claus de l’ambientalització de la Universitat. 

Finalment cal destacar que actualment s’està redactant el plec de condicions per a la 
contractació del subministrament d’energia i s’està disposat a incloure la condició que el 
subministrador garanteixi que un 15% d’energia provinent d’energia renovable o de 
cogeneració d’alta eficiència. Aquest fet es valora molt positivament perquè disminuirà el 
consum de kWh d’energia primària per kWh d’energia elèctrica combinada, i també 
disminuirà l’impacte en carboni del consum energètic de la URV.  
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2.5.2. Gestió del verd 

La URV té en el seus campus diferents àrees enjardinades. La principal superfície de verd 
es troba al Campus de Sescelades (veure taula 2.28).  

Les tipologies del verd a la URV varien substancialment, des de les zones de gespa amb 
pollancres, com el del Campus de Bellissens (veure figura 2.21). fins a les zones 
majoritàries de verd al Campus de Sescelades, formades per especies arbòries adaptades 
climàticament (el garrofer, l’alzina, diversos pins, l'olivera, etc) amb poques àrees amb 
gespa i amb recobriments horitzontals d’heura (veure figures 2.22, 2.231 i 2.24). 

 
Taula 2.28. Superfície de verd dels principals 
campus de la URV 

Campus 
Superfície de 

verd (m
2
) 

Campus Sescelades 19.454 

Campus Catalunya 2.070 

Campus Bellissens 7.100 

Campus Vila-Seca 782 

Total 29.406 

Font: URV 

 
Figura 2.21. Elements de verd en el Campus Sescelades. 

Font: ERF. 
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Figura 2.22. Plaça central de la Facultat de Químiques al Campus de 
Sescelades. 

Font: ERF. 

 
Figura 2.23. Oliveres a la Facultat de Químiques del Campus de Sescelades. 

Font: ERF. 
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Figura 2.24. Campus de Bellissens. Pollancres (Populus sp) a l’exterior 
de la facultat de ciències econòmiques i empresarials. 

Font: ERF. 

 

Figura 2.25. Campus Catalunya. Tractament de l’espai públic a la 

Plaça central d’accés al CRAI. 
Font: ERF. 
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Els principals impactes vinculats a la gestió del verd en els campus tenen relació amb el 
consum d’aigua i amb la gestió dels residus de poda: 

• Impacte sobre el cicle de l’aigua: Tarragona té una climatologia mediterrània, 
amb una pluviometria d’uns 450-500 mm anuals. El dèficit hídric anual és de 350 
mm (diferència entre precipitació i evapotranspiració potencial). Com en tota la 
costa mediterrània, es donen altes temperatures estivals, amb alta humitat 
ambiental, aspecte que també condiciona la tria d’espècies vegetals, que han de 
ser molt resistents a l’estrès hídric i a les altes temperatures. L’elecció tenint en 
compte aquests criteris permet disminuir la demanda de reg. 

En aquest sentit cal destacar en positiu el disseny del verd adoptat al Campus de 
Sescelades, ja que l’ús d’espècies adaptades climàticament i la minimització de 
l’ús de gespes en redueix molt la seva demanda hídrica.  

Tot i la baixa demanda hídrica, en situacions de sequera o als inicis de les 
plantacions es fa necessari la presència de reg de suport. S’haurà de minimitzar 
l’ús d’aigua de boca per aquest tipus de reg mitjançant l’ús d’aigües pluvials o la 
reutilització d’aigua d’aparells de climatització, aigües grises, etc. 

• Gestió dels residus de poda: el manteniment dels espais verds de la URV genera 
un volum considerable de restes de poda que amb una gestió externalitzada 
comporta impactes ambientals rellevants (emissions per transport, emissions per 
tractament) i un cost econòmic. L’any 2003 es van generar 9 t de restes de poda, i 
en un estudi preliminar de la Unitat de Gestió Ambiental i Radioisòtops. Servei de 
Recursos Científics i Tècnics es va estimar la producció d’aquest tipus de restes de poda 
pel trienni 2004-2006 en unes 32 t. En el pla d’acció s’haurà d’avaluar la possibilitat 
de la gestió interna d’aquests residus mitjançant una trituradora per al seu 
posterior ús com a mulching, o per a compostatge, etc. 

Finalment, a una escala més petita, també s’ha de tenir en compte l’impacte del 
tractament de fitosanitaris i fertilització, en el cas que siguin necessaris. En aquest àmbit, 
s’haurà d’avaluar la factibilitat d’incorporar criteris de compra verda en els tractaments de 
jardineria i fitosanitaris. 

 

2.5.3. Comunicació i sensibilització ambiental 

A diferència d’altres universitats catalanes o espanyoles, actualment no existeix cap espai 
a la web de la URV específicament dedicat a temes de sostenibilitat, i més enllà de 
jornades o activitats específiques organitzades esporàdicament en el marc de la 
Universitat, la sostenibilitat està completament absent del portal virtual de la Universitat. 

D’altra banda, s’han dut a terme campanyes puntuals de sensibilització en temes 
ambientals per a la comunitat universitària (reducció del consum d’aigua, etc), però no hi 
ha cap estratègia comunicativa de sostenibilitat. 
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Finalment, des del Departament de comunicació tampoc no s’ha inclòs el vector de la 
sostenibilitat en el disseny i concepció dels principals productes comunicatius i 
corporatius de la URV, un clar exemple d’això són les carpetes que es donen als 
estudiants al començament de cada curs, que ara són de PVC. Tampoc no s’apliquen 
criteris de compra verda en el paper i el reprografia dels elements de comunicació que es 
generen. 

En definitiva, en aquest àmbit existeix un ample marge de millora a la URV i donada la 
seva importància estratègica de cara a aconseguir les reduccions de consums i emissions 
desitjades, ja que en gran mesura aquestes depenen del comportament de la comunitat 
universitària, s’haurà d’abordar el seu tractament mitjançant una línea estratègica 
específica. 

 

 

2.6. Emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 
 
2.6.1. Emissions de gasos d’efecte hivernacle associades al consum energètic als 
edificis 

Xifres absolutes 

La importància del factor d’emissió de la generació elèctrica espanyola queda palesa en 
l’evolució de les emissions de GEH associades al consum elèctric. Mentre que el consum 
d’electricitat de la URV ha crescut un 21% en el període 2005-2009 (vegeu punt 2.1.1.), 
les emissions s’han reduït un 15%. Per contra, per al gas natural la relació entre el consum 
i les emissions associades és directa, de manera que l’augment del consum d’un 89% 
implica un augment d’emissions de la mateixa magnitud.  

 
 

Taula 2.29. Emissions de gasos amb efecte d’hivernacle degudes al consum d’electricitat als 
edificis 

Emissions GEH  (t CO2-eq) 
Agrupacions 

2005 2006 2007 2008 2009 

Variació 
2005-2009 

Reus 648 789 706 560 481 -26% 

Catalunya 854 857 835 703 1.034 21% 

Sescelades 3.254 3.141 3.261 2.841 2.563 -21% 

Altres 147 284 239 239 78 -47% 

Total 4.902 5.071 5.042 4.342 4.155 -15% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades consum URV 
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Taula 2.30. Emissions de gasos amb efecte hivernacle degudes al consum de gas natural als 
edificis 

Emissions GEH  (t CO2-eq) 
Agrupacions 

2005 2006 2007 2008 2009 

Variació 
2005-2009 

Reus 75 102 128 157 127 68% 

Catalunya 68 191 302 332 335 392% 

Sescelades 368 405 443 411 500 36% 

Altres 7 15 24 21 17 148% 

Total 519 713 897 921 979 89% 

 Font: Elaboració pròpia a partir de dades consum URV 
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Figura 2.26. Evolució de les emissions de gasos amb efecte hivernacle degudes al 
consum d’electricitat als edificis 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades consum URV 
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Figura 2.27. Evolució de les emissions de gasos d’efecte hivernacle degudes al 
consum de gas natural als edificis 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades consum URV 

 

Les emissions de gasos d’efecte hivernacle associades al consum global dels edificis 
(inclosa electricitat i gas natural) disminueixen un 6%, degut al pes que té l’electricitat en 
el consum total i a la disminució del factor d’emissió de generació elèctrica. 

 

Taula 2.31. Emissions de gasos d’efecte hivernacle totals als edificis 
Emissions GEH  (tCO2-eq) 

Agrupacions 
2005 2006 2007 2008 2009 

Variació 
2005-2009 

Reus 723 891 835 716 608 -16% 

Catalunya 922 1.048 1.139 1.035 1.368 48% 

Sescelades 3.622 3.546 3.704 3.252 3.030 -16% 

Altres 154 300 263 259 95 -38% 

Total 5.421 5.785 5.940 5.263 5.101 -6% 

 Font: Elaboració pròpia a partir dades consum URV 



PLA DE MEDI AMBIENT DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

Diagnosi, objectius i línies estratègiques, 2a versió 

Desembre de 2010  57 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2005 2006 2007 2008 2009

t 
C

O
2
-e

q
/a

n
y

Electricitat Gas natural

 

Figura 2.28. Evolució de les emissions de gasos d’efecte hivernacle degudes al 
consum d’electricitat i gas natural al conjunt dels edificis 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades consum URV 

 

 

 
Ràtios per superfície 

 
 

Taula 2.32. Emissions de gasos d’efecte hivernacle per superfície degudes al consum 
d’electricitat als edificis 

Emissions GEH  per superfície (t CO2-eq/any·m
2
) 

Agrupacions 
2005 2006 2007 2008 2009 

Variació 
2005-2009 

Reus 0,031 - - - 0,023 -25% 

Catalunya 0,044 - - - 0,036 -19% 

Sescelades 0,076 - - - 0,037 -51% 

Altres 0,026 - - - 0,013 -49% 

Promig 0,055 - - - 0,034 -39% 

Font: Elaboració pròpia a partir dades consum URV 
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Taula 2.33. Emissions de gasos d’efecte hivernacle per superfície degudes al consum de gas 
natural als edificis  

Emissions GEH  per superfície (t CO2-eq/any/m
2
) 

Agrupacions 
2005 2006 2007 2008 2009 

Variació 
2005-2009 

Reus 0,004 - - - 0,006 70% 

Catalunya 0,004 - - - 0,012 231% 

Sescelades 0,009 - - - 0,007 -15% 

Altres 0,001 - - - 0,003 137% 

Promig 0,006 - - - 0,008 35% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades consum URV 

 

0,000

0,025

0,050

0,075

0,100

2005 2009

t 
C

O
2
-e

q
/a

n
y

·m
2

Electricitat Gas natural

 

Figura 2.29. Evolució de les ràtios d’emissions de gasos d’efecte hivernacle dels consums 
d’electricitat i gas natural per superfície al conjunt dels edificis 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades consum URV 

 

Els ratis per superfície d’emissions associades al consum global dels edificis (inclosa 
electricitat i gas natural) es redueixen un 32%, degut al pes que té l’electricitat en el 
consum total i a la disminució del factor d’emissió de generació elèctrica. 
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Ràtios per estudiant 

Taula 2.34. Emissions de gasos d’efecte hivernacle per estudiant degudes al consum d’electricitat 
als edificis 

Emissions GEH  per estudiant (t CO2-eq/any·est) 
Agrupacions 

2005 2006 2007 2008 2009 

Variació 
2005-2009 

Reus 0,21 0,25 0,23 0,18 0,15 -29% 

Catalunya 0,32 0,34 0,32 0,27 0,31 -2% 

Sescelades 0,66 0,65 0,67 0,61 0,54 -19% 

Altres 0,14 0,24 0,18 0,18 0,11 -20% 

Promig 0,42 0,44 0,42 0,37 0,35 -17% 

Font: Elaboració pròpia a partir dades consum URV 

 

Taula 2.35. Emissions de gasos d’efecte hivernacle per estudiant degudes al consum de gas 
natural als edificis 

Emissions GEH  per estudiant (t CO2-eq/any·est) 
Agrupacions 

2005 2006 2007 2008 2009 

Variació 
2005-2009 

Reus 0,02 0,03 0,04 0,05 0,04 62% 

Catalunya 0,03 0,08 0,12 0,13 0,10 298% 

Sescelades 0,07 0,08 0,09 0,09 0,10 40% 

Altres 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 275% 

Promig 0,04 0,06 0,08 0,08 0,08 85% 

Font: Elaboració pròpia a partir dades consum URV 

 

Els ratis per estudiant de les emissions associades al consum global dels edificis (inclosa 
electricitat i gas natural) es redueixen un 8%, degut al pes que té l’electricitat en el 
consum total i a la disminució del factor d’emissió de generació elèctrica. 
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Figura 2.30. Evolució de les ràtios d’emissions de gasos d’efecte hivernacle per estudiant 
d’electricitat i gas natural al conjunt dels edificis 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades consum URV 

 
2.6.2. Emissions de gasos d’efecte hivernacle associades al consum d’aigua 

Com s’ha esmentat, el consum d’aigua comporta un consum energètic en el transport i 
potabilització, d’una banda, i de l’altra, en la depuració de les aigües residuals. Per tant, hi 
haurà unes emissions associades al transport i potabilització i unes altres a la depuració. 

A les fases descrites el consum energètic és elèctric, de manera que les emissions 
associades depenen del factor d’emissió de la producció elèctrica espanyola. 

Taula 2.36. Emissions de GEH associades a la potabilització 

Emissions GEH  per potabilització (t CO2-eq) 
Agrupacions 

2005 2006 2007 2008 2009 

Variació 
2005-2009 

Reus 3,3 3,7 4,0 3,6 3,9 19% 

Catalunya 7,8 9,2 6,0 5,2 5,7 -27% 

Sescelades 5,8 5,9 6,9 6,4 8,2 41% 

Altres 4,8 0,6 1,0 0,9 0,3 -94% 

Total 21,7 19,5 17,9 16,2 18,1 -16% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la URV 
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Taula 2.37. Emissions de GEH associades a la depuració 

Emissions GEH per depuració (t CO2-eq) 
Agrupacions 

2005 2006 2007 2008 2009 

Variació 
2005-2009 

Reus 2,7 3,1 3,3 3,0 3,3 19% 

Catalunya 6,5 7,7 5,0 4,4 4,8 -27% 

Sescelades 4,8 4,9 5,7 5,3 6,8 41% 

Altres 4,0 0,5 0,8 0,8 0,2 -94% 

Total 18,0 16,2 14,9 13,4 15,1 -16% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la URV 

 

Taula 2.38. Emissions totals de GEH associades al consum d’aigua 

Emissions GEH totals  (t CO2-eq) 
Agrupacions 

2005 2006 2007 2008 2009 

Variació 
2005-2009 

Reus 6,0 6,8 7,3 6,5 7,2 19% 

Catalunya 14,3 16,9 11,1 9,6 10,5 -27% 

Sescelades 10,6 10,8 12,6 11,8 15,0 41% 

Altres 8,8 1,1 1,8 1,7 0,5 -94% 

Total 39,8 35,7 32,7 29,6 33,2 -16% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la URV 
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Figura 2.31. Evolució de les emissions de GEH associades al consum d’aigua 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la URV 
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Figura 2.32. Evolució de les emissions de GEH associades al consum d’aigua 
per potabilització i depuració 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la URV 
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L’evolució del factor d’emissió de la producció elèctrica espanyola fa que les emissions 
associades al consum d’aigua creixin amb menor intensitat que el propi consum d’aigua. 
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Figura 2.33. Comparació entre l’evolució del consum d’aigua i llurs emissions de GEH 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la URV 

 
2.6.3. Emissions de gasos d’efecte hivernacle associades a la mobilitat 

Flota pròpia de la Universitat 

Les emissions associades a la flota pròpia de la URV es corresponen, directament, al 
consum de gasoil.  

Taula 2.39. Emissions de GEH totals associades al consum de gasoil en la flota pròpia de la Universitat 

Emissions (t) 
Sector Consum (l) Consum (t) 

CO2 CH4 N2O CO2eq 

2005 1.725 1,466 4,65 0,000246 0,000246 4,73 

2006 1.720 1,462 4,63 0,000245 0,000245 4,71 

2007 1.715 1,458 4,62 0,000244 0,000244 4,70 

2008 2.155 1,832 5,81 0,000307 0,000307 5,91 

2009 2.557 2,173 6,89 0,000364 0,000364 7,01 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la URV 
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Figura 2.34. Evolució de les emissions de GEH associades al consum de gasoil 
en la flota pròpia de la URV 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la URV 

 

Comunitat universitària 

Com s’ha esmentat, les emissions associades a la mobilitat de la comunitat universitària 
s’han calculat mitjançant l’aplicatiu AMBIMOB. 

Taula 2.40. Emissions totals de GEH associades a la mobilitat de la comunitat universitària 

Emissions GEH (t CO2-eq) 
Mode de 
transport Reus Centre Bellissens 

Tarragona 
Centre 

Campus 
Sescelades 

Vila-seca Total 

Cotxes 597 1.073 2.921 4.825 192 9.608 

Motocicletes 16 3 19 74 0 112 

Total 613 1.076 2.940 4.899 192 9.721 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la URV 

 

La mostra de l’enquesta de mobilitat inclou estudiant i personal docent i investigador 
(PDI). Per tant, per a calcular les ràtios per usuari cal utilitzar el nombre global 
d’estudiants i PDI. 
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Taula 2.41. Nombre d’estudiants i PDI 

Usuaris (estudiants i PDI) 

Reus 
Centre 

Bellissens 
Tarragona 

Centre 
Campus 

Sescelades 
Vila-seca Total 

2.390 1.382 3.437 5.732 362 13.303 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la URV 

 

Taula 2.42. Emissions de GEH per usuari de la mobilitat de la comunitat universitària 

Emissions GEH per usuari (t CO2-eq/usuari) 

Reus 
Centre 

Bellissens 
Tarragona 

Centre 
Campus 

Sescelades 
Vila-seca Promig 

0,26 0,78 0,86 0,85 0,53 0,73 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la URV 

 

Seguidament es calculen les emissions per superfície degudes a la mobilitat de la 
comunitat universitària (tenint en compte que la classificació per centres i agrupacions és 
diferent que la utilitzada en apartats anteriors). 

 

Taula 2.43. Superfícies del centres i campus universitaris 

Superfície (m
2
) 

Reus 
Centre 

Bellissens 
Tarragona 

Centre 
Campus 

Sescelades 
Vila-seca Total 

10.052 10.540 25.856 68.518 2.488 83.736 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la URV 

 

Taula 2.44. Emissions de GEH per superfície de la mobilitat de la comunitat universitària 

Emissions GEH per superfície (t CO2-eq/m
2
) 

Reus 
Centre 

Bellissens 
Tarragona 

Centre 
Campus 

Sescelades 
Vila-seca Promig 

0,061 0,102 0,114 0,071 0,077 0,116 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la URV 
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2.6.4. Anàlisi global 

Els sectors de la URV que presenten un consum energètic i, per tant, emissions de GEH 
associades són els edificis universitaris, el consum d’aigua i la mobilitat (tant la de la flota 
pròpia com la de la comunitat universitària). La figura següent mostra la contribució i 
evolució del consum del edificis universitaris, el cicle de l’aigua i la mobilitat al conjunt 
del consum de la URV12. 

 
Figura 2.35. Contribució i evolució dels edificis, consum d’aigua i mobilitat al conjunt del 
consum energètic final de la URV 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la URV. Els percentatges de la barra de cada any 
representen el pes relatiu de cada sector en les emissions anuals, mentre que els percentatges situats a 
la dreta de la figura representen les variacions intrasectorials de cada sector. Així, per exemple, del 
2005 al 2009, el consum de la mobilitat ha augmentat un 2,0%, cosa que ha produït que amb les 
variacions que també s’han donat en cada un dels sectors el 2009 la mobilitat contribueixi en un 78,9% 
al consum total, mentre que en el 2005 ho feia en  un 83%. 

                                                 
12 Com s’ha esmentat, l’enquesta per analitzar la mobilitat de la comunitat universitària correspon a l’any 
2009. S’ha estimat el consum degut a la mobilitat de l’any 2005 a partir de l’evolució del nombre 
d’estudiants. En la mobilitat es considera l’associada a la flota de vehicles interna i a la mobilitat de la 
comunitat universitària. 
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Globalment, el consum energètic final de la URV ha augmentat un 7,3% entre els anys 
2005 i 2009, principalment degut a l’augment del consum als edificis universitaris 
(33,2%). Tant la mobilitat com el cicle de l’aigua, també han augmentat el seu consum, 
però ho han fet en menor mesura (5,5% i 2,0%, respectivament). 

Respecte a la contribució de cada sector al consum total, són significatius els percentatges 
de la mobilitat (83% i 78,9% els anys 2005 i 2009 respectivament). El consum als edificis 
universitaris se situa entre el 17-21% i la contribució del cicle de l’aigua és realment 
minsa (0,1% els dos anys). 

Com s’ha dit, el consum de la mobilitat per a l’any 2005 ha estat estimat a partir de 
l’evolució del nombre d’estudiants entre els anys 2005 i 200913. Així doncs, l’augment 
experimentat és degut a l’augment del nombre d’estudiants en aquests dos anys. 

Les emissions de GEH associades a aquests consums es mostren a la figura següent: 

 
Figura 2.36. Contribució i evolució dels edificis, consum d’aigua i mobilitat al conjunt de les 
emissions de GEH de la URV 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la URV.  

                                                 
13 Es considera que aqueta hipòtesi és vàlida en la mesura en què durant aquests anys no hi ha hagut canvis 
notoris en el sistema de mobilitat del Camp de Tarragona. No obstant, els propers anys aquesta hipòtesi 
perdrà llur validesa, degut a la creació de la Autoritat del Transport Metropolitana a l’àmbit i de l’aplicació 
dels principis recollits al Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona. 



PLA DE MEDI AMBIENT DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

Diagnosi, objectius i línies estratègiques, 2a versió 

Desembre de 2010  68 

Les emissions de la URV han passat de les 14.882 tCO2eq de l’any 2005 a les 14.782 t 
CO2-eq de l’any 2009, xifres que es tradueixen en una reducció del 0,7%. 

Pel que fa a la contribució de cada sector a les emissions totals, la mobilitat s’endu la 
major part de les emissions amb una proporció entre un 63 i un 65%. La participació 
associada al consum energètic dels edificis també és notòria, amb percentatges entorn el 
35-36%. Molt allunyades, en canvi, queden les emissions associades al consum d’aigua, 
que contribueixen al global d’emissions tan sols en un 0,2-0,3%. 

El descens en les emissions dels edificis universitaris (-5,3%) és degut fonamentalment a 
la reducció del factor d’emissió de la generació elèctrica espanyola, ja que el consum 
energètic als edificis, de fet, ha augmentat (+33%). 

L’augment de les emissions de la mobilitat és el mateix que l’augment del consum 
energètic en aquest sector, degut que la relació entre el consum i les emissions és directa. 

 

Es fa el càlcul d’emissions segons l’abast definit anteriorment (abast 1: gas natural 
edificis + gasoil flota de vehicles), abast 2 (electricitat edificis i cicle de l’aigua) i abast 3 
(mobilitat dels usuaris).  

 
Figura 2.37. Contribució i evolució del conjunt de les emissions de GEH de la URV 
diferenciant emissions d’Abast 1, 2 i 3. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la URV.  
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Les emissions d’abast 3, representen la major part de les emissions dels dos anys (63% i 
65% respectivament). Les emissions d’abast 2 tenen un pes considerable (entre el 28 i el 
33%) que es va reduint degut a la millora del mix de generació elèctrica. Finalment les 
emissions d’abast 1 representen la menor part (3,5% i 6,7%, el 2005 i el 2009 
respectivament). 
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3. BENCHMARKING 

 

El benchmarking té com a objectiu identificar les universitats i campus punters a nivell 
internacional que hagin realitzat i aplicat plans d'un abast i ambició similar al que es vol 
desenvolupar a la Universitat Rovira i Virgili i que serveixin de referència per a la 
comunitat universitària. Això permet establir una base d'informació de referència dins del 
marc universitari a nivell nacional i internacional, alhora que facilita el posicionament de 
la URV respecte a la seva pròpia estratègia ambiental. 

El benchmarking identifica les universitats destacades per l’aplicació de criteris 
ambientals a diferents nivells de la seva gestió, a partir de: 

• Entrevistes fetes a agents responsables de les polítiques ambientals de les 
Universitats per les quals treballen: 

o Pere Ysern Comas, Director de l’Oficina de Medi Ambient de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (pere.ysern@uab.cat). 

o Didac Ferrer Balas, Director Tècnic de l’Institut per la Sostenibilitat, de 
la Universitat Politècnica de Catalunya (didac.ferrer@upc.edu). 

o Pep Juandó Mayoral, Tècnic de l’Oficina Verda de la Universitat de 
Girona (pep.juando@udg.edu). 

 
• Consulta de bibliografia especialitzada (L’ambientalització de la universitat, 

1999, I. Capdevila, l’Informe MIES Una aproximació a l’impacte ambiental de 
l’Escola d’arquitectura del Vallès 1999, A. Cuchí, I. López, i altres publicacions). 
 

• Cerca d’informació i documentació via Internet. 

Un cop detectades les universitats de més interès, s’ha procedit a realitzar una anàlisi 
exhaustiva de les característiques més destacades en referència al seu procés 
d’ambientalització. En particular:  

• Informació de base 
• Òrgan de gestió 
• Estratègia  ambiental de la Universitat 
• Projectes emblemàtic – Pla marc de treball 
• Projectes específics 
• Ràtios de consum d’energia i d’aigua 
 

En el benchmarking també s'ha destacat una experiència de vinculació del finançament de 
les universitats angleses en els seus plans de reducció d'emissions de GEH. 
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3.1. Context 

L’ambientalització universitària és un element destacat de diverses universitats a nivell 
internacional i nacional, però la situació en aquest aspecte varia molt en funció de cada 
cas.  

S’ha dut a terme aquest benchmarking amb l’objectiu d’analitzar les experiències d’altres 
institucions d’arreu i veure com es posicionen i quins són els projectes específics que 
estan desenvolupant actualment. D’aquesta manera, es pretén establir una base 
d’informació de referència per a la Universitat Rovira i Virgili dins el marc universitari a 
nivell nacional i internacional, al mateix temps que facilita el posicionament de la URV 
respecte la seva pròpia estratègia ambiental (vegeu apartat 3.4).  

L’apartat 3.5 inclou les fitxes amb la informació de detall de les universitats analitzades.  

 

3.2. Plans d’ambientalització d’universitats 

3.2.1. Context històric 

• A nivell mundial, els anys 90 signifiquen el punt de partida de l’ambientalització 
de la universitat, entesa com el desenvolupament de polítiques ambientals d’abast 
global que impliquin diverses àrees de la institució. 

• A Catalunya, durant els anys 1994 i 1995, la UPC i la UAB van ser les primeres 
universitats en abordar un procés d’ambientalització en profunditat. Actualment 
han consolidat aquest procés i compten amb una estructura considerable.  

• Existeixen dues tendències complementàries, tant a nivell internacional com a 
nivell nacional. D’una banda, les universitats es posicionen cada vegada amb més 
intensitat en el procés d’ambientalització mitjançant plans i programes de medi 
ambient o de sostenibilitat. D’altra banda, s’està aprofundint la coordinació entre 
totes les universitats que treballen per a aquest fi. 

 
3.2.2. Abast 

• Les estratègies ambientals de les universitats poden tenir dos tipus d’abast: abast 
transversal o abast específic.  

L’abast transversal comporta una ambientalització del conjunt global d’activitats 
de la universitat amb un alt grau d’implicació del factor humà i del conjunt de la 
institució. Així, la UPC, l’Oberlin College o la Universitat de Cádiz comptem amb 
una estratègia ambiental que comporta un alt grau d’implicació dels docents, 
estudiants, grups de recerca, etc. La UdG, que fins ara havia treballat de forma 
específica, ha començat recentment a abordar aspectes transversals de la institució, 
com l’ambientalització curricular. En les universitats en què la política ambiental 
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comprèn un abast transversal la sensibilització ambiental, el voluntariat, les 
iniciatives personals, etc. tenen un paper rellevant en les polítiques ambientals.  

L’abast específic centra les accions en ambientalitzar les activitats pròpies de la 
vida universitària dels edificis i campus. La UAB, la Universitat de Santiago de 
Compostela o la Surrey University reuneixen els seus esforços en iniciatives per 
aconseguir optimitzar energèticament els edificis, ambientalitzar la mobilitat, 
millorar la gestió de residus, etc. 

 
3.2.3. Visió 

• La visió ambiental de les universitats pot ser de dos tipus: de gestió o de 
transformació.  

Amb una visió de gestió interna, l’òrgan encarregat de l’ambientalització és una 
unitat funcional dels serveis generals de la universitat que implanta una estratègia 
ambiental marcada. La UAB, la UdG, la Universitat de Santiago de Compostela, o 
la Surrey University són clars exemples d’institucions que segueixen aquest tipus 
de visió. 

Pel que fa a la universitat amb una visió de transformació global, l’òrgan gestor  
busca la implicació activa de professors, estudiants i PAS, i la col·laboració 
interdepartamental. La UPC i la Universitat de Cádiz són exemples d’aquest tipus 
de visió, en que destaquen per: 

o Introduir la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle com un 
valor dins la cultura de la universitat. 

o Esdevenir un nucli integrador dels actors interns del procés 
d’ambientalització. 

o Establir xarxes de col·laboració, cooperació i participació. 

o Implicar la comunitat i proporcionar el voluntariat ambiental. 

 
3.2.4. Dimensió i implicació institucional 

• L’òrgan responsable de l’ambientalització a la universitat pot tenir una major o 
menor dimensió i implicació institucional. 

En el cas de la UPC, la UAB i l’Oberlin College, tenen unes estructures formades 
per 7 – 8 persones, totalment consolidades com a equip de treball. 

Altres centres com la UdG, la Universitat de Cádiz o la de Santiago de 
Compostela tenen, o bé un petit òrgan de màxim 1 o 2 persones que hi treballen, o 
bé no compten amb d’un equip propi que es dediqui a elaborar i implantar 



PLA DE MEDI AMBIENT DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

Diagnosi, objectius i línies estratègiques, 2a versió 

Desembre de 2010  73 

l’estratègia ambiental, i únicament sorgeixen iniciatives promogudes des de la 
direcció de la universitat que s’implanten a través dels serveis generals habituals.  

En general, aquelles universitats amb un òrgan responsable de major dimensió són 
aquelles que tenen una implicació institucional al mateix temps més alta. 

La consolidació a llarg termini de la política ambiental de la universitat passa 
per la creació i manteniment d’una estructura interna que disposi de com a 
mínim una persona en plantilla de manera estable.  

 
3.2.5. Altres elements d’interès 

• La implicació i la participació dels usuaris de les universitats, estudiants, PDI, 
PAS, etc., i dels altres departaments i unitats tot i que és difícil d’aconseguir, és 
summament útil a l’hora d’aconseguir resultats positius en els processos 
d’ambientalització d’aquestes institucions i és imprescindible perquè 
l’estratègia ambiental acabi quallant. 

• Sovint, les mesures més efectives a nivell de reduir el consum energètic són 
aquelles que impliquen modificacions en la gestió de l’edifici i del comportament 
dels usuaris i, per tant, les més econòmiques d’implantar. 

• Introduir criteris d’eficiència energètica i d’estalvi d’aigua en els nous edificis pot 
resultar dificultós atès que la Universitat, generalment, no és el responsable de 
l’execució de les obres. 

• L’existència d’un òrgan independent que disseny l’estratègia ambiental de la 
universitat és imprescindible per a poder aconseguir una ambientalització 
completa. El nombre de persones que hi treballen és funció de la dimensió de la 
universitat, però el simple fet de l’existència d’aquest òrgan assegura la continuïtat 
de totes aquelles mesures que s’emprenen amb l’objectiu final de reduir l’impacte 
ambiental associat a l’activitat de la universitat. 

• Per facilitar la gestió ambiental de la institució i agilitzar l’execució dels projectes 
específics cal comptar amb un projecte global que reculli els objectius, les 
mesures establertes per reduir l’impacte de la universitat, i que inclogui en ell 
mateix el propi seguiment i procés d’avaluació. 
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3.3. Òrgans de coordinació 

Existeixen organitzacions, comissions i xarxes que agrupen diferents exemples 
d’ambientalització a la universitat. Així a nivell espanyol el CRUE (Conferència de 
Rectors de les Universitats Espanyoles), format per més d’una seixantena d’universitats, 
té un grup de treball, inicialment (2002-2009) esdevingut actualment en una comissió 
sectorial (des de juliol del 2009) per a la Qualitat Ambiental, el desenvolupament 
Sostenible i la Prevenció de Riscos (CADEP). Les funcions d’aquesta comissió són: 

• Enfortir la gestió i la sensibilització ambiental de les universitats espanyoles amb 
la finalitat de minimitzar els impactes causats per l’activitat universitària. 

• Fomentar la cooperació entre universitats per intercanviar experiències de 
desenvolupament sostenible i ambientalització universitària. 

• Fomentar la cooperació i coordinació per les accions intra i interuniversitàries i 
amb altres agents, per la sostenibilització universitària i la prevenció de riscos 
laborals. 

• La promoció de grups de treball dedicats a l’estudi de temes específics i 
prioritaris. 

Periòdicament el CADEP organitza sessions tècniques sobre un tema determinat per 
debatre i compartir experiències, alhora que s’aconsegueixen avenços normatius. Les 
darreres jornades van tenir lloc a Salamanca (juny 2009), a Madrid (desembre 2009) i a 
Alacant (juny 2010)  i van tractar sobre Energia, Mobilitat i Gestió de Residus, 
respectivament.  

La setmana del 28 de juny de 2010, el CADEP va organitzar un curs d’estiu sobre 
urbanisme universitari a la Universitat de ACoruña.  

L’últim Plenari del CADEP va ser els dies 21 i 22 d’octubre de 2010 a la Universitat 
Pública de Navarra. 

A nivell europeu països com el Regne Unit i França es troben en procés d’implantació de 
noves polítiques ambientals a les Universitat. Polítiques a nivell d’estat. Concretament: 

• El Regne Unit està aplicant, des del 2008, criteris de reducció d’emissions de CO2 

en la concessió de finançament a les institucions universitàries. Els demana la 
realització de plans de reducció d’emissions. 

• Per la seva banda França subvenciona la rehabilitació de les universitats que 
presenten un Pla de Medi Ambient adaptat a la seva institució i a les seves 
activitats. Un pla que posi l’èmfasi en l’eficiència energètica. 

En aquests moments el CADEP està estudiant l’adaptació al sistema espanyol 
d’algunes de les mesures preses a Europa per enfortir la política ambiental a les 
universitats. En el projecte de llei d’economia sostenible obre la porta a vincular el 
finançament de les universitats al seu comportament ambiental. 
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A nivell internacional hi ha diferents xarxes i organitzacions d’universitats per a la 
sostenibilitat, entre les quals destaquen: 

• ISCN. International sustainable campus network (http://www.international-
sustainable-campus-network.org/). Agrupa experiències i universitats 
capdavanteres a Europa en la sostenibilitat al seu campus. 

• AASHE. Association for the advancement of sustainability in higuer education 
(http://www.aashe.org/). Associació de campus i universitats, especialment 
americanes que treballen per implementar criteris de desenvolupament sostenible 
en els seus campus. 
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3.4. Posicionament de la URV respecte les universitats analitzades 

S’ha analitzat les ràtios de consum energètic per superfície i per estudiant de les diferents 
universitats estudiades14 i s’ha comparat amb la URV (vegeu figures 3.1 i 3.2). 

En termes d’energia primària la URV té un comportament menys eficient que la resta 
d’universitats espanyoles estudiades. El seu consum d’energia primària per superfície és 
al voltant d’un 10% superior al de la UPC i la UAB, i un 120% superior al de la USC, tot 
i que cal remarcar que la USC és una universitat de baixa experimentalització científica.  
D’altra banda, atès que la meteorologia i els usos es poden considerar similars a la UPC i 
a la UAB, el marge de millora en eficiència energètica és important. 

 Consum energia primària per superfície
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Figura 3.1. Consum d’energia primària per superfície 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

 

 

                                                 
14 UPC: Universitat Politècnica de Catalunya. Dades de l’any 2008. 

UAB: Universitat Autònoma de Barcelona. Dades de l’any 2008. 

URV: Universitat Rovira i Virgili. Dades de l’any 2009. 

USC: Universidad de Santiago de Compostela. Dades de l’any 2007. 

Surrey: University of Surrey. Dades de l’any 2008. 
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Figura 3.2. Consum d’energia primària per estudiant 

Font: Elaboració pròpia 

 

Tal com s’ha explicat, en el cas que ens ocupa, és més convenient de comparar els 
consums d’energia final: 

0

50

100

150

200

250

300

350

UPC UAB URV USC Surrey

k
W

h
/m

2
 a

n
y

Electricitat Gas natural
 

Figura 3.3. Consum d’energia final per superfície 
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Font: Elaboració pròpia 
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Figura 3.4. Consum d’energia final per estudiant 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

Pel que fa a l’energia final, els gràfics mostren com la URV té un major percentatge 
d’energia consumida en forma d’electricitat, un 74% de l’energia total consumida, en 
front del 60% de la UAB o del 36% de la Universitat de Santiago de Compostela. I, en 
conseqüència el consum d’energia provinent del gas natural és substancialment menor 
que els altres centres estudiats.  

Les dades de consum d’energia final segueixen mostrant que el marge de millora en 
eficiència energètica per part de la URV és ample. 

 

En relació al consum d’aigua, el comportament de la URV té també un ampli marge de 
millora. Amb condicions meteorològiques similars a les de la UPC i la UAB, aquestes 
dues institucions consumeixen un 40 i un 25% menys, respectivament, que la Universitat 
Rovira i Virgili. 
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Figura 3.5. Ràtios de consum d’aigua per estudiant 

Font: Elaboració pròpia 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

UPC UAB URV USC

m
3
/e

s
tu

d
ia

n
t 

a
n

y



PLA DE MEDI AMBIENT DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

Diagnosi, objectius i línies estratègiques, 2a versió 

Desembre de 2010  80 

 

3.5. Fitxes del benchmarking 
3.3.1.Universitat Autònoma de Barcelona 
Informació de base 

La Universitat Autònoma de Barcelona té campus repartits per Bellaterra, Barcelona i 
Cerdanyola del Vallès situats en entorns rurals, urbans i periurbans. Compta amb un total de 
40.000 estudiants, 3.800 PDI i 2.100 PAS. 

El seu parc d’edificis està format per una quinzena de facultats i escoles universitàries de ciències 
de la salut, tecnologia, lletres i ciències socials. El conjunt d’edificis té una superfície total útil 
construïda de 388.440 m2. 

El Campus de Bellaterra té una superfície de 260 ha; el 69% de les quals són bosc, matollars, 
conreus i enjardinat, i el 31% restants és sòl urbanitzat. 

Alguns dels serveis de la Universitat són: aparcament (4.000 places), allotjament per a estudiants 
(capacitat per a unes 2.600 persones), i una flota interna d’autobusos propietat d’Autocars Font. 

Estratègia ambiental de  la Universitat 

L’Oficina del Medi Ambient, com a secretaria tècnica del Pla d’Acció Local per a la 
Sostenibilitat coordina el procés de l’Agenda 21 de la UAB.  

Les seves línies de treball prioritàries són: 
- Territori i Medi Natural: gestió de l’entorn agroforestal del campus de Bellaterra. 
- Transport, mobilitat i accessibilitat. 
- Gestió de l’energia i de l’aigua. 
- Gestió de residus: gestió dels residus de laboratori i dels residus assimilables als 

municipals, disseny i implantació de projectes de minimització de residus. 
- Ambientalització: de concursos públics i de compres, d’esdeveniments festius. 
- Participació i sensibilització ambiental. 

 
L’Oficina del Medi Ambient va ser creada l’any 1994 i actualment hi treballen 7 persones. Es 
tracta d’una oficina creada pel Vicerectorat de la Universitat i que depèn directament de 
Gerència. Té un Delegat que és el representant polític que connecta l’Oficina amb l’equip de 
govern de la Universitat (Rectorat, Vicerectorat i Gerència). 
 
La seva pàgina web és: http://mediambient.uab.cat/ 

Projecte emblemàtic – Pla marc de treball 

• Agenda Local 21 de la Universitat (www.uab.cat/agenda 21). S’inicià l’any 1998 emprant 
la metodologia municipal però adaptant-la a la realitat de la UAB. L’objectiu va ser 
l’elaboració d’una anàlisi integral de la problemàtica ambiental del campus i l’elaboració 
d’un Pla d’Acció per a la Sostenibilitat. 

La primera fase del procés d'Agenda Local 21 a la UAB va consistir en l’elaboració de la 
Memòria ambiental, document base on es va recollir la informació necessària per a analitzar 
l’estat ambiental de la UAB, especialment del campus de Bellaterra. Partint d’aquesta 
memòria ambiental i d'un document de prediagnosi, es va dur a terme un procés participatiu 
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basat en 4 sessions temàtiques de discussió obertes a tota la comunitat. Aquesta primera fase 
del procés d’Agenda Local 21 va donar lloc al document de diagnosi ambiental, que recull 
l’estat ambiental de partida de la Universitat. 

La segona fase va ser la redacció de El Pla d’acció per a la sostenibilitat de la UAB, que es 
va  presentar a la comunitat universitària el 5 de desembre del 2002 i al Consell de Govern 
de la UAB en la sessió de 27 de febrer de 2003. En aquesta sessió es va aprovar la creació i 
la composició de la Comissió de Seguiment de l’Agenda Local 21 de la UAB. Aquesta 
Comissió és l'encarregada de fer el seguiment de la implantació del Pla d'acció. Les seves 
funcions són: 

- Aprovar l’informe anual del seguiment del Pla d’Acció local per a la sostenibilitat 
de la UAB. 

- Acordar anualment les actuacions a executar incloses dins l’Agenda 21. 
-  Supervisar la implementació del Pla d’acció local per a la sostenibilitat de la UAB 

(2002-2010) i, si s’escau, proposar les mesures oportunes per a garantir el seu 
compliment. 

- Donar compte als òrgans de govern de la universitat. 

El procés participatiu de redacció de l’Agenda 21 va ser el següent: 

 

Projectes específics 

• Pla d’Acció per a la Sostenibilitat de la Universitat Autònoma de Barcelona. 2002 – 
2010 i la revisió 2007 - 2010. Com a resultat de l’Agenda 21, l’any 2002 s’aprovà aquest 
Pla que marcava les directrius  de la gestió ambiental de la UAB pel període 2002 – 2010. El 
Pla s’estructura en una jerarquia de propostes que inclou 3 àmbits de concreció diferents: 

- 4 línies estratègiques (grans àmbits temàtics d’actuació): territori i medi 
natural, ús de recursos i d’energia, transport, mobilitat i accessibilitat, 
comunicació i sensibilització ambiental. 
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- 10 programes que defineixen de manera més concreta els àmbits d’acutació. 

- 35 accions o propostes pràctiques d’actuació ambiental local. 

• Pla de Mobilitat de la UAB (2009). Després de 10 anys d’anàlisi i diagnosi de la mobilitat i 
l’accessibilitat al Campus s’ha creat la Unitat de Gestió de la Mobilitat. 

• Projecte europeu UnivERsol: instal·lació de 380 m2 de panells fotovoltaics que produeixen 
62.000 kWh l’any, estalviant 12 tones de CO2 l’any. 

• Instal·lació solar tèrmica a la Vila Universitària i a la zona esportiva (67,5 m2 d’instal·lació 
que estalvia 5.000 m3 de gas natural cada any). 

• Minimització de residus: diverses iniciatives: màquines vending, gotimplora, la deixalleria 
i la borsa de material reutilitzable. 

• Itineraris de Natura 

• Butterfly Monitoring System: un sistema de mesura de la biodiversitat al Campus. 

• PIA’s (Punts d’Informació Ambiental): Plafons on s’informa periòdicament i de manera 
actualitzada sobre els principals paràmetres ambientals de la Universitat (projectes 
d’eficiència energètica, gestió de residus, mecanismes d’estalvi d’aigua, etc.). Aquest espai 
fix d’informació facilita la difusió de diferents projectes ambientals a tota la comunitat 
universitària. N’hi ha 15 repartits pel Campus.  

Ràtios de consum d’energia i d’aigua 

- Ràtio de consum d’energia: l’any 2008 el consum anual d’energia primària a la UAB va ser de: 

- 3.240,1 kWh/estudiant 
- 333,5 kWh/m2 

- Ràtio de consum d’aigua: l’any 2008 el consum anual d’aigua a la UAB va ser de: 

- 3,574 m3/estudiant  
- 0,368 m3/m2 
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3.3.2. Universitat Politècnica de Catalunya 
Informació de base 

Universitat Politècnica de Catalunya 

La Universitat Politècnica de Catalunya té campus repartits per Barcelona, Terrassa, 
Castelldefels, Vilanova i la Geltrú, Manresa, Sant Cugat, Igualada i Mataró en entorns urbans i 
periurbans. Compta amb un total de 38.200 estudiants, 2.713 PDI i 1.584 PAS. 

El seu parc d’edificis està format per 17 facultats i escoles universitàries de ciències i tecnologia. 
El conjunt d’edificis té una superfície total útil construïda de 408.394 m2. 

Alguns dels serveis de la Universitat són: aparcament regulat, allotjament per a estudiants 
(capacitat per a unes 700 persones repartides en 4 residències). 

Actualment s’estan redactant els plans de mobilitat dels diferents campus. 

Estratègia ambiental de  la Universitat 

L’Institut per la Sostenibilitat va ser creat l’any 1996 (sota la forma de Coordinació del Pla de 
medi ambient) i actualment hi treballen entre 15 i 20 persones (8 en la plantilla regular i entre 8 i 
12 becaris). S’estructura en els següents departaments: Direcció, Àrea de Recerca, Àrea 
d’Educació, Àrea de Gestió, Comunicació, projecció i participació, Administració i Projectes 
Específics 

La missió de l’Institut per la Sostenibilitat és integrar la sostenibilitat en tots els àmbits de la 
UPC i oferir oportunitats per a la innovació en sostenibilitat. Els Objectius de l’Institut són:  

- Esdevenir un referent visible de l'acció i el compromís de la UPC per la sostenibilitat. 

- Ser un nucli integrador dels actors interns més proactius i interessats en sostenibilitat. 

- Maximitzar les oportunitats en R+D+I de la UPC en tecnologia i sostenibilitat. 

- Contribuir a la transferència eficaç del coneixement entre la UPC i la societat. 

- Assolir la integració profunda de la sostenibilitat en tota la formació tecnològica de la 
UPC. 

- Augmentar l'eficiència en l'ús de recursos en tota la gestió interna de la UPC. 

A través de la seva pàgina web poden consultar-se els projectes que realitza 
(http://www.upc.edu/centresostenibilitat/). 

Projecte emblemàtic – Pla marc de treball 

• Pla UPC Sostenible 2015. Aquest Pla té com a principal objectiu reduir l’impacte 
ambiental de la UPC i aconseguir que l’any 2015 sigui una organització sostenible en el seu 
funcionament. Prioritza cinc reptes: 

- Edificació, Energia i Canvi Climàtic 

- Gestió del cicle integral de l’aigua 

- Responsabilitat social de la tecnologia 

- Planificació territorial, mobilitat i logística 

- Cicles materials, ecodisseny i gestió dels residus 
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Projectes específics 

• UPCO2. Amb l’aprovació del Pla UPC Sostenible 2015, la Universitat va considerar que era 
precisa la seva adaptació com a institució al nou marc definit, i per això va crear UPCO2, el 
programa de reducció d'emissions de gasos d’efecte hivernacle (GHG) de la UPC. El 
programa s'emmarca dintre del Repte “Edificació, Energia i Canvi Climàtic” del Pla UPC 
Sostenible 2015 i els objectius són: 

- Avaluar les emissions de CO2 generades per l'activitat de la UPC.  

- Dissenyar les estratègies més eficients (kg CO2 estalviat/€ invertit) per reduir-les. 

- Implementar i avaluar aquestes estratègies. 

- Introduir la reducció d'emissions de GHG com un valor dins la cultura de la UPC com 
a institució. 

- Difondre els resultats i l'experiència adquirida al resta de la societat. 

 
• SIRENA (Sistema d’Informació del consum de Recursos Energètics i d’Aigua). És una 
eina informàtica on-line que integra i gestiona tota la informació relacionada amb el consum 
de recursos als edificis de la universitat, a partir de la qual genera automàticament, 
comparatives, gràfiques, indicadors de consum, d’impacte ambiental associat, etc. 
L’objectiu és la millora de l’eficiència en el consum de recursos dels edificis de la UPC, i de 
la reducció de les emissions de CO2 associades. La seva web és: http://www.sirena-
edifici.net/sirena_flex.swf i permet visualitzar: 

- Seguiment on-line dels consums de diversos edificis de la universitat. Es poden 
obtenir dades sobre el consum d’electricitat, gas o aigua cada 15 minuts. Hi ha uns 70 
seguidors de consum instal·lats. 

- Auditories del consum de recursos en diversos edificis de la Universitat realitzades 
per alumnes de  l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona com a 
Projectes de Final de Carrera. 

- Informe SIRENA 08. L’anàlisi dels resultats d’estalvi energètic i d’aigua del 
Programa UPCO2. 

• Plataforma DIÀLEGS: l’Institut per la Sostenibilitat és membre d’aquesta Plataforma 
formada per un conjunt de grups sensible als temes ambientals (Enginyers Sense Fronteres, 
Arquitectes Sense Fronteres, 50/50, Fòrum Alternatiu, Grup de Cooperació del Campus 
Terrassa  estudiant del Màster en Sostenibilitat de la Càtedra UNESCO (Menys és Més), 
Tecnologia per a Tothom (TxT) ...). La Plataforma DIÀLEGS és un projecte participatiu 
d'educació, recerca i acció col·lectiva que intenta construir noves formes de pensar i posar 
en pràctica la sostenibilitat des d'una perspectiva global, integradora i transdisciplinar. 

• Concurs d’Idees Ambientals de la UPC. Es va crear l’any 1997 arrel del naixement del 
Pla de Medi Ambient de la UPC. Originàriament (1997-1998) volia estimular el naixement 
d’idees innovadores i creatives que sumessin en el projecte de reduir l’impacte ambiental en 
el context universitari, amb la convocatòria de les propostes presentades per membres de les 
comunitats universitàries de la xarxa d’universitats catalanes.  

Els dos primers anys el tema objecte del Concurs va ser una temàtica generalista: La UPC i 
el medi Ambient. A partir del tercer any es va acotar el tema proposat i a més es va plantejar 
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que la idea del concurs havia de ser aplicable a la universitat. Paulatinament es van anar 
modificant els objectius i bases de la convocatòria, i finalment s’ha incorporat una 
convocatòria oberta on es valoren les propostes adreçades a cercar solucions en relació amb 
les activitats quotidianes, incidint en les accions que es poden realitzar com a consumidors i 
usuaris en general, fent especial esment a les propostes orientades al món escolar. Les 
temàtiques en els darrers anys han estat: Estalvi energètic, Més amb menys: la prevenció i 
minimització de residus, 35 hores verdes : millorem ambientalment els espais de treball i les 
aules, Kioto més a prop, L’Ecodisseny , eina clau per al desenvolupament sostenible. 

• Programa STEP: projecte per introduir la sostenibilització curricular als plans d’estudi. 

• Programa STEP Estudiant: projecte per dinamitzar i complementar el Programa ESTEP. 

• Vèrtex Sostenible: programa integral per ambientalitzar l’ús de l’edifici Vèrtex. Entre 
d’altres iniciatives destaquen: els Menús Ecològics, la redistribució de les papereres de 
rebuig i dels contenidors de paper per augmentar la recollida selectiva de paper, etc. 

• Projectes de final de carrera d’auditories energètiques de diferents facultats. Iniciativa 
sorgida a l’ESTAV. 

• La Setmana de la Mobilitat. Iniciativa sorgida a l’ESTAV. 

• Els Dimarts de la Mobilitat. Iniciativa sorgida a l’ESTAV. 

Ràtios de consum d’energia i d’aigua 

- Ràtio de consum d’energia: l’any 2008 el consum anual d’energia primària a tota la UPC va ser 

- 3.522 kWh/estudiant  
- 337,7 kWh/m2 

- Ràtio de consum d’aigua: l’any 2008 el consum anual d’aigua a tota la UPC va ser de: 

- 2,750 m3/estudiant  
- 0,237 m3/m2 

L’evolució durant els anys 2006, 2007 i 2008 del consum anual d’energia per m2, desglossant la 
informació pels 7 campus de què consta la UPC va ser: 
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Font:Informe SIRENA 08. Anàlisi dels resultats d’estalvi energètic i d’aigua i propostes de futur 

L’evolució durant els anys 2006, 2007 i 2008 del consum anual d’aigua per m2, desglossant la 
informació pels 7 campus de què consta la UPC va ser: 

 

Font:Informe SIRENA 08. Anàlisi dels resultats d’estalvi energètic i d’aigua i propostes de futur 
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3.3.3. Universitat de Girona 
Informació de base 

La Universitat de Girona té 4 campus tots ells situats dins la mateixa ciutat de Girona en un 
entorn urbà: Barri Vell, Montivili, Centre i Ciències de la Salut. Compta amb un total de 12.277 
estudiants, 421 PDI i 394 PAS. 

El seu parc d’edificis està format per més d’una quinzena de facultats i escoles universitàries de 
ciències de la salut, tecnologia, ciències socials i lletres.  

Estratègia ambiental de  la Universitat 

Les línies de treball prioritàries de l’Oficina Verda són: 

- Mobilitat 

- Ordenació i adequació d’espais 

- Gestió de residus 

- Optimització de recursos 

- Formació per la sostenibilitat: 

- Ambientalització curricular  

- Ambientalització extra curricular 

- Recerca 

- Comunicació ambiental 

L’Oficina Verda és un òrgan institucional de la Universitat de Girona que actua com a unitat 
executiva per a la implementació, el desplegament, el seguiment i la revisió permanents del Pla 
Estratègic d'Ambientalització de la UdG. Depèn de del Vicerectorat de Campus i de Gerència. 

Les funcions de l’Oficina són: 

- Assessorar la presa de decisions en qüestions relacionades amb la gestió ambiental. 

- Tutelar l'acompliment dels objectius del Pla Estratègic d'Ambientalització en: 

- Totes les accions relacionades amb l'edificació i urbanització en els campus, 
tant pel que fa a noves construccions i habilitació de nous espais lliures, com 
a la reforma i adaptació dels existents. 

- Totes les accions relacionades amb l'ambientalització curricular. 

- Proposar i vetllar per l'acompliment de les mesures arquitectòniques i d'instal·lacions 
que permetin el lliure accés de les persones amb mobilitat reduïda als edificis, serveis 
i espais lliures dels campus. 

- Promoure i divulgar el Pla d'Ambientalització, constituint-se com a centre 
d'informació i de sensibilització ambiental, tant en l'àmbit universitari com a través de 
la col·laboració amb altres institucions. 

- Organitzar serveis de suport al Pla d'Ambientalització incidint de forma prioritària en 
la inserció de grups de treball procedents de programes de formació per a col·lectius 
socialment desafavorits.  

A l’Oficina hi treballa 1 persona a temps complert i una persona a un terç de la seva jornada. 
La seva pàgina web és: http://www3.udg.edu/ov/ 
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Projectes emblemàtics: 

• Pla Estratègic d'Ambientalització de la UdG. Començat a redactar l’any 1998 i que e 
spreveu que es revisi l’any 2010. Els seus objectius principals són: 

- Incorporar objectius i determinar actuacions de millora ambiental i promoció 
d’actituds ambientalment adequades a la totalitat dels àmbits en els quals es 
desenvolupa l’actuació de la UdG. 

- Situar la UdG en posició capdavantera en el marc d’ambientalització. 

I les finalitats concretes que se’n deriven: 

- Estendre els hàbits d’actuació ambientalment correctes a tots els àmbits de la vida 
quotidiana de la UdG. 

- Establir mecanismes de seguiment i millora contínua de la qualitat ambiental del 
campus. 

 Introduir hàbits i continguts mediambientals en els plans d’estudi, en la pràctica 
docent i en la formació per a la recerca. 

- Col·laborar activament en la millora ambiental de la ciutat en el marc del planejament 
ambiental estratègic (Pla de ciutat, Agenda 21). 

- Constituir-se en un ens impulsor de la millora ambiental en tots els territoris en els 
quals la UdG exerceix la seva acció. 

Les línies estratègies que responen a les línies de treball que presenta l’Oficina Verda es 
tradueixen en: 

- Mobilitat: Vetllar per la progressiva disminució de l’ús dels vehicles particulars en 
pro de la mobilitat amb mitjans de transport més eficients energèticament i 
ambientalment. 

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

- Gestió de residus: Generar una política interna de residus que reposi sobre el principi 
de les tres erres: reduir, reutilitzar i reciclar. 

- Optimització de recursos: Establir de forma generalitzada mesures actives i passives 
per aconseguir la màxima eficiència en el consum de fluids tant en els edificis 
existents com en els de nova construcció. 

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

- Comunicació ambiental: Elaborar i promoure activitats i actuacions encaminades a 
informar i/o sensibilitzar a la comunitat universitària. 
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Projectes específics 

• Bicicletes universitàries de la UdG: el projecte posa a disposició de tota la comunitat 
universitària un servei gratuït de préstec de bicicletes. Les bicicletes procedeixen de dipòsits 
municipals (Banyoles, Girona, Salt, etc.) i són rehabilitades per empreses d'economia social 
(AISL, ASTRID, ASTRES, PROJECTE ECOSOL de CÀRITAS,etc.). Tots els membres de 
la UdG poden beneficiar-se del préstec d'una bicicleta durant 5 dies, lliurant el carnet 
universitari en qualsevol dels punts de control situats en els diferents campus on hauran de 
retornar-la abans del divendres a la tarda. 

• Borsaxpress: el sistema consisteix en una base de dades consultable en la que hi apareixen 
de forma instantània tots aquells desplaçaments que es realitzin entre un campus i un altre 
abans d'una setmana.  

• Projecte d'accessibilitat sostenible al Campus del Barri Vell. El Campus de Barri Vell 
està inserit en el nucli històric de la ciutat caracteritzat per un estructura urbanística 
complexa, amb carrers estrets i forts desnivells, etc. dificulta l'accessibilitat al campus amb 
qualsevol mitjà de transport. Aquest projecte pretén minimitzar aquests punts febles per tal 
d'afavorir sistemes de mobilitat sostenibles (l'anar a peu, en bici, en patinet ...), instal·lant 
una sèrie de sistemes d'elevació (ascensors, muntacàrregues, escales mecàniques, etc.). 

• Projecte de pacificació del trànsit del Campus de Montilivi. Accions: 

- Limitació de la circulació a vianants, ciclistes, bus urbà i vehicles autoritzats 
(personal UdG amb accés als aparcaments i serveis).  

- Supressió de les places d'aparcament per a cotxes a tot el vial. 

- Reubicació dels aparcaments de motos. 

- Conservació dels espais per a les parades de bus urbà. 

- Ordenació dels espais destinats a la recollida de residus. 

Ràtios de consum d’energia i d’aigua 

No es disposa d’aquesta informació. 
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3.3.4. Universidad de Santiago de Compostela 
Informació de base 

La Universidad de Santiago de Compostela té 2 campus, un a Santiago de Compostela (on hi ha 
el 78% dels estudiants)  i l’altre a Lugo (on hi ha el 22% dels estudiants), situats en entorns 
rurals, urbans i periurbans. Compta amb un total de 28.955 estudiants, 2.271 PDI i 1.186 PAS. 

El seu parc d’edificis està format per més d’una vintena de facultats i escoles universitàries de 
ciències de la salut, tecnologia, i ciències socials. El conjunt d’edificis té una superfície total 
útil construïda de 483.533 m2. 

El Campus de Santiago i el de Lugo tenen una superfície total de 1000 h; el 43% de les quals són 
zones verdes. 

Alguns dels serveis de la Universitat són: allotjament per a estudiants (capacitat per a unes 1.500 
persones repartides en 3 Col·legis Majors  i 3 residències universitàries). 

Estratègia ambiental de  la Universitat 

No disposen de cap òrgan propi que es dediqui exclusivament a temes ambientals, sinó que, des 
de la mateixa Universitat s’impulsen diverses iniciatives, la més important de les quals, atès el 
seu abast, és el Campus Vida i dins d’aquest projecte global destaca a nivell ambiental el Plan  
de Desarrollo Sostenible, ambdós programes s’expliquen a continuació. 

Dins del lloc web de la universitat (http://www.usc.es/es/) hi ha un apartat en el què és possible 
descarregar-se el Plan  de Desarrollo Sostenible (http://www.usc.es/plands/). Dins la mateixa 
pàgina web també és possible descarregar-se un document que recull l’Estudi d’Impacte 
Ambiental de tota la USC de l’any 2007, molt il·lustratiu i que conté un gran quantitat 
d’informació i de dades ambientals sobra la universitat. 

Projectes emblemàtics: 

• Campus Vida. Un projecte amb la missió de preparar el Campus de la Universitat de 
Santiago de Compostela per a la candidatura per a Campus d’Excel·lència Internacional i 
convertir-se en un dels millors 100 BioCampus en l’àmbit de les Ciències i les Tecnologies 
de la Vida. El projecte es materialitza amb el desenvolupament d’una vintena de plans 
d’acció que incideixen en el 6 àmbits definits pel Ministeri d’Educació: Millora Docent, 
Adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior, Millora Científica, Transferència, Model 
Social i Interacció amb l’entorn. 

• Plan de desarrollo Sostenible. S’inclou dins del Campus Vida com a Pla d’Acció número 
11. Es tracta d’una eina de gestió que permet a la Universitat optimitzar els recursos 
disponibles. A través d’aquest Pla la USC posa la seva ciència, tecnologia i recursos 
didàctics i investigadors a disposició de la societat per contribuir a la creació d’un model de 
desenvolupament sostenible. Els tres eixos en els que es vertebra el Pla són: 

- Generació de coneixement i educació ambiental. Els objectiu són: 

- Incrementar la orientació ambiental del mapa de titulacions de la 
USC. 

- Millorar l’oferta de màsters i cursos, amb iniciatives dirigides a 



PLA DE MEDI AMBIENT DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

Diagnosi, objectius i línies estratègiques, 2a versió 

Desembre de 2010  91 

facilitar la formació permanent i el reciclatge científic i professional 
de tècnics i gestors ambientals. 

- Potenciar el desenvolupament de línies d’investigació bàsica i 
aplicada en els àmbits de la sostenibilitat. 

- Planificació, gestió i avaluació ambiental. Els objectiu són: 

- Millorar les infraestructures i els serveis introduint criteris ambientals 
en la planificació i el desenvolupament dels Campus. 

- Optimitzar la gestió dels recursos energètics disponibles reduint la 
despesa d’energia i recursos. 

- Reduir l’impacte ambiental provocat per l’activitat de la USC. 

- Sensibilització ambiental i participació 

- Sensibilitzar la comunitat universitària implicant-la en projectes 
ambientals, tant interns com externs. 

- Divulgar la cultura de la qualitat ambiental. 

Cadascun dels objectius dels 3 eixos del Pla inclou un seguit d’actuacions i indicadors 
determinats. 

Ràtios de consum d’energia i d’aigua 

- Ràtio de consum d’energia: l’any 2007 el consum anual d’energia primària a tota la Universitat 
(considerant el Campus de Santiago i el de Lugo) va ser de: 

- 2.741,4 kWh/estudiant  

- 164 kWh/m2 

- Ràtio de consum d’aigua: l’any 2007 el consum anual d’aigua a tota la Universitat (considerant 
el Campus de Santiago i el de Lugo) va ser de: 

- 11,755 m3/estudiant  

- 0,703 m3/m2 
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3.3.5. Universidad de Cádiz 
Informació de base 

La Universidad de Cádiz té 4 campus: Cádiz, Puerto Real, Jérez i Bahía de Algeciras, situats en 
entorns rurals, urbans i periurbans. Compta amb un total de 17.280 estudiants, 871 PDI i 736 
PAS. 

El seu parc d’edificis està format per més d’una quinzena de facultats i escoles universitàries de 
ciències de la salut, tecnologia, ciències socials i lletres. El conjunt d’edificis té una superfície 
total útil construïda de 87.072 m2. 

El Campus de Santiago i el de Lugo tenen una superfície total de 100 h; el 43% de les quals són 
zones verdes. 

Alguns dels serveis de la Universitat són: allotjament per a estudiants (capacitat per a unes 200 
persones), servei d’autobusos del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz  que connecten els 
Campus entre ells i amb les ciutats que tenen properes. 

Estratègia ambiental de  la Universitat 

Les Línies de treball prioritàries de L’Oficina Verda són tres: 
- Gestió ambiental 

- Educació ambiental 

- Voluntariat ambiental 
L’objectiu de l’Oficina és: fer més sostenible la Universitat de Cádiz i per aconseguir-ho es 
marca cinc funcions generals: 

- Conèixer – investigar: conèixer la realitat sobre la que es pretén actuar per poder 
planificar les accions adequadament. 

- Emprendre: dissenyar i desenvolupar projectes propis encaminats a aconseguir 
l’objectiu. 

- Avaluar: fer una avaluació continua per millorar el funcionament propi de la Oficina. 
- Interactuar: cooperar entre els diferents estaments, unitats i serveis: participar 

activament en la millora ambiental de la Universitat, actuar com a mediadora i servir 
com a receptora de les demandes, queixes i suggerències de tots els estaments. 

- Informar: mantenir fluxos d’informació de qualitat. 

L’Oficina Verda vol assumir la responsabilitat de promoure i coordinar l’elaboració d’un Pla de 
Sostenibilitat de la UDC en col·laboració amb totes les unitats que integren el Vicerectorat 
d’Infraestructures i Sostenibilitat i amb aquelles altres de la Universitat que puguin fer 
aportacions al mateix (el Vicerectorat d’Alumnes, el de Planificació i Qualitat, el de Tecnologies 
de la Informació i Innovació Docent, etc.). Les actuacions s’emmarquen en set línies d’acció: 

- Disseny i seguiment de la gestió dels residus: implantació Sistema de Recollida 
Selectiva. 

- Consums: caracterització dels consums (paper, energia i aigua) amb l’objectiu de 
proposar i emprendre actuacions  per tal que aquests disminueixin.  

- Mobilitat: promoció de l’ús del transport públic i de l’ús del vehicle privat compartit. 
- Formació: sostenibilització curricular. 
- Mediació: establiment de xarxes de col·laboració i participació. Alguns dels Grups de 
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treball als que pertany la Universitat són: Grupo de Trabajo sobre Calidad Ambiental 
y Desarrollo Sostenible de la C.R.U.E., Red COPERNICUS, Red OIUDSMA, Red de 
Oficinas Verdes de las Universidades Andaluzas, Seminario Andaluz de Voluntariado 
Ambiental Universitario. 

- Intervenció: desenvolupament d’accions directes sobre l’entorn socio-natural de la 
Universitat un cop detectades disfuncions que requereixin atenció. 

- Promoció: augment de la presència en la vida de la comunitat universitària i mantenir 
actualitzada la pàgina web de l’Oficina Verda. 

L’Oficina Verda va ser creada l’any 2004 com a unitat pròpia de la Universitat de Cádiz inclosa a 
la Direcció General de d’Infraestructures i Sostenibilitat. L’Oficina pren com a marc general 
d’actuació la Declaración de Política Ambiental de la Universidad de Cádiz aprovada l’any 
2006 pel Consell de Govern de la UDC. 
La seva pàgina web conté informació actualitzada sobre els projectes que realitza 
(http://www.uca.es/web/servicios/oficina_verde/informacion/). 

Projectes específics 

• UCA21 (Agenda 21 de la Universitat de Cádiz). Eina que es troba en procés de 
desenvolupament i redacció. L’Agenda servirà per potenciar les línies d’acció establertes per 
l’Oficina Verda. 

• C.E.S. (Centre d’Educació per la Sostenibilitat). Eina que es troba en procés de 
desenvolupament i redacció. El C.E.S. servirà per potenciar les línies d’acció establertes per 
l’Oficina Verda. 

• Sistema de recollida selectiva. Ja s’ha implementat amb èxit al campus de Jérez i 
actualment s’està estenent aquest sistema al campus de Cádiz i de Bahía de Algeciras. 

• Promoció de l’ús del paper a la UDC de manera respectuosa amb l’ambient. 

• Cicle de Conferències sobre la Crisi del Petroli. 

• TUBICI. Sistema de préstec de bicicletes promogut per l’Agència Andalusa d’Energia, 
l’IDAE, i la Universitat de Cádiz per fomentar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport 
sostenible a la ciutat. El servei va dirigit als alumnes de la Universitat , al PAS i al personal 
docent i investigadors i per utilitzar-lo cal donar-se d’alta amb una quota de 3 €. Els horaris 
d’ús són: durant el calendari lectiu de 8:00h a 21:00h. 

• Projecte Comparte tu coche. Té com a objectiu potenciar l’ús compartit del vehicle privat, 
dirigit tant als estudiants com al personal que treballa a la Universitat. Es posa a disposició 
dels interessats una eina per aconseguir aquest fi. A través d’un lloc web, els usuaris, una 
vegada registrats, poden buscar companys que realitzin rutes similars i si ho desitgen posar-
se en contacte amb ells per poder compartir cotxe. (http://coche.uca.es/). 

A més, un total de 8 Projectes de Voluntariat s’organitzen des de l’Oficina Verda. 

Ràtios de consum d’energia i d’aigua 

- Ràtio de consum d’energia: no es disposa d’aquesta informació. 

- Ràtio de consum d’aigua: no es disposa d’aquesta informació. 
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3.3.6. Surrey University 
Informació de base 

La Surrey University té un campus  situat en un entorn rural. Compta amb un total de 14.441 
estudiants, i 2.300 treballadors enter PDI i PAS. 

El seu parc d’edificis està format per una dotzena de facultats i escoles universitàries de ciències de la 
salut, tecnologia, ciències socials i lletres.  

El Campus té una superfície total d’unes 200 h, de les quals 68 són de bosc. 

Alguns dels serveis de la Universitat són: allotjament per a estudiants, servei de restauració dins el 
campus, aparcaments per a estudiants, PID i PAS (1.700 places), etc. 

Estratègia ambiental de  la Universitat 

L’Estratègia Ambiental de la Universitat de Surrey (Environmental Policy Statement) es basa en set 
Línies de treball prioritàries: 

- Eficiència en l’ús dels recursos 
- Gestió dels residus 
- Restauració i construcció amb criteris ambientals 
- Horticultura 
- Paisatge i Biodiversitat 
- Transport 
- Ensenyament i Recerca 

Algunes de les fites aconseguides gràcies a l’aplicació de l’Estratègia ambiental són: reciclar el 43% 
dels residus (308 t/any), reducció d’emissió de 4.700 t/ de CO2, etc. 
La seva pàgina web és: http://www2.surrey.ac.uk/about/campus/sustainability/ 
 

Projecte emblemàtic 

• Strategy & Implementation  Plan. Es tracta d’un Pla d’ambientalització global que aplica accions 
en diversos àmbits i té com a objectiu principal reduir un 25% les emissions derivades de 
l’activitat de la Universitat respecte les emissions registrades durant l’any escolar 2005-2006.  

El període de validesa d’aquest Pla és del 2007 al 2017. I la inversió total serà de 6,43 milions d’€. 
El Pla seguirà diverses línies d’actuació, entre les que destaquen: 

- Minimitzar el consum d’energia dels edificis, que representen el 90% de les 
emissions de CO2 que genera la Universitat (21.470 t/any). 

- Minimitzar la mobilitat que genera la Universitat. S’ha estimat que cada any es 
recorren 16 milions de quilòmetres aeris.  

Projectes específics 

• Pla de Mobilitat (University Transport Plan). El 1999 la Universitat va redactar un Pla de 
Mobilitat amb l’objectiu de reduir l’impacte ambiental derivat dels desplaçaments d’alumnes i 
personal que hi treballava. Les mesures que es van implantar van ser: 

- Potenciar l’ús de transport públic amb subvencions per les targetes de transport per 
a estudiants. 
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- Construcció de carril bici per unir el campus amb els pobles més propers. 

- Construcció d’aparcaments segurs per a bicis i de vestuaris per dutxar-se. 

- Implantació d’un sistema de car-sharing oferint també descomptes en les 
mensualitats per l’aparcament d’aquells cotxes que servissin pel car-sharing. 

- Augment dels preus per aparcar dins del Campus. 

- Increment de les zones on es prohibeix l’aparcament dins del Campus. 

• Certificacions energètiques de tots els edificis. Durant l’any 2008 tots els edificis de la 
Universitat van sotmetre’s a una certificació energètica. Els resultats poden consultar-se a través 
de la web 

(http://portal.surrey.ac.uk/portal/page?_pageid=1638,2222711&_dad=portal&_schema=PORTAL) 

• Propostes dels estudiants i del personal (Staff & Student Suggestion Scheme – All Ideas Make 
Savings). Aquesta iniciativa recull idees i aportacions, tant dels estudiants com de les persones 
que treballen al Campus (PDI i PAS), que tinguin com a objectiu: millorar l’eficiència energètica 
de la Universitat, optimitzar el manteniment dels equipaments i millorar la salubritat dels llocs de 
treball. 

• Certificació BREEAM (Building Research Establishment and Environmental Assessment 
Method). L’any 2008 una nova vila universitària del Campus va obtenir aquesta certificació 
gràcies a l’autogeneració del40% de l’energia que consumeix. 

• Manteniment de la biodiversitat. Diverses iniciatives tenen l’objectiu de mantenir la 
biodiversitat de manera generant el mínim impacte: utilitzar fertilitzants orgànics i regar amb 
aigua recuperada de pluja i de les aigües grises, reciclar els dels residus orgànics que es generen al 
Campus, etc. 

• Política Sostenible de Compra (Sustainable Purchasing Policy). 

Ràtios de consum d’energia i d’aigua 

- Ràtio de consum d’energia: l’any 2008 el consum anual d’energia primària va ser de: 

- 682,6 kWh/m2 

- Ràtio de consum d’aigua: no es disposa d’aquesta informació. 
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3.3.7. Oberlin College  
Informació de base 

L’Adam Joseph Lewis Center és un edifici que des de l’any 1999 allotja els estudis de Ciències 
Ambientals a l’Oberlin College, Ohio, EUA.  

El director del Centre, David Orr, ha aconseguit que l’edifici esdevingui un laboratori per l’educació 
ambiental. 

L’Oberlin College va prioritzar la tria d’un equip d’arquitectes amb àmplia experiència en la 
construcció sostenible (William McDonough + Partners). L’edifici va rebre donatius econòmics 
significatius que van ajudar a pagar els sobrecostos de disseny. 

Estratègia ambiental de  la Universitat 

El plantejament inicial de l’edifici preveia que aquest generaria més potència elèctrica que la que 
necessitaria i esdevingués, d’aquesta manera, un proveïdor d’energia a la xarxa. A la realitat, però, 
les plaques fotovoltaiques aconsegueixen generar només una part de l’energia que consumeix l’edifici. 

Els eixos fonamentals de la seva estratègia ambiental són: 
- Energia 

- Sistemes de climatització i qualitat de l’aire 

- Paisatge 

- Gestió de l’aigua 

- Seguiment de les condicions meteorològiques  

- Materials 

 

Projecte emblemàtic 

Sistema de seguiment en temps real del funcionament de l’edifici. 

Gràcies a 150 sensors col·locats per tot l’edifici i pels voltants i un sistema de monitoratge i 
visualització de dades, és possible fer un seguiment en temps real dels fluxos d’energia i d’aigua de tot 
l’edifici. 

 

És conegut en tot moment: 
- L’energia que s’està generant a les plaques fotovoltaiques. 

- L’energia que s’està consumint. 

- L’aigua que s’està consumint. 

- L’aigua que s’està reciclant. 

- El funcionament del sistema de purificació de l’aigua (Living Machine). 

Característiques de l’edifici 

• Sostre: està cobert amb 350 m2 de plaques solars fotovoltaiques. 

• Acabats interiors: la moqueta adquirida mitjançant un sistema de leaseing, a través del qual el 
proveïdor es compromet a reutilitzar-la o reciclar-la quan es canvia. La fusta prové de plantacions 
sostenibles. Les butaques de l’auditori són de material biodegradable. 
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• Orientació i disseny exterior: l’edifici està orientat i dissenyat per aprofitar al màxim l’energia 
solar passiva. Així mateix, s’inclouen lamel·les externes que protegeixen del sol durant l’estiu, 
però que l’aprofiten a l’hivern. 

• Disseny interior dels espais: les aules estan dissenyades per aprofitar la il·luminació natural, els 
vidres exteriors estan tractats especialment per variar la quantitat de llum ultraviolada que pot 
entrar i sortir de l’edificis, i ajudar així mateix a mantenir una temperatura constant a l’interior. 

• Gestió de l’aigua:  

- El llac del Campus serveix per emmagatzemar l’aigua de pluja per poder utilitzar-la 
posteriorment per regar. El disseny dels marges del llac està realitzat amb una 
vegetació específica de manera que ajudi a purificar l’aigua. 

- El sistema de depuració d’aigua utilitzada en l’edifici reprodueix i accelera els 
processos orgànics naturals de purificació que tenen lloc en llacs i estanys. Amb 
l’ajuda del sol, les bactèries, els microorganismes, les algues, les plantes, els arbres, 
els cargols,  i els peixos interaccionen en l’aigua residual i digereixen el material 
orgànic. Totes les necessitats de consum d’aigua es nodreixen d’aquesta font, 
excepte l’aigua per beure. És a dir, és un circuit tancat pel qual es recircula 
periòdicament la mateixa aigua. 

• Consum energètic: és un 21% de la mitjana d’edificis similars a la zona. Aquest estalvi 
s’aconsegueix mitjançant la il·luminació i la ventilació naturals i a través de pous geotèrmics per 
calefacció i refrigeració. En algunes zones es disposa de terra radiant per escalfar les aules i 
l’auditori. Es té especial cura en la incorporació d’aire fresc a tots els espais, i en el disseny d’un 
sistema que serveix per recuperar la calor d’aquest aire de sortida. 

• Integració paisatgística. L’edifici està concebut perquè s’integri totalment en el paisatge. A més 
s’han constituït pels voltants horts urbans, zones de boscos i d’aiguamolls amb plantes autòctones. 

 

Ràtios de consum d’energia i d’aigua 

- Ràtio de consum d’energia: no es disposa d’aquesta informació. 

- Ràtio de consum d’aigua: no es disposa d’aquesta informació. 
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3.3.8. Consell de finançament d’educació superior del Regne Unit (HEFCE)  
Estat del projecte 

El Consell de Finançament d’Educació Superior del Regne Unit  (HEFCE) ha establer en el seu Pla de 
Finançament pel període 2008 – 2011 uns objectius de reducció d’emissions de CO2 a les Universitats 
angleses i una redefinició de les seves estratègies ambientals.  

Des de la Secretaria d’Estat d’Innovació, Universitat i Tecnologia, l’any 2008, es va declarar que 
l’HEFCE hauria de demanar que totes les universitat disposessin de Plans de Reducció d’Emissions i 
que el rendiment d’aquests Plans fos un factor a tenir en compte per les futures assignacions de capital. 

En una consulta prèvia l’any 2008, el 70% de les Universitats va recolzar la voluntat de l’HEFCE 
d’implantar aquests objectius. 

El document que recull el resultat de la consulta també proposa un Pla d’Acció que marca unes línies 
de treball i objectius generals i al mateix temps recull un seguit de mesures concretes per aconseguir els 
esmentats objectius. 
Mesures proposades 

Les principals mesures proposades són: 

- Imposar un Pla de Reducció d’Emission a totes les universitats. 

- Reduir les emissions directament produïdes en un, com a mínim, 60% al 2050.   

- Lligar el finançament de les institucions als resultats obtinguts de l’aplicació del Plans de 
Reducció d’Emissions, valorant-ho en les reduccions d’emissions de CO2 assolides. 

Marc normatiu 

A nivell europeu:  

- UN Decade of Education for Sustainable Development (DESD) 2005-2014 (Decenni de les 
Nacions Unides de l’Educació pel Desenvolupament Sostenible). 

A nivell del Regne Unit:  

- Securing the Future: delivering UK Sustainable Development Strategy, l’estratègia del 
país pel desenvolupament sostenible establerta l’any 2005. 

- Circular letter number 21/2007 Arrangements for the capital investment framework. 
HEFCE. 2007. 

- Capital Investment Fund: Capital for learning and teaching, research and 

infrastructure 2008-2011. Pla de Finançament de l’Educació del HEFCE. 2008. 
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4. ESTRATÈGIA 

 

4.1. Posicionament 

4.1.1. Justificació  

La Universitat Rovira i Virgili constata que:  

• Els reptes del desenvolupament sostenible afecten el conjunt de la societat i 
demanen posicionaments clars i positius per part dels agents que en formen part.  

• La URV porta més de 10 anys treballant els aspectes ambientals, principalment –
però no només- des de la Comissió de Política Ambiental i des de la Unitat de 
Gestió Ambiental i Radioisòtops.  

• El medi ambient és un àmbit integrador de diferents polítiques nuclears de la 
Universitat.  

• La sostenibilitat es configura com un àmbit de futur que prendrà cada vegada 
més importància, en què les institucions que s’hi hagin posicionat proactivament 
disposaran d’un avantatge diferencial. 

• Els reptes globals associats al canvi climàtic i al compliment del Protocol de 
Kyoto impliquen tothom i fan necessàries polítiques públiques avançades que, 
liderades per la Unió Europea a través del Paquet Energia i Clima, comprometin 
totes les institucions amb un futur sostenible.  

Davant d’aquesta realitat, la URV, com a institució d’educació superior, orientada a la 
formació i a la recerca, però també amb voluntat d’innovar i d’incidir en la societat, 
presenta aquest Pla de medi ambient amb la finalitat d’abordar la gestió ambiental des 
d’un punt de vista integral i ambiciós i explicitar el seu compromís envers el 
desenvolupament sostenible.   
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4.1.2. Abast i plantejament  

El Pla de medi ambient de la URV desenvolupa globalment i de manera integrada tots els 
aspectes de la vida universitària de la institució que van més enllà de la docència i de la 
recerca. Se centra en els dos grans àmbits temàtics primordials per disminuir l’impacte 
ambiental de la Institució:  

• L’energia i el canvi climàtic de les seves activitats.  

• La mobilitat associada a l’accés a la Universitat.  

A més a més d’abordar l’impacte ambiental de la resta d’activitats, també incideix en un 
aspecte essencial transversal perquè els àmbits temàtics esmentats avancin positivament:  

• La sensibilització, implicació i participació de la comunitat universitària.  

A partir de la diagnosi interna i del benchmarking d’experiències internacionals, aquest 
Pla defineix els aspectes següents:  

• El posicionament de la institució.  

• L’objectiu central i els objectius derivats.  

• Les línies estratègiques i les mesures principals que se’n desprenen.  

En relació a l’objectiu central, aquest unifica els diferents objectius específics del Pla en 
un únic objectiu global de reducció d’emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH). 
Aquest enfocament permet: 

• Donar més visibilitat al Pla de Medi Ambient de la URV, ja que s’unifica el 
monitoratge del comportament ambiental de la institució a l’element central i 
amb més repercussió social de les polítiques de sostenibilitat catalanes, europees 
i mundials, la lluita contra el canvi climàtic. 

• Comparar l’estratègia de la URV en temes ambientals amb els compromisos de 
reducció de l’emissió de GEH de Catalunya, Espanya, a l’UE i el món. 

•  Facilita el seguiment, la comprensió i la difusió de les accions i dels seus 
resultats a tota la comunitat universitària, i en segon terme, a tota la ciutadania. 

La concreció de les mesures esmentades en un futur Pla d’acció que inclogui la descripció 
detallada de la mesura, els recursos materials i humans necessaris, el calendari 
d’implantació, etc. corresponen a una segona fase d’aquest Pla de medi ambient que serà 
aprovada pel nou Consell de Govern al segon semestre de 2010.  
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El Pla de medi ambient de la URV es desenvolupa a través del plantejament següent:   

• Priorització de les línies de treball en què la URV pot tenir més visibilitat.  

• Reconeixement i potenciació de  les iniciatives actualment existents.  

• Implicació proactiva de les unitats estructurals de Serveis generals.  

• Implantació a través de les estructures existents, sense crear-ne de noves.  

El Pla de Medi Ambient de la URV neix amb un abast específic i centrat en la gestió 
interna, com a primer pas ineludible per avançar cap a un abast transversal amb un 
enfocament més global. 

 

4.2. Objectius del Pla de Medi Ambient de la URV 

4.2.1 Objectiu central: reduir en un 20% les emissions de gasos amb efecte 
hivernacle 

A l’espera de com s’acabi d’articular l’escenari post-Kyoto, la UE ha deixat clar que 
independentment de com es posicionin la resta de països, les seves polítiques de lluita 
contra el canvi climàtic i política energètica seguiran endavant i s’ha fixat un objectiu per 
al 2020 de reducció d’un 20% de les emissions del sectors difusos mitjançant un 
increment d’un 20% en eficiència energètica i un 20% en energies renovables, el famós 
20-20-2015. 

Aquesta política europea ha ja inspirat al món local que l’ha subscrita mitjançant el pacte 
d’alcaldes on els ajuntaments signants, actualment més de 300 a tot Europa, es 
comprometen a disminuir les emissions de GEH dels seus municipis un 20% per l’any 
2020. En aquest sentit la URV com a institució de referència de la societat ha d’integrar la 
responsabilitat ambiental com a un dels seus elements estructurals, i en l’àmbit de la lluita 
contra el canvi climàtic ha de sumar els seus esforços per aconseguir un objectiu coherent 
amb la política de la UE. 

La URV l’any 2005 va emetre 14.882 t de GEH (CO2eq). L’objectiu per l’any 2020 és 
de reduir-lo un 20% i situar-se a 11.905 t de GEH. 

 

 

 

                                                 
15 COM (2008) 30. Dues vegades 20 per al 2020. El canvi climàtic, una oportunitat per a Europa. 
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4.2.2. Objectius específics 

Objectiu 1: Estalviar en energia en el consum dels edificis millorant un 20% els consums 

unitaris per superfície 

De manera paral·lela al objectiu de reducció d’emissions de GEH, de tot el procés de 
diagnosi ha emergit la necessitat de fixar-se un objectiu de reducció de consum energètic 
unitari per superfície. 

Un objectiu coherent en aquest sentit és adoptar la política europea en eficiència 
energètica i fixar-se com a objectiu per al 2020 la reducció d’un 20% en els consums 
d’energia final per m2 a la URV. Addicionalment l’assoliment d’aquest objectiu 
contribuirà de manera directa a aconseguir l’objectiu central del Pla de reducció 
d’emissions de GEH i permetrà un estalvi econòmic a la URV, estalvi que a mig i llarg 
termini serà encara superior en un previsible escenari d’augment de les tarifes 
energètiques. 

La URV l’any 2005 va consumir en els seus edificis 170 kWh/m2 d’energia final. 
L’objectiu per a l’any 2020 és de reduir-les un 20% i situar-se a 136 kWh/m2 
d’energia final. 

Aquest mateix objectiu de reducció traslladat al consum d’energia primària significaria 
passar dels 406 kWhep/m

2 a 324,7 kWhep/m
2. Tanmateix no es considera oportú monitorar 

el compliment de l’objectiu amb aquest indicador, ja que el coeficient de transformació de 
l’energia primària en final en el cas de l’electricitat depèn de l’evolució del mix elèctric 
espanyol, i per tant està fora de l’abast d’actuació de la URV.  

 

Objectiu 2: Reduir el consum d’aigua 

El consum d’aigua per estudiant a la URV pràcticament s’ha mantingut constant en el 
període de 2005 a 2009. Tanmateix, el benchmarking d’altres universitats ha demostrat 
que aquest consum es pot reduir significativament. 

De manera coherent amb l’objectiu de reducció d’un 20% de les emissions de GEH pel 
2020, la URV s’ha de plantejar la reducció d’un 20% el seu consum d’aigua per estudiant, 
i així contribuir de manera indirecta a l’assoliment de l’objectiu central del Pla. 

La URV l’any 2005 va consumir 4,8 m3/estudiant d’aigua. L’objectiu per a l’any 
2020 és de reduir un 20% i situar-se a 3,8 m3/estudiant d’aigua. 
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Objectiu 3: Disminuir la quota modal del transport en vehicle privat de la mobilitat 

universitària. 

La mobilitat de la comunitat universitària és la principal font d’emissions de GEH de la 
URV, per tant, aquest objectiu és clau per assolir l’objectiu central del Pla. 

Per a reduir les emissions de GEH s’ha de reduir el pes del vehicle privat en la quota de 
desplaçaments de la mobilitat universitària. 

La diferència de localització i característiques dels diferents campus de la URV fa 
inviable treballar amb objectius de repartiment modal final únic per a tots els campus, i 
per tant s’ha estableix un objectiu per campus que consisteix en disminuir un 10% la 
quota modal del vehicle privat en la mobilitat universitària dels Campus de 
Sescelades, Bellissens, Vila-Seca i Tarragona centre. 

Cal indicar que la responsabilitat d’assoliment d’aquest objectiu no pot recaure 
exclusivament en la URV, sinó que la universitat s’haurà de beneficiar de l’augment de 
l’oferta de transport públic col·lectiu que suposa l’aprovació del Pla territorial parcial del 
Camp de Tarragona, i de la implementació del Pla director de mobilitat del Camp de 
Tarragona, actualment en redacció per part de l’ATM. 

 

Objectiu 4: Minimitzar la generació i millorar la gestió dels residus. 

Malgrat que no es disposin de dades de generació de residus municipals de la URV, i que 
l’actual sistema i l’emplaçament eminentment urbà dels campus dificulti que es pugin 
tenir dades segregades en un futur, el marge de millora en la minimització i gestió 
d’aquest tipus de residus és ampli. 

L’atenció especial s’ha de destinar a les fraccions majoritàries, el paper i la matèria 
orgànica. En aquest sentit, s’ha de treballar per disminuir les quantitats de paper 
generades i per augmentar la recollida selectiva d’ambdues fraccions. 
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Objectiu 5: Incrementar la compra i contractació verda  

La URV ha d’incrementar i estandarditzar la feina ja iniciada de compra verda, en 
sintonia amb les polítiques de la Comissió europea que volen incrementar la compra i 
contractació verdes en els grups de productes:  

• Paper 

• Mobiliari 

• Serveis de neteja d'edificis 

• Electricitat 

• Equips informàtics  

• Vehicles 

Per a assolir aquest objectiu serà clau la coordinació entre la unitat de compres i la de 
serveis materials de la URV i l’estructura de gestió ambiental de la URV, per 
sistematitzar l’ambientalització de tots els plecs de compra i contractació de la universitat. 

 

4.2.3. Objectius transversals 

Objectiu 6: Millorar la disponibilitat i el control de les dades de la gestió ambiental de la 

URV. 

Durant la fase de recollida de dades per a la realització de la diagnosi s’ha posat 
clarament de manifest la necessitat de recollir de manera centralitzada totes les dades 
relacionades amb la gestió ambiental, gestió de consums, etc.  

La disponibilitat i fiabilitat de les dades és un element clau per a la redacció, 
implementació i monitoratge del Pla de Medi ambient. 

Aquesta necessitat de control centralitzat, i fins i tot automatitzat de les dades és encara 
més indispensable en el cas dels consums energètics, només un control rigorós i fiable 
permetrà impulsar mesures d’estalvi eficients i efectives. Així ho demostra la experiència 
de la UPC, que des de la implantació d’un sistema de control centralitzat els consums dels 
seus edificis ha reduït significativament molt el seu consum i ha convertit a la universitat 
en un referent en temes de sostenibilitat. 

 

Objectiu 7: Implicar la comunitat universitària en l’ambientalizació de la URV 

Tant l’objectiu central del pla com els objectius relacionats amb l’eficiència energètica , 
consum d’aigua i minimització i gestió dels residus depenen en gran mesura de la 
corresponsabilització de la comunitat universitària. En aquest sentit la comunicació i la 
sensibilització esdevenen claus i el Pla d’acció de Medi ambient de la URV hi haurà de 
dedicar una atenció especial. 
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4.3. Determinació de l’estratègia per a l’assoliment de l’objectiu central 

 
4.3.1. Factibilitat de l’objectiu central del Pla 

L’objectiu assumit de reducció d’un 20% en les emissions de GEH per a l’any 2020 
implica passar de les 14.882 tCO2eq emeses per la universitat l’any 2005 a emetre’n 
11.905 l’any 2020. 

Durant el període 2005-2009, les emissions totals es van reduir un 0,7%, fet que permet 
deduir que la tendència no és l’adequada per a l’assoliment de l’objectiu central (vegeu 
figura 4.1). 
 

 
Figura 4.1. Evolució de les emissions de GEH del conjunt de la URV en l’escenari objectiu per 
al 2020 i diferència a assolir entre 2009 i 2020. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la URV 

 

Com s’ha explicat, el mix de generació elèctrica ha millorat gràcies a l’entrada amb força 
de les energies renovables i a la disminució de l’electricitat generada a les centrals 
tèrmiques. 

Tot i així l’anàlisi posa es posa de manifest la necessitat d’actuacions fermes per 
aconseguir l’objectiu de reducció d’emissions de GEH. 

 

4.3.2. Factibilitat d’assoliment de l’objectiu d’eficiència energètica 

Com es pot observar en les figures 4.2 i 4.3, el comportament del consum d’electricitat i 
gas natural per m2 és força dispar, mentre que l’electricitat ha disminuït un 13,7% en el 
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període 2005-2009, aquesta disminució s’ha fet a costa d’augmentar el gas natural un 
38,7% en el període 2005-2009. 

 
Figura 4.2. Evolució del consum elèctric per superfície del conjunt de la URV en l’escenari 
objectiu per al 2020 i diferència a assolir entre 2009 i 2020. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la URV 

 
Figura 4.3. Evolució del consum de gas natural per superfície del conjunt de la URV en 
l’escenari objectiu per al 2020 i diferència a assolir entre 2009 i 2020. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la URV 
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Si l’anàlisi es fa sumant els kWh d’energia final consumida, és a dir, els kWh de gas 
natural i d’electricitat per m2 el resultat ens indica que del 2005 al 2009 hi ha hagut una 
disminució del consum energètic dels edificis d’un 4,1%, però no hem d’oblidar que la 
reducció de consum d’electricitat s’ha fet a costa d’un augment del consum de gas 
natural. 

 
Figura 4.4. Evolució del consum d’energia final per superfície del conjunt de la URV en 
l’escenari tendencial i en l’escenari objectiu per al 2020 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la URV 

 

Tot i que l’evolució actual ja està en la línea amb l’objectiu fixat, cal accentuar les 
actuacions en l’àmbit de l’eficiència, ja que el consum energètic dels edificis és un àmbit 
directe d’actuació de la URV i permetrà contrarestar les emissions de GEH de la 
mobilitat, àmbit on la capacitat d’actuació de la URV és indirecte. Addicionalment, cal 
recordar que tots els estalvis energètics suposen a mig i llarg termini un estalvi econòmic 
considerable. 

 
4.3.3. Àmbits d’actuació prioritària 

La taula 4.1 conté els paràmetres que s’han tingut en compte a l’hora de determinar els 
àmbits d’actuació prioritària en l’estratègia de la URV: la variació del consum energètic i 
de les emissions associades al període 2005-2009, la contribució al total de les emissions i 
la capacitat d’actuació de la universitat. A partir de la seva valoració s’estableix la 
prioritat en l’estratègia ambiental. 
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En primer lloc, tindran una prioritat més elevada aquells sectors que, d’una banda, 
contribueixin més al total de les emissions i, de l’altra, hagin presentat una evolució a 
l’alça els darrers anys. 

En segon lloc, s’avalua la relació entre el consum energètic i les emissions de GEH 
associades. En el cas de l’electricitat aquesta relació no és directa, ja que les emissions 
depenen, a més del consum, del factor d’emissió de la producció elèctrica espanyola. Per 
tant, tindran més prioritat, en aquest cas, aquells àmbits en que una reducció del consum 
impliqui directament una reducció de les emissions. 

Finalment, cal tenir en compte la capacitat d’actuació dels òrgans de gestió universitaris 
en relació a aquests sectors. Per exemple, en la mobilitat, un àmbit fortament generador 
d’emissions, la capacitat d’actuació de la universitat es limita a les accions que pot 
emprendre en el seu espai físic, ja que aquesta depèn de factors i circumstàncies que 
queden fora de l’abast de la universitat i on per tant aquesta no hi pot actuar. 
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Taula 4.1. Evolució del consum d’energia a la URV 

 
Consum d’energia (kWh) 

Sector Font energètica 
2005 2009 

Variació 
2005-2009 

Electricitat 12.347.436 14.893.290 21% Edificis 
universitaris 

Gas natural 2.790.112 5.269.044 89% 

Consum d'aigua Electricitat 82.658 87.183 5% 

Flota pròpia 17.219 25.529 48% 
Mobilitat 

Comunitat universitària 74.162.963 75.671.874 2% 

Total 89.400.388 95.946.920 7% 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la URV 

 

Taula. 4.2. Evolució de les emissions de GEH a la URV 

Emissions (t CO2-eq) 
Sector Font energètica 

2005 2009 

Variació 
2005-2009 

Electricitat 4.902 4.155 -15% Edificis 
universitaris 

Gas natural 519 979 89% 

Consum d'aigua Electricitat 39,8 33,2 -17% 

Flota pròpia 4,73 7,01 48% 
Mobilitat 

Comunitat universitària 9.416 9.608 2% 

Total 14.882 14.782 -1% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la URV 
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Taula. 4.3. Anàlisi dels àmbits d’actuació prioritària 

Sector Font energètica 

Variació 
del 

consum 
2005-
2009  

Variació de 
les 

emissions 
2005-2009  

Contribució 
a les 

emissions 
globals 

Relació 
entre el 

consum i 
les 

emissions 

Capacitat 
d'actuació  
de la URV 

Prioritat a 
l'estratègia 
de la URV 

Electricitat +21% - 15% 28,1% Indirecta Directa Molt alta 

Edificis 
universitaris 

Gas natural + 89% + 89% 6,6% Directa Directa Molt alta 

Consum 
d'aigua 

Electricitat + 5% - 17% 0,22% Indirecta Directa Moderada 

Mobilitat flota 
pròpia 

Gasoil + 48% + 48% 0,05% Directa Directa Moderada 

Mobilitat 
comunitat 
universitària 

Gasoil/gasolina + 2% + 2% 65% Directa Indirecta Alta 

Font: Elaboració pr 
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4.4. Línies estratègiques  

L’objectiu final del Pla de Medi ambient és la incorporació dels objectius ambientals en 
la gestió diària i en l’estratègia transversal de la URV. Com a resultat de la diagnosi 
interna, del benchmarking dut a terme i de les sessions de treball amb la Comissió de 
Política Ambiental de la URV s’han definit cinc línees estratègiques que en una fase 
successiva donaran lloc a la redacció d’un Pla d’Acció, que per a cada línia proposarà 
actuacions concretes, amb descripcions de detall, dimensionament de recursos 
necessaris, calendari d’execució, etc. 

Les cinc línees estratègiques que es definiran a continuació en un format de fitxa són: 

• Eficiència i estalvi energètic. 

• Millora de la competitivitat dels modes de transport sostenible en la mobilitat 
universitària. 

• Millora de la comunicació i participació ambiental. 

• Ambientalització de l’organització. 

• Reforç de l’estructura ambiental. 

 

 
Línea 1. Eficiència i estalvi energètic en els edificis 

Objectius • Reduir l’impacte climàtic del funcionament de la URV. 

• Estalviar energia i diners. 

Justificació • El consum d’energia final ha augmentat un 33% en el període 2005-
2009. 

• Si es compara el ràtio de kWh/m
2
 de la URV amb altres universitats 

espanyoles com la UPC, la UAB i la Universidad de Santiago, existeix un 
elevat marge de millora. 

• La reducció del consum energètic dels edificis disminuirà la petjada 
climàtica de la URV. 

• Tota reducció de consum també comporta reducció de la despesa 
econòmica. 

Possibles actuacions • Instaurar un sistema de seguiment energètic dels edificis. 

• Corresponsabilitzar les unitats de la universitat dels seus consums 
energètics. 

• Millorar els sistemes d’il·luminació interior i exterior. 

• Criteris ambientals en els concursos públics de projectes de nous edificis.  
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Línea 2. Reduir l’impacte climàtic de la mobilitat universitària 

Objectius • Disminuir la contribució a l’escalfament global de la mobilitat associada a 
l’accés a la URV. 

• Facilitar l’accés a la URV en transport col·lectiu 

Justificació • La mobilitat de la comunitat universitària és la principal font d’emissions 
de GEH de la URV. 

• Existeix un elevat marge de millora de la quota de mobilitat sostenible en 
els principals campus de la URV. 

• La millora de l’accés amb transport públic col·lectiu a la URV significa 
una millora en equitat social. 

Possibles actuacions • Implantar el Pla de mobilitat de la URV i ampliar-lo al Campus de les 
Terres de l’Ebre i a la Delegació del Baix Penedès. 

• Creació de la figura del gestor de mobilitat del campus. 

• Establir una coordinació continuada amb l’ATM del Camp de Tarragona 
per maximitzar el nou escenari d’oferta de transport públic col·lectiu que 
significa l’aprovació del PTP del Camp de Tarragona. 

• Desincentivar l’ús del vehicle privat mitjançant la política d’aparcament de 
la URV. 

 
Línea 3. Comunicació i participació ambiental 

Objectius • Integrar la sostenibilitat com un element central de la imatge institucional 
de la URV. 

• Implicar la comunitat universitària en un objectiu comú de disminució de 
l’impacte ambiental.  

• Millorar la consciència ambiental de la comunitat universitària de la URV. 

Justificació • Manca d’un espai específic en la web institucional de la URV per als 
temes de sostenibilitat. 

• Les millores en els principals àmbits d’impacte ambiental de la universitat 
(consum energètic dels edificis i mobilitat) depenen en gran part 
d’aconseguir involucrar a la comunitat universitària. 

Possibles actuacions • Crear un espai web de sostenibilitat a la URV. 

• Coordinar l’estructura ambiental de la URV i el departament de 
comunicació. 

• Comunicar elements de sostenibilitat mitjançant les carpetes i agendes 
de la URV. 

• Introduir criteris d’ambientalització en els productes de comunicació 
institucional de la URV. 
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Línea 4. Ambientalització de l’organització 

Objectius • Considerar els aspectes ambientals com un criteri més a tenir en compte 
a l’hora de definir la gestió diària de la URV i integrar-los en la política 
acadèmica de la universitat.. 

• Posicionar la URV com un referent ambiental entre les universitats 
catalanes i espanyoles  

Justificació • Alguns dels diferents aspectes ambientals de la URV tenen un marge de 
millora significatiu (compra verda, gestió dels residus municipals, gestió 
dels residus de poda, consum d’aigua, etc.) 

• L’ambientalització reverteix en un estalvi econòmic a mitja i llarg termini. 

•  L’ambientalització curricular és el nou repte de les universitats 
espanyoles en temes de sostenibilitat. En aquest sentit la Comissió 
sectorial de la CRUE de Qualitat ambiental , desenvolupament 
sostenible i prevenció de riscos laborals (CADEP) ha elaborat unes 
directrius de treball per a les universitats espanyoles. 

Possibles actuacions • Implementar una estratègia integral d’ambientalització dels plecs de 
condicions. 

• Reordenar el sistema de recollida de residus intern per maximitzar la 
recollida de paper. 

• Reforçar l’estructura ambiental existent a la URV. 
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1. Informe d’avaluació energètica del Campus de Sescelades 

 

2. Informe d’avaluació energètica del Campus Catalunya 
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Informe d’avaluació energètica del Campus Sescelades 
 
Introducció i dades bàsiques 

Es tracta d’un campus ubicat al nord de la ciutat de Tarragona que, a excepció de la 
Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia, acull estudis de tipologia tècnica i 
experimental (en aulari i laboratoris). El professorat docent i investigador (PDI) disposa 
de varies oficines i sales addicionals en els edificis. Aquest campus també acull el servei 
de recursos científics i tècnics. 

El període de més ús del campus és durant el curs universitari, el qual comença a 
mitjans de setembre i finalitza a finals de juny. Addicionalment durant el més de juliol 
hi ha activitat per part del PDI en les oficines i les sales de reunions del departaments, 
per bé que les aules i els laboratoris no s’utilitzen. Així l’horari de funcionament 
habitual de la universitat durant el període lectiu i de treball del professorat és de dilluns 
a divendres de 8:00 a 22:00h, si bé el personal de neteja accedeix a l’edifici a les 6:00 h. 

Addicionalment el campus també disposa d’una biblioteca, la qual funciona 
pràcticament de forma ininterrompuda durant tots els dies de l’any de 9:00 a 22:00 h, i 
fins a les 00:00 h en època d’exàmens (mesos de gener, febrer, maig i juny). 

Taula 1. Dades bàsiques del Campus Sescelades 

Campus Catalunya 

Adreça: Av. Països Catalans, 26. Tarragona. 

Data de la visita: 10/02/2010 

Tipus Gestió: Directa a través del tècnic de 
manteniment de campus. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la URV. 

 

 
Figura 1. Ortofoto del Campus Sescelades. 
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Taula 2. Evolució d’usos del Campus Sescelades. 

Any 
Superfície 

construïda (m2) 
Número 
d’usuaris 

Usos 

2007 67.011 5.510 

Facultat de Ciències de l’Educació (FCEP) 

Centre de transferència tecnològica (FURV) 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE/ETSEQ) 

Serveis de Recursos Científics i Tècnics (SRCiT) 

Biblioteca (BCS) 

Facultat de Química i d’Enologia (FQ/FE) 

2008 67.011 5.551 

2009 68.518 5.645 

Facultat de Ciències de l’Educació (FCEP) 

Centre de transferència tecnològica (FURV) 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE/ETSEQ) 

Plantes pilot 

Serveis de Recursos Científics i Tècnics (SRCiT) 

Biblioteca (BCS) 

Facultat de Química i d’Enologia (FQ/FE) 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la URV. 

 
Font energètiques i pòlisses existents    

El campus disposa de subministraments energètics per mitjà d’electricitat (la qual es 
distribueix pel campus mitjançant un anella de mitja atenció a 25 kV) i gas natural. 
Addicionalment disposa de gasoil per al grup electrogen, d’us exclusiu en emergències. 
La façana SW i la coberta de la façana disposa d’una instal·lació elèctrica fotovoltaica. 

Taula 3. Pòlisses existents a Sescelades. 

Pòlisses elèctriques Pòlisses gas natural 

Núm. Empresa 
subministradora 

Núm. de pòlissa 
Empresa 

subministradora 
Núm. de pòlissa 

1 Endesa 010349100014 Gas Natural 1895659   

2 - - Gas Natural 2420470 

3 - - Gas Natural 2420537 

4 - - Gas Natural 2876921 

5 - - Gas Natural 2876265 

6 - - Gas Natural 1000018237 

7 - - Gas Natural 10043438 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la URV. 
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Descripció de les instal·lacions i de l’edifici 

A continuació es descriuran les característiques dels principals elements i sistemes que 
composen el present equipament. 

Climatització 

El sistema de climatització a la major part dels edificis és a través de fan-coils amb 
producció d’aigua calenta amb caldera de gas natural per a calefacció i planta 
refredadora per a refrigeració. A les aules únicament hi ha calefacció mitjançant 
radiadors i als espais comuns i de comunicació no n’hi ha. A la biblioteca la 
climatització es realitza per aire a partir de les unitats de tractament d’aire de la coberta, 
les quals permeten el control de la humitat de l’aire. 

Tots els equips de producció estan ubicats a la coberta a excepció de les calderes de gas 
de  l’edifici de l’ETSE. A excepció de la FQiE, la totalitat de la climatització està 
controlada a partir de 3 equips informàtics amb software de gestió tècnica centralitzada 
(GTC). Tot els equips de producció estan connectats entre ells per millorar-ne el 
rendiment i el règim de funcionament. 

Les temperatures s’assignen per consigna, a través de la GTC, i es fixen en 21 ºC a 
l’hivern i 26ºC a l’estiu. L’aulari no disposa de sensors de control individualitzats 
operables, el quals si que estan presents a les oficines dels departaments, per bé que 
tenen les possibilitats de variació de temperatura limitades al voltant de +/- 3ºC. Al 
comprovar, in situ, els valors d’algunes oficines de PDI, s’observa que aquests estan 
pròxims als 26ºC, en època hivernal. 

Durant la visita es localitzen una trentena d’aparells de climatització, tipus bomba de 
calor, de poca potència i instal·lació erràtica per a cobrir diferents demandes 
localitzades, principalment la climatització d’equips informàtics de processament de 
dades. La configuració individual d’aquests equips redueix la seva eficiència respecte 
d’una configuració centralitzada. 

La transició del règim estival a l’hivernal, i viceversa, es realitza de forma manual i pot 
generat cert desconfort les primeres setmanes després del canvi. 

 

ACS (Aigua calenta sanitària). 

Si bé el campus disposa de vàries calderes elèctriques (efecte Jolue) per a l’ACS, 
s’informa que  la majoria d’aquestes no s’utilitzen. Tanmateix, la major part de les 
calderes estan connectades. 

 

Il·luminació 

La il·luminació interior és per mitjà de tubs florescents de 36 i 58 W, o florescents 
compactes de diverses potencies. Hi ha moltes possibilitats d’il·luminació natural 
interior en zones comuns, oficines i aules, tanmateix l’operació dels sistemes és manual, 
fet pel que l’aprofitament de la llum natural depèn directament dels usuaris dels espais. 
No hi ha sensors de presència en cap zona. Hi control d’apagada automàtica de la 
il·luminació a les 22:00 hores. Totes les reactàncies dels tubs florescents són 
electromagnètiques. 
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La il·luminació exterior i dels espais comuns, es realitza per mitjà de focus de vapor de 
mercuri o d’halogenur metàl·lic. Els focus exteriors estan regulats amb fotocèl·lula i 
calendari per a l’encesa i l’apagada. Els focus dels espais comuns interiors estan 
projectats per a una il·luminació indirecta (projectada al sostre) que és extremadament 
ineficient i, alhora, contribueix a augmentar la contaminació lumínica de l’entorn. Això 
és especialment rellevant en aquells passadissos amb cobertes vidriades, tipus claraboia. 

 

Tancaments i coberta 

Els edificis està constituït per una estructura de formigó i tancaments de formigó 
prefabricat amb aïllant entremig i obertures practicables en la seva majoria. En són 
l’excepció algunes façanes que presenten tancaments tipus mur cortina de vidre. 

El marc dels tancaments practicables es d’alumini sense trencament de pont tèrmic, i els 
vidres són dobles amb càmera d’aire d’uns 8 mm, en la majoria de casos. A la biblioteca 
el marc del tancaments és de fusta, fet que configura una aïllament addicional.  La 
majoria de façanes SE y SW dels edificis tenen proteccions solars, si be les seves 
configuracions i funcionalitats varien molt entre façanes, i fins i tot dins la mateixa 
façana. 

La coberta és transitable i plana en la pràctica totalitat dels edificis, si bé en alguns 
passadissos es configura mitjançant claraboies lineals, algunes ventilades i d’altres 
sense ventilar (amb el conseqüent sobreescalfament). 

 

Instal·lacions d’energies renovables 

La biblioteca té una instal·lació de panells fotovoltaics de 20 kWp, repartits entre la 
coberta i la façana SW. A la coberta la inclina, de 30ºC, és òptima i la potència total és 
de 12 kWp. A la façana SW s’aprofiten les proteccions solars per a la instal·lació 
fotovoltaica reduint-ne la seva potència fins a 8kWp, tot i tenir la mateixa superfície de 
captació que la coberta. 

 

Aigua 

Es disposa d’aixetes amb polsadors en els lavabos d’accés comú i de cisternes amb 
fluxos d’interrupció. 

 

Reformes i manteniment. 

El manteniment és preventiu i correctiu. 
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Indicadors energètics  

Taula 4. Evolució dels consums energètics del Campus Sescelades 

 Electricitat Gas natural 

 2007 2008 2009 Evolució 2007 2008 2009 Evolució 

Consum 
anual (kWh) 

8.427.499 8.961.245 9.185.945 9,0 2.382.895 2.210.883 2.691.781 13,0 

Despesa 
anual (€) 

988.580,0 1.044.662 1.423.406 44,0 88.425,4 98.537,9 114.670,2 29,7 

Consum per 
superfície 
(kWh/m2) 

125,8 133,7 134,1 6,6 35,6 33,0 39,3 10,5 

Consum per 
usuari 
(kWh/usuari) 

1.529,5 1.614,3 1.627,3 6,4 432,5 398,3 484,9 12,1 

Despesa / 
superfície 
(€/m2) 

14,8 15,6 20,8 40,8 1,3 1,5 1,7 26,8 

Despesa / 
usuari 
(€/usuari) 

179,4 188,2 252,2 40,5 16,0 17,8 20,3 26,6 

Tones de 
GEH 
(Tn/any) 

3.371,0 3.414,2 3.499,8 3,8 443,0 411,0 500,4 13,0 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la URV. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la URV. 

 

Pel que fa a l’electricitat s’observa com el seu consum augmenta notablement entre maig i 
setembre, essent atribuïble aquesta causa, de forma pràcticament exclusiva a la refrigeració de les 
oficines. El consum elèctric ha augmentat un 9% en valor absolut entre els anys 2007 i 2009, per 
bé que no ho ha fet tant en relació als usuaris i a la superfície, al voltant d’un 6,5%. 

Pel que fa al consum de gas natural, cal destacar les puntes hivernals, entre els mesos d’octubre i 
maig, fet que s’explica per la utilització dels sistemes de calefacció. Cal destacar que les variables 
climàtiques condicionen de forma molt important el present equipament, ja que el consum va ser 
molt superior a l’hivern 2008/2009 (fred), que a l’hivern 2007/2008 (suau). El consum de gas 
natural entre els anys 2007 i 2009 ha augmentat un 13% en termes absoluts i al voltant d’un 10% 
en relació a la superfície i als usuaris. 

Les ràtios de consum d’energia final l’any 2008 se situen al voltant dels 166,7 kWh/m2·any i 
2.012,6 kWh/usuari·any, molt superiors als observats en el benchmarking per a la UPC16, 
Universitat de referència amb unes condicions climàtiques semblants a les de la URV. 

                                                 
16 Valor mitjà de consum anual de l’UPC és de 152,4 kWh/m2 i 1.588,9 kWh/estudiant. 
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Figura 2. Evolució del consum elèctric mensual facturat els anys 2007, 2008 i 2009.  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la URV. 

 

 

 
Figura 3. Evolució del consum de gas natural mensual facturat els anys 2007, 2008 i 2009. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la URV. 

Cal destacar que en el cas del gas natural s’han detectat una sèrie de períodes de 
facturació amb lectures estimades o sense facturació, que fan que els gràfics mostrats 
anteriorment no siguin del tot precisos.  

En el cas de Sescelades es detecta un consum de comptador més gran que el consum de 
la facturació degut a que el cobrament de desembre de 2009 es va efectuar el febrer de 
2010. 
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Figura 4. Comparativa dels consum de gas natural mensual 2009 obtingut de la facturació i 
de la lectura de comptadors de Sescelades. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la URV. 

 

 

Conclusions i principals àrees d’atenció  

En general l’estat del tancaments i el disseny arquitectònic dels edificis és bo, tanmateix 
els ratis de consum de l’edifici són molt superiors a la mitjana definida recollida pel 
benchmarking de la UPC. Això pot ser atribuït a la naturalesa tècnica i experimental 
dels estudis realitzats, però també pot suposar l’existència d’oportunitats de millora en 
les instal·lacions i l’ús de l’edifici,ja que l’UPC té eminentment estudis experimentals. 

Cal destacar que hi ha un important consum elèctric atribuïble a la refrigeració, el qual 
té la seva punta en els mesos de menor activitat docent, fet pel que es pot atribuir en 
exclusiva a la biblioteca i al PDI. 

 

Així, cal prendre com a principals àrees d’atenció: 

• La fixació de temperatures de consigna de 21ºC al hivern i 26ºC a l’estiu. 

• La limitació els rangs d’operació dels usuaris. 

• La conscienciació dels usuaris. 

• La millora energètica d’equips de clima quan s’hagin de substituir. 

• La millora de les proteccions solars dels envidrats. 

• La millora de l’eficiència dels sistemes d’il·luminació interior. 

• La millora de l’eficiència dels sistemes d’il·luminació exterior. 

• L’optimització del consum d’aigua. 
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Annex fotogràfic – Campus Sescelades - 

 

 

 

Figura 1. Detall sistema il·luminació zones comuns 
de l’edifici de laboratoris. 
Font: ERF. 

Figura 2. Detall sistema il·luminació zones 
comunes de l’aulari. 
Font: ERF. 

  
Figura 3. Proteccions solars exteriors de la 
biblioteca (amb plafons solars fotovoltaics 
integrats) i de l’edifici de laboratoris (segon pla). 
Font: ERF. 

Figura 4. Coberta de l’ETSE amb tancaments 
vidriats verticals no practicables. 
Font: ERF. 
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Informe d’Avaluació energètica del Campus Catalunya 
  
Introducció i dades bàsiques 

Es tracta d’un campus ubicat relativament prop del centre de la ciutat de Tarragona que 
acull estudis de naturalesa principalment lectiva (en aulari), a excepció de les pràctiques 
d’infermeria. El professorat docent i investigador (PDI) disposa de varies oficines i 
sales addicionals en els edificis. 

El període de més ús del campus és durant el curs universitari, el qual comença a 
mitjans de setembre i finalitza a finals de juny. Addicionalment durant el més de juliol 
hi ha activitat per part del PDI en les oficines i les sales de reunions del departaments, 
per bé que les aules no s’utilitzen, a excepció d’algun utilitzada durant la universitat 
d’estiu. Així l’horari de funcionament habitual de la universitat durant el període lectiu i 
de treball del professorat és de dilluns a divendres de 8:00 a 22:00h, si bé el personal de 
neteja accedeix a l’edifici a les 6:00 h. 

Addicionalment el campus també disposa d’un CRAI, el qual funciona pràcticament de 
forma ininterrompuda durant tots els dies de l’any de 9:00 a 22:00 h, i fins a les 00:00 h 
en època d’exàmens (mesos de gener, febrer, maig i juny). 

Taula 1. Dades bàsiques del Campus Catalunya 

Campus Catalunya 

Adreça: Av. Catalunya, 35. Tarragona. 

Data de la visita: 9/02/2010 

Tipus Gestió: Directa a través del tècnic de 
manteniment de campus. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la URV. 

 

 
Figura 1. Ortofoto del Campus Catalunya. 
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Taula 2. Evolució d’usos del Campus Catalunya. 

Any 
Superfície 

construïda (m2) 
Número 
d’usuaris 

Usos 

2007 9.500 1.322 Facultat de Ciències Jurídiques (FCJ) 

2008 9.500 1.366 Facultat de Ciències Jurídiques (FCJ) 

2009 22.800 2.009 

Facultat de Ciències Jurídiques (FCJ) 

Facultat de Lletres (FLL) 

Escola Universitària d’Infermeria (EUI) 

Centre de recursos audiovisuals i informàtics (CRAI) 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la URV. 

 
Fonts energètiques i pòlisses existents  

El campus disposa de subministraments energètics d’electricitat i gas natural. 
Addicionalment disposa de gasoil per al grup electrogen i el grup d’incendis, d’us 
exclusiu en emergències. 

Taula 3. Pòlisses existents al Campus Catalunya. 

Pòlisses elèctriques Pòlisses gas natural 

Núm. Empresa 
subministradora 

Núm. de pòlissa 
Empresa 

subministradora 
Núm. de pòlissa 

1 Endesa 000380400011 Gas Natural 10043738 

2 - - Gas Natural 10044977 

3 - - Gas Natural 1000021282 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la URV. 

 
Descripció de les instal·lacions i de l’edifici 

A continuació es descriuran les característiques dels principals elements i sistemes que 
composen el present equipament. 

Climatització 

Malgrat que la majoria d’edificis van ser construïts l’any 2000, estan connectats als 
construïts l’any 2008 i disposen de sistemes de climatització individuals.  

Així els edificis de l’any 2000, corresponents a la FCJ, la producció de calor és per 
mitjà de 3 calderes de gas natural i la producció de fred per mitjà de torres de 
refrigeració a gas natural. Aquest fet fa que els controls de legionel·la siguin 
especialment estrictes. El sistema de distribució és per mitjà de radiadors a l’aulari, on 
només es disposa de calefacció i de fan-coils. A les oficines dels departaments es 
disposa de calefacció i refrigeració. 

Els edificis construïts l’any 2009, corresponents al CRAI i a la EUI, la producció de 
calor a l’aulari és per mitjà de caldera de gas natural i de fred per mitjà de màquina 
climatitzadora (2 x 173,8 kW), la distribució és per mitjà de fan-coils a les aules i de 
radiadors d’alumini en els espais comuns. A les oficines dels departaments el fred i el 
calor es produeixen per mitjà de sistema VRV d’expansió directa i es distribueixen als 
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diferents departaments, a excepció de les zones comuns que es realitza amb radiadors 
d’alumini. 

Els equips de producció de fred i calor resten connectats entre si per tal de millorar el 
seu règim de funcionament i la seva eficiència. 

Ambdós edificis estan controlats per mitjà d’un software Gestió Tècnica Centralitzada 
(GTC), es qual es regula amb els diferents sensors zonals interiors i 4 sensors exteriors. 

Les temperatures s’assignen per consigna, a través de la GTC, i es fixen en 22 ºC durant 
tot l’any. L’aulari no disposa de sensors de control individualitzats, els quals si que 
estan presents a les oficines dels departaments, per bé que tenen les possibilitats de 
variació de temperatura limitades al voltant de +/- 2ºC. Al comprovar, in situ, els valors 
establerts a la GTC s’observa que aquests estan pròxims als 25ºC, en època hivernal, en 
algunes de les zones. La transició del règim estival a l’hivernal, i viceversa, es realitza 
de forma manual i pot generar cert desconfort les primeres setmanes després del canvi. 

A continuació es recull el llistat d’equips de climatització inventariats al Campus 
Catalunya. 

Taula 4. Equips de climatització existents. 

 MARCA MODEL 
POTÈNCIA 
fred  (kW) 

POTÈNCIA 
calor (kW) 

DEPARTAMENTAL         

Màquina refredadora-calefactora 
absorció doble efecte 

Yazaki CH-V100 352 292 

AULARI     

Màquina refredadora-calefactora 
absorció doble efecte 

Yazaki CH-V100 352 292 

Caldera Adisa Duplex 360   

Caldera Adisa Duplex 360   

DEPARTAMENTAL NOU     

Caldera 1 Adisa Tipo 12, model 81 E   

Caldera 2 Adisa Tipo 12, model 81 E   

Màquina refredadora-calefactora 
absorció doble efecte 

Yazaki CH-V100 352 292 

VRV expansió directe, unitat 1 Mitsubishi Elèctric Ut. ext: PUHY-P350 YHM-A <G> 40 45 

VRV expansió directe, unitat 2 Mitsubishi Elèctric Ut. ext: PUHY-P350 YHM-A <G> 40 45 

VRV expansió directe, unitat 3 Mitsubishi Elèctric Ut. ext: PUHY-P350 YHM-A <G> 40 45 

VRV expansió directe, unitat 4 Mitsubishi Elèctric Ut. ext: PUHY-P350 YHM-A <G> 40 45 

VRV expansió directe, unitat 5 Mitsubishi Elèctric Ut. ext: PUHY-P350 YHM-A <G> 40 45 

VRV expansió directe, unitat 6 Mitsubishi Elèctric Ut. ext: PUHY-P350 YHM-A <G> 40 45 

VRV expansió directe, unitat 7 Mitsubishi Elèctric Ut. ext: PUHY-P350 YHM-A <G> 40 45 

VRV expansió directe, unitat 8 Mitsubishi Elèctric Ut. ext: PUHY-P350 YHM-A <G> 40 45 

VRV expansió directe, unitat 9 Mitsubishi Elèctric Ut. ext: PUHY-P350 YHM-A <G> 40 45 

VRV expansió directe, unitat 10 Mitsubishi Elèctric Ut. ext: PUHY-P350 YHM-A <G> 40 45 

VRV expansió directe, unitat 11 Mitsubishi Elèctric Ut. ext: PUHY-P350 YHM-A <G> 40 45 

VRV expansió directe, unitat 12 Mitsubishi Elèctric Ut. ext: PUHY-P350 YHM-A <G> 40 45 
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 MARCA MODEL 
POTÈNCIA 
fred  (kW) 

POTÈNCIA 
calor (kW) 

VRV expansió directe, unitat 13 Mitsubishi Elèctric Ut. ext: PUHY-P350 YHM-A <G> 40 45 

VRV expansió directe, unitat 14 Mitsubishi Elèctric Ut. ext: PUHY-P350 YHM-A <G> 40 45 

VRV expansió directe, unitat 15 Mitsubishi Elèctric Ut. ext: PUHY-P350 YHM-A <G> 40 45 

VRV expansió directe, unitat 16 Mitsubishi Elèctric Ut. ext: PUHY-P350 YHM-A <G> 40 45 

VRV expansió directe, unitat 17 Mitsubishi Elèctric Ut. ext: PUHY-P350 YHM-A <G> 40 45 

VRV expansió directe, unitat 18 Mitsubishi Elèctric Ut. ext: PUHY-P350 YHM-A <G> 40 45 

VRV expansió directe, unitat 19 Mitsubishi Elèctric Ut. ext: PUHY-P350 YHM-A <G> 40 45 

VRV expansió directe, unitat 20 Mitsubishi Elèctric Ut. ext: PUHY-P350 YHM-A <G> 40 45 

VRV expansió directe, unitat 21 Mitsubishi Elèctric Ut. ext: PUHY-P350 YHM-A <G> 40 45 

AULARI NOU     

Caldera 1.1 Adisa Duplex EVO 500  460,6 

Caldera 1.2 Adisa Duplex EVO 500  460,6 

Caldera 2.1 Adisa Duplex EVO 500  460,6 

Caldera 2.2 Adisa Duplex EVO 500  460,6 

Planta Refredadora (dreta) Climaveneta FOCS/SL 1942 350  

Planta Refredadora (esquerra) Climaveneta FOCS/SL 1942 350  

VRV Expanció directe, unitat 1 Mitsubishi Elèctric Ut. ext: PUHY-P250YHM-A <G> 28 31,5 

VRV Expanció directe, unitat 2  Mitsubishi Elèctric Ut. ext: PUHY-P250YHM-A <G> 28 31,5 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la URV. 

 

ACS (Aigua calenta sanitària). 

Si bé el campus disposa d’un total de 6 calderes elèctriques (efecte Jolue) per a l’ACS, 
s’informa que aquestes no s’utilitzen, a excepció de les dutxes del personal de 
manteniment del sistema de climatització (1 caldera). Tanmateix, s’informa que la 
major part de les calderes estan connectades. 

 

Il·luminació 

La il·luminació interior és per mitjà de tubs florescents de 36 i 58 W, o florescents 
compactes de diverses potencies. Hi ha moltes possibilitats d’il·luminació natural 
interior en zones comuns, oficines i aules, tanmateix l’operació dels sistemes és manual, 
fet pel que l’aprofitament de la llum natural depèn directament dels usuaris dels espais. 
Hi ha sensors de presència a les aules i als banys dels edificis construïts l’any 2000. Hi 
ha control d’apagada automàtica de la il·luminació a les 22:00 hores, i impulsos per 
mantenir-los desconnectats a partir de les 00:00 h. Les reactàncies són electròniques en 
els edificis construïts l’any 2009. 

La il·luminació exterior, es realitza per mitjà de florescents i focus d’halogenur metàl·lic 
regulats amb fotocèl·lula i calendari per a l’encesa i l’apagada. 

 

Tancaments i coberta 
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L’edifici està constituït per una estructura de formigó amb tancaments de formigó 
prefabricat amb aïllant entremig i obertures practicables de vidre en la majoria de 
plantes. En són l’excepció les façanes de les plantes 1 i 2 en la seva orientació cap al 
pati central, les quals presenten tancaments tipus mur cortina de vidre. 

El marc dels tancaments practicables es d’alumini amb trencament de pont tèrmic, i els 
vidres són dobles amb càmera d’aire d’uns 8 mm.  Alguns tancaments de la façana S de 
l’edifici N tenen proteccions solars a partir de panells de lamel·les horitzontals fixes i 
algunes obertures. 

A la planta primera de la façana N de l’edifici S s’ha instal·lat un film reflectant exterior 
per disminuir la radiació solar incident. 

La coberta és metàl·lica i inclinada a dues vessants amb el centre pla en la majoria de 
zones (tipus mansarda). Aquest tipus de coberta configura una planta tècnica que permet 
allotjar els equips de climatització sense que interceptin en les visuals de l’edifici. 

 

Instal·lacions d’energies renovables 

L’edifici no te instal·lacions d’energies renovables. 

 

Aigua 

Es disposa d’aixetes amb polsadors en els lavabos d’accés comú i de cisternes de doble 
descàrrega en l’edifici de l’any 2008. 

 

Reformes i manteniment. 

El manteniment és preventiu i correctiu. 
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Indicadors energètics  

Taula 5. Evolució dels consums energètics del Campus Catalunya 

 Electricitat Gas natural 

 2007 2008 2009 Evolució 2007 2008 2009 Evolució 

Consum 
anual (kWh) 

959.981,0 1.047.492,0 2.813.529,0 193,1 1.001.105,0 1.051.553,0 1.451.774,0 45,0 

Despesa 
anual (€) 

105.154,5 122.374,3 363.271,8 245,5 37.464,3 44.684,3 63.736,3 70,1 

Consum per 
superfície 
(kWh/m2) 

101,1 110,3 123,4 22,1 105,4 110,7 63,7 -39,6 

Consum per 
usuari 
(kWh/usuari) 

726,2 766,8 1.400,5 92,9 757,3 769,8 1.062,8 40,3 

Despesa / 
superfície 
(€/m2) 

11,1 12,9 15,9 43,9 3,9 4,7 2,8 -29,1 

Despesa / 
usuari 
(€/usuari) 

79,5 89,6 180,8 127,3 28,3 32,7 31,7 11,9 

Tones de 
GEH 
(Tn/any) 

384,0 399,1 1.072,0 179,2 186,1 195,5 269,9 45,0 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la URV. 

 

Pel que fa a l’electricitat s’observa com el seu consum era relativament estable fins a 
l’inici del curs escolar 2008/2009, on es va posar en funcionalment la EUI i el CRAI. 
Això es constata en observar que si bé el consum elèctric ha augmentat més d’un 193%, 
el consum per superfície únicament ho ha fet un 22%. Una altre factor a tenir en compte 
és que la climatització en els edificis de l’any 2000 es realitza per mitjà de gas natural, 
mentre que en les edificacions noves la producció de la refrigeració és elèctrica. 
Aquesta fet explica la constància del consum elèctric de l’any 2007 i les puntes de 
consum estival l’any 2009. Cal remarcar que les puntes de consum estival corresponen 
als mesos de juliol i setembre, pel que són atribuïbles al consum conjunt del CRAI i, 
sobretot, de les oficines del PDI. 

Pel que fa al consum de gas cal destacar les puntes, tant hivernals com estivals, de l’any 
2008, fet que s’explica perquè tant la refrigeració com calefacció es realitza per mitjà de 
gas natural. Una dada que no presenta explicació és la punta de consum del més de 
setembre de l’any 2009, fet que fa pensar en un error en les dades de facturació. El 
consum de gas natural entre els anys 2007 i 2009 ha augmentat un 45%; tanmateix, el 
consum per unitat de superfície ha disminuït en més d’un 39%, fet que s’explica pel 
menor ús del gas natural en els edificis de l’any 2008. 
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El consum total d’energia l’any 2009 se situa al voltant dels 187,1 kWh/m2 i 2.463,3 
kWh/usuari fet que representa un valor molt superior valor de referència de la UPC.17. 

 
Figura 2. Evolució del consum elèctric mensual facturats els anys 2007, 2008 i 2009. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la URV. 

 
Figura 3. Evolució del consum mensual de gas natural facturat els anys 2007, 2008 i 2009. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la URV. 

                                                 
17 El valor estándar de consum anual de l’UPC és de 152,4 kWh/m2 i 1.588,9 kWh/estudiant 
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En el cas del Campus Catalunya es detecta un perfil del consum de comptador molt 
diferent del de consum de la facturació degut a que el cobrament de diverses lectures 
estimades a l’estiu i d’una lectura anòmala al setembre. 
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Figura 4. Comparativa dels consum de gas natural mensual 2009 obtingut de la facturació i 
de la lectura de comptadors del Campus Catalunya. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la URV. 

 
Conclusions i principals àrees d’atenció  

El disseny arquitectònic dels edificis i de les proteccions solars no és el més adequat, fet 
pel que els ratis de consum de l’edifici són molt superiors als de referència de la UPC.  

Hi ha un important augment del consum elèctric, que pràcticament es multiplica per 
tres, degut al sistema de climatització tipus VRV instal·lat als edificis construïts l’any 
2008. Això significa que el consum dels nous edificis és molt superior als dels edificis 
construïts l’any 2000. Aquest augment de consum elèctric no es pot explicar únicament 
pel sistema de climatització emprat, la major superfície i l’absència de proteccions 
solars en els nous edificis, sinó que s’intueix una ús ineficient del sistema de 
refrigeració en les zones de departaments, car les aules tenen poc ús en els mesos de 
juliol i setembre. També s’observa que les temperatures de consigna són excessivament 
baixes per als mesos estivals. Per tant hi ha varies oportunitats de millora en la protecció 
solar de les façanes i l’ús de l’edifici. 

Així, cal tenir com a principals àrees d’atenció: 

• La fixació de temperatures de consigna de 21ºC al hivern i 26ºC a l’estiu, i els 
rangs d’operació dels usuaris. 

• La conscienciació dels usuaris. 

• La protecció solar de les finestres. 

• La millora de l’eficiència dels sistemes d’il·luminació interior. 

• La millora de l’eficiència dels sistemes d’il·luminació interior. 

• L’optimització del consum d’aigua. 
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Annex fotogràfic – Campus Catalunya – 

 

 
 

Figura 1. Façana principal a S. 
Font: ERF. 

Figura 2. Façanes a la plaça interior, CRAI i focus 
d’il·luminació exterior. 
Font: ERF. 

 
Figura 3. Detall de tancament practicable de la 
façana N. 
Font: ERF. 

Figura 4: Detall del sistema d’il·luminació de les 
passarel·les exteriors. 
Font: ERF. 
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Informe d’avaluació energètica del Campus Bellissens 
 
Introducció i dades bàsiques 

Es tracta d’un campus ubicat al SE de la ciutat de Reus que acull estudis de tipologia 
tècnica i docent (en aulari). El professorat docent i investigador (PDI) disposa de varies 
oficines i sales addicionals en els edificis. Aquest campus està format, per un edifici 
principal i dos de secundaris, un dels quals són un mòduls prefabricats d’us temporal. 

El període de més ús del campus és durant el curs universitari, el qual comença a 
mitjans de setembre i finalitza a finals de juny. Addicionalment durant el més de juliol 
hi ha activitat per part del PDI en les oficines i les sales de reunions del departaments, 
per bé que les aules i els laboratoris no s’utilitzen. Així l’horari de funcionament 
habitual de la universitat durant el període lectiu i de treball del professorat és de dilluns 
a divendres de 8:00 a 22:00h, si bé el personal de neteja accedeix a l’edifici a les 6:00 h. 

Addicionalment el campus també disposa d’una biblioteca integrada en el mateix edifici 
principal, la qual funciona pràcticament de forma ininterrompuda durant tots els dies de 
l’any de 9:00 a 22:00 h, i fins a les 00:00 h en època d’exàmens (mesos de gener, febrer, 
maig i juny). 

Taula 1. Dades bàsiques del Campus de Bellissens. 

Campus Bellissens 

Adreça: Av. de la Universitat, 21. Reus. 

Data de la visita: 11/02/2010 

Tipus Gestió: Directa a través del tècnic de 
manteniment de campus. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la URV. 

 

 
Figura 1. Ortofoto del Campus Bellissens. 
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Taula 2. Evolució d’usos del Campus de Bellissens. 

Any 
Superfície 

construïda (m2) 
Número 
d’usuaris 

Usos 

2007 2106 10.540 

2008 2191 10.540 

2009 2136 10.540 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 
(FCEE) 

Deganat i departaments (Mas Vila de Barberà) 

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura (ETSA), 
mòduls prefabricats. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la URV. 

 
Font energètiques i pòlisses existents  

El campus disposa de subministraments energètics per mitjà d’electricitat i gas natural. 

Taula 3. Pòlisses existents a Bellissens 

Pòlisses elèctriques Pòlisses gas natural 

Núm. Empresa 
subministradora 

Núm. de pòlissa 
Empresa 

subministradora 
Núm. de pòlissa 

1 Endesa ML 999370109788 Gas Natural 10044619  

2 Endesa ML999377970253 - - 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la URV. 

 
Descripció de les instal·lacions i de l’edifici 

A continuació es descriuran les característiques dels principals elements i sistemes que 
composen la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (FCEE), ja que l’Escola 
Tècnica Superior d’Arquitectura (ETSA) està temporalment en mòduls prefabricats. 

Climatització 

El sistema de climatització és a través de fan-coils amb distribució d’aire i producció 
d’aigua calenta mitjançant caldera de gas natural per a calefacció i equips d’expansió 
per a la refrigeració. A les aules el retorn és per terra i la impulsió al sostre. 

Tots els equips de d’expansió estan ubicats entre la coberta de la Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresarials i el pati situat al sud d’aquest. La caldera està situada en un 
zona aïllada, a la zona E de l’edifici. La totalitat de la climatització està controlada a 
partir de 3 equips informàtics amb software de gestió tècnica centralitzada (GTC). Tot 
els equips de producció estan connectats entre ells per millorar-ne el rendiment i el 
règim de funcionament. 

Les temperatures s’assignen per consigna, a través de la GTC, i es fixen en 21 ºC a 
l’hivern i 26ºC a l’estiu. Els termòstats estan distribuïts a l’edifici per zones i són 
operables, tanmateix els usuaris (alumnes i PDI) no els operen per indicació del 
deganat. La transició del règim estival a l’hivernal, i viceversa, es realitza de forma 
manual i pot generar cert desconfort les primeres setmanes després del canvi. 
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ACS (Aigua calenta sanitària). 

El campus no disposa d’ACS. 

 

Il·luminació 

La il·luminació interior és per mitjà de tubs florescents de 36 i 58 W, o florescents 
compactes de diverses potencies. Totes les reactàncies dels florescents són 
electromagnètiques. Hi ha moltes possibilitats d’il·luminació natural interior en zones 
comuns, oficines i aules, de manera que els banys disposen de sensors de presència amb 
fotocèl·lula integrada. Hi control d’apagada automàtica de la il·luminació a les 22:00 
hores. 

La il·luminació exterior, es realitza per mitjà de focus de vapor de mercuri. Els focus 
exteriors estan regulats amb fotocèl·lula i calendari per a l’encesa i l’apagada. La 
majoria dels focus exteriors s’apaguen automàticament a les 00:00 h. 

 

Tancaments i coberta 

Els edificis està constituït per una estructura de formigó i tancaments de mur cortina de 
vidre simple amb marc d’alumini sense trencament de pont tèrmic a les façanes E i W, i 
amb panell de formigó prefabricat amb aïllant a les façanes N i S. Aquesta configuració 
atorga un baix aïllament tèrmic als tancaments configurats per mur cortina. La majoria 
de tancaments vidriats són practicables. 

La configuració arquitectònica de l’edifici configura les façanes E i W amb uns grans 
ràfecs de formigó, a partir de l’extenció dels forjats. Les façanes N i S únicament tenen 
mur cortina en planta baixa, protegit per ràfec en la façana S. La disposició dels ràfecs 
horitzontals en les façanes E i W com a protecció solar no és òptima ja que aquests 
únicament presenten un bon funcionament en façana sud. En general es considera que 
l’orientació i la disposició de les proteccions solars arquitectòniques no és l’adequada 
per a assolir un bon nivell d’eficiència. Cal remarcar, per contra, que els pollancres 
disposats a la façana E generen una eficient protecció solar en la planta baixa, car són 
caducifolis. 

La totalitat de la coberta de l’edifici és transitable i plana. 

 

Instal·lacions d’energies renovables 

No té instal·lacions d’energies renovables. 

 

Aigua 

Es disposa d’aixetes amb polsadors en els lavabos d’accés comú, però les cisternes són 
de descàrrega simple. 

 

Reformes i manteniment. 

El manteniment és preventiu i correctiu. 
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Indicadors energètics  

Taula 4. Evolució dels consums energètics del Campus Bellissens 

 Electricitat Gas natural 

 2007 2008 2009 Evolució 2007 2008 2009 Evolució 

Consum 
anual (kWh) 

701.521,0 720.226,0 678.849,0 -3,2 453.403,0 483.546,0 155.152,0 6,6 

Despesa 
anual (€) 

91.571,5 100.231,4 108.698,5 18,7 17.202,3 20.976,1 7.960,3 21,9 

Consum / 
sostre 
(kWh/m2) 

66,6 68,3 64,4 -3,2 43,0 45,9 14,7 6,6 

Consum/ 
usuari 
(kWh/u) 

333,1 328,7 317,8 -4,6 215,3 220,7 70,8 2,5 

Despesa / 
sostre (€/m2) 

8,7 9,5 10,3 18,7 1,6 2,0 0,8 21,9 

Despesa / 
usuari (€/u) 

43,5 45,7 50,9 17,0 8,2 9,6 3,7 17,2 

Tones GEH 
(Tn/any) 

280,6 274,4 258,6 -7,8 84,3 89,9 28,8 6,6 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la URV. 

Pel que fa a l’electricitat s’observa com el seu consum és força estable, amb pics de 
consum pocs significatius al mesos estivals dels anys 2007 i 2008. Les dades de l’any 
2009 no presenten les mateixa estabilitat, fet que segurament és atribuïble a la manca de 
precisió en les lectures realitzades, més que en el comportament energètic de l’edifici.  
El consum elèctric anual en el període 2007-2009 s’ha reduït un 3,2 % en termes 
absoluts i un 4,6% en relació als usuaris. 

Es pot concloure doncs, que tot i que la configuració arquitectònica de l’edifici no és la 
més apropiada, el sistema de refrigeració no suposa una sobreconsum destacable per a 
l’edifici, fet que indica una bona gestió i un bon us d’aquest. 

Pel que fa al consum de gas natural cal destacar les puntes hivernals, entre els mesos 
d’octubre i maig, fet que s’explica per la utilització dels sistemes de calefacció. En 
aquest cas cal destacar que les variables climàtiques condicionen lleugerament el 
consum de gas natural en el present edifici. Degut a que no es disposen de dades de gas 
natural del mes de desembre de l’any 2009, l’evolució dels consums s’ha realitzat entre 
els anys 2007 i 2008. Així, el consum de gas natural entre els anys 2007 i 2008 ha 
augmentat un 6,6% en termes absoluts i un 2,5% en relació als usuaris. 

El consum total d’energia final l’any 2008 se situa al voltant dels 114,2 kWh/m2 i 549,4 
kWh/usuari fet que representa un valor inferior als de referència de la UPC18. 

 

                                                 
18 Valor mitjà de consum anual a l’UPC és de 152,4 kWh/m2 i 1.588,9 kWh/estudiant. 
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Figura 2. Evolució del consum mensual d’electricitat facturada els anys 2007, 2008 i 2009. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la URV. 

 

 

 
Figura 3. Evolució del consum mensual de gas natural facturat els anys 2007, 2008 i 2009. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la URV. 

Malauradament, en el cas del Campus Bellissens no hi ha dades utilitzables del consum 
de comptador per comparar amb la facturació, per tant no es pot analitzar. 

De tota manera si que existeixen dades de la Facultat de Medecina i es pot veure com 
les factures entregades són força fidels a les lectures de comptador, excepte el desembre 
de 2009.  
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Figura 4. Comparativa dels consum de gas natural mensual 2009 obtingut de la facturació i 
de la lectura de comptadors de Reus. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la URV. 

 
Conclusions i principals àrees d’atenció  

Tot i que l’aïllament dels tancaments i la configuració arquitectònica de l’edifici no és la 
més adequada, l’edifici presenta una eficiència superior a la mitjana definida en el 
benchmarking realitzat en d’altres universitats d’àmbit mediterrani. Per tant es conclou 
que la gestió energètica i la utilització del centre és molt bona. 

Com a tot edifici universitari, hi ha un important consum elèctric atribuïble a la 
climatització de l’edifici, el qual te la seva punta en els mesos hivernals. 

Així, cal prendre com a principals àrees d’atenció: 

• La limitació els rangs d’operació dels usuaris. 

• La millora dels tancaments envidrats. 

• La millora de les proteccions solars de les vidrieres. 

• La millora de l’eficiència dels sistemes d’il·luminació interior. 

• La millora de l’eficiència dels sistemes d’il·luminació exterior. 

• L’optimització del consum d’aigua. 
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Annex fotogràfic – Campus Bellissens - 

 

  

Figura 1. Façana principal (W). 
Font: ERF. 

Figura 2. Façana E amb protecció solar per ràfec i 
pollancres. 
Font: ERF. 

 

Figura 3. Tancament vidriat (simple) de la façana E 
i sistema de retorn d’aire inferior. 
Font: ERF. 

Figura 4: Coberta i tancament vidriats de l’edifici. 
Font: ERF. 

 


