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6. EL PERFIL AMBIENTAL DE LA UB A TRAVÉS DELS 
INDICADORS DE SOSTENIBILITAT 
 
 
 
 
 
La consolidació dels conceptes medi ambient i sostenibilitat ha comportat el desenvolupament 
d’un nombre creixent d’indicadors aplicats a l’estudi de l’estat i l’evolució del territori i les 
interaccions entre elements biòtics i abiòtics des d’aquestes dues perspectives. Entre els orga-
nismes que utilitzen indicadors ambientals, de qualitat de vida, o de sostenibilitat, no només 
figuren les administracions públiques en qualsevol dels seus nivells (internacional, estatal, 
regional, local), sinó també organitzacions veïnals i no governamentals (Sustainable Seattle, 
Fòrum Cívic Barcelona Sostenible), i les universitats, tal i com ho demostren les experiències 
de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Pennsylvania State University, el projecte 
Higher Education 21 a Gran Bretanya, el projecte del New Jersey Higher Education 
Partnership for Sustainability, o la proposta d’indicadors de l’associació University Leaders for 
a Sustainable Future. 
 
En aquest capítol es desenvolupa una proposta d’indicadors de sostenibilitat aplicada a la 
Universitat de Barcelona. En la seva definició s’han tingut en compte tant els antecedents 
d’indicadors generats per altres organismes, com les especificitats de l’activitat que es desen-
volupa a la UB, concentrada principalment en la docència i la recerca, així com les limitacions 
en l’obtenció d’informació per a determinats àmbits. Un buit que caldrà omplir de cara al 
futur. 
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6.1. BREU INTRODUCCIÓ ALS INDICADORS DE SOSTENIBILITAT 
 
 
En parlar d’indicadors, hom fa referència a uns valors numèrics obtinguts d’una mesura 
quantitativa del funcionament d’un sistema, amb els quals es coneix l’estat del sistema o 
variables que es volen analitzar i que permet establir l’evolució o tendència d’un fenomen. Els 
indicadors constitueixen una eina molt útil per a la presa de decisions, ja que permeten con-
trolar i avaluar els objectius clau d’una organització, i serveixen per fer comparacions entre 
institucions, entre unitats d’una mateixa institució, entre períodes, entre àrees d’activitat, o 
entre territoris. 
 
Per la seva banda, els indicadors de sostenibilitat reflecteixen l’estat del medi ambient, i de les 
connexions medi-societat-economia, i ajuden a fer un seguiment dels progressos en 
l’assoliment de les fites marcades per les polítiques ambientals. Els principals objectius 
d’aquests indicadors són: 

• Simplificar la complexitat del sistema medi-societat-economia. 
• Disposar d’eines de sensibilització social respecte a la sostenibilitat. 
• Identificar factors clau que causen impactes ambientals negatius. 
• Establir prioritats d’acció en les polítiques de desenvolupament sostenible. 
• Monitoritzar els resultats de les polítiques. 

 
La seva utilització va adquirir un gran impuls arran de la Conferència de les Nacions Unides 
sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament, celebrada a Rio de Janeiro l’any 1992, ja que 
el capítol 40 de l’Agenda 21 estableix que 

“Els indicadors comunament utilitzats, com el producte nacional brut (PNB) o la mesura 
dels fluxos individuals de contaminació o de recursos, no donen indicacions precises de 
sostenibilitat. Els mètodes d’avaluació de la interacció entre diversos paràmetres sectorials 
del medi ambient i el desenvolupament són imperfectes o s’apliquen deficientment. S’han 
d’elaborar indicadors de desenvolupament sostenible que serveixin de base sòlida per a-
doptar decisions en tots els nivells i que contribueixin a una sostenibilitat autoregulada dels 
sistemes integrats del medi ambient i el desenvolupament.” 

 
En l’àmbit europeu, 250 líders municipals de 36 països europeus i de regions veïnes van 
signar l’any 2000 la Declaració de Hannover, un document que inclou el compromís 
d’introduir indicadors de sostenibilitat local, d’acord amb els quals es fixaran els objectius, es 
vigilarà el progrés i s’informarà dels resultats assolits als municipis. 
 
Si bé durant la dècada dels 70 es van formular algunes propostes de tractament holístic de la 
interacció entre l’activitat humana i l’entorn natural, el punt d’inflexió va tenir lloc amb la 
difusió del concepte de desenvolupament sostenible durant els anys 80, evidenciant la neces-
sitat de sintetitzar components econòmics, socials i ambientals. Les primeres propostes 
derivades d’aquesta nova perspectiva es van dirigir a integrar els tres grups de variables com 
a síntesi del grau de sostenibilitat, amb exemples com els de BRUBAKER (1972), HEILBRONER 
(1974), la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura i els Recursos Naturals 
(IUCN, 1980), o l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE, 1991). 
 
Aquestes propostes han donat lloc, durant la darrera dècada del segle passat, i en els primers 
anys d’aquesta centúria, a un gran nombre de nous indicadors de sostenibilitat, que es poden 
classificar en dos grups. Per una banda trobem els indicadors de PIB verd, que tracten la 
generació de riquesa des d’un punt de vista econòmic però considerant paràmetres socials i 
ambientals que tradicionalment no han estat inclosos en els comptes, com l’Index of Sustai-
nable Economic Welfare (DALY i COBB, 1989), el Genuine Progress Indicator (COBB, 1995), i 
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els indicadors del Banc Mundial, el Wealth Estimate (HAMILTON i LUTZ, 1996; KUNTE et al., 
1998), i el Genuine Saving (HAMILTON i CLEMENS, 1998). 
 
Un segon grup està format per les eines metodològiques que coincideixen a detallar la crei-
xent intensitat i decreixent sostenibilitat de la intervenció humana sobre el medi natural, en 
incloure un nombre creixent de paràmetres que no sempre garanteixen uns resultats més 
acurats, i a presentar una formulació cada vegada més complexa, com són l’índex de 
benestar/estrès (HODGE, 1995), actualment aplicat per la Unió Internacional per a la Con-
servació de la Natura i els Recursos Naturals (IUCN, 2001), l’índex de desenvolupament 
sostenible (TRZYNA, 1995), la petjada ecològica (WACKERNAGEL i REES, 1996), l’índex de 
pressió de consum, o l’índex planeta viu, aquests dos últims desenvolupats i aplicats per la 
World Wildlife Foundation (WWF, 1998). 
 
Sense entrar a analitzar amb detall les característiques de cada indicador, només farem 
esment del cas de la petjada ecològica, que ha assolit una forta repercussió gràcies a la seva 
capacitat d’exemplificar l’impacte de l’activitat humana sobre el medi. Mitjançant aquest 
concepte s’expressa numèricament l’àrea de territori ecològicament productiva incloent-hi 
cultius, pastures, boscos i ecosistema aquàtic necessària per produir els recursos utilitzats i 
per assimilar els residus generats per una població definida amb un nivell de vida específic.  
 
Expressat en hectàrees totals per a un territori determinat, o en valors relatius per habitant, la 
petjada ecològica permet establir si una societat consumeix recursos naturals energia per al 
transport i la calefacció, terres de cultiu i pastures per a la producció d’aliments, fusta per a la 
fabricació de mobles o paper, etc.  a un ritme superior a la capacitat d’aprovisionament del 
planeta, ja que cada activitat productiva ocupa un espai físic que pot ser delimitat. Explicat de 
forma encara més senzilla, la petjada ecològica expressa l’espai real que utilitzem per viure. 
 
Entre les raons que expliquen l’èxit de la petjada ecològica com a paradigma dels indicadors 
de sostenibilitat, destaquen: 
• la inclusió del consum com un factor d’impacte ambiental (els indicadors tradicionals no 

consideraven aquesta variable, i se centraven en qüestions relacionades amb la contami-
nació, de la qual la població només se’n sent parcialment responsable), 

• l’establiment d’una comparació directa amb l’espai disponible (la Terra és un recurs finit, i 
la seva disponibilitat per individu disminueix a mesura que augmenta el nombre 
d’habitants o que cada persona incrementa l’espai necessari per cobrir les seves necessi-
tats quotidianes i proveir-se dels recursos que consumeix), i 

• la consideració de les conseqüències ambientals del comerç (la mobilitat de productes i 
serveis trasllada la petjada ecològica d’un territori a un altre, però no amaga l’impacte 
del consum sobre el conjunt del planeta). 

 
Tenint en compte les possibilitats que ofereix aquesta eina metodològica, com a complement 
dels indicadors de sostenibilitat s’ha dedicat una atenció especial a estimar l’apropiació terri-
torial associada a l’activitat que es desenvolupa a la UB. Mitjançant el càlcul de la petjada 
ecològica no només s’obté un valor orientatiu de l’impacte de l’activitat universitària sobre el 
medi i els recursos naturals, sinó que també es contextualitza el fet ambiental de la Universitat 
de Barcelona amb relació al territori en què s’ubica. Una mostra més de la relació entre el 
món universitari i l’entorn urbà que l’acull. 
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6.2. ELS INDICADORS DE SOSTENIBILITAT DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 
 
 
Com a signatària del programa Copernicus i del Compromís ciutadà per la sostenibilitat de 
l’Agenda 21 de Barcelona, la UB participa del compromís adquirit en la consecució i la pro-
moció de la sostenibilitat. La proposta d’indicadors de sostenibilitat detallada en el present 
capítol contribueix a l’assoliment d’aquest objectiu, i proporciona, a més, una eina metodolò-
gica per al seguiment i l’avaluació del nivell de sostenibilitat assolit en el diferents àmbits 
d’activitat de la UB. 
 
En la selecció i construcció metodològica dels indicadors s’han seguit les consideracions 
exposades per BERTRAND (1986-1987), JOHNSTON (1988), INNES (1989, 1990), RO-
THENBACHER (1993), ZAPF (1993), NOLL (1996), i WORLD BANK (1999), tenint en compte 
les experiències d’utilització dels indicadors de sostenibilitat d’altres entitats territorials i orga-
nismes de caràcter docent, considerant les especificitats d’una institució universitària com la 
UB, i assumint les limitacions existents en la disponibilitat d’informació per a determinades 
àrees d’activitat. En especial, s’ha prestat atenció als aspectes següents: 

• Estandardització. A més de presentar les xifres absolutes, tots els indicadors han estat 
estandarditzats per tal d’obtenir un valor dintre d’una escala entre 0 i 1, on la unitat equi-
val a la màxima sostenibilitat i el zero mostra una situació insostenible. En alguns 
indicadors els límits màxim i mínim escollits per a l’estandardització són resultat del mateix 
mètode de càlcul, però en altres casos depenen de la realitat observada a l’entorn geo-
gràfic, com succeeix amb els indicadors de consum d’energia, aigua o qualsevol material, 
de forma que el valor de màxima sostenibilitat és el valor pròxim a zero, i la insostenibili-
tat s’assoleix a mesura que el consum s’aproxima al patró de comportament de l’entorn 
geogràfic. 

• Claredat. Per tal d’evitar errors d’interpretació, cada indicador ha estat definit en relació 
amb un objectiu de sostenibilitat clar i rellevant. A més el mètode de càlcul queda explicat 
de forma clara i entenedora per tal que l’indicador pugui ser reconstruït sense dificultats i 
aplicat en qualsevol institució o territori.  

• Consistència de la informació. Les dades dels indicadors utilitzats en l’estudi han estat 
contrastades i depurades per evitar anomalies estadístiques significatives. 

• Objectivitat. S’inclouen només paràmetres que reflecteixin fets socials, econòmics o ambi-
entals de caràcter objectiu, i es prescindeix dels subjectius, ja que en estar basats en 
percepcions individuals són més fàcilment manipulables i posen en perill la validesa dels 
resultats de l’indicador. Tot i que en un futur no es pot descartar la inclusió d’indicadors 
que reflecteixin el vessant de la percepció o psicològic del fet ambiental, en aquesta pro-
posta no s’han incorporat. 

• Comparabilitat. Malgrat que la proposta presentada recull específicament les característi-
ques i peculiaritats de la institució analitzada (la Universitat de Barcelona), en la definició 
de cada indicador s’ha tingut en compte la seva capacitat potencial de comparació amb 
altres universitats o unitats territorials. En conseqüència, sempre que ha estat possible 
s’han comparat els resultats de l’indicador a la UB amb el seu entorn geogràfic, bé amb 
universitats com la UPC o la UAB, o amb territoris com el municipi de Barcelona. 

 
Seguint aquestes premisses, en una primera fase es va portar a terme una recerca bibliogràfi-
ca i per internet de sistemes d’indicadors desenvolupats per altres entitats i organismes 
territorials, tant d’àmbit català, com europeu o d’altres continents. Com  que l’objectiu no era 
realitzar una cerca exhaustiva, es van escollir 22 experiències significatives (vegeu la taula 
6.I), que han servit per conèixer les diferents metodologies i realitats en la construcció de 
bateries d’indicadors, i que han estat utilitzades com a referència en la construcció del sistema 
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propi de la UB. S’ha prestat una atenció especial als indicadors de l’àmbit universitari, ja que 
ofereixen una perspectiva més propera a la nostra realitat que les experiències d’institucions 
de caire territorial. 
 

TAULA 6.I. EXPERIÈNCIES D’INDICADORS DE SOSTENIBILITAT EN INSTITUCIONS UNIVERSI-
TÀRIES I GOVERNAMENTALS D’ESCALA MUNICIPAL, REGIONAL I INTERNACIONAL 

Institució Àrea d’aplicació Nre. d’indi-
cadors Any Referència 

Universitat Autònoma de Barcelona Campus de la UAB 
30  

(15 aplicats) 
1999 

CORRETGER et al. 
(1999) 

Forum for the Future 
25 universitats del Regne Unit 
(Projecte HE21) 

55 1999 ALI KHAN (1999) 

Association of University Leaders for 
a Sustainable Future 

Qualsevol institució universitària 21 1999 ULSF (1999) 

New Jersey Higher Education 
Partnership for Sustainability 

Qualsevol institució universitària 30 2000 NJHEPS (2000) 

Green Destiny Council Pennsylvania State University 33 2000 PSU (2001) 
Diputació de Barcelona – Xarxa de 
Municipis i Pobles cap a la Sosteni-
bilitat 

Municipis de la província de 
Barcelona 

30 2000 SUREDA (2000) 

International Council for Local 
Environmental Iniciatives 

Qualsevol entitat local europea 10 2000 ICLEI (2000) 

Centro de Estudios Ambientales – 
Ajuntament de Vitoria-Gasteiz 

Municipi de Vitoria-Gasteiz 22 2001 CEA (2001) 

Ajuntament de Saragossa Municipi de Saragossa 34 2001 SMA (2001) 
London Borough of Merton Council Municipi de Merton (Regne Unit) 16 2000 LBMC (2000) 

Birmingham City Council 
Municipi de Birmingham (Regne 
Unit) 

22 1999 ECSD-BCC (1999) 

Ajuntament de Heidelberg 
Municipi de Heidelberg (Alema-
nya) 

18 
1998-

99 
WÜRZNER et al. 
(2000) 

Ontario Social Development 
Council/Social Planning Network of 
Ontario 

Província d’Ontario (Canadà) 12 1999 
SHOOKNER 
(1999) 

Govern de l’Estat de Nova Jersey 
Estat de Nova Jersey (Estats 
Units) 

41 2000 SHINN (2000) 

Austin Community College 
Regió Central de l’Estat de 
Texas (Estats Units) 

40 2001 WALKER (2001) 

Cambra de Comerç i Ajuntament 
de Jacksonville 

Comtat de Duvall (Florida, 
Estats Units) 

81 2000 JCCI (2000) 

Sustainable Community Roundtable 
Comtat de Thurston (Washing-
ton, Estats Units) 

13 1999 SCR (1999) 

Pierce County Department of 
Community Services 

Comtat de Pierce (Washington, 
Estats Units) 

80 1998 PCDCS (1998) 

University of Wisconsin - Cooperati-
ve Extension 

Wisconsin (Estats Units) 225 1998 LIEBL et al. (1998) 

Comissió de Desenvolupament 
Sostenible de Nacions Unides 

Qualsevol estat, regió o altra 
divisió administrativa d’ordre 
inferior 

134 1996 CDS (1996) 

World Economic Forum 
Qualsevol estat, regió o altra 
divisió administrativa d’ordre 
inferior 

65 2000 WEF (2002) 

Council of the Baltic Sea States 
Secretariat 

Regió del mar Bàltic 18 1996 CBSS (2000) 

 

Una cop analitzades aquestes experiències, i considerant la disponibilitat d’indicadors desen-
volupats per les pròpies necessitats de la Universitat de Barcelona (indicadors de docència, 
recerca i gestió publicats anualment pel Gabinet Tècnic de Programació i Estudis, indicadors 
de contracte programa, etc.), es va procedir a definir un sistema d’indicadors que inclogués 
totes les àrees d’activitat de la UB.  
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TAULA 6.II. PROCEDÈNCIA DE LA INFORMACIÓ PER A L’ELABORACIÓ DELS 

INDICADORS DE SOSTENIBILITAT DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

INDICADOR ÀREA  
TEMÀTICA 

D
isp

on
ib

le
 U

B 

Es
tim

ac
ió

 
da

de
s 

 e
xt

er
ne

s 

El
ab

or
ac

ió
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ia
 

Re
qu

er
ei

xe
n 

ac
ci
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Utilització recursos biblioteques Comunitat universitària     
Formació personal propi Comunitat universitària     
Ambientalització dels menjadors Comunitat universitària     
Ambientalització curricular Docència     
Saturació de la docència Docència     
Utilitat dels estudis Docència     
Compra verda Economia     
Pressupost mediambiental Economia     
Gasos efecte hivernacle Medi natural     
Qualitat de l'aire Medi natural     
Biodiversitat Medi natural     
Qualitat de les aigües Medi natural     
Mobilitat universitària Mobilitat     
Transport públic i ecològic Mobilitat     
Accessibilitat dels edificis Mobilitat     
Participació electoral Participació     
Associacionisme i voluntariat Participació     
Consultes ambientals Participació     
Innovació científica Recerca     
Ambientalització recerca Recerca     
Consum d'energia Recursos naturals     
Consum d'aigua Recursos naturals     
Rebuig Residus     
Reciclatge Residus     
Residus perillosos Residus     
Accidents Salut     
Riscos laborals Salut     
Vigilància de la salut Salut     
Contaminació acústica Salut     
Espais verds Territori     
Edificis sostenibles Territori     
 
 
Aquest sistema consta de 31 indicadors que han estat distribuïts en 11 àrees temàtiques, 
formades com a mínim per dos indicadors cadascuna. Com es pot observar, hi ha apartats 
específics dedicats a docència i recerca, que constitueixen la principal activitat d’una institució 
universitària, i s’han agrupat sota la denominació “recursos naturals” els indicadors que altres 
sistemes tracten separadament com a energia i aigua. 
 
Tal i com s’observa a la taula 6.II, els indicadors es poden classificar en quatre grups en 
funció de la disponibilitat d’informació i de les tasques necessàries per a la seva obtenció: 
disponibles a la UB, d’elaboració pròpia, estimats amb dades externes, i aquells que reque-
reixen una acció específica per a disposar de les dades que permetran el càlcul de 
l’indicador. 
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L’elaboració pròpia correspon als indicadors que, bé amb informació obtinguda a la UB, o 
amb una acció específica de curta durada desenvolupada en el marc del projecte de diagnosi 
ambiental, han estat elaborats específicament per a la seva inclusió en aquest sistema. 
S’inclouen en aquest grup 9 indicadors, entre ells alguns elaborats a partir de dades de la UB 
(mobilitat universitària, associacionisme i voluntariat ambiental, pressupost mediambiental), i 
altres que s’han resolt amb accions de recerca en el marc d’aquesta diagnosi (ambientalitza-
ció de la recerca i la docència, ambientalització dels menjadors). 
 
En alguns casos, com quan no existeixen dades pròpies, s’ha realitzat una estimació emprant 
informació procedent de fonts externes. Aquest és el cas dels indicadors de transport públic, 
en què s’ha traslladat a la comunitat universitària de la UB el patró de les enquestes de mobi-
litat obligada de Catalunya (la mobilitat per raó d’estudis s’ha assimilat als estudiants, i la de 
treball al PAS i al PDI).  
 
En quatre casos no es disposa de les dades necessàries per al càlcul de l’indicador, la qual 
cosa ha fet necessàries accions específiques per cobrir aquesta carència. Com que aquestes 
incrementen el cost del càlcul dels indicadors, convé aplicar-hi una periodicitat d’actualització 
superior (per exemple, quinquennal): 

• Compra verda. Atesa la dispersió en la capacitat de compra de la UB, i la diversitat 
d’elements a analitzar (licitacions d’obres i serveis, mobiliari, contractes de subministra-
ment, etc.), es recomana la realització d’un qüestionari per avaluar el grau d’inclusió 
d’aspectes ambientals en les compres realitzades a una mostra representativa de les dife-
rents tipologies d’activitat existents a la UB. 

• Biodiversitat. Independentment de la variable escollida per al càlcul de l’indicador (nom-
bre d’espècies per unitat espacial, proporció d’espècies autòctones i exòtiques, etc.), cal 
portar a terme un estudi florístic per a la identificació de les espècies vegetals existents en 
diferents recintes de la UB. 

• Contaminació acústica. Malgrat que es pot disposar de la informació referent al soroll 
extern mitjançant el mapa sònic de Barcelona, caldrà desenvolupar una sonometria inter-
na dels edificis, en què es contempli la diversitat d’espais, activitats i horaris (aules, 
passadissos, despatxos, laboratoris, oficines, etc.). 

• Edificis sostenibles. Es proposen uns criteris de sostenibilitat aplicables a les fases de cons-
trucció, manteniment i enderroc que haurien de ser aplicats als edificis de la Universitat de 
Barcelona per avaluar el seu nivell de sostenibilitat. 

 
La forma escollida per a la representació de la informació ha estat la de fitxes d’indicadors, 
seguint la metodologia RESPECT (Referent d’avaluació i seguiment de les polítiques mediam-
bientals de les comunitats territorials) proposada per l’International Council for Local 
Environmental Iniciatives (ICLEI), una associació ambiental formada per representants de 
ciutats i entitats locals d’arreu del món (ICLEI, 2000). Tanmateix, les limitacions d’espai que 
imposa aquesta publicació han obligat a simplificar les fitxes que originalment es van elabo-
rar per als informes interns presentats als òrgans ambientals de la UB, reduint el nombre de 
paràmetres que s’hi presenten. 
 
Malgrat que els resultats de cada indicador es poden consultar a les corresponents fitxes 
individuals, a continuació es presenten unes fitxes de síntesi que recullen els resultats i les 
principals observacions referides als indicadors que integren cada àrea temàtica. A diferència 
del model RESPECT, que marca objectius estratègics i operacionals per als indicadors, referint 
l’evolució a aquests objectius, en el sistema d’indicadors de la UB no s’han fixat valors 
d’objectiu, sinó que l’interès s’ha centrat a detallar l’estat de cada indicador, la seva tendèn-
cia, i el recorregut que encara té fins a assolir el valor de màxima sostenibilitat (1 en tots els 
casos). 
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La utilització d’indicadors de sostenibilitat en l’àmbit universitari no és nova, ja que diverses 
institucions arreu del món han aplicat aquesta metodologia d’avaluació socioambiental. 
 
Ben a prop del nostre entorn geogràfic, la Universitat Autònoma de Barcelona va elaborar 
una proposta inicial de 30 indicadors que, després de ser sotmesos a un procés de selecció 
en funció de set criteris (disponibilitat d’informació, validesa, sensibilitat a canvis, freqüència, 
comprensibilitat, comparabilitat, i relació cost-eficiència), queden reduïts a quinze. Els 30 
indicadors inicials són classificats en 10 àrees temàtiques (demografia, planificació i usos del 
sòl, mobilitat, recursos, residus, medi natural, salut, participació, economia, i solidaritat), 
figurant com a mínim dos indicadors per àrea (CORRETGER et al., 1999). 
 
En l’àmbit europeu és molt destacable la iniciativa desenvolupada en el marc del projecte 
Higher Education 21, que engloba 25 institucions universitàries del Regne Unit. Aquest siste-
ma d’indicadors de sostenibilitat compta amb 11 indicadors principals que reflecteixen l’estat 
de la sostenibilitat a la institució, agrupats en tres àrees temàtiques (economia, medi ambient 
i societat), 8 indicadors de gestió estratègica que avaluen la presència o absència de figures 
institucionals o accions específiques relacionades amb la sostenibilitat (política mediambien-
tal, responsable de medi ambient, auditoria interna anual, informe anual d’actuació 
mediambiental, etc.), i 36 indicadors operatius dissenyats per ser emprats pel personal amb 
responsabilitat en l’elaboració o aplicació de la política ambiental, també agrupats en àrees 
temàtiques (educació, recerca, eficiència dels recursos, transport, gestió territorial, gestió dels 
residus, i compres). Per a més detalls, vegeu ALI KHAN (1999). 
 
A Estats Units trobem diferents exemples d’aplicació d’indicadors, desenvolupats tant per 
universitats de forma individual, com per organismes de cooperació interuniversitària. Aquest 
és el cas de University Leaders for a Sustainable Future (associació de líders universitaris per a 
un futur sostenible), fundada l’any 1992 com a resultat directe de la Declaració de Talloires, i 
formada per universitats, departaments universitaris, centres de recerca afiliats, i grups 
d’estudiants de tot el món. La ULSF distribueix entre els seus membres una enquesta disse-
nyada per avaluar el grau de sostenibilitat dels associats, i de les preguntes incloses al 
qüestionari d’avaluació de sostenibilitat es poden derivar 21 indicadors agrupats en cinc 
àrees temàtiques: currículum, activitats acadèmiques, operacions institucionals, personal 
universitari, projecció externa, i estructura i missió institucional. Per a consultar el qüestionari, 
vegeu ULSF (1999). 
 
També és destacable l’experiència del New Jersey Higher Education Partnership for Sustaina-
bility, una iniciativa cooperativa destinada a promoure els principis de sostenibilitat en els 
diferents campus universitaris de l’Estat de Nova Jersey, mitjançant accions com 
l’ambientalització curricular, mesures d’eficiència i conservació energètica, ecodisseny, cam-
panyes en mitjans de comunicació dirigides al sector educatiu i al públic en general, etc. Un 
dels projectes és l’instrument d’assessorament, que consta, entre altres materials, de 30 indi-
cadors agrupats en 11 àrees temàtiques (residus sòlids, energia, aigua/sanejament, transport, 
qualitat de l’aire interior, paisatge, alimentació, manteniment i noves estructures, compres, i 
currículum). La valoració dels indicadors es realitza puntuant en una escala d’1 a 7 en funció 
de la percepció subjectiva de la persona que empleni l’enquesta. Per a més informació sobre 
aquest instrument, vegeu NJHEPS (2000). 
 
La Pennsylvania State University (Estats Units), mitjançant el Green Destiny Council (GDC), 
una associació formada per estudiants, professors i personal administratiu compromesos amb 
la promoció de la responsabilitat ecològica a la PSU, desenvolupà una proposta de 33 indi-
cadors que, com a la resta de sistemes, s’agrupen en àrees temàtiques. 

EXPERIÈNCIES DE CARACTERITZACIÓ AMBIENTAL   
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La majoria d’aquestes àrees són comunes a altres sistemes d’indicadors: energia, 
aigua, recursos materials/disposició dels residus, menjar, sòl, transport, entorn constru-
ït, comunitat, recerca, presa de decisions. Vegeu-ne més detalls a PSU (1999). 
 
 
 

COMPARACIO DELS SISTEMES D’INDICADORS DE SOSTENIBILITAT  
DESENVOLUPATS EN UNIVERSITATS CATALANES I INTERNACIONALS 

Institució Universitat de 
Barcelona 

Universitat 
Autònoma de 

Barcelona 

Higher  
Education 21 

Association of 
University 

Leaders for a 
Sustainable 

Future 

New Jersey 
Higher  

Education 
Partnership for 
Sustainability 

Pennsylvania 
State  

University 

Extensió 0,5 km2 2,3 km2 --------- --------- --------- 
74,92 km2 

(1999) 

Població 81.623 hab. 
(curs 2000-01) 

48.252 hab. 
(curs 1997-98) 

--------- --------- --------- 
100.975 hab. 
(tardor 2001) 

Densitat ≈ 160.000 
hab./km2 

20.979,13 --------- --------- --------- 
1.347,77 hab./ 

km2 

Nre. 
d’indica-

dors 
31 

30 definits, 
però només 15 

aplicats 

11 principals + 
8 de gestió 

estratègica + 
36 operatius 

21 30 33 

Grups 
temàtics 

Comunitat 
universitària 
(3) 
Docència (3) 
Economia (2) 
Medi natural 
(4) 
Mobilitat (3) 
Participació (3) 
Recerca (2) 
Recursos 
naturals (2) 
Residus (3) 
Salut (4) 
Territori (2) 

Demografia (2) 
Planificació i 
usos del sòl (2) 
Mobilitat (4) 
Recursos (3) 
Residus (3) 
Medi natural 
(4) 
Salut (4) 
Participació (3) 
Economia (3) 
Solidaritat (2) 

INDICADORS 
PRINCIPALS 
Economia (3) 
Medi ambient 
(5) 
Societat (3) 
 
INDICADORS 
DE GESTIÓ 
ESTRATÈGICA 
(8) 
 
INDICADORS 
OPERATIUS 
Educació (5) 
Recerca (4) 
Eficiència dels 
recursos (7) 
Transport (7) 
Gestió territori-
al (4) 
Gestió dels 
residus (9) 
Compres (4) 

Currículum (1) 
Activitats 
acadèmiques 
(1) 
Operacions 
institucionals 
(13) 
Personal 
universitari (2) 
Projecció 
externa (2) 
Estructura i 
missió instituci-
onal (2) 

Residus sòlids 
(3) 
Energia (3) 
Aigua / 
Sanejament (3) 
Transport (3) 
Qualitat de 
l’aire interior 
(3) 
Paisatge (3) 
Alimentació (3) 
Manteniment i 
noves estructu-
res (3) 
Compres (3) 
Currículum (3) 

Energia (3) 
Aigua (3) 
Recursos 
materials i 
disposició dels 
residus (3) 
Menjar (3) 
Sòl (4) 
Transport (3) 
Entorn construït 
(3) 
Comunitat (5) 
Recerca (4) 
Presa de 
decisions (2) 

Any 2001 1999 1999 1999 2000 2000 

 
 
La Universitat de Barcelona s’afegeix a aquesta realitat amb la seva proposta 
d’indicadors de sostenibilitat aplicant-ne alguns de caire genèric que són comuns a la 
majoria de sistemes territorials (qualitat de l’aire, consum de recursos naturals, residus, 
etc.), emprant-ne uns altres que són específics de l’àmbit universitari i que també han 
estat aplicats en les experiències abans detallades (ambientalització curricular, ambien-
talització de la recerca, etc.), i desenvolupant alguns indicadors específics que no tenen 
precedent en els sistemes desenvolupats per universitats però que aporten informació 
de gran interès per avaluar (utilització dels recursos de les biblioteques, tots els de 
l’àrea de salut, etc.). 

UNIVERSITÀRIA A TRAVÉS DELS INDICADORS DE SOSTENIBILITAT 
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En termes generals, els indicadors mostren que la Universitat de Barcelona se situa en un 
nivell de sostenibilitat millorable, amb un equilibri entre les variables que evolucionen en 
sentit positiu i negatiu. Així, tot i que els valors absoluts de sostenibilitat són dolents en alguns 
casos, les principals conclusions a extreure són que encara queda un llarg camí per recórrer si 
volem crear un entorn més saludable i una universitat més sostenible, que en algunes àrees 
d’activitat aquest camí ja ha estat encetat, i que en altres caldrà incrementar els esforços 
significativament per poder assolir un major equilibri entre els sistemes ambiental, econòmic i 
social. 
 
Cap dels indicadors assoleix un grau òptim de sostenibilitat perquè en la seva definició s’han 
fixat límits de sostenibilitat suficientment estrictes, i només el d’utilització del transport públic o 
ecològic obté una qualificació molt bona gràcies al fet que els estudiants, la majoria dels 
quals es desplaça al centre d’estudis amb metro o autobús, sumen prop d’un 90 % de la 
població universitària. En l’extrem contrari, trobem tres indicadors amb valors molt dolents, 
corresponents a variables que, per una acció insuficient o inexistent (emissió de gasos d’efecte 
hivernacle, reciclatge de residus, participació electoral), encara han d’avançar molt per ser 
sostenibles. 
 

6.III. EVOLUCIÓ DELS INDICADORS DE SOSTENIBILITAT 
 DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

INDICADOR  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Ús recursos biblioteques COM ---- ---- ---- ---- 0,255 0,249 0,302 0,386 0,430 
Formació personal propi COM 0,405 0,407 0,349 0,414 0,463 0,482 0,387 0,483 ----- 
Ambientalització menjadors COM ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,458 ----- 0,497 
Ambientalització curricular DOC ----- ----- ----- ----- ----- 0,544 0,538 ----- 0,552 
Saturació de la docència DOC ----- 0,702 0,663 0,649 0,650 0,656 0,698 0,708 0,717 
Utilitat dels estudis DOC 0,576 0,603 0,609 ----- ----- 0,636 ----- ----- ----- 
Compra verda ECO ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
Pressupost mediambiental ECO ---- ---- ---- ---- 0,442 0,453 0,477 0,477 0,484 
Gasos d'efecte hivernacle MED 0,170 0,147 0,132 0,087 0,031 0,003 0,000 0,000 0,000 
Qualitat de l'aire MED ---- ---- ---- ---- ---- 0,675 0,520 0,493 0,494 
Biodiversitat MED ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
Qualitat de les aigües MED ---- ---- ---- ---- ---- 0,588 0,529 0,533 0,533 
Mobilitat universitària MOB 0,614 0,598 0,593 0,600 0,578 0,579 0,569 0,558 ----- 
Transport públic i ecològic MOB ---- 0,595 ---- ---- ---- ---- 0,593 ---- ---- 
Accessibilitat dels edificis MOB ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 0,390 ---- 
Participació electoral PAR 0,170 ---- 0,174 ---- 0,178 ----- ----- 0,089 0,118 
Associacionisme ambiental PAR ---- ---- ---- 0,515 0,496 0,486 0,488 0,457 0,485 
Consultes ambientals PAR ---- ---- ---- ---- 0,273 0,299 0,355 0,122 0,368 
Innovació científica REC 0,374 0,385 0,423 0,412 0,431 0,461 0,466 0,447 ----- 
Ambientalització recerca REC 0,624 0,641 0,620 0,588 0,542 0,618 0,617 0,595 0,629 
Consum d'energia R.N. 0,494 0,508 0,474 0,431 0,364 0,391 0,442 0,520 0,467 
Consum d'aigua R.N. 0,600 0,645 0,668 0,691 0,652 0,659 0,674 0,704 0,670 
Rebuig RES ---- ---- ---- 0,680 ---- ---- ---- ---- 0,437 
Reciclatge RES ---- ---- ---- 0,138 ---- ---- ---- ---- 0,430 
Residus especials RES 0,905 0,909 0,739 0,706 0,557 0,481 0,400 0,341 0,370 
Accidents SAL ---- ---- ---- ---- 0,394 0,336 0,322 0,431 0,461 
Riscos laborals SAL ---- ---- ---- ---- ---- 0,451 0,468 0,544 0,345 
Vigilància de la salut SAL ---- ---- ---- ---- 0,541 0,572 0,640 0,562 0,566 
Contaminació acústica SAL ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
Espais verds TER ---- ---- ---- ---- ---- ---- 0,643 ----- 0,637 
Edificis sostenibles TER ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 

En l’anàlisi per àrees temàtiques, la UB mostra un nivell de sostenibilitat alt en mobilitat, 
gràcies al model de ciutat compacta en què s’ubiquen els seus edificis, facilitant que la distàn-
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cia mitjana entre el lloc de residència de la població universitària i els centres de treball/estudi 
sigui relativament baixa, com a l’ús majoritari del transport públic, especialment en el grup 
més nombrós, els estudiants. 
 
La recerca i la docència també fan una aportació significativa en termes de sostenibilitat, fet 
molt important per a una institució que basa la seva activitat en aquestes dues branques. En 
relació amb la recerca, la UB ocupa un lloc destacat en el rànquing de publicacions científi-
ques referenciades en bases de dades internacionals, hi ha un nombre destacable de 
projectes dedicats a qüestions mediambientals, i fa una contribució substancial a la millora 
del coneixement científic en les àrees de preservació dels éssers vius i els seus hàbitats, control 
de la contaminació, desenvolupament de tecnologies netes, etc. 
 
En l’apartat de docència els resultats més bons s’obtenen en la inserció laboral dels titulats i la 
mitjana d’estudiants per professor, però per assolir un bon grau de sostenibilitat des de la 
perspectiva socioambiental encara s’han de fer avenços en l’ambientalització curricular. 
 
L’àrea de comunitat universitària presenta una tendència positiva, però els tres indicadors que 
la integren encara tenen un marge per millorar, fomentant l’ús de les biblioteques com a 
mecanisme de reducció del consum de paper (l’augment de les consultes de bases de dades 
electròniques fa ser optimista en aquest aspecte), incrementant la formació del personal 
(oferint una major varietat de cursos sobre medi ambient i sostenibilitat en general, i estimu-
lant la participació de docents i investigadors en particular), i augmentant la integració del fet 
ambiental en els serveis de restauració i venda automàtica (oferta de productes de comerç just 
i d’agricultura ecològica, recollida selectiva dels residus, priorització de proveïdors amb certi-
ficació ambiental, informació sobre l’ús de transgènics, etc.). 
 
L’apartat d’economia només es pot avaluar amb l’indicador de pressupost ambiental, que 
malgrat evolucionar positivament en els darrers anys gràcies a la millora en l’ambientalització 
de la recerca i la docència paràmetres utilitzats per estimar la proporció de diners destinats 
a accions mediambientals en aquests dos àmbits, encara ha de progressar per assolir un 
grau de sostenibilitat adequat. Tot i no disposar d’informació detallada en l’apartat de com-
pra verda, la UB ha iniciat el camí d’incloure indicacions de caràcter ambiental en la política 
de compres que realitzen les diferents unitats amb el paper d’impressió i fotocòpies. 
 
L’àrea de medi natural mostra una tendència negativa en tots els indicadors analitzats i reflec-
teix l’augment de la degradació de l’entorn produïda per l’activitat humana. Malgrat que es 
tracta d’indicadors que reflecteixen accions causades pel conjunt de la població, la UB forma 
part d’aquesta evolució negativa. En aquest sentit, la contribució de la UB a millorar la soste-
nibilitat en relació amb el medi natural s’hauria de centrar específicament en la reducció de 
l’emissió de gasos d’efecte hivernacle mitjançant una disminució en el consum energètic. 
 
L’àmbit de participació mostra una situació i una evolució divergent en funció de l’indicador 
considerat. Així, la participació millora quan es consideren les consultes realitzades a 
l’OSSMA, però empitjora en relació amb la participació d’estudiants, PDI i PAS en els proces-
sos electorals i en l’associacionisme ambiental. L’indicador de participació electoral presenta 
una situació molt dolenta, amb percentatges de participació al voltant del 17 % que, l’any 
2002 van caure per sota del 10 %, mentre  que els de consultes ambientals i 
d’associacionisme ambiental presenten valors intermedis en l’escala de sostenibilitat, que 
permeten ser més optimistes.  
 
En funció d’aquests resultats, la UB hauria de fer un esforç addicional per fomentar el conei-
xement de la Universitat entre els estudiants, incrementar la seva identificació amb la institució 
i els seus òrgans de participació. Això no passa només per engegar campanyes de mobilitza-
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ció al vot, sinó que cal aconseguir que l’alumnat percebi la utilitat de la seva participació en 
la vida diària de la institució. En relació amb l’associacionisme ambiental, la UB hauria 
d’establir o reforçar les subvencions econòmiques per a activitats associatives, el suport logís-
tic (locals, material, etc.), i la difusió de les activitats de les entitats.  
 

TAULA 6.IV. SÍNTESI D’INDICADORS DE SOSTENIBILITAT  DE LA UB 

EVOLUCIÓ 
 

Positiva (11) 
 

Estable (6) 
 

Negativa (9) 
 

No s’ha pogut 
calcular (5) 

 Excel·lent (0)  Bo (8)  Dolent (4) 
ESTAT 

 Molt bo (1)  Millorable (12)  Molt dolent (2) 

 
INDICADOR CATEGORIA EVOLUCIÓ ESTAT 

Utilització recursos biblioteques Comunitat universitària   
Formació personal propi Comunitat universitària   
Ambientalització dels menjadors Comunitat universitària   
Ambientalització curricular Docència   
Saturació de la docència Docència   
Utilitat dels estudis Docència   
Compra verda Economia   
Pressupost mediambiental Economia   
Gasos efecte hivernacle Medi natural   
Qualitat de l'aire Medi natural   
Biodiversitat Medi natural   
Qualitat de les aigües Medi natural   
Mobilitat universitària Mobilitat   
Transport públic/ecològic Mobilitat   
Accessibilitat dels edificis Mobilitat   
Participació electoral Participació   
Associacionisme i voluntariat ambiental Participació   
Consultes ambientals Participació   
Innovació científica Recerca   
Ambientalització recerca Recerca   
Consum d'energia Recursos naturals   
Consum d'aigua Recursos naturals   
Rebuig Residus   
Reciclatge Residus   
Residus especials Residus   
Accidents Salut   
Riscos laborals Salut   
Vigilància de la salut Salut   
Contaminació acústica Salut   
Espais verds Territori   
Edificis sostenibles Territori   
 

En el grup d’indicadors que integren l’àrea de recursos naturals, el consum d’aigua presenta 
un comportament més favorable que el d’energia, que no ha parat de créixer durant els 
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darrers anys malgrat la disminució del nombre d’estudiants. Aquests resultats posen de mani-
fest la necessitat d’implantar mesures d’estalvi especialment en relació amb l’energia, 
que a més de fer disminuir l’impacte de la UB sobre el medi ambient permetran reduir la 
despesa econòmica. 
 
Les limitacions existents per obtenir informació sobre residus amb una periodicitat adient 
dificulten l’obtenció de conclusions. En relació amb els residus municipals, i disposant només 
d’estimacions per als anys 1998 i 2003, l’indicador de rebuig mostra una situació que tendeix 
a la insostenibilitat, amb una producció en creixement que fa imprescindible iniciar accions de 
minimització, mentre que el reciclatge ha experimentat un augment significatiu, tot i que 
encara és millorable amb l’extensió de la recollida selectiva a un major nombre de fraccions i 
centres. 
 
Menció especial mereixen els residus especials, bàsicament generats a laboratoris, que no 
han deixat de créixer en els darrers anys. Aquest augment no s’explica només per una major 
utilització de productes tòxics i perillosos als laboratoris de pràctiques i recerca, sinó també 
per la incorporació als processos de recollida i tractament amb gestors autoritzats d’un impor-
tant volum de residus que abans s’abocaven a la pica o es trobaven descontrolats. Quan 
s’haurà assolit una proporció de recuperació pròxima al 100 %, la principal preocupació 
hauria de ser la reducció del volum de residus especials generats, mitjançant la compra de 
productes en quantitats estrictament ajustades a les necessitats dels experiments, substitució 
de productes i/o redisseny dels experiments, aplicació de processos de neutralització o des-
trucció en alguns casos, etc. 
 
L’àmbit de salut mostra un comportament divergent en funció del paràmetre analitzat. Així, la 
vigilància de la salut assoleix un nivell de sostenibilitat bo en funció de les revisions mèdiques 
generals i específiques realitzades, mentre que l’indicador d’accidents i el de riscos laborals 
mostren una situació més dolenta, per culpa de l’augment en els darrers anys del  nombre de 
comunicats de risc, de dies de baixa i d’accidentats que han requerit assistència sanitària. Les 
mesures de prevenció ja implantades o en fase d’aplicació, la progressiva extensió de les 
avaluacions de riscos (inicials i periòdiques), i la consolidació de les revisions mèdiques (espe-
cialment les específiques), fan ser optimistes respecte a la futura evolució d’aquest apartat en 
termes de millora de la sostenibilitat. 
 
Finalment, l’àrea temàtica de territori presenta uns resultats bons en relació amb la disponibi-
litat d’espais verds, tot i que alguns d’aquests es troben amenaçats per les progressives 
ampliacions d’edificis que es realitzen en algunes facultats per millorar les instal·lacions de 
docència, recerca i administració. 
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TEMA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA 

NOM DE L’INDICADOR Utilització dels recursos de les biblioteques 

OBJECTIU  Avaluar el nivell d’utilització (presencial i virtual), dels recursos disponibles 
a les biblioteques de la UB. Les biblioteques, en posar a disposició de 
tothom materials de consulta, contribueixen a la sostenibilitat reduint el 
consum de paper i energia. Si aquests centres no existissin, els usuaris 
haurien d’adquirir els documents. 

DEFINICIÓ DEL SISTEMA 
DE CÀLCUL 

Mitjana dels subindicadors parcials següents: 
• Usuaris presencials. Relació entre la mitjana diària d’usuaris registrats pels 

comptadors situats a l’entrada dels edificis de la BUB, i el nombre total de mem-
bres de la comunitat universitària (estudiants, PDI i PAS), considerats només els 
dies laborables dels períodes lectius (45 setmanes x 5 dies). 

• Catàleg web. Proporció de consultes setmanals realitzades al catàleg web de la 
biblioteca per cada membre de la comunitat universitària. 

• Bases de dades. Proporció de consultes realitzades en línia a les bases de dades 
de la BUB mensualment per cada membre de la comunitat universitària. 

• Revistes electròniques. Proporció mensual de consultes en línia a revistes electrò-
niques per membre de la comunitat universitària. 

• Dossiers electrònics. Proporció de consultes setmanals realitzades als dossiers 
electrònics de les assignatures de 1r i 2n cicle (nombre de sessions), per estudi-
ants d’aquests nivells docents i el professorat. 

FONT D’INFORMACIÓ Estadístiques de la BUB a: http://www.bib.ub.es 

ANY D’INICI 1999 PERIODICITAT ANUAL 

 
RESULTATS OBTINGUTS 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

----- ----- ----- ----- 0,255 0,249 0,302 0,386 0,430 

TENDÈNCIA  ESTAT DE L’INDICADOR  

PERSPECTIVA 
D’EVOLUCIÓ 

El nombre d’usuaris i préstecs presenta una tendència lleugerament negativa, 
a causa de la disminució del nombre d’estudiants. Tanmateix, aquesta reduc-
ció és compensada per la intensificació de l’ús dels recursos en línia (bases de 
dades, revistes electròniques, etc.), que fa preveure una evolució positiva de 
l’indicador en els propers anys. 

 

EVOLUCIÓ DELS SUBINDICADORS D'UTILITZACIÓ DELS RECURSOS 
DE LES BIBLIOTEQUES DE LA UB (1999-2003)
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NOTA: L’escala de l’esquerra és d’aplicació al nombre d’usuaris; la lectura dels valors corresponents a la resta de subindicadors 
s’ha de realitzar amb l’escala de la dreta. 
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TEMA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA 

NOM DE L’INDICADOR Formació del personal propi 

OBJECTIU  Avaluar la participació del personal de la UB en les accions de formació, 
les quals contribueixen a enriquir els coneixements personals, a millorar la 
capacitació per desenvolupar les tasques diàries en el lloc de treball i, en 
definitiva, a fer de la universitat un entorn més eficient i sostenible. 

DEFINICIÓ DEL SISTEMA 
DE CÀLCUL 

Proporció de membres del PAS (personal d’administració i serveis) i del 
PDI (personal docent i investigador) inscrits en cursos de formació de la 
Unitat de Formació de Personal (Sants). 

FONT D’INFORMACIÓ Unitat de Formació de Personal, Indicadors 1999 (26G-FORMAC), Indica-
dors 2000 (27G-FORMAC), Indicadors 2001 (27G-FORMAC), Indicadors 
2002 (18G-FORMAC). 

ANY D’INICI 1995 PERIODICITAT ANUAL 

 
RESULTATS OBTINGUTS 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
0,405 0,407 0,349 0,414 0,463 0,482 0,387 0,483 ----- 

TENDÈNCIA  ESTAT DE L’INDICADOR  

PERSPECTIVA 
D’EVOLUCIÓ 

La participació del personal de la UB en accions de formació contínua ha 
augmentat de forma gairebé constant durant el període d’estudi, en conso-
nància amb el creixement de l’oferta de cursos en tecnologies de la 
informació, i amb la necessitat del personal d’actualitzar els seus coneixe-
ments en relació amb eines de treball com el SICUB. La perspectiva per als 
propers anys apunta cap a una estabilització en el nombre d’assistents a 
cursos de formació, amb una proporció anual propera al 50 %. 

 

ASSISTÈNCIA DEL PERSONAL DE LA UB A CURSOS DE FORMACIÓ
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TEMA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA 

NOM DE L’INDICADOR Ambientalització dels serveis de restauració 

OBJECTIU  Valorar l’impacte de l’activitat associada als serveis de bar-restaurant 
perquè constitueixen un nucli important de consum de recursos naturals i 
generació de residus. 

DEFINICIÓ DEL SISTEMA 
DE CÀLCUL 

Proporció d'accions amb repercussió ambiental implantades als serveis de 
bar-restaurant, en funció d’un barem de puntuació aplicat a les respostes 
d’una enquesta realitzada en cada servei: 
• S’ofereixen productes de comerç just, com per exemple cafè? 
• Algun dels aliments emprats té certificació d’agricultura ecològica? 
• Es minimitzen embalatges comprant els aliments en grans quantitats? 
• Es fa recollida selectiva de la matèria orgànica? 
• Els olis generats a la cuina són recuperats per un gestor autoritzat? 
• S’utilitzen prioritàriament plats i coberts retornables? 
• Es disposa de contenidors de recollida selectiva i s’utilitzen? 
• Els productes emprats són majoritàriament congelats o frescos? 
• Els proveïdors disposen de certificacions ambientals? 
• S’adquireixen productes lliures de modificacions genètiques, o que informin 

sobre la presència de productes transgènics?  
• S’informa sobre les característiques nutricionals dels àpats? 
Els resultats de cada punt de mostreig són ponderats en funció del nom-
bre miijà d’àpats servits diàriament. 

FONT D’INFORMACIÓ Elaboració pròpia amb dades d’un qüestionari realitzat a responsables de 
serveis de bar-restaurant d’edificis de la UB del 25 al 27 de juny de 2002 
(Menjadors, Cúpules, Econòmiques, Empresarials, Dret, Biologia, Física i 
Química, Geologia, Farmàcia i Històric). 

ANY D’INICI 2001 PERIODICITAT BIENNAL 

 
RESULTATS OBTINGUTS 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,458 ----- 0,497 

TENDÈNCIA  ESTAT DE L’INDICADOR  

PERSPECTIVA 
D’EVOLUCIÓ 

El nivell de sostenibilitat dels bars-restaurant de la UB ha anat millorant, però 
l’evolució en els propers anys dependrà tant de la inclusió de noves clàusules 
en els plecs de condicions (oferta de productes procedents de l’agricultura 
ecològica i de comerç just), com de la sensibilització dels responsables 
d’aquests serveis per a la realització de les seves compres a empreses amb 
certificacions ambientals. 

 

REALITZACIÓ D'ACCIONS DE MILLORA AMBIENTAL EN BARS-RESTAURANT DE 
LA UB (resultats ponderats per nombre de menús servits diàriament) - 2003
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TEMA DOCÈNCIA 

NOM DE L’INDICADOR Ambientalització curricular 

OBJECTIU  Detectar el pes de la docència ambiental en el conjunt dels ensenyaments 
de 1r i 2n cicle i doctorat que s’imparteixen a la UB. 

DEFINICIÓ DEL SISTEMA 
DE CÀLCUL 

Logaritme en base 100 de la proporció, expressada en percentatge, de 
crèdits que presenten algun tipus de contingut ambiental respecte al 
nombre total de crèdits impartits. 

FONT D’INFORMACIÓ Elaboració pròpia mitjançant l’anàlisi dels programes docents dels ense-
nyaments impartits a la Universitat de Barcelona. 

ANY D’INICI 2000 PERIODICITAT BIENNAL 

 
RESULTATS OBTINGUTS 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
----- ----- ----- ----- ----- 0,544 0,538 ----- 0,552 

TENDÈNCIA  ESTAT DE L’INDICADOR  

PERSPECTIVA 
D’EVOLUCIÓ 

La presència de continguts ambientals als diferents nivells d’ensenyament se 
situa en valors molt similars als de la UPC, l’única dintre de l’àmbit català que 
ha fet una anàlisi exhaustiva del fet ambiental als seus programes docents. 
L’indicador mantindrà una tendència a l’estabilització si no s’engeguen acci-
ons específiques d’ambientalització dels plans d’estudis. 

 
Nombre de crèdits totals i ambientals per tipus d’ensenyament 
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NOTA: Els crèdits de 1r i 2n cicle s'han repartit al 50 % entre els dos anys que integren cada curs (2000-01 per als 
anys 2000 i 2001, i 2003-04 per a l'any 2003). En el cas dels programes de doctorat, als anys 2000 i 2001 hi 
figuren els crèdits de les assignatures de 1r curs impartides al curs 1999-00 i 2000-01, respectivament, mentre 
que els crèdits de l'any 2003 són de les assignatures de 1r any impartides al curs 2003-04. 
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TEMA DOCÈNCIA 

NOM DE L’INDICADOR Saturació de la docència 

OBJECTIU  Avaluar de forma aproximativa la capacitat d’atenció a les necessitats de 
l’alumnat per part del professorat i les interaccions que es poden establir 
entre alumnes i professors. 

DEFINICIÓ DEL SISTEMA 
DE CÀLCUL 

Complementari de la proporció estandarditzada, de 0 a 1, entre el nom-
bre d’estudiants equivalent a temps complet i el nombre de professors 
equivalent a temps complet. 

FONT D’INFORMACIÓ Servei de Gestió Acadèmica, Servei de Personal, Indicadors 1999 
(30Dbis), Indicadors 2000 (32D), Indicadors 2001 (32D), Indicadors 2002 
(29D), Indicadors 2003 (20D). 

ANY D’INICI 1996 PERIODICITAT ANUAL 

 
RESULTATS OBTINGUTS 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
----- 0,702 0,663 0,649 0,650 0,656 0,698 0,708 0,717 

TENDÈNCIA  ESTAT DE L’INDICADOR  

PERSPECTIVA 
D’EVOLUCIÓ 

Malgrat que el nombre d’alumnes matriculats ha disminuït durant els darrers 
anys, l’indicador ha mantingut una tendència negativa entre els anys 1996 i 
1998 perquè el nombre d’estudiants ETC va continuar augmentant fins l’any 
1998, reflectint l’increment de la proporció d’alumnes amb dedicació exclusi-
va. A partir de llavors, la continuïtat en la disminució del nombre absolut 
d’alumnes ha començat a afectar el nombre d’estudiants a temps complet, 
que s’ha anat reduint. Durant els propers anys és previsible una estabilització, 
ja que el nombre d’alumnes a temps complet de 1r i 2n cicle també tindrà 
una tendència similar. 

 

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D'ESTUDIANTS DE 1r i 2n CICLE I DE 
PROFESSORS EQUIVALENTS A TEMPS COMPLET (1998-2002)

423424242943115467284738847524

373436523617356435653573

0

10000

20000

30000

40000

50000

1998 1999 2000 2001 2002 2003
0

1000

2000

3000

4000

5000

Estudiants ETC
Professors ETC

 
 



EN CAMÍ CAP A LA SOSTENIBILITAT. PERFIL AMBIENTAL DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

 163 

 

TEMA DOCÈNCIA 

NOM DE L’INDICADOR Utilitat dels estudis 

OBJECTIU  Conèixer la relació que els titulats de la UB estableixen amb el mercat 
laboral, avaluant si han obtingut un lloc de treball relacionat amb els 
estudis realitzats. 

DEFINICIÓ DEL SISTEMA 
DE CÀLCUL 

Proporció de titulats de la UB que treballen en l’àmbit professional de la 
seva carrera dos anys després de l’acabament dels estudis. 

FONT D’INFORMACIÓ Enquestes d’inserció en el món laboral realitzades pel Gabinet 
d’Avaluació i Innovació Universitària (GAIU), i per la Borsa de Treball de 
la UB. A partir de l’any 2001, l’Agència de Qualitat Universitària de la 
Generalitat de Catalunya. 

ANY D’INICI 1994 PERIODICITAT IRREGULAR 

 
RESULTATS OBTINGUTS 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
0,576 0,603 0,609 ----- ----- 0,636 ----- ----- ----- 

TENDÈNCIA  ESTAT DE L’INDICADOR  

PERSPECTIVA 
D’EVOLUCIÓ 

Malgrat que la variabilitat en la metodologia de realització de les enquestes 
no permet extreure resultats concloents, l’indicador manté una línia positiva 
que tendeix a estabilitzar-se durant l’última fase del període d’estudi. Per als 
propers anys, cal esperar que la proporció de titulats de la UB que obtenen un 
lloc de treball relacionat amb la seva especialitat es mantingui al voltant del 
60 %. 

 
Inserció en el mercat laboral de les promocions 1992 i 1995 dos anys 

després de la finalizació dels seus estudis. Dades per facultat 
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TEMA ECONOMIA 

NOM DE L’INDICADOR Compra verda 

OBJECTIU  Valorar la inclusió d’aspectes ambientals en la selecció de proveïdors, i en 
la compra de productes i serveis, segons els principis de la compra públi-
ca ambientalment correcta. 

DEFINICIÓ DEL SISTEMA 
DE CÀLCUL 

Proporció d'accions amb repercussió ambiental implantades en la política 
de compra de les unitats enquestades, en funció d’un barem de puntuació 
aplicat a les respostes d’una enquesta realitzada al responsable de cada 
departament, facultat, servei, etc.: 
• S’estudien alternatives a la compra dels productes? (reparació, lloguer, 

compartir amb una altra unitat, etc.) 
• Es comprova que la quantitat demanada es correspon amb les necessitats de 

compra? 
• Els productes o serveis adquirits disposen d’ecoetiqueta, i els proveïdors de 

certificat de gestió ambiental EMAS o ISO 14001? 
• Se seleccionen productes de llarga durabilitat?  
• En la compra d’electrodomèstics i aparells electrònics es comprova el nivell 

d’eficiència en el consum d’energia  i/o d’aigua? 
• Es compren prioritàriament productes multifunció, o un producte per a cada 

tipus d’ús? 
• Els productes adquirits, en conjunt o les seves peces, són reciclables o 

reutilitzables? 
• S’evita la compra de productes amb substàncies perilloses? 
• Es compren productes reciclats o que contenen materials reciclats? (per 

exemple, paper) 
• Figura algun aspecte ambiental en els contractes de manteniment? 

L’indicador final és la mitjana dels valors individuals de cada una de les 
unitats enquestades. 

FONT D’INFORMACIÓ Elaboració pròpia amb les dades d’un qüestionari a realitzar en una 
mostra d’unitats de la Universitat de Barcelona (departaments, facultats, 
oficines administratives, etc.). 

ANY D’INICI No disponible PERIODICITAT No disponible 

 
RESULTATS OBTINGUTS 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

TENDÈNCIA  ESTAT DE L’INDICADOR  
PERSPECTIVA 
D’EVOLUCIÓ 

Actualment la UB no té implantats criteris de compra pública ambientalment 
correcta i, malgrat que en la data d’elaboració d’aquesta diagnosi encara no 
s’ha portat a terme el qüestionari que conforma l’indicador, és previsible que 
més de la meitat de les preguntes tinguin un percentatge majoritari de respos-
tes negatives, o que una elevada proporció d’unitats no estiguin informades 
sobre els aspectes ambientals de la compra de productes o la contractació de 
serveis. 
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TEMA ECONOMIA 

NOM DE L’INDICADOR Pressupost mediambiental 

OBJECTIU  Avaluar el grau de compromís institucional en el finançament de les 
accions destinades a millorar la formació ambiental de l’alumnat i el 
personal, a promoure la recerca ambiental, i a assolir una gestió des de 
la perspectiva del desenvolupament sostenible. 

DEFINICIÓ DEL SISTEMA 
DE CÀLCUL 

Logaritme en base 100 de la proporció, expressada en percentatge, entre 
les despeses de partides pressupostàries relacionades amb activitats 
mediambientals (gestió de residus, TAMGREM i cànon de l’aigua equiva-
lent pel consum d'aigua, educació i formació ambiental, recerca 
ambiental, etc.), i el pressupost total de la UB. 

FONT D’INFORMACIÓ Pressupost anual de la Universitat de Barcelona, anys 1999 a 2002 (Junta 
de Govern/Consell Social) 
Indicadors 2001 a 2003 (Informació Avaluació i Prospectiva) 
Vicegerència d’Obres i Manteniment (impostos ambientals relacionats 
amb el subministrament d’aigua). 

ANY D’INICI 1999 PERIODICITAT ANUAL 

 
RESULTATS OBTINGUTS 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
----- ----- ----- ----- 0,442 0,453 0,477 0,477 0,484 

TENDÈNCIA  ESTAT DE L’INDICADOR  

PERSPECTIVA 
D’EVOLUCIÓ 

L’indicador mostra una evolució positiva durant el període d’estudi a causa de 
l’increment dels conceptes educació ambiental i R+D en medi ambient, que 
són estimacions basades en la proporció de crèdits i projectes de recerca 
ambientals. Tot i la despesa realitzada específicament en projectes com la 
instal·lació de mòduls fotovoltaics en l’atri de les facultats de Física i Química 
(despesa total de 442.500 € en el període 2002-2004), l’evolució de 
l’indicador depèn bàsicament de les variacions interanuals que experimentin 
els dos conceptes anteriorment mencionats, els quals sumen prop d’un 75 % 
del pressupost ambiental estimat. 

 

Evolució d'alguns conceptes de despesa ambiental al pressupost de 
la Universitat de Barcelona (1999-2003)
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TEMA MEDI NATURAL 

NOM DE L’INDICADOR Gasos d’efecte hivernacle 

OBJECTIU  Valorar la contribució local de la UB al canvi climàtic global mitjançant 
l’emissió de gasos d’efecte hivernacle relacionats amb el consum energè-
tic. 

DEFINICIÓ DEL SISTEMA 
DE CÀLCUL 

Complementari de la proporció entre el volum d’emissions de CO2 equi-
valents pel consum energètic de la UB (electricitat i gas natural), exclosos 
els valors de consum de Bellvitge, i la capacitat d’absorció de CO2 de la 
superfície verda bioproductiva del municipi de Barcelona (suma del verd 
forestal, el verd urbà, i zona verda equivalent). L’indicador s’iguala a zero 
quan assoleix valors negatius. 

FONT D’INFORMACIÓ Vicegerència d’Obres i Manteniment (dades de consums), Anuari estadís-
tic de l’Ajuntament de Barcelona (espai verd disponible). 

ANY D’INICI 1995 PERIODICITAT ANUAL 

 
RESULTATS OBTINGUTS 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
0,170 0,147 0,132 0,087 0,031 0,003 0,000 0,000 0,000 

TENDÈNCIA  ESTAT DE L’INDICADOR  

PERSPECTIVA 
D’EVOLUCIÓ 

L’evolució de l’indicador ha estat negativa durant tot el període d’estudi per 
culpa del constant increment del consum energètic i de les emissions de CO2 
associades, que no ha pogut ser compensat per l’increment d’espais verds al 
municipi de Barcelona. Des de l’any 2001 les emissions de diòxid de carboni 
de la UB han superat la capacitat d’absorció del verd urbà i forestal disponi-
ble al conjunt de la ciutat, i han assolit una situació “localment” insostenible 
que només es pot compensar amb l’apropiació de superfície bioproductiva 
d’altres municipis. La millora de l’indicador passa necessàriament per 
l’aplicació de mesures d’estalvi energètic, o per l’ampliació d’espais verds tant 
a la pròpia UB com al conjunt de Barcelona. 
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TEMA MEDI NATURAL 

NOM DE L’INDICADOR Qualitat de l’aire 

OBJECTIU  Mesurar la qualitat de l’aire que respirem en l’entorn dels edificis universi-
taris mitjançant un indicador que reflecteixi la concentració dels principals 
contaminants atmosfèrics. 

DEFINICIÓ DEL SISTEMA 
DE CÀLCUL 

Valor mitjà anual de l’ICQA (índex català de qualitat de l’aire), obtingut a 
partir de la mitjana diària de les quatre estacions més properes als edificis 
de la UB: Av. Roma – Urgell, Eixample (Barcelona), Pl. Gala Placídia, 
Gràcia/Sant Gervasi (Barcelona), Jardins de Can Mantega, Sants (Barce-
lona), i Av. Torrent Gornal (l’Hospitalet de Llobregat). 

FONT D’INFORMACIÓ Estadístiques de la Xarxa de Prevenció i Vigilància de la Contaminació 
Atmosfèrica (Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya). 

ANY D’INICI 2000 PERIODICITAT ANUAL 

 
RESULTATS OBTINGUTS 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
----- ----- ----- ----- ----- 0,675 0,520 0,493 0,494 

TENDÈNCIA  ESTAT DE L’INDICADOR  

PERSPECTIVA 
D’EVOLUCIÓ 

L’evolució de l’ICQA està relacionada amb el nivell d’emissions de contami-
nants i amb la situació meteorològica predominant. Tanmateix, part de la 
disminució de qualitat de l’aire observada durant el període d’estudi s’explica 
pels canvis en el sistema de càlcul, i especialment per la introducció en el 
sistema de mesura dels valors de PM10 i O3. En el cas de l’any 2003, el llarg 
estiu, amb un elevat nombre de dies d’estabilitat atmosfèrica, va fer incremen-
tar els nivells de contaminació. La tendència futura d’aquest indicador 
dependrà de les actuacions de reducció d’emissió de contaminants que es 
realitzin tant globalment a nivell autonòmic, metropolità i municipal, com 
localment amb les actituds individuals dels membres de la comunitat universi-
tària i els ciutadans de l’àrea metropolitana. 

 
 
 
 

Evolució dels valors diaris de l'ICQA (2000-2004)
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TEMA MEDI NATURAL 

NOM DE L’INDICADOR Biodiversitat 

OBJECTIU  Avaluar l’aportació de la Universitat de Barcelona a la conservació i la 
millora dels ecosistemes naturals en l’entorn dels diferents campus de la 
UB. 

DEFINICIÓ DEL SISTEMA 
DE CÀLCUL 

Proporció d’espècies vegetals autòctones/exòtiques respecte al nombre 
total d’espècies plantades als espais verds dels recintes universitaris. 

FONT D’INFORMACIÓ Per elaborar aquest indicador caldrà realitzar un estudi florístic dels espais 
verds de la UB, classificant les espècies presents en funció del seu origen. 
Aquest inventari es pot repetir periòdicament, amb intervals biennals o 
triennals, per tal de veure l’evolució de l’indicador.  
El Claustre i els Jardins de l’Edifici de Central ja ha estat objecte d’estudis 
faunístics i florístics, entre els quals destaca el de la Dra. Creu Casas i 
Sicart Consideraciones sobre la flora briológica de Barcelona (Document 
inèdit), que l’any 1971 identificà 18 espècies de briòfits. També 
s’esmenten diverses espècies faunístiques per als jardins de la Universitat 
Central, com assenyalen Martí Boada i Laia Capdevila al llibre Barcelona, 
biodiversitat urbana (Ajuntament de Barcelona, 2000). 

ANY D’INICI No disponible PERIODICITAT No disponible 

 
RESULTATS OBTINGUTS 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

TENDÈNCIA  ESTAT DE L’INDICADOR  
PERSPECTIVA 
D’EVOLUCIÓ 

La mesura de la biodiversitat mitjançant el nombre d’espècies animals i/o 
vegetals existents per unitat espacial proporciona uns bons resultats als espais 
naturals, però no en l’àmbit urbà, on l’home introdueix artificialment espècies 
exòtiques de forma voluntària, principalment per raons estètiques, o involuntà-
riament. Aquesta pràctica, malgrat que puntualment pot contribuir a 
incrementar la biodiversitat, no és sostenible, ja que pot posar en perill 
l’ecosistema autòcton.  

L’alternativa de quantificar la biodiversitat mitjançant la comparació entre 
espècies exòtiques i autòctones sembla més apropiada per a espais urbans 
com els que ocupa la Universitat de Barcelona, ja que les plantes natives estan 
més ben adaptades a les condicions ambientals del territori (sòl, característi-
ques hídriques i tèrmiques, etc.), i requereixen quantitats menors de 
fertilitzants, pesticides, aigua i treball per al seu manteniment. Així, l’ús de 
vegetació autòctona contribueix a la sostenibilitat de la ciutat, i és un dels 
principis de la xerojardineria. 
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TEMA MEDI NATURAL 

NOM DE L’INDICADOR Qualitat de les aigües 

OBJECTIU  Establir la presència de contaminants a les aigües subterrànies en el 
subsòl dels campus de la UB, com a mesura de qualitat de l’entorn en 
què s’ubica. 

DEFINICIÓ DEL SISTEMA 
DE CÀLCUL 

Proporció de paràmetres físics, químics i microbiològics al dipòsit subter-
rani de Zona Universitària que compleixen els nivells màxims de 
concentració fixats per la normativa vigent de qualitat de les aigües pota-
bles de consum públic. El valor de cada paràmetre emprat en el càlcul del 
l’indicador és la mitjana de les analítiques realitzades durant l’any. 

FONT D’INFORMACIÓ Ajuntament de Barcelona 

ANY D’INICI 2000 PERIODICITAT ANUAL 

 
RESULTATS OBTINGUTS 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
----- ----- ----- ----- ----- 0,588 0,529 0,533 0,533 

TENDÈNCIA  ESTAT DE L’INDICADOR  

PERSPECTIVA 
D’EVOLUCIÓ 

A falta d’analítiques pròpies de l’abocament d’aigües en punts crítics de la 
Universitat de Barcelona, s’ha optat per reproduir la informació corresponent 
al dipòsit de captació d’aigües pluvials de Zona Universitària. 

La perspectiva d’evolució d’aquest indicador depèn, en bona part, de factors 
externs a l’activitat de la UB, com la falta de manteniment del dipòsit subter-
rani, la salinització dels aqüífers, les emissions dels vehicles de transport, o les 
fuites del clavegueram, fet que dificulta l’establiment d’un pronòstic fiable. 
Tanmateix, l’estabilitat mostrada per la majoria de variables durant el període 
analitzat fa preveure un manteniment de l’indicador en valors propers a 0,5-
0,6. 
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TEMA MOBILITAT 

NOM DE L’INDICADOR Mobilitat universitària 

OBJECTIU  Conèixer el patró de distribució geogràfica de l'alumnat de la UB que 
realitza un 80 % dels desplaçaments de tota la comunitat universitària 
com a mesura de les necessitats de mobilitat generades per les distàncies 
entre els llocs de residència i els centres d'estudi, ja que a mesura que 
disminueix la distància augmenta l’ús de mitjans de transport més soste-
nibles (transport públic, bicicleta, o a peu). 

DEFINICIÓ DEL SISTEMA 
DE CÀLCUL 

Complementari del valor estandarditzat, entre 0 i 1, de la distància mitja-
na entre la localitat de residència dels estudiants i la facultat o escola on 
estudien, considerant com a límit màxim d'estandardització una distància 
de 50 km. 

FONT D’INFORMACIÓ Servei de Gestió Acadèmica de la Universitat de Barcelona 

ANY D’INICI 1994 PERIODICITAT ANUAL 

 
RESULTATS OBTINGUTS 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
0,614 0,598 0,593 0,600 0,578 0,579 0,569 0,558 ----- 

TENDÈNCIA  ESTAT DE L’INDICADOR  

COMENTARI DE 
RESULTATS 

L’augment de la distància per estudiant entre els punts de residència i d’estudi, 
que ha passat de 18,5 a 22,1 km entre els cursos 1992-93 i  2001-02, amb un 
increment del 19,1 %, és conseqüència del desplaçament de població des del 
Barcelonès cap als municipis de la perifèria de la regió metropolitana, que han 
experimentat un fort creixement demogràfic durant el mateix període. 
La proporció d’estudiants residents a Barcelona va caure del 56 % durant el curs 
1992-93 al 46 % del 2001-02, mentre que l’alumnat amb residència a la resta de 
municipis de la província va passar del 38 al 46 % durant el mateix període. La 
proporció de residents a Girona i Tarragona també va augmentar, mentre que la 
de Lleida es va mantenir estable; en conjunt, els estudiants d’aquestes tres provín-
cies han passat de sumar un 6 % durant el curs 1992-93, al 7 % del 2001-02. En 
termes relatius, Girona va registrar el major augment en la proporció d’estudiants, 
amb un creixement del 80 % entre els anys 1992 i 2002. 
Per municipis, els del litoral sud són els que han incrementat en una major pro-
porció el seu pes en el conjunt de l’alumnat, amb un augment del 6 % anual a 
Castelldefels, del 5,2 % a Sitges, i del 4 % a Viladecans. També han experimentat 
un augment significatiu els nuclis del Vallès, malgrat la proximitat de la UAB, com 
Mollet del Vallès, amb un increment del 7,7 % anual, i Terrassa, amb un 5,8 %, i 
els de l’eix del Llobregat, amb un avanç del 5,5 % anual a Molins de Rei. 
L’increment ha estat més moderat al litoral nord, amb un creixement del 2,8 % a 
Premià de Mar, però amb un retrocés del 1,7 % a Mataró. 

PERSPECTIVA 
D’EVOLUCIÓ 

Durant els propers anys aquest indicador continuarà reflectint les variacions 
d’ocupació territorial de la regió metropolitana de Barcelona, fet que determina 
una tendència negativa, ja que el creixement dels municipis situats a les corones 
exteriors es mantindrà en els propers anys, incrementant la proporció d’estudiants 
procedents de distàncies superiors a l’actual mitjana. 
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EVOLUCIÓ EN LA DISTRIBUCIÓ DEL NOMBRE D'ESTUDIANTS 
MATRICULATS A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
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TEMA MOBILITAT 

NOM DE L’INDICADOR Transport públic i ecològic 

OBJECTIU  Mesurar el grau d’utilització dels mitjans de transport més sostenibles en 
els desplaçaments que la comunitat universitària realitza des dels seus 
domicilis fins al centre d’estudi o de treball. 

DEFINICIÓ DEL SISTEMA 
DE CÀLCUL 

Proporció d’estudiants, PAS i PDI que es desplacen a peu o amb bicicleta, 
o que utilitzen el transport públic com a principal sistema de desplaça-
ment per accedir als diferents edificis de la UB des del seu lloc de 
residència habitual, respecte al nombre total de persones que formen la 
comunitat universitària. 

FONT D’INFORMACIÓ Enquesta de mobilitat obligada. Institut d’Estadística de Catalunya (1991, 
1996), Autoritat del Transport Metropolità (2001). 

ANY D’INICI 1991 PERIODICITAT QUINQUENNAL 

 
RESULTATS OBTINGUTS 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
----- 0,595 ----- ----- ----- ----- 0,593 ----- ----- 

TENDÈNCIA  ESTAT DE L’INDICADOR  

PERSPECTIVA 
D’EVOLUCIÓ 

La peculiar estructura de la població que integra la comunitat de la UB, amb 
més d’un 90 % d’estudiants, i el particular patró de desplaçament que segueix 
aquest grup, amb un predomini de l’ús del transport públic, estableixen que 
l’indicador assoleixi un grau de sostenibilitat superior al de l’àrea metropolita-
na (segons l’enquesta del Pacte per la Mobilitat, l’any 2002 un 55,6% dels 
desplaçaments a Barcelona es fan amb transport públic, amb bicicleta o a 
peu). 
Tot i que la implantació del sistema tarifari integrat l’any 2001 hauria fet 
preveure una millora de l’indicador, l’evolució respecte al 1996 és molt lleu-
gerament negativa. Aquesta escassa diferència s’explica perquè les dues 
enquestes de mobilitat obligada emprades en aquesta anàlisi segueixen 
metodologies de realització diferents, fent necessària l’aplicació d’algunes 
correccions estadístiques que resten significació als resultats obtinguts. 

Es recomana, per adequar l’indicador a la realitat de la UB i evitar aquestes 
disparitats, la realització d’una enquesta de mobilitat entre estudiants i treba-
lladors de la casa, amb periodicitat quinquennal. 

DISTRIBUCIÓ DE LA MOBILITAT A LA UB PER MITJÀ DE 
TRANSPORT I COL·LECTIU (2001)
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TEMA MOBILITAT 

NOM DE L’INDICADOR Accessibilitat dels edificis 

OBJECTIU  Establir el nivell d’adequació dels edificis de la UB a les especials necessi-
tats d’accessibilitat dels col·lectius amb dificultats de mobilitat o percepció 
visual/sonora. 

DEFINICIÓ DEL SISTEMA 
DE CÀLCUL 

Mitjana del grau d’adaptació dels edificis a les necessitats de persones 
amb mobilitat i percepció visual reduïda, basada en els paràmetres 
següents: 
• Accessos a l'edifici: rampes amb pendent suau, pis antilliscant, baranes, 

manca d’obstacles, etc. 
• Escales i desnivells interiors: baranes i passamans a ambdós costats, ascensors 

adaptats, rampes amb pendent suau i baranes, etc. 
• Plafons informatius: alçada adequada, lletra suficientment gran, obstacles que 

impedeixin la consulta d'informació, etc. 
• Punts d'atenció al públic: alçada adequada, punts d’autoinformació adaptats, 

etc. 
• Aules de docència: accés, espai per ubicar cadires de rodes i per circular sense 

obstacles, mobiliari no fixat, etc. 
• Biblioteca: accés, circulació per l'interior, etc. 
• Cafeteria: accés, presència d'obstacles, alçada del taulell, etc. 
• Lavabos: nombre d'adaptats, accés, estat de neteja, etc. 
• Obstacles: presència d'elements que dificulten la circulació, com elements 

d'obres, cendrers i papereres, sòcols a les portes, etc. 
• Il·luminació: nivell adequat per facilitar el trànsit i l'activitat de les persones 

amb dificultats visuals. 

FONT D’INFORMACIÓ MÉLIZ, M. (Coord.) (2003): Estudi de les barreres arquitectòniques de la 
Universitat de Barcelona. Servei d’Informació i Atenció a l’Estudiant – 
Universitat de Barcelona. Informe inèdit. 70 pàg. 

ANY D’INICI 2002 PERIODICITAT Per determinar 

 
RESULTATS OBTINGUTS 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,390 ----- 

TENDÈNCIA  ESTAT DE L’INDICADOR  

PERSPECTIVA 
D’EVOLUCIÓ 

Només es disposa d’un estudi puntual referit a la situació l’any 2002, però en 
el que ja s’identificaven les mancances que, en matèria d’adaptació a perso-
nes amb discapacitats, presenten els edificis de la UB. Els pitjors resultats 
s’obtenen en presència d’obstacles a la circulació per passadissos, i alçada 
inadequada dels punts d’informació i dels taulells d’atenció al públic, amb 
una major acumulació de deficiències en els edificis més antics (Històric, 
Cúpules, Dret), i en l’edifici principal de Biologia, amb una complexa estructu-
ra d’accessos i desnivells interiors que no han estan suficientment adaptats a 
les necessitats d’aquest col·lectiu. 
És d’esperar que les ampliacions de les facultats de Biologia i Física i Quími-
ca, o la nova Facultat de Geografia i Història ajudin a millorar la situació en 
aquests centres, tot i que serà necessari portar a terme plans de millora en la 
resta d’edificis per tal que aquest indicador evolucioni positivament en el futur. 

 



EL PERFIL AMBIENTAL DE LA UB A TRAVÉS DELS INDICADORS DE SOSTENIBILITAT 
 

 174 

 

TEMA PARTICIPACIÓ 

NOM DE L’INDICADOR Participació electoral 

OBJECTIU  Quantificar el grau de participació dels membres de la comunitat universi-
tària en els processos de selecció dels òrgans de decisió de la institució. 

DEFINICIÓ DEL SISTEMA 
DE CÀLCUL 

Proporció de persones que han exercit el seu dret a vot en les eleccions a 
Claustre o, alternativament, en altres processos d’elecció de representants 
(Junta de Facultat o Escola en el cas dels estudiants, Junta Sindical del 
PDI, Junta Sindical del PAS Funcionari, i Comitè d’Empresa en el cas del 
PAS Laboral). 

FONT D’INFORMACIÓ Comunicacions UB (www.ub.es/comunicacions.htm), Servei d'Informació i 
Atenció a l'Estudiant, Servei de Personal, Oficina de Desenvolupament de 
Recursos Humans 

ANY D’INICI 1995 PERIODICITAT BIENNAL 

 
RESULTATS OBTINGUTS 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
0,170 ----- 0,174 ----- 0,178 ----- ----- 0,089 0,118 

TENDÈNCIA  ESTAT DE L’INDICADOR  
PERSPECTIVA 
D’EVOLUCIÓ 

Entre els anys 1995 i 1999 l’indicador va mostrar una tendència estable, amb 
una participació total propera al 15 %. L’any 2001 aquesta evolució es trenca 
a la baixa per efecte de l’anul·lació de les eleccions a Claustre, a conseqüèn-
cia de l’aprovació de la LOU, i només els estudiants han pogut renovar els 
càrrecs a Junta de Facultat o Escola i a Consell d’Estudis.  Atesos aquests 
resultats històrics, la perspectiva d’evolució apunta cap a un manteniment en 
la proporció de participació abans exposada. 
Qualsevol acció encaminada a potenciar la participació hauria d’anar especi-
alment dirigida cap al col·lectiu d’estudiants, fomentant la universitat com un 
espai de participació, donant a conèixer la seva estructura i funcionament, i 
desenvolupant una tasca divulgativa que incideixi en les possibilitats participa-
tives en els òrgans de govern. 
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TEMA PARTICIPACIÓ 

NOM DE L’INDICADOR Associacionisme ambiental 

OBJECTIU  Avaluar el grau de participació del teixit associatiu de la UB en qualsevol 
aspecte relacionat amb el medi ambient, prestant atenció al tipus 
d’activitats desenvolupades per cada associació, més que als seus objec-
tius fundacionals o al nombre d’associats. 

DEFINICIÓ DEL SISTEMA 
DE CÀLCUL 

Logaritme en base 100 de la proporció, expressada en percentatge, entre 
les associacions de tipus ecologista o que han desenvolupat accions 
ambientals (sortides naturalistes, campanyes d’estalvi de paper, etc.), i el 
nombre total d’entitats inscrites al registre d’associacions de la UB. Els 
valors són acumulatius, i no referits a les associacions inscrites al registre 
durant un any determinat. 

FONT D’INFORMACIÓ Hotel d’Associacions de la UB: www.ub.es/estunet/associacions.htm 

ANY D’INICI 1998 PERIODICITAT ANUAL 

 
RESULTATS OBTINGUTS 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
----- ----- ----- 0,515 0,496 0,486 0,488 0,457 0,485 

TENDÈNCIA  ESTAT DE L’INDICADOR  

PERSPECTIVA 
D’EVOLUCIÓ 

En tractar-se d’un indicador amb valors acumulatius, presenta una tendència 
a l’equilibri, tot i que les baixes d’associacions que deixen de tenir activitat 
també poder produir variacions interanuals significatives. Després d’un bon 
inici amb la inscripció de cinc associacions amb activitat ambiental entre març 
de 1998 i febrer de 1999 (Club d’Immersió de Biologia, Físics per al Desenvo-
lupament, Estudiants de Biologia, Universitat Verda i Skamot Verd), en els cinc 
anys següents només se n’hi han afegit cinc més (SenseFums, Marxem al 
Camp, Omnis Cellula, Aquariotes, i la Ràdio dels Estudiants de la UB, que 
incorpora un programa sobre ecologia submarina a càrrec del Club 
d’Immersió), mentre que dues han deixat de tenir activitat (Físics per al Desen-
volupament i Universitat Verda). En els propers anys és d’esperar un 
estancament de l’indicador, que es podria trencar sensibilitzant les associaci-
ons ja existents per tal que portin a terme campanyes o actuacions en aquest 
àmbit. 
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TEMA PARTICIPACIÓ 

NOM DE L’INDICADOR Consultes ambientals 

OBJECTIU  Detectar l’interès de la comunitat universitària respecte als temes ambien-
tals, com a mesura del seu nivell de sensibilització i participació. 

DEFINICIÓ DEL SISTEMA 
DE CÀLCUL 

Logaritme en base 100 de la proporció entre el nombre total de consultes 
realitzades a l’OSSMA durant un any i la suma de treballadors de la UB 
(PAS + PDI), expressada en valors per miler (0/00).  

FONT D’INFORMACIÓ Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA) 

ANY D’INICI 1999 PERIODICITAT ANUAL 

 
RESULTATS OBTINGUTS 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
----- ----- ----- ----- 0,273 0,299 0,355 0,122 0,368 

TENDÈNCIA  ESTAT DE L’INDICADOR  

PERSPECTIVA 
D’EVOLUCIÓ 

El nombre de consultes realitzades a l’OSSMA ha anat augmentant any rere 
any fins i tot sense incloure-hi les consultes realitzades telefònicament i que 
han rebut resposta per aquest mateix mitjà o in situ, raó per la qual 
l’indicador mostra una tendència positiva.  
La perspectiva d’evolució dependrà en bona mesura de si la posada en 
funcionament de plans de recollida selectiva de residus o altres accions ambi-
entals als centres estimulen la comunicació entre la comunitat universitària i 
l’OSSMA, incrementant així el nombre total de consultes i repercutint positi-
vament en la tendència de l’indicador. Dades preliminars de l’any 2004 ja 
permeten apuntar en aquesta direcció, ja que entre gener i maig s’havien 
registrat el mateix nombre de consultes que tot l’any  2003. 

 

EVOLUCIÓ DE LES CONSULTES REALITZADES PER 
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TEMA RECERCA 

NOM DE L’INDICADOR Innovació científica 

OBJECTIU  Avaluar l’impacte de la recerca en la societat mitjançant les publicacions 
realitzades per investigadors de la UB en revistes internacionals de primer 
nivell. 

DEFINICIÓ DEL SISTEMA 
DE CÀLCUL 

Proporció entre el nombre de publicacions científiques incloses en bases 
de dades internacionals (Science Citation Index, Social Sciences Citation 
Index, Arts & Humanities Citation Index), i el personal docent i investigador 
de la UB. 

FONT D’INFORMACIÓ Gestió de la Recerca. 
Informació, Avaluació i Prospectiva (Indicadors 1999, Indicadors 2000, 
Indicadors 2001, Indicadors 2002, Indicadors 2003).  

ANY D’INICI 1993 PERIODICITAT ANUAL 

 
RESULTATS OBTINGUTS 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
0,374 0,385 0,423 0,412 0,431 0,461 0,466 0,447 ----- 

TENDÈNCIA  ESTAT DE L’INDICADOR  

PERSPECTIVA 
D’EVOLUCIÓ 

La producció científica de primer nivell no ha parat de créixer en els darrers 
anys a les universitats catalanes. A la UB, en només 7 anys el nombre 
d’articles citats a les principals bases de dades internacionals s’ha duplicat, 
malgrat que el volum de professors només ha augmentat al voltant d’un 20 % 
en el mateix període, donant com a resultat un significatiu augment de la 
producció relativa.  
Per als propers anys, és d’esperar que l’indicador tendeixi a estabilitzar-se, ja 
que tot i que els investigadors s’han estructurat en grups de recerca i partici-
pen més activament en projectes europeus i accions d’abast internacional que 
els obren les portes per poder incrementar la contribució científica de primer 
nivell, la UB ja ha assolit un nivell de productivitat molt elevat que dificulta 
l’assoliment d’una millora més significativa en aquest àmbit. 

 

Publicacions d'investigadors de la UB recollides en 
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TEMA RECERCA 

NOM DE L’INDICADOR Ambientalització de la recerca 

OBJECTIU  Mesurar el pes del fet ambiental en el conjunt dels projectes i convenis de 
recerca desenvolupats per investigadors de la UB. 

DEFINICIÓ DEL SISTEMA 
DE CÀLCUL 

Logaritme en base 100 de la proporció, expressada en % per any natural, 
entre els projectes de recerca amb continguts ambientals, i el nombre total 
de projectes concedits. 

FONT D’INFORMACIÓ Base de dades GREC (webgrec.ges.ub.es) per als projectes de recerca de 
convocatòries oficials, i Fundació Bosch i Gimpera per als convenis 
d’investigació amb empreses privades i entitats públiques. 

ANY D’INICI 1985 PERIODICITAT ANUAL 

 
RESULTATS OBTINGUTS 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
0,624 0,641 0,620 0,588 0,542 0,618 0,617 0,595 0,629 

TENDÈNCIA  ESTAT DE L’INDICADOR  

PERSPECTIVA 
D’EVOLUCIÓ 

Amb algunes oscil·lacions interanuals, els valors d’ambientalització de recerca 
s’han mantingut estables durant la darrera dècada al voltant del 0,60, corres-
ponents a entre un 15 i un 20 % de projectes de caire ambiental. El lleuger 
descens registrat en el nombre absolut de projectes ambientals l’any 2003 és 
conseqüència del fet que encara no s’hi han inclòs tots els encetats aquest 
any, ja que hi ha un desfasament entre l’aprovació del projecte en convocatò-
ria competitiva o la signatura del contracte de recerca, i el registre de l’acció a 
les respectives bases de dades. 

Com que no es preveuen factors que afectin significativament aquesta evolu-
ció, com podria ser la creació de noves convocatòries específiques de recerca 
ambiental, o la promoció des de la UB d’aquells grups i investigadors que 
treballen en aquests temes, en els propers anys l’indicador mantindrà valors 
similars. En tot cas, un possible increment del finançament de la recerca 
podria afectar positivament el nombre absolut de projectes ambientals. 

 

EVOLUCIÓ DELS PROJECTES DE RECERCA AMBIENTALS A LA UB (1985-2003)
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TEMA RECURSOS NATURALS 

NOM DE L’INDICADOR Consum d’energia 

OBJECTIU  Mesurar l’evolució i la distribució del consum d’energia tant individual-
ment als diferents edificis universitaris com globalment a la UB, així com 
el tipus de fonts energètiques emprades, comparant-les amb els patrons 
de consum del seu entorn territorial. 

DEFINICIÓ DEL SISTEMA 
DE CÀLCUL 

Complementari de la proporció entre el consum per càpita anual total 
d’electricitat i gas natural a la UB (exclosos Bellvitge i Vielha), i un valor 
màxim de referència corresponent al consum energètic per habitant del 
municipi de Barcelona. 
Aquest valor equival a la suma dels següents consums per habitant: 
electricitat en usos domèstics i un terç del consum de gas natural en usos 
domèstics i comercials (expressats ambdós en kWh). El resultat és multipli-
cat per una constant (k=0,6181), que es defineix assimilant que durant 
caps de setmana i períodes de vacances (4 setmanes per l’agost, 2 per 
Nadal, i 1 per Setmana Santa) el consum és nul per la menor activitat 
(225 dies actius / 365 dies = 0,6181). 

FONT D’INFORMACIÓ Vicegerència d’Obres i Manteniment de la UB; Anuari estadístic de la 
ciutat de Barcelona. 

ANY D’INICI 1995 PERIODICITAT ANUAL 

 
RESULTATS OBTINGUTS 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
0,494 0,508 0,474 0,431 0,364 0,391 0,442 0,520 0,467 

TENDÈNCIA  ESTAT DE L’INDICADOR  

COMENTARI DE 
RESULTATS 

Durant el període d’estudi, el consum total d’energia a la UB ha augmentat 
un 6 % anual, mentre que l’increment per càpita ha estat del 7,5 %. Aquesta 
tendència negativa és conseqüència de l’augment continuat de l’ús 
d’electricitat (5,7 %) i gas natural (9 %) a la majoria d’edificis, amb increments 
especialment significatius superiors al 10 % anual a l’Edifici Central, 
l’Aulari d’Aribau, el Pavelló de la República, l’Aulari Tomàs i Valiente, i l’Edifici 
de Sants, en el cas de l’electricitat, a Física i Química, Campus de Bellvitge i 
Escola de Relacions Laborals en el consum de gas natural, i a l’Aulari Floren-
sa, el Servei d’Esports i Mundet en els dos tipus de fonts energètiques. 
L’indicador probablement no reflecteix suficientment un patró de consum 
energètic sostenible. Per fer-ho, el valor de referència hauria de ser la produc-
ció d’energies renovables a l’entorn territorial de la UB, ja que només així es 
garanteix un consum sostenible d’aquest recurs natural. Tanmateix, amb 
l’actual producció d’energies renovables a Catalunya només es podria satisfer 
poc més de l’1 % del consum energètic de la UB. La mateixa Universitat està 
fent una aportació en aquest sentit amb la posada en funcionament de la 
instal·lació fotovoltaica ubicada a l’atri de les facultats de Física i Química. 

PERSPECTIVA 
D’EVOLUCIÓ 

La perspectiva d’evolució apunta, si no s’apliquen mesures d’estalvi energètic, 
cap a un increment del consum (proper al 3 % interanual), ja que malgrat que 
el nombre d’alumnes disminueixi, la superfície d’edificis augmentarà amb 
l’entrada en servei de les ampliacions de Biologia i Física i Química, i amb la 
nova Facultat de Geografia i Història. Les mesures d’estalvi haurien d’anar 
dirigides tant als usuaris, promovent la utilització correcta dels sistemes de 
calefacció i aire condicionat, il·luminació, ordinadors i altres aparells, com a 
l’adquisició de nous equipaments i aparells, donant prioritat als energètica-
ment més eficients, i als edificis, incorporant criteris d’edificació sostenible. 
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EVOLUCIÓ DEL CONSUM D'ELECTRICITAT 
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TEMA RECURSOS NATURALS 

NOM DE L’INDICADOR Consum d’aigua 

OBJECTIU  Conèixer l’evolució i la distribució del consum d’aigua tant als diferents 
edificis universitaris com al conjunt de la UB. 

DEFINICIÓ DEL SISTEMA 
DE CÀLCUL 

Complementari de la proporció estandarditzada, de 0 a 1, entre el con-
sum per càpita diari d’aigua a la UB —exclosos Bellvitge i Vielha—, i un 
valor màxim de referència corresponent al consum per habitant de 
Barcelona (tots els valors expressats en litres). Com a límit màxim per a 
l’estandardització s’ha escollit la mitjana anual de consum d’aigua per a 
usos domèstics a Barcelona, multiplicada per una constant (k=0,2060).  
La constant ha estat definida considerant que tota la comunitat università-
ria faci ús de les instal·lacions durant 8 hores diàries, durant cinc dies a la 
setmana, i suprimint els períodes de vacances (quatre setmanes per 
l’agost, dues per Nadal, i una per Setmana Santa), de forma que la resta 
del temps el consum seria nul. 

FONT D’INFORMACIÓ Vicegerència d’Obres i Manteniment 

ANY D’INICI 1995 PERIODICITAT ANUAL 

 
RESULTATS OBTINGUTS 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
0,600 0,645 0,668 0,691 0,652 0,659 0,674 0,704 0,670 

TENDÈNCIA  ESTAT DE L’INDICADOR  

PERSPECTIVA 
D’EVOLUCIÓ 

Durant el període d’estudi, el consum d’aigua a la UB s’ha reduït en un 2,7 % 
anual, mentre que la reducció per càpita ha estat del 2,2 % anual. La pers-
pectiva de futur apunta cap a una estabilització del volum total d’aigua 
consumida, ja que la disminució del nombre d’alumnes matriculats queda 
compensada per l’augment de superfície construïda amb l’ampliació d’alguns 
centres.  
Malgrat que l’actual nivell d’utilització d’aigua per persona a la UB és menor 
en comparació amb el del seu entorn urbà i metropolità, encara podria 
disminuir més amb un bon manteniment de la xarxa de distribució que redu-
eixi les pèrdues, completant la implantació dels sistemes d’estalvi que ja es 
troben estesos per gairebé tots els edificis de la Universitat, o encetant l'aplica-
ció de mecanismes d'estalvi com l'aprofitament de les aigües pluvials o la 
recirculació d'aigües grises de lavabos i dutxes. 
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TEMA RESIDUS 

NOM DE L’INDICADOR Rebuig 

OBJECTIU  Quantificar els residus sòlids urbans que van a parar a abocadors i inci-
neradores, com a mesura indirecta del patró de consum i del 
malbaratament dels recursos naturals, i comparar el model de producció 
de residus amb el de l’entorn de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

DEFINICIÓ DEL SISTEMA 
DE CÀLCUL 

Complementari del valor estandarditzat de la producció diària de rebuig 
per càpita a la UB, expressada en kg de residus sòlids urbans per persona 
(inclosos tots el membres de la comunitat universitària). Com a límit 
màxim per a l’estandardització s’ha escollit la mitjana de producció de 
residus a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (1,180 kg per habitant i dia 
l’any 1998, i 1,085 kg per habitant i dia el 2002), multiplicada per una 
constant (k=0,2060). 
La constant ha estat definida considerant que tota la comunitat università-
ria faci ús de les instal·lacions durant 12 hores diàries, durant cinc dies a 
la setmana, i suprimint els períodes de vacances (quatre setmanes 
d’agost, dues per Nadal, i una per Setmana Santa), de forma que la resta 
del temps no es generarien residus. Segons aquesta constant, el límit diari 
de producció de rebuig per persona quedaria establert en 0,182 kg per al 
1998 i en 0,168 kg el 2003. 

FONT D’INFORMACIÓ Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient; LA VOLA (1999). 

ANY D’INICI 1998 PERIODICITAT IRREGULAR 

 
RESULTATS OBTINGUTS 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
----- ----- ----- 0,680 ----- ----- ----- ----- 0,437 

TENDÈNCIA  ESTAT DE L’INDICADOR  

PERSPECTIVA 
D’EVOLUCIÓ 

Tot i que les diferències metodològiques en l’obtenció de dades referents a 
generació de rebuig dificulten la comparació entre els valors dels anys 1998 i 
2003, sí que es detecta un increment del volum i el pes de la fracció de resi-
dus indiferenciats (3,1 Tm diàries el 1998, per 4,5 Tm el 2003), que deriva en 
una evolució negativa de l’indicador. En propers anys, la perspectiva 
d’evolució apunta cap a una lenta millora com a conseqüència de la progres-
siva implantació de plans de recollida selectiva en els centres de la UB, 
acompanyada per la realització de campanyes de sensibilització entre la 
població universitària per fomentar la segregació en origen de les fraccions 
recuperables. 
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TEMA RESIDUS 

NOM DE L’INDICADOR Reciclatge 

OBJECTIU  Avaluar la capacitat de recuperació de residus sòlids urbans a la UB 
mitjançant sistemes de recollida selectiva, per garantir la seva 
reincorporació al cicle productiu. 

DEFINICIÓ DEL SISTEMA 
DE CÀLCUL 

Proporció entre els residus sòlids urbans recuperats mitjançant els sistemes 
de recollida selectiva (orgànica, paper, vidre i envasos), i la quantitat total 
de residus generats a la UB (exclosos residus de jardineria, voluminosos, 
especials municipals amb destinació a deixalleria, i especials de laboratori 
assimilables a industrials). Valors expressats en quilograms. 

FONT D’INFORMACIÓ Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient; LA VOLA (1999). 

ANY D’INICI 1998 PERIODICITAT IRREGULAR 

 
RESULTATS OBTINGUTS 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
----- ----- ----- 0,138 ----- ----- ----- ----- 0,430 

TENDÈNCIA  ESTAT DE L’INDICADOR  

PERSPECTIVA 
D’EVOLUCIÓ 

La proporció de residus recuperats a la UB l’any 1998 va ser d’un 13,76 %, ja 
que la fracció paper, que suma un terç dels residus generats en pes, assoleix 
un nivell de recuperació del 24,5 %. L’any 2003 aquesta situació havia millo-
rat sensiblement, amb una proporció de reciclatge del 43,02 %, gràcies a la 
incorporació de la recollida selectiva de les fraccions de matèria orgànica dels 
bars, i dels envasos en un bon nombre de centres de la UB, i al reforçament 
de la recuperació de residus de paper/cartró en el conjunt de la Universitat. 
En comparació amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la UB fa una contri-
bució important a la sostenibilitat que, malgrat ser encara insuficient, millora 
la del seu entorn geogràfic. 
Quant a la perspectiva d’evolució, és previsible que l’indicador presenti una 
tendència positiva, gràcies a la progressiva extensió dels circuits de recollida 
selectiva a la totalitat d’edificis, i a la posada en funcionament de sistemes de 
minimització. 

 
 Distribució per fraccions dels 
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EVOLUCIÓ DELS RESIDUS ESPECIALS GENERATS A LA UB (1993-2003)
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TEMA RESIDUS 

NOM DE L’INDICADOR Residus especials 

OBJECTIU  Mesurar l’estat i l’evolució en la producció de residus tòxics i perillosos 
generats a les pràctiques docents i als laboratoris de recerca de la UB, 
situant els resultats en el marc territorial català. 

DEFINICIÓ DEL SISTEMA 
DE CÀLCUL 

Complementari de la proporció entre la mitjana de residus especials 
generats durant un any a cada centre de la UB, i la producció mitjana per 
establiment industrial a Catalunya durant el mateix any, expressats tots 
dos valors en quilograms. 

FONT D’INFORMACIÓ OSSMA; Administracions de Centre 
ALSINA, J. (1996): Manual de tratamiento de los residuos tóxicos y peli-
grosos. Publicacions de la Universitat de Barcelona 
Institut d’Estadística de Catalunya (www.idescat.es) 

ANY D’INICI 1994 PERIODICITAT ANUAL 

 
RESULTATS OBTINGUTS 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
0,905 0,909 0,739 0,706 0,557 0,481 0,400 0,341 0,370 

TENDÈNCIA  ESTAT DE L’INDICADOR  

PERSPECTIVA 
D’EVOLUCIÓ 

Els residus especials generats a laboratoris i aules de pràctiques han augmen-
tat durant el període d’estudi. En aquest àmbit es posa de manifest una 
millora en la gestió que assegura un tractament adequat, però també 
s’observa una tendència creixent en la manipulació de productes i substàncies 
perilloses per a la salut de les persones i per al medi ambient. 
La perspectiva d’evolució presenta dos aspectes a considerar: d’una banda, la 
previsible incorporació de nous centres a la gestió d’aquest tipus de residu 
que en generen en petites quantitats (Belles Arts, Geografia i Història, Mun-
det), i de l’altra, la posada en pràctica d’accions de minimització. Si aquest 
últim vessant no prospera, la millora en la gestió i el major grau de sensibilitat 
ambiental dels docents i de l’alumnat, que són cada cop més conscients de la 
importància de no vessar els materials tòxics i perillosos a la pica, culminarà 
en un manteniment de l’increment en la disposició de residus especials que, 
d’altra banda, constitueix una tendència insostenible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No es disposa de dades anteriors a l’any 2002 per a Medicina i Bellvitge, 

tot i que ja gestionaven els residus especials. 
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TEMA SALUT 

NOM DE L’INDICADOR Accidents 

OBJECTIU  Valorar la incidència d’accidents laborals entre la comunitat universitària 
considerant tant els accidents que han provocat baixes laborals entre el 
personal de la UB, com els incidents i accidents més lleus que només 
hagin precisat atenció sanitària. 

DEFINICIÓ DEL SISTEMA 
DE CÀLCUL 

Mitjana dels subindicadors següents: 
• Complementari del logaritme en base 100 de la proporció, expressada en 

percentatge, entre la suma total de dies de baixa del personal de la UB regis-
trats per Mútua Universal, i el nombre total de treballadors amb mútua 
laboral (PAS i PDI contractat). 

• Complementari del logaritme en base 10 de la proporció entre el nombre 
d’accidentats que han estat atesos als Serveis Mèdics de la UB, i el nombre de 
persones que integren la comunitat universitària aquell any (PDI, PAS i estudi-
ants de pregrau, 1r i 2n cicle, doctorat i postgrau). 

FONT D’INFORMACIÓ Mútua Universal (dies de baixa) i OSSMA (atenció sanitària per accidents 
als Serveis Mèdics). 

ANY D’INICI 1999 PERIODICITAT ANUAL 

 
RESULTATS OBTINGUTS 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
----- ----- ----- ----- 0,394 0,336 0,322 0,431 0,461 

TENDÈNCIA  ESTAT DE L’INDICADOR  

PERSPECTIVA 
D’EVOLUCIÓ 

Després de dos anys en què la tendència va ser negativa, entre els anys 2001 
i 2003 s’ha produït una millora significativa associada tant a un descens del 
nombre de dies de baixa, com a la disminució de l’atenció sanitària per 
accidents als Serveis Mèdics, que han passat d’un màxim de 312 l’any 2001, 
a menys de 200 en els darrers dos anys analitzats (180 i 198, respectiva-
ment).  
La perspectiva d’evolució permet apuntar cap a una estabilització de 
l’indicador durant els propers anys, amb una millora a llarg termini com a 
resultat de l’aplicació del Pla preventiu, de la realització d’avaluacions de 
riscos laborals, i del manteniment de campanyes de formació i informació 
sobre seguretat en el treball per part de l’OSSMA. 

 
 

Evolució anual dels accidents laborals a la UB (1999-2003) 
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TEMA SALUT 

NOM DE L’INDICADOR Riscos laborals 

OBJECTIU  Mesurar els riscos laborals existents en les diferents dependències i activi-
tats de la UB. 

DEFINICIÓ DEL SISTEMA 
DE CÀLCUL 

Complementari de la proporció entre la quantitat de comunicats de risc 
rebuts per l’OSSMA, multiplicats per 100, i la suma  de la població de 
PDI, PAS i estudiants de postgrau i doctorat. 

FONT D’INFORMACIÓ Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA) 

ANY D’INICI 2000 PERIODICITAT ANUAL 

 
RESULTATS OBTINGUTS 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
----- ----- ----- ----- ----- 0,451 0,468 0,544 0,345 

TENDÈNCIA  ESTAT DE L’INDICADOR  

PERSPECTIVA 
D’EVOLUCIÓ 

Tot i que la utilització dels comunicats de risc com a indicador de la situació 
dels riscos laborals a la institució pot tenir mancances  segur que hi ha 
situacions de risc que no es comuniquen, i un nombre baix de comunicats pot 
ser degut al desconeixement de la comunitat universitària d’aquest procedi-
ment, o al descontent si ja s’han emès comunicats que no han generat cap 
actuació preventiva, la creixent sensibilització respecte a la prevenció de 
riscos laborals permet assegurar que les situacions de risc comunicades reflec-
teixen la realitat de la UB. 
L’evolució de l’indicador dependrà del desenvolupament de les avaluacions 
de riscos i de la implantació real d’un sistema de gestió de la prevenció a la 
UB, que hauria de permetre evitar les situacions de risc i anar millorant pro-
gressivament en aquest àmbit. 

 
 
 
 
 

DISTRIBUCIÓ DELS COMUNICATS DE 
RISCOS PER TIPUS DE SITUACIÓ (2001)
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TEMA SALUT 

NOM DE L’INDICADOR Vigilància de la salut 

OBJECTIU  Avaluar l’acció de la Universitat en la prevenció i vigilància de la salut dels 
seus treballadors mitjançant la realització de revisions mèdiques generals i 
reconeixements específics per a grups de risc. 

DEFINICIÓ DEL SISTEMA 
DE CÀLCUL 

Logaritme en base 100 de la proporció, expressada en %, entre el nom-
bre total de revisions (inclosos els reconeixements generals realitzats pel 
Servei Mèdic de Pedralbes, pel Servei Mèdic de Mundet, i pel Dispensari 
de Mútua Universal, i les revisions específiques del Centre de Medicina 
Preventiva), i la suma dels treballadors de la UB (PAS i PDI). 

FONT D’INFORMACIÓ Serveis Mèdics de l’OSSMA 

ANY D’INICI 1999 PERIODICITAT ANUAL 

 
RESULTATS OBTINGUTS 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
----- ----- ----- ----- 0,541 0,572 0,640 0,562 0,566 

TENDÈNCIA  ESTAT DE L’INDICADOR  

PERSPECTIVA 
D’EVOLUCIÓ 

Durant els dos primers anys analitzats la proporció de treballadors que s’han 
sotmès a una revisió va augmentar molt lleument, però l’any 2001 es va 
produir un increment molt significatiu tant de les revisions generals (29 %) com 
de les específiques (96 %). En els propers anys s’aniran implantant, en funció 
dels resultats de les avaluacions de riscos, revisions específiques per als treba-
lladors exposats a determinats riscos. El càlcul de l’indicador amb una escala 
logarítmica garanteix que aquest tipus de reconeixements siguin valorats 
adequadament, atès el seu caràcter qualitatiu. Tanmateix, la perspectiva 
d’evolució dependrà de si les revisions generals són substituïdes per les espe-
cífiques. En aquest cas, el nombre total de reconeixements podria reduir-se, 
fet que afectaria negativament l’indicador, tot i que les revisions específiques 
proporcionen uns resultats qualitativament superiors. 
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TEMA SALUT 

NOM DE L’INDICADOR Contaminació acústica 

OBJECTIU  Establir si els nivells de sorolls suportats per la comunitat universitària 
superen els llindars establerts a la legislació, i detectar possibles focus de 
contaminació acústica. 

DEFINICIÓ DEL SISTEMA 
DE CÀLCUL 

Mitjana entre la proporció de persones exposades a un nivell de soroll 
exterior superior al nivell equivalent diürn de 65 dB(A), i la proporció de 
persones exposades a un nivell de soroll a l’interior dels edificis igual o 
superior al nivell equivalent diürn de 50 dB(A). 

FONT D’INFORMACIÓ Soroll exterior: Mapa sònic de Barcelona, 1997 (Ajuntament de Barcelo-
na). 
Soroll interior: Dades no disponibles. 

ANY D’INICI No disponible PERIODICITAT PER DETERMINAR 

 
RESULTATS OBTINGUTS 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

TENDÈNCIA  ESTAT DE L’INDICADOR  
PERSPECTIVA 
D’EVOLUCIÓ 

Per a l’elaboració d’aquest indicador es precisa de dades referents al soroll 
que té origen a l’exterior dels campus de la UB, disponibles al mapa sònic de 
la ciutat de Barcelona, i d’informació relativa al soroll generat a l’interior dels 
edificis universitaris, de les quals no es disposa actualment.  
Segons dades publicades per l’Ajuntament de Barcelona amb relació al mapa 
sònic de l’any 1997, un 57 % dels carrers sobrepassen el nivell de soroll 
admissible per la Generalitat de Catalunya, i només un 16 % es troben per 
sota dels 60 dB(A). Per districtes, la població exposada a soroll extern superior 
a 65 dB(A) oscil·la entre el 22 i el 50 %. 
El valor de referència de soroll extern ha estat establert en funció dels límits 
proposats al Projecte de llei contra el soroll de la Generalitat de Catalunya (9 
d’octubre de 2001). 
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TEMA TERRITORI 

NOM DE L’INDICADOR Espais verds 

OBJECTIU  Avaluar la disponibilitat d’espai bioproductiu en el medi urbanitzat en què 
s’insereix la UB, com a contribució a la reducció de l’impacte dels edificis 
universitaris, aportació a la conservació del verd urbà, i suport a la millora 
ambiental dels campus. 

DEFINICIÓ DEL SISTEMA 
DE CÀLCUL 

Proporció entre la superfície coberta de vegetació al campus de Pedral-
bes, al campus Mundet i a l’Edifici Històric, i dos terços de la superfície 
total disponible en aquests tres espais. 

FONT D’INFORMACIÓ Elaboració pròpia 

ANY D’INICI 2001 PERIODICITAT VARIABLE 

 
RESULTATS OBTINGUTS 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,643 ----- 0,637 

TENDÈNCIA  ESTAT DE L’INDICADOR  

INFORMACIONS 
COMPLEMENTÀRIES 

Es recomana actualitzar l’indicador quan es produeixi una variació en la 
superfície coberta de vegetació, tant en sentit positiu (nous enjardinaments, 
incorporació de terrenys amb vegetació) com en negatiu (venda de sòl sense 
edificar, construcció en zones verdes). 

PERSPECTIVA 
D’EVOLUCIÓ 

Tot i que no hi ha dades anteriors al treball de camp desenvolupat específi-
cament per al càlcul d’aquest indicador, en els darrers anys s’han produït 
importants variacions en la superfície coberta de vegetació. D’una banda, la 
incorporació del Campus Mundet ha suposat incrementar en unes 8 ha els 
espais verds (6 de boscos, i 2 de verd urbà). En sentit contrari, l’ampliació dels 
edificis de les facultats d’Econòmiques, Biologia, Física i Química, i les obres 
del Trambaix, han restat prop de dues hectàrees d’espais lliures en els darrers 
cinc anys. 
La perspectiva d’evolució es troba en relació directa amb la previsió d’obres 
als tres campus analitzats, de forma que es produirà un retrocés amb la 
construcció de nous edificis o l’ampliació dels existents si no es compensa la 
pèrdua de zones ocupades per vegetació amb l’adquisició de nous terrenys 
sense edificar o amb mesures com l’enjardinament de cobertes. 

 
 

ÀREA DE COBERTURA DE LA VEGETACIÓ A DIFERENTS CAMPUS DE LA UB (2003)
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TEMA TERRITORI 

NOM DE L’INDICADOR Edificis sostenibles 

OBJECTIU  Avaluar si els edificis de la UB compten amb mesures de minimització de 
l’impacte ambiental durant les fases d’ús, utilització i desconstrucció. 

DEFINICIÓ DEL SISTEMA 
DE CÀLCUL 

Percentatge d'edificis construïts amb criteris de sostenibilitat, segons un 
llistat de mesures com les següents: 
• En la construcció, utilització preferent de materials naturals, reciclats i/o que 

disposin de certificació mediambiental. 
• Recuperació dels materials generats per l’enderroc d’estructures preexistents, o 

dels subproductes obsolets (mobiliari, ordinadors, etc.). 
• Incorporació de sistemes d’aprofitament d’aigües pluvials. 
• Existència de mecanismes de regulació del consum d’aigua a les cisternes del 

WC, aixetes, etc. 
• Disposició d’espais i contenidors per a la recollida selectiva de residus municipals 

(orgànics, paper, envasos lleugers, piles, etc.). 
• Orientació dels edificis energèticament eficient (façanes d’est a oest). 
• En il·luminació interior, utilització de fluorescents i làmpades compactes. 
• Existència de sistemes de regulació de la intensitat lumínica en funció de 

l’ocupació i de la llum procedent de l’exterior. 
• Aprofitament de la llum natural mitjançant claraboies, finestres, etc. 
• Instal·lació de panells solars a les cobertes dels edificis. 
• Ús de sistemes de calefacció de gas amb calderes d’alt rendiment. 

Pel compliment de cada criteri s’obté un punt, de forma que cada edifici 
assoleix un valor de sostenibilitat individual. Ponderant els edificis per la 
superfície construïda, i realitzant el sumatori dels valors individuals, s’obté 
l’indicador per al conjunt de la UB. 

FONT D’INFORMACIÓ Vicegerència d’Obres i Manteniment 

ANY D’INICI No disponible PERIODICITAT No disponible 

 
RESULTATS OBTINGUTS 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

TENDÈNCIA  ESTAT DE L’INDICADOR  
PERSPECTIVA 
D’EVOLUCIÓ 

Sense haver realitzar el checklist, en termes generals els edificis de la UB 
compleixen dos dels onze criteris de sostenibilitat marcats: sistemes de regula-
ció del consum d’aigua i ús de fluorescents. Uns altres cinc s’assoleixen en 
una part dels edificis (recuperació de materials d’enderroc i productes obso-
lets, contenidors de recollida selectiva, orientació, aprofitament de la llum 
natural, i utilització de calefacció de gas amb calderes d’alt rendiment), i 
quatre no es compleixen pràcticament en cap cas (utilització de materials 
naturals, reciclats o amb certificat ambiental en la construcció, aprofitament 
d’aigua de pluja, regulació d’intensitat lumínica i, malgrat el projecte existent 
per a l’ampliació de l’edifici de Física i Química, l’ús d'energia solar fotovol-
taica). En funció d’aquestes estimacions, l’indicador se situaria en un valor 
lleugerament superior a 0,4. 
Per millorar aquest grau de sostenibilitat s’haurien d’incloure noves exigències 
en el procés de disseny i construcció dels edificis, i implantar mesures correc-
tores en els ja existents. 
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6.3. LA PETJADA ECOLÒGICA DE LA UB. RESUMIR EL PERFIL DE LA SOSTENIBILITAT 
EN UN INDICADOR 
 
 
Expressat en hectàrees totals per a un territori determinat, o en valors individuals per habitant, 
la petjada ecològica permet establir si una societat consumeix recursos naturals energia per 
al transport i la calefacció, terres de cultiu i pastures per a la producció d’aliments, fusta per a 
la fabricació de mobles o paper, etc. , a un ritme superior a la capacitat d’aprovisionament 
del planeta, ja que cada activitat productiva ocupa un espai físic que pot ser delimitat. 
 
En diferents estudis s’han calculat les petjades de nombroses unitats territorials. Per exemple, 
a WACKERNAGEL et al. (1997) es detalla la petjada de 152 estats, amb valors que oscil·len 
entre les 16 ha/hab. dels Emirats Àrabs Units, i les 0,3 ha/hab. d’Eritrea. Per al conjunt del 
planeta la petjada és de 2,8 ha/hab., que considerant la capacitat de càrrega del nostre 
planeta màxima extensió de terra productiva que pot ser consumida sense alterar perma-
nentment la seva productivitat , dóna com a resultat que cada habitant té un dèficit ecològic 
de 0,5 hectàrees. 
 
Aquest dèficit augmenta quan reservem una proporció de l’espai per a la supervivència de la 
resta d’éssers vius. A l’informe Brunlandt (WCED, 1987) es proposa una protecció de, com a 
mínim, el 12 % de la superfície productiva planetària, tenint en compte que aquests espais 
haurien d’estar interconnectats entre si i adequadament repartits a la superfície terrestre per 
garantir la preservació de tota la biodiversitat. Altres autors, com NOSS i COOPERRIDER 
(1994), defensen que la proporció d’espai preservat hauria d’assolir el 25 % de la terra bio-
lògicament productiva. Segons aquest valor, el dèficit ecològic seria d’1,2 ha/hab. 
 
Entre les raons que expliquen l’èxit de la petjada ecològica com a síntesi dels indicadors de 
sostenibilitat, destaca la inclusió del consum com un factor d’impacte ambiental els indica-
dors tradicionals no consideraven aquesta variable, i se centraven en qüestions relacionades 
amb la contaminació, de la qual la població no se’n sent responsable, l’establiment d’una 
comparació directa amb l’espai disponible la terra és un recurs finit, i la seva disponibilitat 
per individu disminueix a mesura que augmenta el nombre d’habitants o que cada persona 
incrementa l’espai necessari per cobrir les seves necessitats quotidianes i proveir-se dels re-
cursos que consumeix, i la consideració de les conseqüències ambientals del comerç la 
mobilitat de productes i serveis trasllada la petjada ecològica d’un territori a un altre, però no 
amaga l’impacte del consum sobre el conjunt del planeta. 
 
El càlcul de la petjada ecològica basat en la proposta de Wackernagel, conegut com a “pet-
jada ecològica composta”, considera la demanda de la població sobre sis tipus d’espai 
(absorció de les emissions de CO2 pel consum d’energia fòssil, terra cultivada, pastures i 
boscos emprats per proveir d’aliments i altres productes, espai ocupat per edificacions i infra-
estructures, i superfície equivalent d’aigua consumida per a l’obtenció de productes del mar). 
Aquesta metodologia requereix informació detallada sobre el flux de recursos naturals i les 
matèries primeres, la qual només es troba disponible de forma sistemàtica a nivell d’estats, 
però no entre regions, comarques, municipis o qualsevol altre tipus de divisió administrativa. 
 
Per resoldre aquestes limitacions, per sota del nivell estatal s’utilitza el model basat en com-
ponents, que sintetitza l’impacte ecològic d’una comunitat amb el càlcul individualitzat de la 
petjada en una sèrie d’activitats, com poden ser el consum d’electricitat, gas natural, carbó i 
combustibles fòssils, la mobilitat de persones i productes, la generació de residus sòlids i 
aigües residuals, el consum d’aigua i aliments, l’espai construït, etc. En funció de la informa-
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ció disponible, es poden afegir nous components o diversificar-ne el càlcul per sectors 
d’activitat, amb la qual cosa s’assolirà un valor de petjada més precís.  
 
Aquesta metodologia, proposada a SIMMONS i CHAMBERS (1998), i a SIMMONS, LEWIS i 
BARRETT (2000), en el marc de la consultora ambiental Best Foot Forward (Oxford, Regne 
Unit), té una estructura més propera a la realitat individual, ja que tothom es pot sentir identi-
ficat amb els valors de petjada corresponents a consum elèctric i d’aigua o generació de 
residus, i comprovar que una variació dels hàbits de comportament pot reduir la seva petja-
da. 
 

TAULA 6.V. PETJADES ECOLÒGIQUES TERRITORIALS D’ESCALA INFERIOR A L’ESTAT 
Petjada Municipi/Regió Any 

Ha/hab. Total 
Autor 

Regió Vancouver (Canadà) 1991 4,3 7.740.000 
W. Rees (Univ. British Columbia, Canadà) i M. 
Wackernagel (Univ. Anáhuac, Mèxic) 

Regió South-East Queensland 
(Austràlia) 1991 3,7 6.845.000 R. Simpson (Univ. Griffith, Austràlia) 

Regió metropolitana de 
Santiago de Xile  1992 2,6 12.367.000 M. Wackernagel (Univ. Anáhuac, Mèxic) 

Malmöhus County (Suècia) 1994 7,20 5.841.216 
M. Wackernagel (Univ. Anáhuac, Mèxic), L. 
Lewan (Univ. Lund, Suècia) 

Àrea metropolitana Londres 
(Regne Unit) 

1995 2,8 19.700.000 H. Girardet (Univ. Middlessex, Regne Unit) 

Munic (Alemanya) 1996 3,5 4.550.000 M. Lantsmewer (Aj. Munic, Alemanya) 

Hèlsinki (Finlàndia) 1996 3,46 1.784.547 
M. Hakanen (Associació Finlandesa 
d’Autoritats Locals i Regionals) 

Catalunya 1996 3,26 19.853.530 A. Prat i F. Relea (Ajuntament Barcelona) 

Barcelona 1996 3-3,5 
4.526.500 / 
5.280.800 A. Prat i F. Relea (Ajuntament Barcelona) 

Torí (Itàlia) 1996 3,30 3.030.000 
D. Bianchi, L. Bono, R. Pasinetti i T. Santos 
(Ambiente Italia) 

Oxfordshire (R. Unit) 1997 5,69 3.129.454 Best Foot Forward 

Tudela (Navarra) 1998 3,51 94.770 R. Tortajada  (Dep. Medi Ambient, Govern de 
Navarra) 

Liverpool 1999 4,15 --------- J. Barret (Univ. York, Regne Unit) 
Den Haag/The Hague (Països 
Baixos) 

1999 4,46 1.966.860 J.P. Juffermans (De Kleine Aarde, ONG) 

 

Fora de l’àmbit territorial-administratiu corresponent a estats, regions o municipis, la petjada 
ecològica també compta amb un exemple d’aplicació institucional, com és el cas de 
l’empresa Anglian Water Group (AWG, 2001), una companyia privada del Regne Unit encar-
regada del subministrament d’aigua potable i el tractament d’aigües residuals que, a més, 
proporciona serveis relacionats amb infraestructures ferroviàries i de carreteres. La petjada 
ecològica anual d’AGW per al període 1998-99 va ser de 94.450 hectàrees, de les quals el 
53 % correspon a l’ús d’energia en els processos productius, i un 40 % al consum de materi-
als. 
 
Finalment, i gràcies a l’adaptació de la metodologia als patrons de comportament individu-
als, la petjada ecològica s’ha convertit en una valuosa eina de sensibilització ambiental, tal i 
com ho demostra la proliferació a Internet de programes de càlcul automàtic, com les calcu-
ladores Eco-Cal i Eco-Cal for Schools, desenvolupades per la consultora anglesa Best Foot 
Forward, o els qüestionaris de Ecologicalfootprint.com i Ecologyfund.com, vàlids per als Estats 
Units, Europa i Austràlia, i de Earthdayeveryday.net, adaptat per als hàbits de consum d’un 
gran nombre d’estats de tots els continents. 
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La UB té unes característiques pròpies que la diferencien de qualsevol unitat territorial o pro-
ductiva per a la qual s’hagi desenvolupat el càlcul de la petjada fins ara. Per tant, a les 
dificultats d’obtenció d’informació que ja es detecten en intentar obtenir la petjada ecològica 
per sota del nivell administratiu d’estat s’afegeix la manca de correspondències entre 
l’estructura d’activitat de la Universitat i les metodologies emprades en el càlcul de la petjada.  

 
Com que el mètode compost és difícilment aplicable a l’àmbit universitari, ja que no es dispo-
sa dels valors de consum d’energia primària, productes forestals, o aliments (carn, peix, 
verdures, fruites, cereals, etc.), i tenint en compte que el mètode de components s’adapta 
millor a la realitat de la UB, s’ha escollit com a eina de càlcul de la petjada ecològica el 
mètode de la consultora Best Foot Forward, i s’ha aplicat en aquells elements per als que es 
disposa d’informació. 
 
Tot i que en la seva proposta del mètode de components, SIMMONS et al. (2000) estableixen 
el mètode de càlcul per a 24 activitats, la dificultat d’obtenir informació fiable per al conjunt 
de components considerats fa que cada entitat adapti el sistema a la seva realitat. Entre les 
entitats que han adoptat el mètode de components en la petjada ecològica es troba la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya, i en concret l’Informe MIES (CUCHÍ i LÓPEZ, 1999), aplicat 
a l’Escola d’Arquitectura del Vallès, i un estudi de l’Escola Universitària Politècnica de Manre-
sa (EUPM), coordinat per BUSQUETS (2001), que inclouen com a components els materials 
emprats en la construcció dels edificis, el consum energètic, la mobilitat d’estudiants i perso-
nal, i l’impacte associat a l’activitat professional dels titulats. 
 
En tots dos casos, el component de l’activitat professional dels titulats assigna a aquests la 
totalitat de la petjada associada als sectors d’activitat industrial i de serveis. Tot i que aquest 
sistema de càlcul exemplifica molt bé l’impacte que pot tenir l’activitat dels diplomats i llicen-
ciats que surten de la universitat, es carrega sobre ells tota la petjada d’un territori, de forma 
que l’ordre de magnitud que s’obté mai és comparable amb la resta de components. Per 
aquesta raó, no ha estat incorporat en l’estudi per a l’obtenció de la petjada ecològica de la 
UB. 
 
Atès que no tots els components detallats en la proposta efectuada per SIMMONS et al. 
(2000) són aplicables a la realitat de la UB, hem optat per desenvolupar només aquells per 
als que es disposa d’informació, fent estimacions basades en valors de l’entorn territorial més 
immediat quan ha resultat necessari. Aquest procediment s’ha concretat en l’elaboració de les 
petjades de vuit components: espai ocupat pels edificis, materials emprats en la seva cons-
trucció, consum d’energia, transport dels usuaris, aigua consumida, tractament d’aigües 
residuals, generació de residus i ordinadors. A continuació es detallen els resultats referits als 
components analitzats. 
 
 
 
TERRENY CONSTRUÏT 
 
L’espai que ocupen els edificis impedeix la utilització d’una determinada superfície bioproduc-
tiva, o que es desenvolupi la vegetació pròpia del seu entorn, que té una capacitat associada 
d’absorció de CO2. D’aquesta forma, la superfície construïda constitueix en si mateixa una 
part de la petjada ecològica. Segons els documents Indicadors UB, i Programació plurianual 
de la UB 1999-2002, aquesta superfície ha anat creixent en el conjunt de la UB al llarg dels 
darrers 10 anys, i ho continua fent una vegada ultrapassat el canvi de mil·lenni. 
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TAULA 6.VI. RESULTATS DE LA PETJADA DE L’ESPAI OCUPAT PELS EDIFICIS DE LA UB 
Superfície construïda (m2) 

Campus 
1989 1997 2001 2003 

Petjada 1997 
(ha) 

Emissions CO2 no 
absorbides (Tm) 

Centre ciutat 39.260 59.408 70.413 70.413 7,04 52,36 
Pedralbes 225.468 254.297 280.926 303.925 30,39 225,98 
Mundet 0 65.442 65.442 68.177 6,82 50,69 
Bellvitge 5.013 25.445 27.420 29.111 2,91 21,65 
Altres edificis 47.223 47.223 40.784 41.004 4,10 30,49 
TOTAL 316.964 451.815 484.985 512.630 51,26 381,17 

FONT: GTPE (2002) per a les superfícies de l’any 2001, i GTPE (1998) per a les dels anys 1989, 1997 i fi del Pla 
plurianual. 
 

Segons aquests valors, la petjada total atribuïble als terrenys construïts de la UB l’any 1997 va 
ser de 45,18 ha, augmentant fins a 51,26 hectàrees sis anys després. L’entrada en servei del 
Campus Mundet va augmentar significativament la petjada de la UB a mitjan dècada dels 90, 
mentre que l’ampliació dels edificis de Biologia, Física i Química, i la construcció de la nova 
Facultat de Geografia i Història, entre d’altres obres, continuen incrementant-la. Relacionant 
les superfícies amb la població dels respectius anys, la petjada d’aquest component presenta 
l’evolució següent: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 6.1. 
 

En comparació amb la petjada atribuïble al terreny construït corresponent al conjunt del 
planeta (0,03 ha/hab.), a Espanya (0,07 ha/hab.), a Catalunya (0,028 ha/hab.), o a Barce-
lona (0,046 ha/hab.), la de la UB és significativament més baixa com a resultat d’una 
elevada densitat de població. El model de poblament compacte que caracteritza els edificis de 
la UB és beneficiós en el càlcul d’aquest component de la petjada, ja que redueix l’impacte 
per usuari, però en canvi resulta perjudicial quan definim el nombre de superfícies equivalents 
a la seva pròpia extensió que són necessàries per garantir l’abastament de productes i recur-
sos (per exemple, al municipi de Barcelona aquesta relació és de 500 a 1). 
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MATERIALS EMPRATS EN LA CONSTRUCCIÓ DELS EDIFICIS 
 
Els diversos materials utilitzats en la construcció dels edificis de la UB tenen associada una 
petjada ambiental en funció de l’energia necessària per a la seva obtenció. Malgrat que la 
petjada de cada edifici pot variar en funció dels tipus de materials amb què han estat constru-
ïts per exemple, la quantitat d’energia necessària per produir una tona d’alumini és quatre 
vegades superior a la utilitzada en la producció d’una tona d’acer i de la durabilitat de la 
construcció 20, 50 o més anys, per al càlcul de la petjada d’aquest component s’han 
pres com a referència les emissions de CO2 associades a la construcció desenvolupades per 
CUCHÍ i LÓPEZ (1999) a l’Informe MIES, que donen com a resultat una petjada de 0,0023 
hectàrees per metre quadrat i any, tenint en compte una emissió de 520,85 kg de CO2/m2 al 
llarg dels 30 anys de vida útil de les edificacions (17,36 kg de CO2 per m2 i any), i una capa-
citat d’absorció de CO2 de 7.435,5 kg per hectàrea de vegetació, segons el valor 
corresponent a verd urbà i verd natural de l’entorn de Barcelona. 
 
Aplicant aquest coeficient a la superfície construïda de la UB corresponent a l’any 2003 
(GTPE, 2004), la petjada total atribuïble a la construcció dels edificis és de 1.196,97 ha, de 
les quals un 59,3 % correspon als edificis de Pedralbes, un 13,3 % a Mundet, un 13,7 % als 
de Centre ciutat, un 5,7 % a Bellvitge, i l’altre 8 % als edificis restants. En valors relatius, la 
petjada individual és de 158 m2/hab. 
 

TAULA 6.VII. RESULTATS DE LA PETJADA DELS MATERIALS EMPRATS 
 EN LA CONSTRUCCIÓ DELS EDIFICIS DE LA UB 

1997 2003 
Campus Sup. construï-

da (m2) 
Emissió total 

(Tm CO2/any) 
Petjada 

total (ha) 
Sup. construïda 

(m2) 
Emissió total 

(Tm CO2/any) 
Petjada 

total (ha) 
Centre ciutat 59.408 1.031,42 138,71 70.413 1.222,482 138,71 
Pedralbes 254.297 4.415,01 593,77 303.925 5.276,62 593,77 
Mundet 65.442 1.136,18 152,8 68.177 1.183,66 152,80 
Bellvitge 25.445 441,766 59,41 29.111 505,41 59,41 
Altres 47.223 819,867 110,26 41.004 711,90 110,26 
TOTAL 451.815 7.844,24 1.054,97 512.630 8.900,08 1.054,97 
 

Els valors d’emissió de CO2 associats a aquests materials tampoc són menyspreables perquè 
suposen gairebé 9.000 Tm anuals per al conjunt de la Universitat, i prop de 120 kg per cada 
membre de la comunitat universitària. 
 
 
 
CONSUM D’ENERGIA ALS EDIFICIS 
 
Aquest component inclou la informació referida a la petjada derivada de les emissions de 
diòxid de carboni associades al consum d’electricitat i gas natural. Per obtenir la petjada 
associada al consum d’electricitat hem aplicat el factor de conversió de CO2 estimat per 
CUCHÍ i LÓPEZ (1999) a l’Informe MIES: 0,545 kg de CO2/kWh per a l’electricitat, i 2,309 
kg/m3 per al gas natural (o 0,198 kg/kWh, tenint en compte que 1 m3 = 11,66 kWh). 
 
Els valors de consum registrats a la Vicegerència d’Obres i Manteniment de la UB han estat 
transformats de kWh (kilowatts) a GJ (gigajoules), definint a continuació el consum per càpita 
es considera la població universitària com la suma de PAS, PDI i estudiants de pregrau, 1r i 
2n cicle, doctorat, màsters i postgraus, que és multiplicat pel factor d’emissió de CO2 asso-
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ciat a la generació d’electricitat per obtenir l’emissió de diòxid de carboni de cada usuari de 
la UB. 
 
Finalment, i en funció de la capacitat d’absorció de CO2 d’una hectàrea de vegetació de 
l’entorn de Barcelona, considerant la superfície disponible de boscos, matolls, verd urbà i 
arbrat viari 7.435,51 kg de CO2 per hectàrea, segons les dades de BARRACÓ et al. 
(1999), s’ha calculat la petjada ecològica individual i total de la UB atribuïble al consum 
elèctric. 
 
El resultat de la petjada individual és de 347 m2 per persona l’any 2002, de la qual un 82 % 
correspon a l’energia produïda en centrals nuclears, segons la distribució de la producció 
energètica catalana. Malgrat que la petjada individual pugui semblar baixa, el valor total de 
2.648 hectàrees posa de manifest que en la utilització dels edificis es consumeix un espai 
bioproductiu equivalent a 52 vegades l’extensió de la superfície total construïda a la UB. 
 

TAULA 6. VIII. EVOLUCIÓ DE LA PETJADA ASSOCIADA 
 AL CONSUM ENERGÈTIC EN ELS EDIFICIS 

Gas natural 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Consum (milers m3) 1.057,8 1.095,5 1.190,3 1.313,0 1.592,4 1.648,7 1.631,4 1.652,5 
CO2 total (Tm) 2.442,6 2.529,5 2.748,4 3.031,8 3.676,8 3.806,8 3.743,7 3.815,7 
CO2 (kg/hab.) 30,87 31,23 34,27 37,67 45,97 47,95 48,25 49,97 
Petjada total (ha) 328,51 340,20 369,63 407,75 494,50 511,98 503,49 513,18 
Petjada per hab. (m2) 41,51 42,00 46,09 50,66 61,83 64,48 64,89 67,20 

         
Electricitat 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Consum (MWh) 27.609 29.049 30.670 32.605 34.213 35.219 37.078 36.131 
CO2 total (Tm) 15.047 15.832 16.715 17.770 18.646 19.194 20.191 19.691 
CO2 (kg/hab.) 190,14 195,44 208,43 220,80 233,15 241,75 260,21 257,85 
Petjada total (ha) 2.023,7 2.129,2 2.248,0 2.389,9 2.507,7 2.581,4 2.715,5 2.648,3 
Petjada per hab. (m2) 255,72 262,84 280,32 296,96 313,56 325,13 349,95 346,79 

         
Total 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
CO2 total (Tm) 17.490 18.361 19.464 20.802 22.323 23.001 23.935 23.507 
CO2 (kg/hab.) 221,00 226,66 242,71 258,47 279,12 289,69 308,46 307,82 
Petjada total (ha) 2.352,2 2.469,4 2.617,7 2.797,7 3.002,2 3.093,4 3.219,0 3.161,8 
Població 79.138 81.008 80.194 80.480 79.977 79.398 77.597 76.367 
Petjada per hab. (m2) 297,23 304,84 326,42 347,62 375,39 389,61 414,84 413,98 

 

Quant al gas natural, s’ha aplicat el factor de conversió específic al consum de la UB en 
metres cúbics i s’ha obtingut una emissió de CO2 de 49,9 kg per usuari, que dóna com a 
resultat per a l’any 2002 una petjada individual de 67 m2/hab., i una petjada total de 513 
ha. 
 
La petjada ecològica del consum energètic total va ascendir l’any 2002 a 414 m2 per cada 
membre de la comunitat universitària, per a una petjada total de 3.161 hectàrees. D’aquesta, 
i com a resultat del patró de consum energètic de la UB, un 83,8 % correspon a electricitat, i 
només un 16,2 % a gas natural. Pel que fa a les emissions de CO2, l’any 1996 van assolir un 
valor lleugerament superior a 23.500 tones. 
 
Atès que el consum elèctric i de gas natural ha augmentat molt significativament durant els 
darrers anys, fins i tot en un context de reducció de la comunitat universitària, la petjada ha 
seguit la mateixa evolució, passant de 2.350 ha l’any 1995 a 3.219 el 2001, amb una taxa 
d’increment del 6,2 % anual, i només l’any 2002 va disminuir un 1,8 %. Atesa la disminució 
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del nombre d’estudiants experimentada durant el període d’estudi, la petjada ecològica indi-
vidual pateix un augment encara més acusat, passant de 297 m2/hab. el 1995 a 415 
m2/hab. l’any 2001, amb un increment del 7,5 % anual. 
 
En relació amb la superfície construïda, l’augment no és tan significatiu, ja que la petjada 
passa de 0,0057,94 m2 de superfície bioproductiva per m2 de superfície construïda el 1997, a 
66,37 l’any 2001, amb un augment del 3,7 %. Aquest empitjorament de l’eficiència es va 
atenuar l’any 2002, amb una disminució de la petjada per unitat de superfície construïda fins 
als 63,9 m2. 

 
 

FIGURA 6.2. 
 
 
TRANSPORT DELS USUARIS 
 
El càlcul més complex ha estat el de la petjada associada a la mobilitat dels estudiants i tre-
balladors de la UB, ateses les limitacions d’informació existents sobre el mitjà de transport 
utilitzat per la comunitat universitària en els seus desplaçaments des del lloc de residència fins 
al centre d’estudis o treball. L’aproximació l’hem realitzada emprant les dades de l’Enquesta 
de mobilitat obligatòria dels anys 1996 i 2001 (IDESCAT, 2002; ATM, 2003),  assimilant que 
el PAS i el PDI segueix un patró de mobilitat similar al descrit per al conjunt de la població de 
26 a 65 que treballa a Barcelona, i que els estudiants utilitzen els mitjans de transport en la 
mateixa proporció que la població de 16 a 25 anys. 
 
Com que l’enquesta de mobilitat diferencia la població en funció del municipi d’origen 
amb limitació en el nombre de municipis per als quals es disposa d’informació, el que ha 
fet necessari agrupar la resta en un únic registre que engloba un 30 % de la població, 
s’han extret les dades per a cada grup d’edat amb destinació a Barcelona i, disposant de la 
distància mitjana entre el lloc de residència dels alumnes i el respectiu centre de tre-
ball/estudis, ha estat possible establir la distància total recorreguda en un any per la població 
universitària. 
 
Pel que fa a tipus de transport, entenem que les designacions “col·lectiu” i “públic” fan refe-
rència a metro, tren i autobús; pel concepte “individual” o “privat” entenem cotxe i 
motocicleta; la categoria “altres” inclou els desplaçaments a peu o amb bicicleta. Per al 
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transport privat s’han assignat els factors de conversió en despesa energètica i emissió de 
CO2 extrets de CUCHÍ i LÓPEZ (1999) corresponents al cotxe, mentre que els de transport 
públic són una mitjana entre els valors d’autobús i tren que es detallen en la mateixa publica-
ció. 
 

TAULA 6.IX. RESULTATS DE LA PETJADA ASSOCIADA A LA MOBILITAT 
1996 2001 

Paràmetre Transport 
públic 

Transport 
 privat 

Transport 
públic 

Transport 
 privat 

Nre. persones 41.594 32.804 39.603 31.588 
km recorreguts 231.216.464 317.406.207 220.555.556 339.811.562 
Emissió total (kg CO2) 6.416.257 71.701.108 6.120.417 69.858.461 
Emissió (kg CO2/hab.) 154,259 2.185,743 5.569,163 10.757,616 
Petjada individual (ha/hab.) 0,0207 0,2940 0,0208 0,2974 
Petjada total (ha) 862,92 9.643,07 823,13 9.395,25 

 

1996 Població UB Emissió total 
(Tm CO2) 

Emissió individual 
(kg CO2/hab.) 

Petjada individual 
(ha/hab.) 

Petjada 
total (ha) 

Estudiants 75.294 70.989 0,9428 0,1268 9.547,36 
PAS+PDI 5.714 7.128 1,2475 0,1678 958,63 

TOTAL 81.008 78.117 0,9643 0,1297 10.505,99 
 

2001 Població UB Emissió total 
(Tm CO2) 

Emissió individual 
(kg CO2/hab.) 

Petjada individual 
(ha/hab.) 

Petjada 
total (ha) 

Estudiants 71.367 67.464 0,9453 0,1271 9.073,18 
PAS+PDI 6.230 8.515 1,3668 0,1838 1.145,20 

TOTAL 77.597 75.979 0,9791 0,1317 10.218,38 
 

Així, per a cada mitjà de transport, per a cada grup de població, i en funció del municipi de 
residència, s’ha definit el nombre d’efectius que el formen en funció de les distribucions de 
l’enquesta de mobilitat, i s’ha procedit en acabat a calcular els quilòmetres totals recorreguts 
en un any per mitjà de transport, establint 320 viatges anuals per als estudiants (8 desplaça-
ments setmanals x 40 setmanes), 450 per al PAS (10 viatges x 45 setmanes), i 400 per al PDI 
(10 viatges x 40 setmanes). 
 
A continuació hem transformat el quilometratge en emissions de diòxid de carboni emprant 
els factors de conversió descrits abans, i, aplicant la capacitat d’absorció d’una hectàrea de 
vegetació de l’entorn de Barcelona (7,43 Tm de CO2/ha, segons que s’ha definit anterior-
ment), hem calculat la petjada associada al transport. 
 
En funció d’aquests càlculs, la petjada atribuïble a la mobilitat va ascendir l’any 2001 a 
0,132 ha/hab., amb una petjada total de 10.218 ha per al conjunt de la Universitat de Bar-
celona, una superfície molt similar a la del municipi de Barcelona.  
 
Com que l’ús del cotxe multiplica per vuit les emissions de CO2 en relació amb el transport 
públic, la petjada ecològica dels usuaris que es desplacen amb transport privat assoleix les 
0,3 ha/cap, i en canvi els que viatgen amb mitjans públics només consumeixen 0,02 ha/cap 
de superfície bioproductiva per realitzar els seus desplaçaments. Malgrat que el nombre de 
persones que es desplacen amb transport públic és proporcionalment superior als que utilit-
zen el cotxe (59 % i 41 %, respectivament), un 92 % de les emissions de CO2 i de la petjada 
ecològica són causades pel transport privat. 
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Si comparem els dos anys per als que es disposa de dades (1996 i 2001), s’observa un des-
cens de la petjada lleugerament inferior a 300 hectàrees, associat al retrocés en el nombre 
d’estudiants, ja que altres paràmetres, com la distància mitjana entre el lloc de residència i el 
centre de treball/estudi, els quilòmetres recorreguts amb transport privat o el nombre de 
treballadors de la UB, han evolucionat en sentit invers, impulsant un creixement relatiu de la 
petjada. Aquesta realitat s’evidencia analitzant els valors de petjada individuals, que mostren 
un increment de 200 m2 anuals per persona. 
 
Si en els propers anys el nombre d’estudiants matriculats es recupera, caldrà incidir en acci-
ons que fomentin un major ús del transport públic per contenir la petjada, ja que la dinàmica 
de la mobilitat a l’àrea metropolitana de Barcelona, amb una continua expansió de la pobla-
ció cap a les corones perifèriques, incidirà en un major nombre de quilòmetres recorreguts en 
els desplaçaments per treballar/estudiar a la UB, un volum creixent d’emissions de CO2 asso-
ciades al transport, i un major consum de superfície bioproductiva equivalent. 
 
 
AIGUA CONSUMIDA 
 
La petjada ecològica del consum d’aigua s’ha estimat mitjançant la quantitat d’energia ne-
cessària per al seu subministrament, segons el factor de conversió de 0,2499 kWh/m3 definit 
per BARRETT i SCOTT (2001: 35) en l’estudi de petjada aplicat a la ciutat de Liverpool (Regne 
Unit), aplicant posteriorment el valor d’emissió de CO2 per kWh d’energia elèctrica (0,545 kg 
CO2/kWh), i convertint les emissions en hectàrees amb la mateixa xifra d’absorció emprada 
en els anteriors components. 
 
La quantitat d’energia emprada per transportar i potabilitzar l’aigua en el nostre entorn geo-
gràfic pot variar a l’alça, ja que la irregularitat de la pluviositat a la Mediterrània fa 
necessària la construcció d’infraestructures d’emmagatzematge i transport que incrementen el 
cost energètic. Tanmateix, en no disposar de dades més precises, hem optat per calcular la 
petjada amb l’esmentat valor de referència. El resultat d’aplicar aquest factor de conversió al 
consum d’aigua durant l’any 2002 (lleugerament inferior als 350.000 m3), és una petjada 
ecològica total de 11,66 hectàrees (1,53 m2/hab.), amb una emissió associada de 47,2 tones 
de CO2. 
 

TAULA 6.X. RESULTATS DE LA PETJADA ASSOCIADA AL CONSUM D’AIGUA 
Paràmetre 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Consum d’aigua (milers m3) 471,6 452,0 433,6 403,2 439,8 435,6 400,7 346,8 
Consum d’energia (MWh) 117,86 112,96 108,37 100,76 109,91 108,86 100,13 86,67 
Emissió CO2 total (Tm) 64,23 61,56 59,06 54,92 59,90 59,33 54,57 47,24 
Petjada total (ha) 15,85 15,19 14,57 13,55 14,78 14,64 13,47 11,66 
Petjada individual (m2/hab.) 2,00 1,88 1,82 1,68 1,85 1,84 1,74 1,53 

 

Com que el consum d’aigua a la UB s’ha anat reduint durant els darrers anys, la petjada 
també ha anat a la baixa, passant de prop de 16 ha el 1995 a les mencionades 11,66 de 
l’any 2002. Aquest descens s’explica tant per la disminució del nombre d’estudiants que cada 
any cursen els seus estudis a la UB com per un augment de l’eficiència en l’ús de l’aigua, que 
es manifesta en una reducció del consum per usuari d’uns quatre litres per persona i dia entre 
els anys 1995 (16,3 litres) i 2002 (12,4 litres), i en un descens del consum de 258 litres anu-
als per metre quadrat entre 1997 (959,77 l/m2·any) i 2002 (701,55 l/m2·any). 
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EVOLUCIÓ DE LES EMISSIONS DE CO2 I LA PETJADA 
ECOLÒGICA ASSOCIADES AL CONSUM D'AIGUA DE LA UB
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FIGURA 6.3. 
 
 
TRACTAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS 
 
Segons BARRETT i SCOTT (2001: 36), per al tractament d’un metre cúbic d’aigües residuals 
procedents de la ciutat de Liverpool es necessita una quantitat d’energia lleugerament superi-
or a la utilitzada per al seu subministrament: 0,2687 kWh. Utilitzant aquesta dada com a 
factor de conversió, considerant que tota l’aigua consumida a la UB s’incorpora a la xarxa de 
clavegueram per ser tractada a les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR), i supo-
sant que tota l’energia emprada en el procés és elèctrica, es poden calcular tant les emissions 
de CO2 associades al tractament de les aigües residuals com la petjada d’aquest component. 

 

TAULA 6.XI. RESULTATS DE LA PETJADA ASSOCIADA A LES AIGÜES RESIDUALS 
Paràmetre 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Aigües residuals (milers m3) 471,6 452,0 433,6 403,2 439,8 435,6 400,7 346,8 
Consum d’energia (MWh) 126,73 121,46 116,52 108,35 118,18 117,05 107,66 93,19 
Emissió CO2 total (Tm) 69,07 66,19 63,50 59,05 64,41 63,79 58,67 50,79 
Petjada total (ha) 17,04 16,33 15,67 14,57 15,89 15,74 14,48 12,53 
Petjada individual (m2/hab.) 2,15 2,02 1,95 1,81 1,99 1,98 1,87 1,64 

 

Així, la petjada ecològica total d’aquest component va ser de 12,5 hectàrees l’any 2002, amb 
una petjada individual de 1,6 m2/hab., i una emissió de CO2 estimada en 50,8 tones. De la 
mateixa forma que amb l’anterior component, l’evolució de la petjada entre els anys 1995 i 
2001 és positiva com a resultat de la progressiva reducció en el consum d’aigua, passant de 
17 a les esmentades 12,5 ha en el valor absolut, i de 2,15 a 1,64 m2/hab. en la petjada 
individualitzada. 
 
 
RESIDUS  
 
La inclusió dels residus a la petjada ecològica es realitza assimilant l’energia emprada en la 
fabricació dels productes disponibles com a pèrdua quan són abocats com a rebuig, i consi-
derant l’energia necessària per a la seva reutilització i reincorporació al sistema productiu 
quan són reciclats. Els valors de conversió energètica aplicats per a cada tipus de residu han 
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estat obtinguts de BARRETT i SCOTT (2001: 102-103), que els van emprar en l’estudi de 
petjada ecològica de la ciutat de Liverpool. 
 
Basant-nos en dades obtingudes a través d’un mostreig en diversos edificis representatius de 
les diferents activitats presents a la UB administrativa al Pavelló Rosa, restauració als Men-
jadors i als bars-restaurant de Cúpules i Farmàcia, recerca i docència sense laboratoris a 
l’Edifici Cúpules, i recerca i docència amb laboratoris a les facultats de Química i Farmàcia 
(LA VOLA, 1999), hem pogut estimar que durant l’any 1998 es van generar als edificis de la 
UB un total de 955,75 tones de residus, de les quals se’n reciclà un 11,6 %, corresponent 
íntegrament a paper i vidre. 
 
Per a l’any 2003 s’han fet estimacions mitjançant la mitjana de bosses i contenidors que el 
servei de neteja i algunes empreses retiren dels centres de la UB, amb una generació total de 
1.721,92 tones, de les quals un 43 % es van recuperar mitjançant els circuits de recollida 
selectiva.  
 

TAULA 6.XII. RESULTATS DE LA PETJADA ECOLÒGICA  
ASSOCIADA A LA GENERACIÓ DE RESIDUS (1998/2003) 

Residus (kg) Consum d’energia (MWh) Emissió CO2 (kg) 
Fracció 

1998 2003 

Factors 
conversió 
(kWh/kg) 1998 2003 1998 2003 

Paper 96.615 222.406 6,35 613,51 1.412,27 334.360 769.691 
Vidre 14.384 18.875 3,24 46,60 61,15 25.398 33.330 
Plàstic 0 19.106 7,28 0,00 139,09 0 75.804 
Metall 0 2.123 3,18 0,00 6,74 0 3.673 
Orgànic 0 508.390 0,19 0,00 94,05 0 51.258 
Rebuig 844.749 1.021.030 7,40 6.248,62 7.555,62 3.405.500 4.117.813 
TOTAL 955.748 1.721.929  7.568,84 9.268,93 3.765.259 5.051.570 

 
 Petjada total (ha) Petjada individual (m2/hab.) 
 1998 2003 1998 2003 

Paper 44,97 103,52 5,59 13,67 
Vidre 3,42 4,48 0,42 0,59 
Plàstic 0,00 10,19 0,00 1,35 
Metall 0,00 0,49 0,00 0,07 
Orgànic 0,00 6,89 0,00 0,91 
Rebuig 458,01 553,80 56,91 73,14 
TOTAL 506,39 679,38 48,38 89,73 

 

Tot i que les metodologies d’obtenció de la informació són diferents i poden dificultar la 
comparació dels resultats entre els dos anys analitzats és probable que la quantitat de 
paper recuperat l’any 1998 estigui infravalorada, i per tant també el volum total de residus 
generats aquell any, l’anàlisi posa de manifest:  
• una expansió de la recollida selectiva, lligada a la generalització de la recollida selectiva 

en els contenidors de paper, vidre i envasos lleugers, i a la recuperació de la matèria or-
gànica als serveis de bar-restaurant, i 

• un increment de la generació total de residus (un 80,16 % durant el conjunt del quin-
quenni, equivalent a un 15,8 % anual). 

Aquestes dues característiques són comunes al conjunt de l’àrea metropolitana de Barcelona, 
amb els matisos de proporcions i quantitats totals propis de les diferències existents entre 
l’activitat de la UB i el patró de generació de residus dels municipis. 
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En aquest component no s’han inclòs residus com tòners, piles, fluorescents o voluminosos, ja 
que no disposem de dades relatives al seu pes total, ni runes i altres residus de la construcció, 
perquè aquests elements ja figuren a la petjada ecològica en l’apartat ‘materials emprats en 
la construcció dels edificis’. Tampoc s’han tingut en compte els residus especials (químics, 
biològics i radioactius), en no tenir a l’abast valors de conversió específics. 
 

DISTRIBUCIÓ DELS RESIDUS GENERATS A LA 
UB PER TIPUS DE MATERIAL (1998)
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FIGURA 6.4. 

 

Seguint la mateixa metodologia dels anteriors components, els residus han estat transformats 
en consum energètic, que va augmentar de 7.568 MWh l’any 1998 a 9.269 MWh el 2003. 
Les emissions de CO2 equivalents van passar de 3,76 a 5,05 Tm en el període analitzat, 
obtenint com a resultat una petjada total lleugerament superior a 500 ha l’any 1998, i de 
gairebé 680 ha l’any 2003. En relació amb la població universitària, la petjada individual 
associada als residus va ser de 63 m2 l’any 1998, que va augmentar fins als 89,7 m2 cinc 
anys més tard. 
 
Entre les mesures a aplicar per reduir la petjada dels residus, caldria prioritzar la minimització 
(limitant la quantitat total de residus), la recuperació (fomentant la segregació en origen per 
reduir la proporció de rebuig), i la disminució de la fracció de plàstic (que té el major cost 
energètic i, en relació amb la resta de materials, aporta una proporció de petjada més gran). 
 
 
ORDINADORS 
 
Un estudi realitzat per investigadors del Grup de Recerca d’Electrònica Neta, de la Universitat 
de Brunel al Regne Unit (FREY et al., 2000), ha procedit al càlcul de la petjada d’un equip 
informàtic estàndard, format per la CPU, el monitor, el teclat i el ratolí. Basant-se en l'anàlisi 
del cicle de vida (ACV) d’un equip amb processador de 200 MHz, l’estudi calcula la petjada 
transformant en energia equivalent l’extracció dels materials, la transformació en compo-
nents, la distribució del producte, el seu ús durant tres anys, la disposició en abocadors o 
incineradors al final de la vida útil, i la recuperació de residus (aquests dos últims factors es 
resten de la petjada, ja que els autors consideren que en el procés d’incineració es pot aprofi-
tar un 75 % de la calor generada, i que amb una taxa de reciclatge del 15 % d’ordinadors 
s’obté material que no serà consumit en la producció d’altres ordinadors).  
 
Per a tots aquests conceptes es diferencia entre la part corresponent a materials i a processos, 
es transformen els valors en emissions de CO2, i s’obté finalment la petjada aplicant el factor 
d’absorció per hectàrea de bosc. La petjada ecològica d’un ordinador, que els autors estimen 
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en 1.788,9 m2 (0,18 ha), no inclou els impactes per als quals no disposen d’informació, com 
la petjada equivalent pel consum d’aigua en les fases d’extracció i transformació dels materi-
als (74.000 litres), però en canvi sí que comprèn l’energia consumida durant la vida útil del 
producte, un concepte que suposa el 75 % de la petjada total de l’ordinador. 
 
Atès que el consum energètic ja forma un component específic que inclou l’energia utilitzada 
per al funcionament de l’ordinador en els tres anys de vida útil considerats, per al càlcul de la 
petjada de la UB s’ha restat del valor total estimat pels investigadors de la Universitat de 
Brunel la part corresponent a aquest concepte (1.340,5 m2), i s’hi ha sumat el consum 
d’aigua associat en funció dels factors de conversió ja aplicats al component ‘aigua consumi-
da’ (153,98 m2), 
 
Amb aquest valor de referència hem procedit a mesurar el parc d’ordinadors de la UB, pre-
nent com a referència l’estadística de nombre d’estudiants per ordinador disponible a les 
aules d’informàtica que publica el Gabinet Tècnic de Programació i Estudis al document 
Indicadors (només es disposa d’informació per al període 1998-2003, mentre que la resta 
són estimacions), considerant que cada membre del PDI disposa d’un ordinador, que el 
nombre d’ordinadors per cada membre del PAS ha anat augmentant progressivament durant 
el període d’estudi (0,5 ordinadors per persona l’any 1995, i 0,9 ordinadors per persona el 
2003), i que el nombre d’ordinadors disponible per a consulta del catàleg o connexió a 
Internet s’ha anat incrementant en un 5 % anual des de 1995 (l’estimació d’aquest últim valor 
s’ha realitzat amb les fitxes tècniques de les biblioteques disponibles a la pàgina web 
<http://www.bib.ub.es/bub/bub5.htm>, on es detallen els equipaments de cada servei du-
rant l’any 2001). 
 

TAULA 6.XIII. RESULTATS DE LA PETJADA ASSOCIADA ALS ORDINADORS 
Paràmetre 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Estimació ordinadors UB 6.067 6.449 6.827 7.036 7.410 7.767 8.127 8.421 
Petjada total (Ha) 121,83 129,49 137,07 141,27 148,80 155,96 163,18 169,09 
Petjada per càpita (m2/hab.) 15,39 15,99 17,09 17,55 18,60 19,64 21,03 22,14 
 

Malgrat que la vida útil dels ordinadors a la UB pot superar els tres anys considerats a l’estudi 
de Frey et al. (2000), hem optat per mantenir aquest temps de durada dels equips per com-
pensar una més que probable infraestimació en el nombre total d’ordinadors. Aquest és el 
cas dels equips informàtics dels grups de recerca, que no han estat comptabilitzats en el 
balanç final.  
 
En l’últim any per al qual s’ofereixen dades de la petjada (2002), el nombre estimat d’equips 
informàtics se situà al voltant de 8.400 unitats que, considerant la petjada per ordinador 
602,38 m2 per a una vida útil de tres anys, i 200,79 m2 per any, dóna com a resultat 
una petjada ecològica total lleugerament inferior a 169 hectàrees per a aquest component, 
corresponents a 22,14 m2 per persona. 
 
L’evolució de la petjada associada als ordinadors posa de manifest una tendència a l’alça 
com a conseqüència de l’augment d’equips experimentat en els darrers anys, de forma que 
l’any 2000 ja s’havien superat les 150 hectàrees. Com que la perspectiva de futur apunta cap 
a una creixent automatització dels processos mitjançant un ús més extensiu dels ordinadors, 
caldria aplicar mesures que contribuïssin a reduir la petjada d’aquest component, com per 
exemple comprar equips que incorporin mesures de respecte ambiental en els processos 
d’extracció de les matèries primeres, transformació d’aquestes en components, muntatge dels 
equips, i transport al punt de venda.  
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El procediment de gestió de residus d’equips electrònics, endegat des de l’Oficina de Segure-
tat, Salut i Medi Ambient de la UB l’any 2003 per assegurar el reciclatge dels ordinadors o 
dels seus materials, constitueix un pas endavant per reduir la petjada associada a aquest 
component. 
 
 
FOTOCOPIADORES 
 
La metodologia de l’ACV, en fer un recompte dels fluxos d’entrada de materials i energia 
necessaris per a l’elaboració d’un producte, permet completar el càlcul de la seva petjada 
ecològica quan es disposa dels factors de conversió adequats. SPAPENS i BUITENKAMP 
(2001), aplicant la denominada auditoria ecoespacial, porten a terme un recompte dels 
recursos utilitzats en les fases d’extracció, producció, consum i reciclatge d’una fotocopiadora 
Xerox, i d’un producte de neteja domèstic. En el nostre cas, els resultats de la fotocopiadora 
són molt útils, ja que pràcticament tots els departaments, serveis i unitats compten amb un 
d’aquests aparells, a més dels que hi ha a disposició dels alumnes a les biblioteques, i dels 
que són gestionats per les copisteries concessionàries a les facultats i escoles.  
 
L’auditoria de la fotocopiadora Xerox DC 220/230 considera una petjada de 0,3946 ha 
durant un any de servei, incloent en equivalència anual tant els materials de l’aparell, 
com l’energia necessària per a la seva fabricació, com el consum de paper per a la realitza-
ció de 84.000 fotocòpies, i per tant comptabilitza també la fusta emprada en la fabricació del 
paper consumit per cada aparell. Hem restat el consum energètic corresponent a la utilització 
de l’aparell als valors detallats per SPAPENS i BUITENKAMP (2001) per evitar una doble 
comptabilitat en la petjada, ja que aquesta part està incorporada en el component de consum 
d’electricitat de la UB.  
 

FIGURA 6.5. 
 

Atès que l’ús de fotocopiadores és més estable que el d’ordinadors, i fins i tot pot anar en 
retrocés a mesura que aquesta funció s’integra amb els aparells d’impressió, s’ha optat per 
aplicar el càlcul de la petjada a un any determinat (2001). A tal efecte, s’ha realitzat una 
estimació del nombre de màquines existents a la UB, considerant diferents àmbits: 
• Biblioteques: 47 fotocopiadores d’autoservei repartides pels diferents centres, estimades a 

partir de les fitxes d'equipaments de biblioteques existents a la pàgina web d’aquest servei. 
• Copisteries: 62 fotocopiadores, estimades aplicant una proporció de 1.000 alumnes per 

aparell, considerat el nombre total d’alumnes de 1r, 2n i 3r cicle de la UB (curs 1999-00). 
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• Unitats: 215 fotocopiadores repartides entre tota l’estructura de la UB, corresponents a 5 
divisions (cadascuna compartiria una fotocopiadora per a tots els seus serveis), 20 facul-
tats o escoles universitàries, 97 departaments, 92 serveis o unitats, més l’Institut de 
Ciències de l’Educació. 

 
Amb un total estimat de 336 fotocopiadores i un total de 27,2 milions de fotocòpies realitza-
des anualment, la petjada de la UB en aquest component és de 127,86 ha, que en termes 
individuals suposen 16 m2 per usuari de la comunitat universitària. Aquest valor és una mica 
inferior al dels ordinadors, la qual cosa demostra que les fotocopiadores constitueixen un 
element important que cal considerar en l’impacte ambiental de l’activitat diària de la Univer-
sitat, un fet que justifica plenament la seva inclusió en el càlcul de la petjada. 
 
 
RESULTATS DE LA PETJADA ECOLÒGICA 
 
L’aplicació de la petjada ecològica proporciona una mesura del grau de sostenibilitat de les 
activitats que es desenvolupen a la UB en relació amb la capacitat de càrrega ecològica del 
seu entorn geogràfic. Malgrat les limitacions existents per desenvolupar un flux de matèria i 
energia detallat dels recintes de la UB, hem pogut calcular tota una sèrie de components 
específics amb dades pròpies de la casa, com el consum energètic i d’aigua, l’espai ocupat 
pels edificis i els materials emprats en la seva construcció, o els residus generats. 
 
També s’han inclòs alguns components innovadors en aquest àmbit. Davant la dificultat 
d’establir un inventari suficientment detallat dels béns de consum adquirits per la UB, hem 
incorporat a la petjada dos tipus d’aparells d’ús molt comú als centres universitaris del nostre 
àmbit geogràfic, com són ordinadors i fotocopiadores. 
 

TAULA 6.XIV. EVOLUCIÓ DE LA PETJADA ECOLÒGICA DE LA UNIVERSITAT  
DE BARCELONA SEGONS EL MÈTODE DE COMPONENTS (1995-2002) 

Petjada total (hectàrees) 
Component 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Petjada 
individual 
(m2/cap) 

Materials construcció 1.054,9 1.054,9 1.054,9 1.052,4 1.049,8 1.106,1 1.132,5 1.154,4 151,17 

Espai ocupat edificis 45,2 45,2 45,2 45,1 45,0 47,4 48,5 49,4 6,47 

Consum energia 2.352,2 2.469,4 2.617,7 2.797,7 3.002,2 3.093,4 3.219,0 3.161,8 414,03 

Energia transport 10.563,5 10.506,0 10.448,5 10.390,9 10.333,4 10.275,9 10.218,4 10.160,9 1.330,53 

Aigua consumida 15,9 15,2 14,6 13,6 14,8 14,6 13,5 11,7 1,53 

Aigües residuals 17,0 16,3 15,7 14,6 15,9 15,7 14,5 12,5 1,64 

Residus 424,0 449,8 477,3 506,4 537,3 570,1 604,8 641,7 84,03 

Ordinadors 121,8 129,5 137,1 141,3 148,8 156,0 163,2 169,1 22,14 

Fotocopiadores 127,9 127,9 127,9 127,9 127,9 127,9 127,9 127,9 16,74 

TOTAL 14.722,4 14.814,2 14.938,7 15.089,7 15.275,0 15.407,0 15.542,2 15.489,4 2.028,28 

NOTA: Els valors en cursiva corresponen a estimacions, no pas a dades reals. 
 
 
La suma dels valors de petjada expressats en els nou components analitzats dóna com a 
resultat l’apropiació d’una superfície bioproductiva en augment des de les gairebé 14.722 
hectàrees de l’any 1995, fins a les prop de 15.500 ha del 2003. Aquesta superfície equival a 
gairebé 1,6 vegades l’extensió total del municipi de Barcelona, amb una petjada individual 
de 2.028 m2 per persona. Cal tenir en compte que aquesta petjada no inclou la major part 
dels béns de consum ni els aliments, que no han pogut ser quantificats de manera individua-
litzada per a la UB. 
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En el càlcul de l’evolució de la petjada s’han fet estimacions de tendència per als anys en què 
no es disposa d’informació en els components “material de construcció” i “espai ocupat pels 
edificis” (per als anys 1995 i 1996 s’ha mantingut el valor del 1997), “energia del transport” 
(només es disposava de dades per al 1996 i el 2001, i s’ha estimat la resta en funció de la 
tendència detectada), “residus” (s’ha pressuposat un increment anual del 6,1 % anual per als 
anys sense dades, una proporció obtinguda amb la taxa d’augment registrada entre els dos 
anys amb informació), i “fotocopiadores” (s’ha assimilat un valor estable per a tot el període 
d’estudi, tot i que la dada fa referència a l’any 2001). 
 
 

 
FIGURA 6.6. 

 
 
La conclusió més punyent que es deriva de la petjada ecològica és que la UB i la seva pobla-
ció exerceixen un impacte insostenible, ja que s’excedeix la capacitat bioproductiva de l’entorn 
geogràfic més immediat (no només se supera la superfície verda disponible a Barcelona, sinó 
també l’extensió total d’aquest municipi). Aquests resultats ens han de fer reflexionar sobre la 
impossibilitat de seguir mantenint indefinidament aquest patró de comportament, no només 
en les activitats que portem a terme a la UB, sinó també en la llar o durant el temps d’oci. 
 
La UB pot engegar accions per reduir aquesta petjada, com fomentar l’ús del transport públic 
entre la comunitat universitària, potenciar la utilització d’energia procedent de fonts renova-
bles (la instal·lació de panells solars a l’ampliació de l’edifici de Física i Química és un pas 
endavant en aquest sentit), incloure criteris ambientals en el disseny i la construcció dels nous 
edificis o en la remodelació dels ja existents, realitzar campanyes de sensibilització ambiental 
entre la comunitat universitària, implantar mesures d’estalvi energètic, o estendre la recollida 
selectiva de residus a tots els edificis. 
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PETJADA ECOLÒGICA DE LA UNIVERSITAT DE 
BARCELONA: MÈTODE DE COMPONENTS (2002)
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FIGURA 6.7. 

 
Per facilitar l’obtenció de dades amb major periodicitat es podria optar per la realització 
d’enquestes amb un format de preguntes similar a l’emprat per les calculadores de petjada 
ecològica desenvolupades per diferents associacions i entitats referenciades en aquest mateix 
capítol. Amb les respostes d’aquestes enquestes es calcularien les petjades associades al 
consum d’aliments, al temps d’oci, i a l’activitat domèstica de cada membre de la comunitat 
universitària, la qual cosa permetria complementar la petjada de la pròpia UB obtinguda 
mitjançant el mètode de components. 


