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RESUM 
 
 
 
Dintre del marc del projecte d’Ambientalització del Campus Mundet, un primer pas a 
realitzar és el de descriure l’estat actual de la situació mediambiental en aquest 
Campus, per tal de poder aportar possibles propostes i actuacions per la millora de la 
gestió ambiental. 
 
Per tal d’analitzar la situació actual i realitzar una primera diagnosi resulta necessari 
conèixer primer la localització, organització i responsabilitats dintre del mateix, per tal 
de poder incidir i adaptar les actuacions a l’organització dels diferents centres, sent per 
aquest motiu que en el document es mostra quina és l’estructura i les unitat de gestió  
del Campus. 
 
A partir d’aquesta descripció en l’informe s’analitza possibles efectes ambientals a 
partir de les activitats realitzades en el Campus, tenint en compte aspectes com els 
serveis que ofereix; la gestió, ús i dipositació de recursos amb efectes ambientals; la 
mobilitat i accessibilitat, i el transport, proposant en cada un d’ells possibles accions a 
realitzar. Així com, es analitzat el grau d’ambientalització de la docència i la recerca, 
amb l’objectiu d’implantar si fos adient un projecte d’Ambientalització Curricular  de tots 
els estudis impartits en el Campus.  
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PRESENTACIÓ 
 
A inicis del 2000, després de llargues converses amb el Dr. Ruviralta, vicerrector de Recerca i 
president de la Comissió de Medi Ambient de la Universitat de Barcelona i amb el Dr. Miquel 
Seco, com a Delegat del Rector Dr. Caparrós per temes de Medi Ambient, la Comissió de Medi 
Ambient de la Universitat de Barcelona em va encarregar i aprovar un projecte per impulsar 
l’ambientalització del Campus Vall d’Hebron. 
 
La proposta i l’encàrrec tenen una certa dimensió d’experimental. Es tractava de provar si era 
–o millor dit, si és- possible millorar el comportament ambiental d’una organització de serveis, 
com és la Universitat. La UB té una dispersió geogràfica i una complexitat notable, que en 
pocs casos queda acotada i definida físicament com en el Campus Vall d’Hebron. Per aquest 
projecte, superant un escuny més, mostra de la complexitat organitzativa de la nostra 
universitat, la CMA va acordar considerar ‘Campus’ tot el territori UB del recinte Mundet, és a 
dir incloure el Palau de les Heures, malgrat té un règim d’autonomia administrativa i 
d’adscripció orgànica diferent. Però plantejar una política ambiental en aquest àmbit, es va 
considerar que havia de ser el màxim d’inclusiva. 
 
Per construir una política ambiental positiva en un territori concret, cal començar per una 
diagnosi ambiental inicial. Aquesta ha estat la tasca a que s’ha dedicat el treball d’aquest any. 
S’ha recollit informació tècnica, informació de consums de recursos naturals i energètics, de 
paper, de producció de residus etc. Però sobre tot, s’han analitzat els procediments i les 
formes de fer de les persones que desenvolupen la seva activitat en el Campus, bé sigui 
estudiant, ensenyant, administrant o prestant serveis. Les característiques de l’activitat de la 
UB en aquest territori així ho aconsellen, ja que els principals efectes ambientals són els 
derivats dels comportaments de les persones i els seus hàbits en la feina, en l’elecció del 
modes de transport, en les decisions de compra de material etc. Això és el que es recull en 
aquest primer document, del resultats del qual se’n deriven un seguit de necessitats i 
recomanacions estratègiques a partir de les qual caldrà aprofundir en l’anàlisi d’aspectes 
concrets, però es podrà bastir una política de millora ambiental que, a mig termini, ens ha de 
permetre –si es vol- aspirar a un reconeixement del sistema de gestió ambiental implantat, via 
ISO14000 o via EMAS. 
 
No vull acabar aquesta presentació sense agrair al nou Vicerrector de Promoció Universitària, 
el Dr. Miquel Viñas, i a través d’ell, al Nou rector Dr. Joan Tugores, l’acollida i el recolzament a 
la continuïtat del projecte. 
 
 
    Enric Pol 
    Coordinador Projecte Ambientalització 
    Campus Vall d’Hebron 
 
 
Barcelona, juny 2001 
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CONDICIONANTS DEL COMPORTAMENT AMBIENTAL AL CAMPUS VALL 
D’HEBRON. 
 
 
 
 

 

 Ubicació Campus en relació a la ciutatt
- Discontinuitat física 
- Efecte barrera de la Ronda 
- Transport públic poc eficient 

 
Politica Ambiental 
de la UB 
 
Política Ambiental 
de les Divisions i  
Centres 

Recursos 
disponibles 

Cultura i 
Comportament 
Ambiental 
Del Campus 

- Organigrama confús 
- Inercies en la gestió de la UB 
- Unitats amb capacitat de decisió i  
  gestió molt fragmentades 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
 
 
 
1.1 OBJECTIUS DE LA DIAGNOSI AMBIENTAL 
 
La posada en marxa d’aquest projecte pretén en primera instància establir les condicions per 
tal de facilitar l’ambientalització de la gestió del Campus de la Vall d’Hebron, que permeti, a 
mig termini, assolir una certificació ISO 14.000. 
 
 
Altres objectius sintèticament, es concreten en: 
 
�� Revisar les activitats que es realitzen en el Campus Vall d’Hebron, valorant les entrades, 

processos i sortides, per detectar possibles efectes ambientals. 
 
�� Estudiar les actuacions a implementar per a la millora de la gestió ambiental 
 
�� Detectar el grau d’acompliment de la normativa ambiental vigent a nivell local, autonòmic, 

estatal i comunitari, i si s’escau recomanar mesures adients a fi i efecte d’assolir el seu 
compliment. 

 
�� Analitzar el grau d’ambientalització curricular i de la recerca. 
 
�� Contrastar la gestió ambiental que es realitza al Campus Vall d’Hebron respecte la norma 

ISO 14.000, per tal d’iniciar la implementació i adaptar la gestió ambiental a la norma. 
 
 
1.2 LES LÍNES D’ACTUACIÓ 
 
�� Establir els objectius de la Diagnosi inicial a partir d’un ampli debat amb tots els 

representats de tots els nivells de l’organització. 
 
�� Inventariar els processos, hàbits i conductes relacionades amb els vectors ambientals, per 

tal d’establir estratègies de canvi orientades a potenciar un comportament més sostenible. 
 
�� Inventariar la producció i la gestió de residus 
�� Realitzar la diagnosi energètica 
�� Diagnosticar el consum de recursos 

 
�� Revisar els punts febles de les contrates de serveis, pel que fa als aspectes ambientals. 
 
�� Constituir el Comitè Ambiental del Campus Vall d’Hebron. 
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�� Establir un Pla d’Acció Ambiental  
 
�� Debatre i aprovar la Política ambiental (accions, gestió, formació, seguiment,...). 
 
�� Dissenyar programes de sensibilització i participació per a tots els nivells de l’organització 

(professorat, PAS, estudiants, ...). 
 
�� Realitzar el programa d’ambientalització dels ensenyaments que s’imparteixen al Campus. 
 
�� Elaborar manuals de gestió ambiental, manuals de procediments, instruccions de treball, 

registres, etc. 
 
�� Realitzar trobades i jornades temàtiques en col·laboració amb altres Universitats catalanes, 

en l’orientació de les que ja s’han iniciat a la UPC, UAB i la xarxa Lluís Vives. 
 
 
1.3 PROCEDIMENT DE TREBALL 
 
Per tal d’identificar la situació actual de la gestió ambiental del Campus Vall d’Hebron en 
general i en relació a la norma ISO 14.000 hem procedit de la següent manera: 
 
�� Reunions mantingudes amb els caps de l’estructura orgànica del que depèn el projecte:   

Vicerector de Recerca, Director de l’OSSMA. 
 
�� Sol·licitud d’informació a Administració de Campus, les dades consultades han estat: 
 

�� Facturació de la Universitat als seus proveïdors 
�� El cost dels serveis contractats 
�� Els valors del consum i el seu cost 

 
�� Revisió documental d’anàlisi d’estudis, projectes, etc. 
 
�� Entrevistes amb: 

�� President/a de divisions ubicades al Campus Vall d’Hebron 
�� Degans i deganes de les facultats ubicades en el Campus Vall d’Hebron 
�� Caps de departaments ubicats al Campus Vall d’Hebron 
�� PAS dels departaments, centres, unitats i serveis 
�� Tècnics de laboratori 
�� Director del Palau de les Heures i la seva responsable de temes ambientals 
�� Diferents col·lectius d’estudiants 

 
Volem agrair la col·laboració i disposició a participar constructivament de les persones 
entrevistades en aquesta fase de recollida d’informació i difusió del projecte. 
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1.4 L’ABAST DE L’ESTUDI 
 
 
L’estudi de diagnosi inicial queda delimitat al Campus Vall d’Hebron, (no afecta el conjunt de 
Llars Mundet que depèn d’altres administracions). 
 
S’inclouen: 
 
�� Edifici de Llevant 
�� Edifici de Migdia 1 i 2 
�� Edifici de Ponent 
�� Edifici del Teatre 
�� Edifici de Calderes 
�� Edifici annex a Calderes 
�� Palau de les Heures 
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2. DESCRIPCIÓ GENERAL 
 
 
2.1 LOCALITZACIÓ 
 
Situat dintre el recinte de les Llars Mundet, el campus Vall d’Hebron ocupa una superfície de 
14,21 hectàrees, 6 de les quals són medi natural i 60.868 m2 són sostre construït. En el seu 
entorn immediat hi trobeu la Serra de Collserola. 
 
El cens de la comunitat universitària és d’aproximadament 10.000 persones el curs 2000-2001  
 

Dades generals (curs 2000-2001) 
Superfície del Campus Vall d’Hebron 14,21 Ha 
Personal docent No hem trobat les dades en un únic registre 
Personal d’Administració i serveis No hem trobat les dades en un únic registre 
Estudiants regulars No hem trobat les dades en un únic registre 
Estudiants flotants (postgraus, formació continuada No hem trobat les dades en un únic registre 
Població total No hem trobat les dades en un únic registre 
Serveis externs No hem trobat les dades en un únic registre 
 

Dades alumnat (2000-2001) 
Facultat de Psicologia 2.967 
Facultat de Pedagogia 2.757 
Formació de Professorat 1.942 
 
 

Dades alumnat (2001-2002) 
Facultat de Psicologia 2.777 
Facultat de Pedagogia 2.230 
Formació de Professorat 2.894 
 

Dades alumnat (estudiats tercer cicle divisió V) 
 Doctorat  Postgrau  
Mètodes d’investigació, diagnòstic i educació 43 9 
Teoria i història de l’educació 41 43 
Didàctica de les ciències experimentals i matemàtica 17 - 
Didàctica i organització escolar 22 145 
Didàctica de la llengua i la literatura 43 33 
Didàctica de les ciències socials 21 - 
Didàctica de l’expressió visual i plàstica 9 - 
ICE - 17 
Facultat formació de professorat - 220 
Programes Divisió V - 81 
Total Divisió V 196 548 
 
Dades de la memòria del curs acadèmic 1999-2000 
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Dades professorat  

Facultat de psicologia 165 
Facultat de pedagogia 128 
Facultat de formació de professorat 210 
ICE 15 
Total  518 
 
Dades de la memòria del curs acadèmic 1999-2000 
 

Dades professorat (facultat de Psicologia) 
Psiquiatria i psicobiologia clínica 41 
Metodologia de les ciències del comportament 30 
Psicologia de la personalitat, avaluació i tractament psicològic 36 
Psicologia bàsica 28 
Psicologia social 33 
Psicologia evolutiva 40 
Total  165 
 
Dades de la memòria del curs acadèmic 1999-2000 
 

Dades professorat (Divisió V) 
Mètodes d’investigació i diagnòstic en educació 101 
Teoria i història de l’educació 53 
Didàctica de les ciències experimentals i la matemàtica 26 
Didàctica i organització educativa 57 
Didàctica de la llengua i la literatura 40 
Didàctica de les ciències socials 15 
Didàctica de l’expressió musical i corporal 32 
Didàctica de l’expressió visual i plàstica 15 
ICE 10 
Total  349 
 
Dades de la memòria del curs acadèmic 1999-2000 
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A continuació presentem un Plànol del Campus Vall d’Hebron, diferenciant quins són els 
edificis de: la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, la Universitat de Barcelona. 
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En el campus Vall d’Hebron s’hi troben els centres i serveis que detallem a continuació: 
 
Centres 
 

 

�� Divisió de Ciències de la salut Facultat de Psicologia 
 

�� Divisió de Ciències de l’Educació Facultat de Pedagogia 
Facultat de Formació de Professorat 
Institut de Ciències de l’Educació 

Fundació Bosch i Guimpera Formació Continuada les Heures 
 
En el campus Vall d’Hebron hi trobem els següents centres: les facultats de Psicologia, 
Formació de professorat i Pedagogia, i Estudis de Formació Continuada les Heures. 
 
Els centres Els ensenyaments 

 
�� Facultat de Psicologia Psicologia 

 
�� Facultat de Formació de professorat Mestre: educació infantil 

Mestre: educació primària 
Mestre: llengua estrangera 
Mestre: educació física 
Mestre: educació musical 
Mestre: educació especial 
Comunicació Audiovisual 
 

�� Facultat de Pedagogia Educació social 
Psicopedagogia 
Pedagogia 
 

�� Formació Continuada les Heures  
 
 
Serveis 
 

 

�� Biblioteca  
�� Centre d’Autoaprenentatge de Llengües  
�� Oficina d’informació i Estudiants  
�� Centre de Reprografia Campus  
�� Llibreria, Papereria i quiosc  
�� Escola d’Idiomes Moderns  
�� Servei de Llengua Catalana  
�� Servei d’esports  
�� Restaurant / Cafeteria Campus  
�� Bar Campus  
�� Servei de reprografia Palau de les Heures  
�� Bar / Restaurant Palau de les Heures  
�� Centre mèdic  
�� Bar residència de la Diputació de Barcelona*  
 

*No és un servei del Campus Vall d’Hebron, però, és profusament emprat per la comunitat universitària. 
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 Organigrama de Govern de la Universitat de Barcelona 

ALRES ISNTITUCIONS 
PÚBLIQUES 

(AJUNTAMENT DE 
BARCELONA, DIPUTACIÓ 

DE BARCELONA 

ADMINISTRACIÓ DE 
CAMPUS 

OSMMA 

COMISSIÓ DE 
MEDI AMBIENT 

UB 

ENSENYAMENTS 
CONSELLS 
D’ESTUDIS  

CENTRES,
FACULTATS,… 

DEPARTAMENTS 

 

RECERCA I DOCÈNCIA 

VICEGERÈNCIA  

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DIVISIONS 

EQUIP 
RECTORAL SECRETARIA GENERAL

GERÈNCIA 

VICERECTORATS 

RECTOR 
 



 

A continuació es presenta la ubicació en el Campus Vall d’hebron dels diferents centres, 
departaments i serveis  
 
Edifici de Llevant 
 
�� Divisió de Ciències de l’Educació 
�� Departaments de la Divisió de Ciències de l’Educació 
�� Biblioteca del campus (àrees de l’educació i Psicologia 
�� Llibreria, papereria i botiga institucional (Balmes 21) 
�� Caixers automàtics (La Caixa i Caixa de Catalunya) 
�� Restaurant i bar 
�� Serveis mèdics 
�� Centre de reprografia 
�� Servei de Llengua Catalana 
�� Escola d’Idiomes Moderns 
 
Edifici de Migdia 1 i 2 
 
�� Facultat de Pedagogia 
�� Facultat de Formació de Professorat 
�� Institut de Ciències de l’Educació 
�� Laboratoris 
�� Aulari 
�� Centre de Reprografia i venda d’apunts 
 
Edifici de Ponent 
 
�� Facultat de Psicologia (Divisió de Ciències de la Salut) 
�� Departaments ubicats a la Facultat de Psicologia 
�� Laboratoris 
�� Estabulari (edifici annex) 
�� Aules d’informàtica 
�� Aulari 
�� Punt i venda d’apunts del servei de reprografia del Campus 
�� Caixers automàtics (Caixa de Catalunya i Banco Santander Central Hispano)  
 
Edifici del Teatre 
 
�� Oficina d’Informació i Estudiants 
�� Aula Magna Facultat de Psicologia 
�� Aula Magna Divisió de Ciències de l’educació 
�� Servei d’orientació Universitària de la Divisió de Ciències de l’Educació 

(SOU) 
�� Servei d’Esports 
�� Magatzem de material obsolet 
 
Edifici del Calderes 
 



 

�� Sala Poliesportiva 
�� Sales d’Expressió 
 
Edifici annex a Calderes 
�� Administració del Campus  

Administració i registre general 
Oficina tècnica 
OSSMA 

�� Correus 
�� Centre de Control i Seguretat 
 
Palau de les Heures 
 
�� Formació Continuada – Les Heures (Fundació Bosch Gimpera, UB) 
�� Bar / Restaurant 
�� Servei de Reprografia 
 
 
En el Campus Vall d’Hebron hi trobem 14 departaments, sis dels quals estan adscrits a la 
Divisió IV Ciències de la Salut, i estan ubicats a l’edifici de Ponent (Facultat de Psicologia) i vuit 
en l’edifici de Llevant (Divisió V: Ciències de l’Educació. A continuació detallem la ubicació dels 
diferents departaments. 
 
La Ubicació dels Departaments 
 

 

�� Edifici de Ponent Psicologia bàsica 
Psicologia social 
Metodologia de les ciències del comportament 
Psicologia evolutiva i de l’educació 
Psicologia de la personalitat, avaluació i tractament psicològic 
Psiquiatria i psicobiologia clínica 
 

�� Edifici de Llevant Didàctica i organització educativa 
Mètodes d’investigació i diagnòstic en educació 
Teoria i història de l’educació 
Didàctica de les ciències experimentals i la matemàtica 
Didàctica de l’expressió musical i corporal 
Didàctica de l’expressió visual i plàstica 
Didàctica de les ciències socials 
Didàctica de la llengua i la literatura 

 
A la Divisió V, també, està adscrit el departament Unitat de biblioteconomia i documentació i està ubicat al Edifici UB Sants, per 
tant es descarta. 
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2.2 L'ACTIVITAT AL CAMPUS VALL D'HEBRON 
 
 
En el capítol es descriuen aquelles activitats i serveis que es desenvolupen en el Campus Vall 
d’Hebron i tenen incidència directe o indirecte en el medi. Les activitats es poden classificar en: 
 
Activitats d’investigació: associades tant a departaments com a laboratoris varia en funció 
de l’àmbit de recerca de cada departament. 
 
Activitats de docència: transmissió de coneixements , valors i habilitats als estudiants, es 
realitza a l’aula, però, també als laboratoris, despatxos i centres de recursos. Té sempre una 
implicació ambiental. 
 
Activitat estudiantil: té relació amb les aules on s’imparteixen les classes, les aules d’estudi o 
de treball, la biblioteca, i en alguns casos els laboratoris de pràctiques. 
 
Activitat administrativa: les secretaries de les diferents facultats que controlen la 
matriculació, tramitacions administratives, titulacions relacionades amb els estudis que 
s’imparteixen en cada facultat. Les consergeries que vetllen pel bon funcionament dels edificis, 
i altres oficines dedicades a la gestió administrativa com pot ser administració de campus, la 
seu de la divisió o els deganats. 
 
Els serveis els podem classificar en: 
 
Servei de fotocòpies i reprografia: és un servei que ofereix una empresa concessionària a la 
Universitat de Barcelona per a realitzar fotocòpies, enquadernacions i la venda d’apunts. En el 
Campus Vall d’Hebron es compta amb dos serveis de reprografia, un ubicat a l’edifici de 
Llevant i l’altre al Palau de les Heures. 
 
Servei de Bar – Restaurant: és un servei que ofereix una empresa concessionària a la 
Universitat de Barcelona. En el Campus Vall d’Hebron els bars – restaurant estan ubicats, un 
en l’edifici de Llevant (és l’únic que contracte la Universitat de Barcelona), un al Palau de les 
Heures i per últim el bar – restaurant de la residència de la Diputació de Barcelona que hi 
comparteixen l’ús residents, estudiants i personal docent i administratiu. 
 
Serveis de Llibreria i papereria és la botiga ubicada a l’edifici de Llevant, es venen els llibres 
propis de la facultat i d’altres publicacions, i tot tipus de material de papereria. 
 
Servei de manteniment: és un servei de prevenció i correcció de les diferents instal·lacions de 
climatització, electricitat, equips de prevenció d’incendis, hi ha un equip de manteniment 
contractat per la Universitat de Barcelona. El Palau de les Heures té, també, contractat un 
servei de manteniment, i és el mateix que té contractat la Administració de Campus. 
 
Servei de seguretat: control d’accés al campus, control edificis (llums, ordinadors, 
impressores, fotocopiadores,…) 
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Serveis de neteja: és un servei que ofereix una empresa concessionària a al Universitat de 
Barcelona, té relació amb la neteja dels edificis ubicats en el campus (excepte els que tenen 
altres concessions com el bar,...) la separació i emmagatzematge de residus. 
 
Servei de jardineria: en el Campus Vall d’Hebron el servei de jardineria el té la Diputació de 
Barcelona, periòdicament realitzen la poda, la neteja i el rec de les zones ajardinades. 
 
Servei d’esports: és un serveis per la comunitat universitària, al qual es pot accedir pagant 
una quota. El Campus Vall d’Hebron disposa de diverses instal·lacions esportives. 
 
 
Altres serveis 
 
�� Servei de llengua catalana 
�� Escola d’idiomes moderns 
�� Centre d’autoaprenentatge de llengües 
�� Biblioteca 
�� Oficina d’informació d’estudiants 
�� Centre mèdic 
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3. ORGANITZACIÓ: ESTRUCTURA I RESPONSABLITATS 
 
 
En l’apartat es revisa la part de la gestió que incorpora valors lligats a les responsabilitats 
individuals i col·lectives en relació al medi ambient. 
 
 
3.1 ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 
 
L’organització del medi ambient al Campus Vall d’Hebron no pot ser entesa sense considerar 
les polítiques generals de la Universitat de Barcelona, les polítiques específiques de les 
Divisions i els rols atribuïts a l’Administració de Campus, a més de les relacions i serveis 
compartits amb les altres institucions com l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de 
Barcelona que conviuen en una mateixa unitat territorial i funcional notablement aïllada del seu 
context urbà. 
 
Al campus Vall d’Hebron hi tenen seu les següents unitats organitzatives de la Universitat de 
Barcelona: 
 
�� Divisió IV. Facultat de Psicologia. 
 
�� Divisió V. Completa. 
 
�� Les Heures. 
 
Altres institucions implicades: 
 
�� Diputació de Barcelona. Àrea de Serveis Socials 
 
�� Ajuntament de Barcelona 
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3.1.1 ORGANIGRAMA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 
 
L’organigrama de la Universitat de Barcelona és tremendament complex i difícil de representar 
gràficament. A la figura que segueix hem plasmat dues tipologies de relacions funcionals: les 
que tenen a veure amb aspectes bàsicament de docència i recerca (en blau) i les que tenen a 
veure amb aspectes d’administració i gestió (en vermell). Òbviament l’organigrama està molt 
simplificat, per fer-lo entenedor. Però bona part dels problemes funcionals (també els que 
tenen a veure amb implicacions ambientals directes o indirectes) estan relacionats amb una 
estructura d’interaccions i interdependències molt complexa, diversa i separada.  
 
Cada unitat amb algun nivell de capacitat de decisió, no reporta només a un organisme 
superior sinó a molts de diferents, segons el tema objecte de decisió que es tracti. Sovint els 
rols, funcions i interdependències no estan clarament establerts. Això genera un cert estat de 
confusió entre els diferents nivells de personal, sigui docent o d’administració i serveis, que no 
deixa clar els àmbits d’autoritat i responsabilitat (sovint amb competició entre unitats o 
organismes) i comporta una certa inhibició en l’exercici de responsabilitats en la pressa 
d’iniciatives. Tanmateix els estatuts de la Universitat de Barcelona defineixen alguns d’aquest 
àmbits, raó per la qual en reproduïm alguns aspectes que hem considerat rellevants pel nostre 
cas. 
 
En Campus Vall d’Hebron hi ha diferents comissions que treballen temes relacionats amb el 
medi ambient, en la Divisió V hi trobem la Comissió de Seguretat, Salut i Medi Ambient. La 
Comissió està formada pel president, els directors/es dels centres, el director/a de l’ICE, el 
Vicegerent, un alumne escollit entre els membres del Consell de Divisió, una persona membre 
del PAS escollida entre els membres del seu col·lectiu.  
 
La Comissió operativa de Medi Ambient del Campus Vall d’Hebron, està formada per: 
 

Administrador de Campus 
Un representant de la Divisió IV 
Un representant de la Divisió V 
Un representant dels estudiants de la Divisió IV 
Un representant dels estudiants de la Divisió V 
Un representat del PAS 
Un representat del Palau de les Heures 
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Unitats organitzatives ubicades en el Campus Vall d’Hebron 
 
 
 

 
Diputació de 

Barcelona. Àrea de 
serveis socials. 

 

  
Divisió IV: 

Ciències de la 
salut 

 

 
Divisió V: 

Ciències de 
l’educació 

 
Administració 

del campus 

  
Palau de les 

Heures 

       

    
Presidència  
Vicepresidència 
Gerència i serveis administratius de la 
Divisió V 

  

       

  
Facultat de 
Psicologia 

 

 
Facultats/Ensenyaments: 

Pedagogia 
Psicopedagogia 
Educació social 
Formació professorat 

Institut de Ciències de l’Educació 
 

  
 

       

 
Departaments: 

 
�� Psicologia bàsica 
�� Psicologia social 
�� Metodologia de les ciències del 

comportament 
�� Psicologia evolutiva i de l’educació 
�� Psicologia de la personalitat, avaluació 

i tractament psicològic 
�� Psiquiatria i psicobiologia clínica 

 
Departaments: 

 
�� Didàctica i organització educativa 
�� Mètodes d’investigació i diagnòstic en educació 
�� Teoria i història de l’educació 
�� Didàctica de les ciències experimentals i la matemàtica 
�� Didàctica de l’expressió musical i corporal 
�� Didàctica de l’expressió visual i plàstica 
�� Didàctica de les ciències socials 
�� Didàctica de la llengua i la literatura 
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3.1.2 ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ INTERNA FORMAL DE LA UNIVERSITAT 
DE BARCELONA 

 
L’organigrama de la Universitat de Barcelona és complex. A continuació es sintetitza a partir 
dels Estatuts de la Universitat de Barcelona, l’estructura, organització interna i funcions dels 
diferents òrgans de govern que afecten al Campus Vall d’Hebron. 
 
La Universitat de Barcelona s’estructura en divisions, facultats i escoles universitàries, 
departaments, instituts i altres unitats tècniques i administratives. 
 
 
3.1.2.1 LES DIVISIONS. AL CAMPUS VALL D’HEBRON, DIVISIÓ IV i V 
 
Les Divisions són grans unitats descentralitzades de govern i de gestió administrativa, docent i 
de recerca, constituïdes per afinitat acadèmica i formades per les facultats i escoles 
universitàries, els departaments, els instituts i les altres unitats que s’hi integrin. 
 
Són competències de les divisions: 
 
�� Proposar d’acord amb els Estatuts, les titulacions, els ensenyaments i els plans d’estudis a 

la Junta de govern per que siguin aprovats. 
�� Participar en la determinació de les plantilles de professorat i proposar modificacions    -junt 

amb personal administratiu- i la redistribució, així com els canvis de denominació de les 
places docents. 

�� Proposar a la Junta de Govern l’establiment de convenis amb altres centres i institucions. 
�� Elaborar les propostes d’inversions i controlar l’execució en obres majors, obres de 

conservació i en l’adquisició de material inventariable, i també programar les despeses de 
manteniment i responsabilitzar-se’n. 

�� Participar en la gestió de les biblioteques i dels altres serveis generals de suport a la 
docència i la recerca. 

�� Gestionar i administrar els recursos atribuïts per la Junta de Govern. 
�� Determinar, d’acord amb els criteris fitxats per la Comissió Acadèmica de la Junta de 

Govern, el nombre de consells d’estudis i els ensenyaments adscrits a cadascun d’ells, i 
com també establir-ne els mecanismes de coordinació. 

�� Coordinar l’organització anual dels diferents ensenyaments. 
�� Supervisar el funcionament general dels ensenyaments i l’activitat del professorat. 
�� Proposar els membres de les comissions de selecció del professorat 
�� Proposar despeses en infrastructura per a la recerca, suggerir-ne les prioritats i vetllar per 

la gestió de la recerca, especialment en els projectes interdepartamentals 
�� Determinar l’adscripció als departaments del personal becari i contractat 
 
Cada Divisió té un president, dos vicepresidents, un consell, comissions delegades, un 
secretari i un vicegerent. El consell de Divisió és l’òrgan col·legiat de gestió i administració, el 
consell de Divisió exerceix les competències abans esmentades. 
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El reglament de la Divisió estableix l’organització i crea les comissions necessàries per 
l’exercici eficaç de les seves funcions, aquest ha de ser aprovat per la Junta de Govern 
El consell de Divisió ha de constituir la comissió acadèmica, formada per una representació 
dels caps d’estudi dels ensenyaments adscrits a alguna facultat o escola universitària que 
pertanyen a la Divisió i per una representació d’estudiants,  la comissió supervisa el control de 
la docència i l’organització dels ensenyaments. Els acords de la comissió acadèmica només es 
poden impugnar davant la Comissió Acadèmica de la Junta de Govern. 
 
Són funcions del President de la Divisió:  
 
�� Presidir el Consell de Divisió i les seves comissions delegades 
�� Dirigir i coordinar l’activitat de la Divisió, representar-la i actuar en nom d’ella 
�� Designar els vicepresidents, el secretari i el que hagi de substituir-lo 
 
El vicegerent exerceix, en l’àmbit de la Divisió, les competències pròpies del gerent quan 
aquest els hi delega o encomana. Actua sota les directrius del consell i del president. 
 
L’estructura de la Universitat en divisions competeix al Claustre Universitari, a proposta de la 
Junta de Govern. La iniciativa d’introduir modificacions en les divisions requereix que la 
Secretaria General obri un expedient individualitzat. 
 
 
3.1.2.2 LES FACULTATS I ESCOLES UNIVERSITÀRIES 
 
Les Facultats i Escoles Universitàries, elements bàsics de la vida universitària, són els òrgans 
encarregats de la fixació dels plans d’estudis i de la gestió administrativa dels ensenyaments 
universitaris conduents a l’obtenció dels títols acadèmics. Són també les unitats de 
representació a través de les quals s’elegeixen els òrgans col·legiats generals de govern de la 
Universitat de Barcelona, amb les excepcions que determinen els estatuts. 
 
Són competències de les Facultats i Escoles: 
 
�� Dur a terme la matrícula dels estudiants i el seguiment dels seus currículums 
�� Escollir els representants per integrar els òrgans col·lectius de govern d’acord amb el que 

determinen els estatuts 
�� Fer la proposta d’ensenyaments i titulacions, determinar i revisar els objectius formatius i 

fixar els plans d’estudis d’acord amb el que estableixen els estatuts. 
�� Coordinar els cursos d’extensió organitzats pels diferents departaments 
�� Proposar les despeses d’obres i gestionar les de manteniment 
�� Coordinar les activitats docents dels ensenyaments que s’hi vinculin 
�� Organitzar els serveis necessaris per al desenvolupament de l’activitat acadèmica 
�� Supervisar el funcionament general dels ensenyaments adscrits 
�� Organitzar activitats complementàries i dinamitzadores de la vida universitària 
�� Totes les altres que els presents Estatuts i els reglaments de la Universitat de Barcelona 

els atribueixin 
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Les Facultats tenen un Degà i un Vicedegà, i les Escoles Universitàries un Director i un 
Vicedirector; així mateix, hi ha una junta de facultat o escola, comissions delegades, un 
secretari i un cap de secretaria. 
La Junta de Facultat o escola n’és l’òrgan de govern i està constituïda per: 
 
�� Un 50% de professorat ordinari 
�� Un 10% d’altre personal docent i investigador 
�� Un 30% d’estudiants 
�� Un 10% de personal d’administració i serveis 
 
La Junta és presidida pel degà o director. També en formen part sense vot el Vicedegà o 
Vicedirector, el Secretari, els Caps d’Estudis dels ensenyaments adscrits i el Cap de 
Secretaria, en el cas de que no siguin elegits. El nombre màxim de membres elegits de la 
Junta, inclòs el Degà o Director, és fixat en cinquanta, els quals s’han de renovar cada tres 
anys, sens perjudici que la normativa electoral dels estudiants pugui establir un període 
inferior. 
 
El reglament de la Junta ha de ser aprovat pel Consell de Divisió. 
 
El Degà o Director és elegit per la Junta entre el professorat ordinari de Facultat o Escola, i 
nomenat pel Rector. 
 
Són funcions del Degà o Director: 
 
�� Presidir la Junta de Facultat o Escola, així com totes les seves comissions delegades 
�� Dirigir i coordinar l’activitat de la Facultat o Escola i representar-la 
�� Designar el Vicedegà o el Vicedirector que hagi de substituir-lo, i el secretari 
�� Coordinar les activitats dels caps d’estudis adscrits a la Facultat o Escola 
�� Totes les altres que els presents Estatuts o els reglaments de la Universitat li atribueixen 
 
La creació i supressió de Facultats i Escoles necessiten l’acord del Consell Social, a proposta 
del Junta de Govern. Aquest acord ha de prendre forma de proposta a la Generalitat de 
Catalunya, la qual, amb els informes previs del Consell Interuniversitari de Catalunya i del 
Consell d’Universitats, adopta la decisió definitiva.  
 
 
3.1.1.3 ELS DEPARTAMENTS 
 
Els Departaments són les unitats bàsiques de docència i recerca de la Universitat de 
Barcelona. S’encarreguen i es responsabilitzen d’organitzar i desenvolupar la recerca i la 
docència pròpies de la seva àrea de coneixement en un o més centres. 
 
D’acord amb la legislació aplicable, els Departaments es constitueixen per àrees de 
coneixement científic, tècnic o artístic. A efecte de la constitució de Departaments, i amb 
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criteris d’interdisciplinarietat o especialització, la Universitat de Barcelona pot determinar àrees 
de coneixement específiques. 
 
El Consell de Divisió corresponent pot autoritzar la creació de seccions departamentals, 
d’acord amb els criteris generals fixats per la Junta de Govern i la normativa vigent. 
 
Els Departaments agrupen als docents i investigadors les especialitats dels quals es 
corresponguin amb àrees de coneixement. 
 
L’adscripció administrativa d’un Departament a una sola Divisió, a efectes administratius i 
pressupostaris, és sense prejudici de la seva participació en les activitats docents i de recerca 
d’altres divisions. 
 
Són membres d’un Departament: 
 
�� El seu professorat 
�� Els seus investigadors 
�� Els seus ajudants 
�� L’alumnat matriculat del doctorat, d’acord amb el reglament d’adscripció que s’estableixi 
�� El personal becari o contractat que formalment hi estigui adscrit 
�� El personal d’administració i serveis que hi estigui adscrit 
 
Són competències dels Departaments: 
 
�� Organitzar i impartir la docència assignada dins el marc de la programació dels 

ensenyaments realitzada pels Consells d’Estudis. 
�� Organitzar i desenvolupar la recerca 
�� Organitzar cursos d’especialització, reciclatge i extensió universitària 
�� Fomentar la renovació científica i pedagògica dels seus membres 
�� Promoure la realització de treballs científics, tècnics o artístics, d’acord amb aquest 

Estatuts 
�� Fomentar la relació amb altres Departaments 
�� Intervenir en el govern de la Universitat, d’acord amb el que preveuen els Estatuts 
�� Elaborar el seu reglament, que ha de ser aprovat pel Consell de Divisió 
�� Administrar els fons que li són atribuïts 
 
Cada Departament té un Director, un Consell de Departament i un Secretari 
 
El Consell de Departament és el seu òrgan de govern i en formen part: 
 
�� Tot el seu professorat ordinari amb dedicació a temps complet 
�� Una representació de l’altre professorat 
�� Els investigadors que hi estiguin adscrits 
�� Una representació dels ajudants 
�� Una representació del personal becari o d’altres contractats que hi estiguin adscrits 

Document de Diagnosi Ambiental Inicial dels sistemes de gestió del Campus Vall d’Hebron                                           p. 26 
Universitat de Barcelona 



 

�� Una representació dels estudiants dels ensenyaments en els quals el departament participi, 
entre els quals hi ha d’haver necessàriament algun estudiant matriculat de doctorat que hi 
estigui adscrit 

�� Un representat del personal d’administració i serveis del Departament 
 
Els membres del Consell de Departament designats no poden superar el nombre de professors 
ordinaris amb dedicació a temps complet del Departament, llevat d’excepció expressa 
autoritzada pel Consell de Divisió. La representació d’estudiants ha de ser del 30% del total de 
membres del Consell. 
 
El Director del Departament és elegit en primer torn per majoria absoluta del Consell de 
Departament entre els catedràtics que en formen part. Si només hi ha un sol catedràtic 
candidat i aquest no obté la majoria absoluta, s’ha d’obrir un segon torn, en el qual pot ser 
candidat qualsevol professor ordinari, i també li cal majoria absoluta. En cas de precisar un 
tercer torn, bastaria la majoria simple per l’elecció del Director. 
 
Són funcions del Director de Departament: 
 
�� Presidir les reunions del Consell de Departament 
�� Dirigir i coordinar l’activitat del Departament 
�� Representar el Departament davant les instàncies universitàries i, si s’escau, davant les no 

universitàries 
�� Administrar les partides pressupostàries assignades al Departament 
 
El Consell de Departament ha de col·laborar cada tres anys en una memòria i un programa 
d’activitats on s’incloguin les vessants de docència, recerca i prestació de serveis específics a 
agents i institucions socials. La memòria i el programa, que han de ser actualitzats anualment, 
s’han de fer públics i s’han de trametre a les instàncies corresponents. 
 
Són funcions del Consell del Departament: 
 
�� Elaborar el seu propi reglament 
�� Elaborar el Pla anual d’activitats docents i de recerca 
�� Planificar les despeses de Departament i fer-ne un seguiment 
�� Informar sobre la provisió de places vacants i elevar la proposta dels membres pertinents 

de les comissions de selecció del professorat 
�� Participar en els procediments de selecció de personal acadèmic i de provisió de llocs de 

treball del personal d’administració i serveis que hi siguin adscrits 
�� Conèixer els plans individuals de docència i recerca dels membres i emetre’n informe 
 
El secretari del Departament és elegit pel Consell, a proposta del director, entre el professorat 
amb dedicació a temps complet. El secretari col·labora en la coordinació del Departament i és 
fedatari dels seus acords. 
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El Consell de Departament distribueix entre les seus membres les tasques assignades, seguint 
les indicacions de la comissió acadèmica de la Divisió, i n’ha de donar compte a les instàncies 
corresponents. La realització de les tasques docents encomanades ha de ser garantida pel 
Departament en el seu conjunt. En la distribució de la tasca docent els consells de 
departament atenint-se a la normativa vigent sobre règim de dedicació del professorat, poden 
preveure una participació particularment intensiva d’un o més dels seus professors en tasques 
de recerca. 
 
Cada Consell de Departament, d’acord amb els criteris establerts per la Junta de Govern, ha 
de proposar els cursos de reciclatge i extensió que vulgui realitzar, i trametre’n la proposta al 
Degà o Degans de les Facultats, o bé al Director o Directors de les escoles, als quals aquest 
cursos quedin vinculats administrativament. 
 
La creació, modificació, fusió i supressió de Departaments, així com l’agrupació que s’hi faci 
del personal acadèmic, correspon a la Junta de Govern. Pel que fa a la seva creació, 
modificació, fusió i supressió, la decisió de la Junta de Govern ha de ser ratificada, a efectes 
pressupostaris, pel Consell Social, i requereix que la Secretaria General obri prèviament un 
expedient individualitzat. Poden prendre la inciativa d’obrir aquest expedient el Consell Social, 
la mateixa Junta de Govern, el rector, un o més consells de Divisió o Juntes de Facultat o 
Escoles, tres Consells de Departament o Consells d’Estudis, o tres quartes parts de la 
representació del professorat en una Junta de Facultat o Escola, mitjançant la presentació 
d’una memòria que contingui: 
 
�� La indicació de la Divisió a la qual han de quedar adscrits administrativament 
�� La justificació acadèmica de la iniciativa pel que fa a reestructuració d’àrees de 

coneixement, ensenyaments i desenvolupament de línies de recerca 
�� El detall de les Divisions, Facultats, Escoles, Departaments, Consell d’Estudis i afectats 
�� Una memòria econòmica referida a infrastructura i locals, personal acadèmic i 

d’administració i serveis, i despeses de funcionament 
 
L’expedient ha ser sotmès a l’informe i la consulta dels Consells de Divisions, Juntes de 
Facultat o Escoles, Consells de Departaments i Consells d’Estudis afectats. Tan bon punt se 
n’acabi la tramitació, el rector ha de sotmetre l’expedient a la consideració de la Junta de 
Govern que, prèviament, ha d’haver sol·licitat el dictamen corresponent de la Comissió del la 
Política Científica i de la Comissió Econòmica. 
 
Tota aquesta tramitació es pot simplificar en el cas de la fusió de dos o més Departaments a 
iniciativa pròpia. 
 
 
3.1.2.4 EL CLAUSTRE UNIVERSITARI 
 
El Claustre és l’òrgan de màxima representació de la comunitat universitària, al qual correspon, 
en tot cas, elaborar i modificar els Estatuts, elegir el Rector, fiscalitzar la gestió dels càrrecs i 
dels òrgans de govern de la Universitat i aprovar les línies generals d’actuació a la Universitat. 
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El Claustre està format per: 
 
�� El Rector, que presideix 
�� Els Vicerectors, el Secretari General i el Gerent 
�� Els Presidents de la Divisió 
�� Els Degans i els Directors de les Escoles Universitàries 
�� Una representació de professors, ajudant i investigadors distribuïts proporcionalment per 

Facultats i Escoles, de manera que incloent Degans i Directors, sumin 300 
�� Una representació d’estudiants, distribuïda proporcionalment per Facultats i Escoles fins un 

total de 150 
�� Una representació conjunta de Personal d’Administració i Serveis fins un total de 50 
Els membres no universitaris del Consell Social poden assistir a les reunions del Claustre, amb 
veu i sense vot. 
 
La normativa d’elecció i distribució dels membres del Claustre entre les Facultats i Escoles, és 
elaborada per la Junta de Govern, la qual s’até als criteris de composició esmentats abans. 
 
El Claustre Universitari es renova cada quatre anys; els membres estudiants, cada dos. Els 
membres que durant aquest temps hagin finalitzat la seva permanència a la Universitat i 
aquells altres que hagin dimitit o hagin estat destituïts pels seus electors, han de ser substituïts 
per uns altres, els quals han de ser elegits d’acord amb la normativa que elabori la Junta de 
Govern. 
 
El Claustre elabora les seves pròpies normes de funcionament. En tot cas, es reuneix almenys 
una vegada a l’any, i quan ho demani la cinquena part dels membres. 
 
Són competències del Claustre: 
 
�� Aprovar les seves pròpies normes de funcionament 
�� Elaborar i modificar els Estatuts 
�� Elegir i revocar el Rector de la Universitat d’acord amb el procediment establert en els 

Estatuts, i elaborar el reglament per a l’elecció del Rector. 
�� Ser informat de l’activitat universitària i manifestar la seva opinió sobre el funcionament de 

la Universitat. El Claustre pot demanar de qualsevol òrgan universitari la informació 
necessària per dur a terme aquesta funció. 

�� Discutir, i si s’escau, aprovar, l’informe anual del Rector, que ha d’incloure necessàriament 
una exposició i valoració de les activitats docents i de recerca realitzades a la Universitat, 
així com les línies generals del pressupost, de la programació plurianual i de la memòria 
econòmica. 
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3.1.2.5 EL CONSELL SOCIAL 
 
El Consell Social és l’òrgan de participació de la societat a la Universitat. Li correspon 
supervisar les activitats de caràcter econòmic i el rendiment dels serveis de la Universitat, així 
com promoure la col·laboració de la societat en els seu finançament. 
 
El Consell Social està format, en dues cinquenes parts, per una representació de la Junta de 
Govern i, en les tres altres tres cinquenes parts, per una representació dels interessos socials, 
d’acord amb la Llei de coordinació universitària i de creació de Consells Socials de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
La representació de la Junta de Govern al Consell Social esta constituïda pel Rector, el 
Secretari General i el Gerent, per un nombre igual de professors i estudiants, i per una 
representació del Personal Administratiu i Serveis, elegits perla mateixa Junta entre els seus 
membres, fins arribar al nombre total de representats de la Universitat al Consell que hagi 
establert la Llei esmentada. 
 
Són competències del Consell Social, d’acord amb el que estableix en els diferents títols 
d’aquest Estatuts: 
 
�� Aprovar el pressupost i la programació plurianual de la Universitat 
�� Aprovar les plantilles de personal, sens perjudici del que estableixi la normativa vigent 
�� Supervisar la memòria econòmica 
�� Aprovar els nous ensenyaments i titulacions 
�� Proposar la creació i supressió de Facultats, Escoles i Instituts universitaris 
�� Informar sobre el nomenament del Gerent 
�� Establir normes sobre la permanència dels estudiants 
�� Fixar la remuneració del personal científic i tècnic especialitzat 
�� Acordar altres conceptes retributius per al professorat universitari en atenció a exigències 

docents i investigadors o a mèrits rellevants 
�� Acordar transferències de despeses corrents a despeses de capital 
�� Autoritzar l’adquisició d’equips per procediment negociat sense publicitat, d’acord amb el 

que preveu els Estatuts i dins dels límits establerts a la normativa vigent 
�� Acordar els preus públics dels ensenyaments conduents a l’obtenció de títols, diplomes o 

certificats propis de la mateixa universitat 
 
El pressupost de la Universitat s’ha de consignar una partida específica per a les despeses de 
funcionament i de personal del Consell Social, sens perjudici que es puguin utilitzar, amb 
aquesta finalitat, els serveis administratius de la Universitat. 
 
El Consell Social nomena un Síndic de Greuges perquè exerceixi una activitat informativa 
permanent sobre el funcionament de la Universitat. El mandat del Síndic de Greuges dura cinc 
anys. Aquest mandat pot finalitzar, també, per les causes següents: 
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�� Per destitució o cessament acordats pel Consell Social, per la majoria absoluta dels seus 
membres 

�� Per dimissió personal 
�� Per incapacitació legal 
 
Són funcions del Síndic de Greuges 
 
�� Rebre les queixes i observacions que se li formuli sobre el funcionament de la Universitat, 

presentades per les persones que tinguin interès legítim per fer-ho 
�� Sol·licitar informació als diversos òrgans universitaris als quals afectin les queixes i les 

observacions anteriorment esmentades 
�� Realitzar, amb caràcter no vinculant, davant dels òrgans competents, les propostes de 

resolució d’aquells assumptes que hagin estat sotmesos al seu coneixement 
�� Presentar al Consell Social un informe anual sobre el funcionament de la Universitat  
 
Els òrgans universitaris estan obligats a proporcionar les dades i les informacions sol·licitades 
pel Síndic de Greuges en exercici de les seves funcions. 
 
El Consell Social, que es reuneix almenys tres vegades a l’any, elabora les seves pròpies 
normes de funcionament; així mateix regula les condicions personals i els drets i deures del 
Síndic de Greuges. 
 
 
 
3.2 LA GESTIÓ AMBIENTAL 
 
 
3.2.1 SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL 
 
El Campus Vall d’Hebron no té un sistema de gestió ambiental implantat i documentat. És 
voluntat dels òrgans de gestió de la Universitat de Barcelona iniciar un procés 
d’ambientalització de la gestió al Campus Vall d’Hebron segons acord de la Comissió de Medi 
Ambient ratificat pel Rector amb el nomenament d’un responsable-coordinador el juliol del 
2000 amb l’objectiu d’implantar un sistema de Gestió Ambiental segons el protocol ISO 14.000 
que sigui auditable i certificable a mig termini. 
 
Així mateix això comporta posar en marxa programes de formació i sensibilització específics 
per a cada col·lectiu a l’ensems que la progressiva ambientalització dels ensenyaments i la 
recerca que es faci al Campus Vall d’Hebron i a la Universitat de Barcelona. 
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3.2.2 LA POLÍTICA AMBIENTAL A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 
 
El Medi Ambient a la Universitat de Barcelona  
 
Al llarg dels darrers anys, diferents centres, grups de professors i associacions d'estudiants 
d'aquesta Universitat han promogut accions de sensibilització i han endegat programes i 
accions orientades a la conservació i millora del medi ambient. Considerant la problemàtica 
ambiental com un dels temes prioritaris en la política general de la UB, i amb la finalitat de 
coordinar els plans d'actuació existents i d'emprendre noves actuacions i adoptar les 
estratègies adients per a la seva implantació, la Junta de Govern aprovà la creació de la 
Comissió de Medi Ambient de la Universitat de Barcelona, formada per personal dels diferents 
col·lectius que configuren la Institució. 
 
La Comissió de Medi Ambient de la Universitat de Barcelona haurà d'elaborar un pla 
mediambiental que serà elevat als corresponents òrgans executius per a la seva aplicació. 
Aquest pla inclourà: 
 
�� La incorporació de mesures adients per a la protecció del medi ambient en qualsevol 

actuació o activitat desenvolupada en el sí de la UB. 
�� Establir les prioritats en les accions de protecció ambientals. La sensibilització i 

conscienciació de la comunitat universitària per a la preservació del medi ambient i la 
millora de la qualitat ambiental.  

�� El foment d'actuacions en docència i recerca que possibilitin un desenvolupament 
sostenible, d'acord amb l'Agenda 21 i el Programa COPERNICUS (Cooperation 
Programme in Europe for Research on Nature and Industry through Coordinated University 
Studies)  

 
Acord de la Junta de Govern en data 15 d’abril de 1999. 
 
 
3.2.3 DEFINICIÓ DE LES RESPONSABILITATS AMBIENTALS 
 
Comissió de Medi Ambient  
 
Composició 
 
�� President : Vicerector de recerca  
�� Vice president : Delegat del rector per a la Seguretat, Salut i Medi Ambient  
�� Secretari : Cap de l'OSSMA  
�� Tècnic en Medi Ambient de l'OSSMA  
�� Administrador del Campus Vall d'Hebron  
�� Administrador del Campus Bellvitge Coordinador de Medi Ambient del Campus de 

Pedralbes  
�� 3 professors especialistes designats pel rector  
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�� 5 estudiants : 4 representants escollits pel plenari d'estudiants de la Junta de Govern i 1 pel 
consell d'estudiants. 

�� 2 PAS designats 1 pel Comitè d'Empresa i un altre per la Junta de Personal. 
 
 
 
Estructura i responsabilitats 
 
Si bé la comissió de Medi Ambient de la Universitat de Barcelona és la responsable de debatre 
i suggerir accions de política ambiental per la Universitat de Barcelona, les possibles funcions i 
atribucions de responsabilitats no estan clarament definides. Caldria clarificar nivells d’autoritat 
i responsabilitat de: 
 
�� La Comissió de Medi Ambient de la Universitat de Barcelona. 
�� Les Divisions. 
�� Administrador dels Campus, dels Centres. 
�� Coordinador Ambiental de Campus (si s’escau). 
�� Coordinador Ambiental del Centre (si s’escau). 
 
En alguns casos, com a la Divisió V existeix una comissió de seguretat i Medi Ambient. Alguns 
centres tenen assignat un responsable de gestió ambiental. Però aquesta no és la tònica 
general, cal clarificar i coordinar tots aquests nivells. 
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3.3 UNITATS DE GESTIÓ I DECISIÓ 
 
Per l’aixecament de la informació hem analitzat els diferents nivells de l’organització, pels 
següents motius, les diferents unitats: 
 
�� Tenen un alt grau d’autonomia. 
�� Compten amb polítiques pròpies. 
�� Manca d’elements de coordinació entre elles. 
 
 
Per tant hem estudiat, el funcionament, els recursos, les polítiques, la gestió de les diferents 
unitats ubicades en el Campus, aquestes són: 
 
�� Departaments i laboratoris adscrits 
�� Els centres, diferenciant entre deganats, secretaries i consergeries 
�� El Campus considerat com unitat. 
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4 ELS SERVEIS AL CAMPUS VALL D’HEBRON 
 
En aquest apartat s’aporten dades dels diferents serveis, amb incidència ambiental clara, 
ubicats en el Campus Vall d’Hebron. Hem recollit dos tipus d’informació diferent: 
 
�� D’una banda s’aporta informació que fa referència als Plecs de Condicions dels diversos 

serveis ubicats en el Campus, aquells punts que tenen relació amb els aspectes 
ambientals. 

 

�� D’altre banda es recullen els indicadors de serveis elaborats per l’Administració de 
Campus, dades tècniques que fan referència a l’ús del serveis. Aquestes són comentades 
breument fent referència als aspectes més destacats. Els indicadors aporten dades del 
1999-2000. 

 
Els serveis estudiats han estat els següents: 
 
�� El servei de Bar – Restaurant 
�� El servei de reprografia 
�� El servei de manteniment 
�� El servei de neteja 
�� El servei de llibreria 
�� La biblioteca 
 
 
4.1 ELS SERVEIS DE BAR – RESTAURANT 
 
Al territori UB de la Vall d’Hebron hi ha dos serveis de bar i restaurant. El que denominarem 
Servei General de Bar-Restaurant del Campus, ubicat en dues plantes de l’edifici de Llevant, 
és el més gran i sobre el qual Administració de Campus ens ha facilitat dades (a l’apartat 2 
s’expliquen les seves característiques i serveis). El segon, més antic i més petit, és el del 
Palau de les Heures, del qual no disposem de dades.  
 
Entre els anys 1995 fins al 1999 la concessió del servei la tenia l’empresa ARAMAC. La 
concessió d’aquests serveis la té l’empresa SOTERAS des de l’any 1999. El curs 2000 – 2001, 
l’empresa soteres ha canviat tres màquines de cafè per màquines de comerç just, que tenen 
l’opció de got (tot i que encara no s’ha informat que funcionen amb aquesta modalitat). 
 
L’empresa concessionària explota també les màquines de vending del campus. Hem recollit 
queixes pel mal funcionament de les màquines i pels preus excessius dels productes, en 
comparació amb altres campus i altres universitats (p.e. un cafè val 75 ptes, mentre a la UAB 
costa 45 i si portes el teu recipient –cosa que detecta la màquina- costa 40 ptes). 
 
A més, cal esmentar la profusa utilització per la comunitat universitària del bar-restaurant de la 
Residència Geriàtrica de la Diputació que, òbviament queda fora de l’àmbit territorial del nostre 
estudi. Cal dir, però, que cobreix la demanda reiterada de la Facultat de Psicologia de disposar 
d’un servei de bar més proper i accessible que el servei general de bar-restaurant de Campus. 
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4.1.1 EL PLEC DE CONDICIONS 
 
El Plec vigent de condicions administratives generals i particulars per a la contractació de 
l’explotació dels bars – restaurants, de l’any 1994, fa encara poc esment de consideracions de 
tipus ambiental.  
 
L’apartat 10 d’Inversions, Neteja i Conservació, el punt 10.5 “… En quant als productes 
utilitzats, es tindran en compte les recomanacions de la Comissió Política de Medi Ambient de 
la Universitat de Barcelona”. 
 
El punt 10.7 recull “Van a càrrec de l’Adjudicatari, la recollida d’escombraries originada en el 
seu local i el pagament de les taxes corresponents”. 
 
En l’apartat 11 referent a Material Auxiliar, en referència a l’augment o canvis de les dotacions 
de maquinària “… es garantirà que tingui el menor impacte ambiental possible, segons les 
recomanacions de la Comissió de Política de Medi Ambient de la Universitat de Barcelona”. 
 
En l’apartat 14 d’Obligacions i drets del concessionari trobem els següents punts que fan 
referència a temes ambientals. 
 
En el punt 14.1.5 “Efectuar una recollida selectiva dels residus i instal·lar maquinària de 
recollida i premsat de llaunes, d’acord amb la normativa de recollida de residus de la 
Universitat de Barcelona.” 
 
En el punt 14.1.6 “Procurar que el producte ofertat sigui en envasos reutilitzables”. 
 
Cal destacar, que en el contracte de la concessió del servei incorpora la necessitat de realitzar 
recollida selectiva dels residus, i es considera com a millora el fet d’utilitzar envasos 
reutilitzables, i no utilitzar estris de PVC o derivats organoclorats. La primera empresa que va 
tenir la concessió, emprava profusament material no reutilitzable en els seus serveis. L’actual 
concessionària ha corregit aquesta pràctica. No es fa separació de la fracció orgànica (la 
recollida d’aquesta fracció no està desplegada en la zona de la ciutat on s’ubica el campus). Si 
que es recull separadament els olis de cuina, com s’explica a l’apartat 5 d’aquest document. 
 
Caldria conèixer amb exactitud el grau de compliment del contracte i les quantitats de residus 
generats. 
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4.1.2 INDICADORS DEL SERVEI DE BAR – RESTAURANT 
 
Respecte el nombre d’usuaris del Bar – Restaurant les dades que podem destacar són les 
següents:  
 
�� El Bar – Restaurant rep un promig diari de 1500 – 2000 persones els mesos amb activitat 

acadèmica normal, aquest promig descendeix al mes de juliol fins a aproximadament 800 
usuaris, i en el mes d’agost aquesta dada es situa en els 250 usuaris. 

 

�� El Bar –Restaurant té una ocupació major en la franja horària de matins, i és per la tarda 
quan l’ocupació és menor. 

 
Les gràfiques que segueixen, reflecteixen el tipus de servei ofertat. Cal destacar que és la 
cafeteria el servei ofertat amb una freqüència major i que el promig de nombre de menús diaris 
es situa a prop dels 200, cal puntualitzar, el PAS paga amb tiquets i no es comptabilitza com a 
menú, les persones que prenen un únic plat tampoc comptabilitza com menú cal afegir bar 
Diputació i Palau de les Heures. Aquesta dada pot ser important per tal de conèixer el tipus de 
residu generat, que pel moment no estan caracteritzats. 
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4.2 ELS SERVEIS DE REPROGRAFIA 
 
Existeixen dos serveis de reprografia. El servei general de campus, amb la seu principal a 
l’edifici de Llevant, un punt de venda d’apunts (sense maquinària) a l’edifici de Ponent i un 
servei de reprografia a l’Aulari de Migdia II. La concessió d’aquest serveis la té l’empresa 
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COPITEC des de l’any 2000. Aquesta empresa també té l’explotació de les màquines 
d’autoservei distribuïdes pels aularis i alguns departaments. Anteriorment l’empresa que tenia 
la concessió del servei durant el període 1994 2000 era REPROGRAFIA V.AMIGO, que 
segueix explotant el segon servei, ubicat al soterrani del Palau de les Heures. 
 
 
4.2.1 EL PLEC DE CONDICIONS 
 
El Plec de condicions que regeix la contractació administrativa per l’explotació del servei 
general de fotocopies i reprografia del Campus Vall d’Hebron de la Universitat de Barcelona, 
del novembre de 1999 recull: 
 
En l’apartat 8 Extensió de l’objecte del contracte 
 
El punt 8.3 recull “El contractista ha d’instal·lar papereres per a la recollida selectiva de 
paper al voltant de les màquines automàtiques, i ha de tenir cura de la seva neteja, d’acord 
amb la normativa de recollida de residus de la Universitat de Barcelona”. 
En l’apartat 9 Execució i responsabilitats 
El punt 9.5 fa esment “Igualment ha de mantenir en bon estat els espais utilitzats i les 
instal·lacions i construccions, si n’hi ha”. 
 
En l’apartat 10 Inversions, neteja i conservació 
 
El punt 10.1 recull en diferents paràgrafs: 
 
“En cas necessari, l’adjudicatari haurà de realitzar a càrrec seu les obres d’adequació i 
reformes destinades a donar el servei contractat, així com aquelles destinades al manteniment 
dels espais en bones condicions d’utilització i imatge. Aquestes obres hauran de ser 
supervisades pels Serveis Tècnics de la Universitat de Barcelona”. 
 
“L’adjudicatari no pot dur a terme cap obra de reforma no prevista al Plec, ni canviar la situació 
de la maquinària ni les instal·lacions, etc., sense el consentiment per escrit del Gerent de la 
Universitat de Barcelona, o persona en qui delegui, cosa que ha de sol·licitat prèviament”. 
 
“Van a càrrec de l’adjudicatari les obres necessàries per a la conservació dels locals i de les 
instal·lacions fixes, com per exemple la reposició de vidres, pintures, paviment, taulells, 
conduccions d’aigua, electricitat, etc.”. 
 
En l’apartat 12 Obligacions i drets del contractista 
 
En el 12.1.d’obligacions del concessionari, es demana: 
 
En el punt 2 “Fer-se càrrec dels subministraments d’aigua, llum i força, amb independència del 
cànon estipulat”. 
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En el 18 “Recollir els residus de paper produïts per l’activitat objecte d’explotació pel seu 
reciclatge, així com dels toners”. 
 
En el 19 “Utilitzar paper reciclat, amb l’homologació corresponent, i a doble cara, llevat que 
l’usuari demani la realització de les fotocopies amb altres característiques, pel que fa 
referència al tipus de paper i a la ’impressió en una o dues cares. Aquesta opció s’ha 
d’especificar en un rètol visible per l’usuari a l’entrada del local”. 
 
En el 20 “Fer servir toners reutilitzables”. 
 
En el 21 “En general, el contractista haurà d’adaptar el servei que ofereix als acords sobre el 
medi ambient que adopti la Comissió de Medi Ambient de la Universitat de Barcelona”. 
 
Cal destacar, que els plecs de condicions incorporen requisits de recollida i reciclatge, així com 
de consum, ja que es requereix paper reciclat i fotocopiat a doble cara (tret que es demani el 
contrari) i l’ús de toners reomplibles. Malgrat tot, no es compleixen totes aquestes condicions. 
L’ús del paper reciclat es descarta al·legant que té un cost massa elevat i malmet el bon 
funcionament de les màquines. S’afirma, però, que s’utilitza paper ecològic. Tampoc es fa ús 
de toners reomplibles per que donen una qualitat inferior. 
 
 
4.2.2 INDICADORS DEL SERVEI DE REPROGRAFIA 
 
Les gràfiques que s’acompanyen sintetitzen dades sobre: 
 
�� Nombre de fotocòpies fetes, separant entre la Divisió IV, V, serveis i altres. 
 
�� Fotocopies realitzades en les màquines autoservei, separant les realitzades pels estudiants 

i el professorat. 
 
�� La venda d’apunts. 
 
�� Dades de referència sobre els toners reciclats i els percentatges de fotocopies fetes a una 

cara i a dues cares. 
 
 
4.2.3 VALORACIÓ 
 
De les dades recollides als gràfics, en destaquem algunes que mereixen un comentari. 
 
Els dos primers quatrimestres del curs 1999-2000 la divisió IV té un consum sensiblement més 
gran de fotocopies que la Divisió V. Aquesta tendència s’inverteix en el darrer quatrimestre de 
l’any. Caldria esbrinar-ne les raons. Pot estar relacionat amb quan es preparen els diferents 
dossier pels estudiants en cadascuna de les divisions. 
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L’autoservei de fotocopies és utilitzat amb una freqüència major per part dels estudiants que 
pels docents. 
 
La venda de dossiers s’incrementa a l’inici de cada quatrimestre, com es reflecteix a les 
gràfiques de venda d’apunts, cosa que sembla un comportament lògic i adaptat al calendari 
escolar. 
 
Durant l’any 2000, el nombre de fotocopies realitzades a doble cara s’incrementa del 42% -els 
mesos de juny i juliol- fins un 78% -mes de setembre-. Aquest increment pot ser degut a 
diversos factors. D’una banda, la doble cara per defecte és recollida en el plec de condicions, 
vigent en la concessió de 1999. D’altra banda, el retràs en ser apreciable en els resultats, pot 
ser degut a un baix acompliment de la norma fins que no comença el control i la pressió 
exercida tant per l’OSSMA i l’Administració de Campus com per les associacions d’estudiants. 
Pot tenir que veure també amb el seguiment de la norma en el moment de preparació per part 
dels professors, dels dossiers d’apunts pels estudiants. 
 
Caldrà incorporar les dades de percentatges de fotocopies fetes a doble cara del darrer curs 
per saber si aquesta tendència es consolida, s’incrementa o decreix (dades no disponibles en 
el moment de fer aquest informe). 
 
Hem recollit queixes de servei poc acurat i car. Es detecta cert trasvassament d'encàrrecs del 
Servei General de Campus vers al servei del Palau de les Heures. 
 
Pel que fa a la gestió del paper com a residu remetem a l’apartat 5.3.1. 
 
Servei de reprografia 
 
 

0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000

100.000

Octubre Novembre Desembre Gener

Servei de reprografia.

Divisió IV

Divisió V

Serveis

Altres

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document de Diagnosi Ambiental Inicial dels sistemes de gestió del Campus Vall d’Hebron                                           p. 41 
Universitat de Barcelona 



 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

Febrer Març Abril Maig

Servei de reprografia.

Divisió IV

Divisió V

Serveis

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

Juny Juliol Agost Setembre

Servei de reprografia.

Divisió IV

Divisió V

Serveis

Font: Administració de Campus. Dades corresponents al curs 1999-2000 
 

 
Fotocopies d’autoservei 
 
 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

Octubre Novembre Desembre Gener

Fotocòpies autoservei.

Estudiants

Docents

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document de Diagnosi Ambiental Inicial dels sistemes de gestió del Campus Vall d’Hebron                                           p. 42 
Universitat de Barcelona 



 

0
20000
40000
60000
80000

100000
120000
140000
160000

Febrer Març Abril Maig

Fotocòpies autoservei.

Estudiants

Docents

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000

Juny Juliol Agost Setembre

Fotocòpies autoservei.

Estudiants

Docents

 
 
Font: Administració de Campus. Dades corresponents al curs 1999-2000 

 

Document de Diagnosi Ambiental Inicial dels sistemes de gestió del Campus Vall d’Hebron                                           p. 43 
Universitat de Barcelona 



 

La venda d’apunts 
 

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

Octubre Novembre Desembre Gener

Venda d'apunts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

Febrer Març Abril Maig

Venda d'apunts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Administració de Campus. Dades corresponents al curs 1999-2000 

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

Juny Juliol Agost Setembre

Venda d'apunts

 
 

Document de Diagnosi Ambiental Inicial dels sistemes de gestió del Campus Vall d’Hebron                                           p. 44 
Universitat de Barcelona 



 

Els toners i les fotocòpies 
 
Pel tercer quatrimestre de l’any 2000 disposem de dades de reciclatge de toners i el 
percentatge de fotocòpies realitzades a una i dues cares, els resultats són els següents. 
 
Durant el mes de juny es van reciclar 10 toners, el juliol 5, l’agost 3 i el mes de setembre 
s’incrementa fins 18. 
 
Les dades en referència de les fotocopies realitzades a una i dues cares són les següents: 
 
 Juny Juliol Agost Setembre
Fotocòpies una cara 58 58  23 
Fotocòpies dues 
cares 

42 42  77 

 
Dades en percentatges  Font: Administració de Campus 
 
 
4.3 EL SERVEI DE MANTENIMENT 
 
La concessió d’aquest servei la té l’empresa AGEFRED des de l’any 1999. Abans la concessió 
del servei la compartien les empreses INTESA (climatització i calefacció) i INTEGRAL 
(electricitat i lampisteria) aquestes empreses són les que van fer la instal·lació elèctrica i de la  
calefacció en el Campus quan es va rehabilitar. 
 
 
4.3.1 EL PLEC DE CONDICIONS 
 
En el Plec de condicions Administratives, Tècniques i particulars per a la contractació dels 
serveis de “Manteniment conductiu i preventiu, correctiu a tot risc, modificatiu i certificat de les 
instal·lacions de climatització, ventilació, refrigeració, calefacció, electricitat, alta i baixa tensió, 
enllumenat exterior, megafonia, fontaneria, rec, gas, sanejament, instal·lacions contra incendis, 
detecció d’incendi, pneumàtiques, de buit, refrigeració, tractament d’aigües, piscines, 
parallamps, vapor i ajuts albanyileria”, pel nou concurs s’han introduït diferents punts des de 
l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient, que incorporen aspectes ambientals i donen la 
possibilitat d’incorporar nous aspectes un cop elaborat aquest Pla de Gestió de Residus. 
 
En l’apartat 2.2.2 de Documentació Tècnica que cal presentar, es demana un “llistat del 
material de recanvi que es consideri necessari per a un bon servei”. I s’afegeix que “en tot cas 
es garantirà que tan la maquinària com el material que es faci servir tinguin el menor impacte 
ambiental possible, segons les recomanacions de la Comissió de Política Mediambiental 
d’aquesta Universitat”. 
 
D’altra banda, l’apartat 3.8 de Neteja de les instal·lacions disposa “… l’empresa adjudicatària 
dotarà als operaris de manteniment dels materials adequats per poder realitzar aquesta tasca 
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de manera satisfactòria, tot i intentant evitar la generació i respectant les indicacions de la 
Universitat de Barcelona en matèria de medi ambient.” 
 
Així mateix l’empresa mantenidora haurà de gestionar l’eliminació de residus que produeixi 
d’acord amb la normativa vigent i segons les instruccions que la Universitat de Barcelona 
elabori (olis, fluorescents, cablejats,…). 
 
En el cas de la Universitat de Barcelona es fes recollida selectiva de residus, l’adjudicatari 
haurà de seguir les especificacions que s’assenyalin al respecte. 
 
Cal destacar, els plecs de condicions del servei de manteniment deixen oberta la possibilitat 
d’incorporar noves condicions en funció del Pla de Gestió de Residus i les propostes que es 
facin des dels diferents òrgans competents. 
 
 
4.3.2 INDICADORS DEL SERVEI DE MANTENIMENT 
 
A continuació es presenten les dades d’ordres de treballs tancades, del primer i segon 
quatrimestre. 
 
L’ordre de treball es justifica per la necessitat de qualsevol departament, unitat, servei, del 
Campus Vall d’Hebron, d’obtenir algun tipus d’actuació per part de l’Administració de Campus. 
 
Aquestes estadístiques corresponen només a Ordres de Treball tancades, és a dir, aquelles en 
que s’ha fet l’actuació que requeria, la comprovació oportuna, i es donen per finalitzades.  
 
Les ordres de treball es classifiquen de la següent manera: 
 
�� Manteniment: com el seu nom indica, manteniment de les instal·lacions existents al 

Campus. 
�� Condicionament: creació de noves instal·lacions o rectificació total o parcial de les 

existents. 
�� N/F: són les Ordres de treball obertes que no requereixen cap. tipus d’actuació per part 

d’aquesta Administració, es tramiten a l’òrgan pertinent, quan és el cas, i es donen per 
tancades 

�� Altres (quan hi figura) són les que no es poden classificar en cap. de les categories 
anteriors. 

 
Observem que gran part de les ordres de treball tancades tenen relació amb tasques de 
manteniment, i per aquest períodes, excepcionalment fan referència a condicionament. 
 
Els serveis prestats amb una freqüència major durant el primer quatrimestre del curs 1999-
2000 són de telefonia, fusteria i en el segon de serralleria, fusteria, electricitat i complements. 
 
La tipologia de serveis prestats té interès, entre altres aspectes ambientals, per la seva relació 
amb el tipus de residu generat i la seva gestió (veure apartat 5).  

Document de Diagnosi Ambiental Inicial dels sistemes de gestió del Campus Vall d’Hebron                                           p. 46 
Universitat de Barcelona 



 

Document de Diagnosi Ambiental Inicial dels sistemes de gestió del Campus Vall d’Hebron                                           p. 47 

Tipus de servei (promig diari). Mesos d'octubre, 
novembre, desembre i gener).

0 10 20 30 40 50 60

Claus

Complements

Electricitat

Fusteria

Megafonia

Obra cívil

Senyalització

Telefonia

N/F

N/F

Manteniment

Condicionament

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tipus de servei (promig diari). Mesos de febrer, març, abril i maig.

0 5 10 15 20 25 30 35

Ascensors

Claus

Climatització

Complements

Diversos

Electricitat

Fontaneria

Fusteria

Megafonia

Mobiliari

Senyalització

Serralleria

Vidreria

N/F

Manteniment

Condicionament

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universitat de Barcelona 



 

4.4 EL SERVEI DE BIBLIOTECA 
 
La biblioteca del Campus Vall d’Hebron ocupa una superfície de 1.891 m2 (planta baixa). 1.409 
m2 (planta –1). 3.300 m2  total superfície 
 
A continuació sintetitzem les principals característiques de la biblioteca: 
 
�� Té 875 llocs de lectura 
 
�� Disposa de connexió informàtica al catàleg de la biblioteca de la UB i altres Universitats. 
 
�� Hi ha accés en línia i CD Rom a bases de dades especialitzades 
 
�� Compta amb una sala de formació d’usuaris amb capacitat 40 per alumnes. 
 
�� Hi ha una Videoteca. 
 
�� Disposa d’autoservei de reprografia. 
 
En la biblioteca hi ha punts de recollides específiques de residus, com ara el paper i les piles, i 
respecte aquest últim és un dels punts de recollida que millor funciona en el Campus Vall 
d’Hebron (veure apartats 5.3.1 i 5.3.2) 
 
 
4.4.1 INDICADORS DEL SERVEI DE BIBLIOTECA 
 
Disposem de dades d’afluència a la Biblioteca del curs 1999-2000, diferenciant entre afluència 
els dies laborables i els caps de setmana, i l’ús del servei de préstec, que es presenten a 
continuació. 
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Font: Administració de Campus. Dades corresponents al curs 1999-2000 

Document de Diagnosi Ambiental Inicial dels sistemes de gestió del Campus Vall d’Hebron                                           p. 48 
Universitat de Barcelona 



 

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000

100000

Juny Juliol Agost Setembre

Afuència a la Biblioteca.

Laborables

Caps de setmana

Prèstec

 

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000

Febrer Març Abril Maig

Afuència a la Biblioteca.

Laborables

Caps de setmana

Prèstec

 
Font: Administració de Campus. Dades corresponents al curs 1999-2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document de Diagnosi Ambiental Inicial dels sistemes de gestió del Campus Vall d’Hebron                                           p. 49 
Universitat de Barcelona 



 

4.5 EL SERVEI DE LLIBRERIA I PAPERERIA 
 
Des de l’inici del CVH aquest servei era prestat per Balmes 21. Recentment, dins del 2001, ha 
estat integrat en la gestió de la Cooperativa Sant Jordi. Desconeixem si el plec de condicions 
de la gestió ha variat. Comentarem, però les condicions iniciament establertes. 
 
 
4.5.1 EL PLEC DE CONDICIONS 
 
En el plec de condicions no es fa cap esment a la gestió dels residus, ni al tipus de material 
que caldria utilitzar. Tot i això realitzen la separació de paper ja que tenen ubicat un contenidor 
en la porta de la llibreria que retira també el servei de neteja. Hem de tenir en compte, que 
aquest és un servei on no es generen grans quantitats de residus de paper, cartró, 
embalatges, plàstics, etc. (Veure apartat 5.3) 
 
 
4.6 EL SERVEI DE NETEJA 
 
La concessió d’aquest servei la té l’empresa RENET des de la primera vegada que es va 
donar concessió del servei l’any 1994. 
 
 
4.6.1 EL PLEC DE CONDICIONS 
 
En l’apartat IV Prescripcions tècniques (activitats a desenvolupar) en el punt 24 que fa 
referència a material i recollides específiques recull “la recollida d’escombraries s’ha d’ajustar 
totalment al sistema de recollida que tingui cada centre, i és obligació del concessionari abocar 
les deixalles dins dels contenidors que hi ha a aquest efecte, tancades en bosses de plàstic 
homologades, tal com exigeixen les ordenances municipals corresponents. A més a més, 
s’exigirà la recollida selectiva de paper, cartró i altres embalatges en aquells locals i 
dependències que es determinin i que l’adjudicatari haurà de proporcionar els mitjans 
necessaris (contenidors específics) per a aquesta recollida. 
 
En el plec de condicions no es fa referència als productes de neteja a utilitzar ni com ha de ser 
el seu emmagatzematge, aquest tema té relació molt directe amb la seguretat i higiene i per 
tant, pot ser que es recullin aquest aspectes amb algun tipus d’acord o conveni (veure apartat 
5.3). 
 
La concessió del servei de neteja ha de sortir a concurs a finals de l’any 2001 i s’introduiran 
nous aspectes fins ara no recollits, incidint en aquells referits a les recollides específiques. 
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4.7 PROPOSTES D’ACTUACIÓ 
 
�� Millorar l’articulat dels plecs de condicions dels contractes i les concessions, reforçant els 

aspectes ambientals i de proveïment a través de ‘comerç just’. 
 
�� Vetllar per l’acompliment de condicions de bes contractes. 
 
�� Demanar les certificacions ambientals tant dels proveïdors com de la recollida i tractament 

dels residus que ho requereixin. 
 
�� Incorporar activament les polítiques ambientals de la UB en la gestió dels serveis i centres 

que encara no ho han iniciat. 
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5. GESTIÓ , ÚS I DIPOSITACIÓ DE RECURSOS AMB 
EFECTES AMBIENTALS 
 
En aquest apartat reflectirem els resultats de l’anàlisi de com es gestionen i l’ús que es fa de 
les instal·lacions, els recursos ambientals i els consumibles més habituals, al CVH. Les dades 
amb les que s’ha treballat provenen de dues fonts: 
 
�� Dades tècniques (de fonts, consum, producció,...) proporcionada per Administració de 

Campus 
�� Cumplimentació d’un protocol, en entrevista personalitzada a tots els administratius dels 14 

departaments, consergeries i secretaries dels centres ubicats al Campus Vall d’Hebron. 
(veure annex X). La informació demandada es pot sintetitzar en tres àmbits: 

 
�� El cicle dels productes (paper, vidre, mobiliari, material informàtic,… 
�� Les conductes i hàbits relacionats amb l’ús i l’estalvi de recursos (energia i aigua) 
�� Grau d’informació i implicació en els programes i polítiques ambientals impulsades 

des de la Universitat de Barcelona. 
�� Les formes més habituals de gestió dels residus específics. 

 
La informació recollida, es presenta estructurada de la següent forma: en primer lloc, s’aporta 
les dades objectives (de consum, cost,…); a continuació es presenten els aspectes 
comportamentals i actitudinals associats a cada recurs, en tercer lloc s’exposen les formes de 
disposició un cop finalitzat el cicle d’ús del producte, i per últim es sintetitzen els principals 
problemes detectats i les propostes més importants per a la seva correcció. 
 
La provisió i l’ús dels recursos s’emmarca en l’existència d’unes directrius orientadores de 
política ambiental i de política de compres, alhora que en una política de gestió de residus. Ens 
ocuparem, per tant, en primer lloc de la revisió d’aquestes polítiques generals, per centrar-nos 
després en les especificitats de cada recurs, servei i instal·lació. 
 
 
Política de compres de la Universitat de Barcelona 
 
Si bé fa alguns anys es va establir una política de compres i uns llistats de proveïdors oficials 
per a la UB, a la pràctica s’han esvaït. Si bé formalment cal comprar a proveïdors de la UB, a 
la pràctica qualsevol potencial proveïdor pot ser donat d’alta immediatament com a tal. La 
única condició és que acceptin el pagament a 90 dies. Cada unitat amb capacitat de gestió 
busca els seus proveïdors en funció dels seus criteris i interessos. 
 
No hi ha criteris ni recomanacions mediambientals preestablerts. Els criteris de compra que 
prevalen són els econòmics i de qualitat – tant pel material d’oficina com pel mobiliari, material 
informàtic, fotocopiadores, consumibles etc.-. En menor mesura apareix, també, el servei 
ofertat o la rapidesa amb que subministra el proveïdor.  
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L’administració de cada unitat (Divisió, Centre, Consergeria, Departaments) centralitza totes 
les compres que es realitzen la unitat amb la seva assignació pressupostària. En alguns casos 
la unitat (habitualment el Departament) gestiona les partides associades a projectes de recerca 
del professorat. Les comandes que es fan pels laboratoris es tramiten, també, via administració 
del departament. (veure annex: conceptes pressupostaris de despeses). 
 
Les divisions compten amb un llistat de proveïdors de la UB, però, aquest no està actualitzat i 
manca el detall dels productes que ofereixen les empreses. En general els administratius dels 
diferents departaments consideren que disposar d’aquesta informació els seria útil a l’hora de 
realitzar les comandes. 
 
 
 
Esquema procés de compra 
 
    Cerca d’ofertes  Alta com a  
    al mercat   proveïdor 
 
 
Necessitat     Proveïdor oficial    Compra 
de proveïment    competitiu 
 
 
 
 
En gairebé tots els departaments s’han comprat en algun moment materials reciclats però –
aleguen els entrevistats- la tecnologia és insuficient i comporta problemes, per tant es descarta 
el seu ús. Hom pot afirmar que existeix una voluntat d’incorporar criteris ambientals en la 
compra de materials, més per part dels administratius que pels directors o gestors de cada 
unitat, tret d’excepcions.  
 
A la Divisió V hi ha un departament que compra materials especials com pintures, resines, pels 
tallers de pintura, gravat o serigrafia. El criteri que preval al realitzar aquestes compres és que 
no siguin materials tòxics, però, no prevalen els criteris ambientals. Persegueixen dos 
objectius: evitar la perillositat i la transmissió de valors a l’alumnat. 
 
Els criteris aplicats a cada tipus específic de subministrament els revisarem en els apartats 
següents.  
 
 
La política dels residus 
 
La UB no té establerta una política general sobre la gestió dels seus residus, per bé que hi ha 
moltes accions aïllades orientades a l’establiment d’unes bones pràctiques. El 1999 es va 
encarregar a La Vola una auditoria de residus de la UB, que no va prendre en consideració 
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activa el Campus Vall d’Hebron. De tota manera, les pràctiques en relació al que són residus 
especials, especialment els generats als laboratoris són bastant acceptables, com veurem més 
endavant. Malgrat això, fora desitjable l’establiment d’una política i d’uns criteris clars i 
generals sobre tot tipus de residus. 
 
Al CVH, l’Administració de Campus, en els darrers anys ha anat avançant en l’establiment 
d’una política de gestió de residus més ambientalment eficient en relació a algunes fraccions 
de residus, especialment pel que fa a Serveis de Campus. Cal destacar que, des de ben als 
inicis de funcionament del Campus, hi ha establert un sistema de recollida de paper, piles i de 
material obsolet, encara que el seu funcionament no és prou conegut pels usuaris com veurem 
més endavant. 
 
Per la seva banda, alguns col·lectius d’estudiants han pres la iniciativa de fer suggeriments al 
professorat per l'ús i reutilització del paper i per la política de fotocòpies. 
 
Tot plegat, malgrat no ser gens despreciable, adoleix de la manca d’una política formalment 
establerta i coneguda respecte a la gestió dels residus. 
 
 
5.1 L’ENERGIA 
 
5.1.1 EL CONSUM, L’EVOLUCIÓ I ELS COSTOS 
 
Les fonts d’energia al Campus del Vall d’Hebron són dues el gas i d’electricitat. Hi ha dues 
estacions per transformar l’alta tensió en baixa que permet el consum domèstic. 
 
Pel que fa al gas, la font principal és el gas natural, excepte per algun laboratori on hi ha gas  
butà pel funcionament dels cremadors. Però aquest té un ús residual. 
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  Consum i evolució: el gas i l’electricitat 
 

Consum de Gas 
Expressat en m3 

     

 Any 1997 Any 1998 Any 1999 Any 2000 
Gener 36951 30426 32761 43538 
Febrer 31127 33274 37342 32318 
Març 11903 16144 18256 20126 
Abril 11297 11801 11335 24127 
Maig 4023 1511 3550 1347 
Juny 392 657 435 260 
Juliol 452 285 344 217 
Agost 806 458 290 350 

Setembre 107 246 408 81 
Octubre 504 860 949 3951 

Novembre 11010 12601 20188 15233 
Desembre 31574 32499 32437 24412 

     
Total 140146 140762 158295 165960 
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 Evolució del consum de gas 1997-2000. En m3
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 Consum d'energia elèctrica 

Expressat en Kw 
  

 Any 1997 Any 1998 Any 1999 Any 2000 
Gener 467000 417000 354000 409000 
Febrer 366000 377000 395000 401000 
Març 324000 361000 426000 420000 
Abril 341000 341000 332000 328000 
Maig 350000 345000 346000 371000 
Juny 381000 416000 443000 471000 
Juliol 348000 393000 393000 383000 
Agost 344000 332000 405000 487000 
Setembre 422000 403000 452000 306000 
Octubre 411000 331000 227000 346000 
Novembre 342000 399000 423000 368000 
Desembre 352000 369000 414000 370000 

  

Total 4448000 4484000 4610000 4660000 
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El consum d’electricitat es mostra molt més estable que el de gas, en els diferents períodes de 
l’any, degut l’ús de gas en els sistemes de calefacció. 
 
Cal destacar un alt consum energètic els mesos de juliol, agost i setembre, especialment 
l’agost del 2000 quan l’activitat acadèmica és en el seu punt més baix, caldria investigar quina 
és la raó.  
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 5.1.2 EL COST ECONÒMIC 
 
El cost de consum de gas durant l’any 2000 ha estat de 10.833.862 pessetes i el del consum 
d’electricitat per l’any 2000 és de 52.500.080 pessetes.  
 
5.1.3 PROPOSTA D’ACCIONS 
 
El fort cost econòmic i l’impacte ambiental associable a les dues fonts energètiques, es 
reduïble  
 
�� Millorant l’eficiència de les instal·lacions,  
�� Incorporant fonts renovables com l’energia solar 
�� Millorant els comportaments dels usuaris més estables de les instal·lacions, que són 

professorat i PAS.  
 
Cal tenir en compte que actualment existeix un programa de l’Ajuntament de Barcelona per 
potenciar i ajudar a finançar la instal·lació de plaques solars als edificis de la ciutat. L’estructura 
i l’orientació dels nostres edificis ho permetrien sense massa problemes estructurals. 
 
 
5.1.4 LES INSTAL·LACIONS ENERGÈTIQUES 
 
En aquest apartat ens centrarem en 3 aspectes: 
 
�� Les instal·lacions de climatització, el seu funcionament i les conductes associades al seu 

ús. 
�� L’enllumenat i els hàbits relacionats. 
�� Els aparells elèctrics i els comportaments associats. 
 
 
5.1.4.1 LA CLIMATITZACIÓ 
 
Hi ha diferències pel que fa al tipus d’instal·lació de la calefacció i l’aire condicionat. Als edificis 
de Llevant i Migdia la calefacció funciona per tubs d’aire, en canvi, a l’edifici de Ponent hi ha 
radiadors d’aigua.  
 
L’aire condicionat és instal·lat a les dependències administratives, despatxos i seminaris dels 
departaments, però no a les aules. El seu funcionament és independent per cada planta en 
tots els edificis. A més, cada despatx o cada espai dels edificis administratius, disposa de 
reguladors individualitzats de temperatura.  
 
L’horari de funcionament és controlat pels conserges. En canvi, entre el personal que treballa 
als diferents departaments domina la creença de que tant la calefacció com l’aire condicionat 
són centralitzats, i el control el té Administració de Campus (els horaris de posada en marxa i 
d’aturada,….). 
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En tots els edificis, des dels despatxos es pot regular la temperatura a través de termòstats, 
ens comenten que hi ha, però, problemes amb els reguladors dels termòstats. En molts casos 
per desconeixement del funcionament, per uns codis dels termòstats de difícil comprensió, que 
indueixen a l’error i, en altres casos, per problemes tècnics que no s’han aconseguit resoldre. 
Amb tot, els entrevistats consideren que els problemes més importants es resolen amb 
rapidesa. 
 
Els horaris de funcionament, tant de l’aire condicionat com de la calefacció, es coneixen de 
forma aproximada, no es coneixen amb exactitud. Això, malgrat els conserges acostumen a 
enviar missatges per e-mail comunicant o consultant horaris i necessitats. La calefacció ja està 
oberta quan arriba el personal d’administració i creuen que es tanca a la tarda/vespre (el horari 
exacte el desconeixen per que està fora de la seva jornada laboral). 
 
En tots els edificis hi ha diferències remarcables de temperatura, en funció de la orientació. Les 
dependències que estan orientades cap a mar són les més caloroses i les orientades a 
muntanya més fredes. A l’edifici de Llevant canvia també la temperatura en funció de si donen 
a cel obert interiors (més fredes) o a l’exterior de l’edifici (més caloroses).  
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5.1.4.2 LES CONDUCTES ASSOCIADES A L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS 
 
Respecte als hàbits associats a l’ús de la calefacció i l’aire condicionat, malgrat la majoria dels 
entrevistats diu que quan s’obren les finestres prèviament s’ha tancat tant l’aire com la 
calefacció, un hàbit estès entre el professorat i PAS (per bé que no reconegut) és que les 
finestres s’obren amb la calefacció o l’aire condicionat en marxa. Ens comenten, també, que 
encara que es reguli la temperatura a cada despatx no hi ha grans canvis respecte a la 
temperatura de l’edifici, ja que pots apagar tant l’aire com la calefacció però als passadissos 
està funcionant a ple rendiment. Hi ha l’hàbit estès de treballar amb la porta oberta. Aquest és 
un costum beneficiós des d’un punt de vista de convivència social als departaments, però 
dificulta un funcionament eficient dels sistemes de climatització individualitzats. 
 
En cap cap dels edificis estudiats s’ha posat de manifest l’existència de queixes en relació a la 
presència d’incís de la síndrome de l’edifici malalt. Malgrat això els administratius comenten 
alguns símptomes que caldrà considerar: 
 
�� Mal de cap i/o picor d’ulls: malgrat ser un indici tòpic de la síndrome d’edifici malalt, no es 

poden associar directament al tipus d’instal·lació ja que hi ha molts altres factors que poden 
intervenir (com per exemple l’ús, durant moltes hores de la jornada laboral, de l’ordinador). 
A més, no van acompanyats d’altres indicis necessaris per a descriure aquesta síndrome. 

 
�� Electricitat estàtica: hi ha bastantes queixes de petites descàrregues elèctriques al tocar el 

pom de la porta o altres elements metàl·lics instal·lats sobre suports de fusta o no 
transmissors d’electricitat. 

 
Caldrà contrastar aquests aspectes amb les dades dels serveis de Seguretat i Salut de la 
OSSMA. 
 
 
5.1.4.3 PROPOSTA D’ACCIONS 
 
�� Fer una revisió tècnica a tots els sistemes que presenten sospites de disfuncions.  
�� Refer es codis i les instruccions d’ús dels termòstats (un sistema d’enganxines ben 

dissenyat pot estalviar canviar els aparells) 
�� Campanya de modificació d’hàbits específics 
 
5.1.4.4 L’ENLLUMENAT 
 
En els edificis del CVH l’enllumenat general és de tubs fluorescents. Abunden, però també els 
llums de sobretaula que acostumen a ser al·lògens. Els usuaris desconeixen si les bombetes 
que hi ha són de baix consum.  
 
En l’edifici de Ponent els llums dels despatxos estan separats en dues zones per cada cubicle, 
malgrat hi ha tres espais diferenciats. A l’edifici de Llevant en general els despatxos tenen un 
sol interruptor per tot el despatx. 
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A l’edifici de Ponent, el llum general dels lavabos es comanda amb un interruptor. Acostuma a 
estar encès tot el dia. En canvi, a les cabines els llums són amb temportizador. 
 
Els departament de la Divisió IV domina la valoració de que els problemes relacionats amb 
l’enllumenat es solucionen correctament i amb rapidesa. En canvi, els departaments de la 
Divisió V, una meitat opina que el servei és correcte i l’altra considera que depèn de la 
naturalesa del problema i el volum de feina que té l’empresa de manteniment. 
 
Les mesures preses des de l’Administració de Campus per a la reducció del consum d’energia, 
en relació a la il·luminació ha estat posar polsadors automàtics a les cabines dels lavabos 
 
 
5.1.4.5 ELS HÀBITS RELACIONATS AMB LA IL·LUMINACIÓ 
 
Els entrevistats consideren que en general la il·luminació és suficient, excepte en alguna 
ocasió que s’apunta que aquesta és irregular i depèn de cada despatx. Segurament aquesta 
valoració està relacionada amb la pèrdua de luminiscència dels fluorescents amb el desgast 
del temps. 
 
A tots els edificis estudiats els llums dels espais comuns de pas –les entrades als 
departaments o els passadissos-  estan oberts durant tot el dia. La majoria dels entrevistats de 
les diferents unitats afirmen que a les aules, seminaris, biblioteques de departament, aules 
d’informàtica, laboratoris i altres dependències específiques dels 14 departaments, els llums 
només s’obren quan s’han d’utilitzar. Ara bé una observació detinguda posa de manifest que 
molt freqüentment els llums estan encesos sense que hi hagi ningú. En aquest cas la 
responsabilitat s’atribueix a l’últim usuari, que mai se sap qui ha estat, i per descomptat 
acostuma a ser professorat, investigadors col·laboradors o estudiants.  
 
Una cosa semblant passa amb els despatxos dels professors. La tendència dominant és 
encendre tots els llums del despatx (i a vegades el de la taula) quan s’arriba i deixant-lo 
permanentment encesos fins al vespre, com senyal d’ocupació o presència, encara que es 
facin absències perllongades. Molt freqüentment ha de ser el servei de vigilància dels edificis 
que ha d’anar apagant llums dels despatxos i dependències comuns, en la seva ronda 
nocturna. 
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5.1.4.6 PROPOSTA D’ACCIONS 
 
�� Canviar regularment els fluorescents per assegurar la seva eficiència lumínica 
�� Campanya de canvi d’hàbits específics (Enganxines al costat de les portes de sortida de 

les dependències amb missatge recordatori. P.e. Fer ‘clic’ no costa res, no fer-ho ens costa 
molt o simplement Has tancat el llum?) 

 
 
5.1.4.7 ELS APARELLS 
 
Les fotocopiadores dels departaments que pertanyen a la Divisió IV, en quatre casos tenen 
l’opció d’estalvi energètic, mentre que dues són més antigues i no compten amb aquesta 
funció. En un departament es va estudiar la possibilitat de comprar una fotocopiadora a doble 
cara, però, es va descartar per l’alt cost econòmic. 
 
A Administració Campus tenen fotocopiadora a doble cara. 
 
A la Divisió V la meitat de les fotocopiadores que hi ha en els departament tenen la funció 
d’estalvi energètic. Els administratius comenten que en ocasions el professorat desconeix que 
existeixi aquesta funció i, per tant no s’utilitza o s’utilitza poc. 
 
Els problemes tècnics, tant de fotocopiadores com d’ordinadors i altres aparells, es solucionen 
amb rapidesa. 
 
 
5.1.4.8 ELS COMPORTAMENTS ASSOCIATS 
 
En general, les fotocopiadors s’obren al matí quan s’han d’utilitzar, excepte per alguns casos 
que com s’han d’escalfar per funcionar l’obre el personal administratiu quan arriba al matí i 
l’acostuma a tancar quan marxa a la tarda. De tota manera es tornen a posar en marxa a la 
tarda pel professorat o col·laboradors que l’han d’emprar i freqüentment queden enceses fins 
la nit. El personal de seguretat, en la seva ronda nocturna acostuma a haver d’anar apagant 
aquests aparells. Cal dir, però, que algun professorat té cura d’apagar les fotocopiadores quan 
té consciència de ser el darrer en marxar del Departament. 
 
Pel que fa als ordinadors, en general estan oberts durant tota la jornada de treball de l’usuari i 
són apagats quan aquest marxa. 
 
 
5.1.4.9 PROPOSTA D’ACCIONS 
 
�� Campanya d'informació i sensibilització 
�� Manuals de bones pràctiques 
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5.2 L’AIGUA 
 
 
5.2.1 DADES GENERALS SOBRE L’AIGUA AL CAMPUS VALL D’HEBRON 
 
Quan es va inaugurar el CVH el subministrament d’aigua era de mines i dipòsits propis de la 
instal·lació de Llars Mundet gestionats per la Diputació de Barcelona. Actualment el 
subministrament d’aigua potable és d’AGBAR, Aigües de Barcelona. Per la jardineria s’empra 
l’aigua dels pous i del dipòsit. 
 
Les canonades de la xarxa d’abastament d’aigua són de polietilé que tenen una menor 
problemàtica que les de PVC. 
 
El destí final de les aigües residuals és la xarxa de clavegueram. En el recinte del campus no 
hi ha cap pou negre i en cap cas es reutilitzen les aigües residuals. 
 
Els lavabos estan equipats amb aixetes temporitzadores i la pressió de subministrament és 
regulada (restringida) per aixetes de pas prèvies als serveis. Els sanitaris estan servits per 
fluxometres que no permeten interrompre la descàrrega. 
 
 
5.2.2 ELS CONSUMS D’AIGUA I LA SEVA EVOLUCIÓ 
 
A les taules i gràfics que segueixen hom pot observar com el consum d’aigua s’ha reduït 
substancialment en les darrers anys (pràcticament un 30% de 1997 a 2000). Aquestes dades 
corresponen a l’aigua potable, i no inclouen les de rec que gestiona directament la Diputació. 
 
 

Consum d'Aigua 
Expressat en m3 

  

 Any 1997 Any 1998 Any 1999 Any 2000 
1r Trimestre 4868 5589 4963  
2on Trimestre 7135 5028 4205  
3r Trimestre 5496 7115 4205  
4rt Trimestre 5849 3494 4205  

  

Total 23348 21226 17578 16397 
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5.2.3 EL COST ECONÒMIC 
 
El cost de consum d’aigua potable per l’any 2000 ha estat de 4.170.036 pessetes. 
 
 
5.2.4 EL COMPORTAMENT DELS USUARIS 
 
L’ús de l’aigua com a recurs, no presenta problemes especials en relació al comportament dels 
usuaris, ja que sembla prou moderat.  
 
A nivell d’informació sobre el sistema hidric del CVH, cap persona de les entrevistades te 
coneixement sobre si hi ha detectors de fuites d’aigua. Quan hi ha una avaria o problemes 
relacionats amb l’aigua, 4 dels departament de la Divisió IV avisen a consergeria de la facultat 
mentre que 2 donen l’avís a manteniment. Els de la Divisió V informen a Administració de 
Campus i, aquests a manteniment.. Tots, però, coincideixen en afirmar que les avaries i els 
problemes es solucionen ràpidament, el mateix dia en que es produeixen. 
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5.3 ELS RESIDUS 
 
 
La generació de residus és un dels problemes ambientals més seriosos que té plantejada la 
societat desenvolupada. Les polítiques ambientals en relació als residus, van orientades 
sempre en una triple direcció: la Reducció, la Reutilització i el Reciclatge (les ja tòpiques Tres 
R). 
 
El tema dels residus té una dimensió conceptual important: la consideració de què és i que no 
és residu. El que pot ser residu per uns pot ser un material útil per altres. Per tant la 
intercomunicació pren una rellevància especial. Però també la política de compres que es faci 
des de la Universitat i les seves unitats amb capacitat de gestió. Això afecta especialment la 
reducció i la reutilització, i en menor mesura el reciclatge. 
 
La gestió dels residus en una entitat urbana com és la Universitat de Barcelona i, pel nostre 
cas, el Campus Vall d’Hebron ha d’anar coordinada amb els sistemes de gestió i recollida que 
tingui establerta la ciutat. En el cas de Barcelona, s’ha d’ajustar a les directrius marcades pel 
Pla Metropolità de Gestió de Residus Urbans coordinat des de l’Entitat Metropolitana. En 
aquesta direcció estan avançant les iniciatives preses per l’Administració de Campus.  
 
La UB va realitzar una auditoria de residus l’any 1999, però el Campus Vall d’Hebron no va 
formar part de les mostres territorials considerades, per la qual cosa tenim una mancança de 
coneixement aprofundit en aquest sentit. De tota manera Administració de Campus recull 
sistemàticament dades i informació dels sistemes de recollida que gestiona o supervisa. 
 
Per la seva part, l’OSSMA va generar un manual sobre el tractament dels residus especials, 
que ha estat publicat el 1996 i reeditat revisat i ampliat el 2000 i que marca directrius i 
orientacions d’aquestes fraccions més delicades. Té característica de guia orientativa, però no 
té valor normatiu dins de la Universitat de Barcelona al no haver estat formalment declarat així 
en Junta de Govern. 
 
La informació amb la que treballarem en aquest apartat prové de les dades de les fonts 
esmentades a més de les obtingudes en les entrevistes realitzades amb responsables i 
administratius de les diferents unitats de gestió del Campus. D’aquestes entrevistes n’obtenim 
especialment la informació relativa a les polítiques de compra i dipositació que aplica cada 
unitat, a més dels hàbits de comportament en relació a cada recurs.  
 
Cal recordar que la iniciativa de fer recollida selectiva esta marcat per llei. Actualment està 
implantada la recollida selectiva de paper i cartró, piles, fluorescents, material de reparacions 
que prové dels serveis de manteniment, altres residus especials, olis de restauració i material 
obsolet. No hi ha infrastructures ni servei per recollir envasos, vidre ni orgànica.  
 
En aquest curs s’ha arribat a un acord amb les empreses concessionàries de la recollida 
selectiva del Districte, per fer el desplegament de la recollida selectiva al Campus i que està 
prevista pel curs 2001-2002. De tota manera cal destacar que encara que de forma coordinada 
l’Administració de Campus, Heures i els serveis de la Diputació han fet demandes separades i 
específiques. Seria bo revisar les previsions d’ubicació de punts de recollida en funció de 
criteris funcionals i comportamentals a més d’estimacions tècniques i quantitatives, en 
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col·laboració amb les unitats amb capacitat de decisió i gestió i amb els usuaris potencials, a 
través de la Comissió Ambiental de Campus. 
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5.3.1 EL PAPER I EL CARTRÓ 
 
 
5.3.1.1 CONSIDERACIONS GENERALS 
 
Per les característiques dels ensenyaments que tenen seu al Campus Vall d’Hebron el paper i 
el cartró, però molt especialment el paper, són un dels residus més importants. Ara bé, la 
consideració ambiental del paper no s’exhaureix amb la seva fase de residu sinó que té molt a 
veure amb les polítiques de compra i de selecció del tipus de paper, i amb el comportament 
dels usuaris. El 2000, per encàrrec de la Comissió de Medi Ambient de la UB, l’OSSMA va 
elaborar un manual d’ús del paper que és disponible a la web de la UB. El document té valor 
orientatiu però no normatiu. 
 
Les associacions d’estudiants han empres accions per a tal que es faci un ús racional del 
paper tals com: redactar una circular pel professorat per que optimitzin l’ús del paper en 
l’elaboració dels dossiers (com per exemple, no incloure transparències amb quatre paraules 
que ocupin un sòl full), han mantingut converses amb el responsable de reprografía per que es 
realitzin fotocopies a doble cara, han establert negociacions amb el responsable de l’aula 
informàtica per tal de comptar en les aules paper per a reutilitzar. 
 
Cicle del paper a la UB 
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5.3.1.2 DADES DE RECOLLIDA DE PAPER I CARTRÓ. 1998-2001 
 
 Evolució de la recollida de paper i cartró
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Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Administració de campus 
Any 2001: total de kg recollits fins el mes d’abril 

 
Com hom pot observar a la gràfica, l’evolució de la recollida de paper millora sense realitzar 
campanyes de difusió i sensibilització específiques. No es disposa de la informació del 
percentatge de recollida que suposa sobre el total de paper consumit, donada la dificultat que 
suposa el coneixement de les compres i consums de cada unitat. 
 
 
5.3.1.3 POLÍTICA DE COMPRA 
 
Pràcticament s’adquireix un únic tipus de paper -blanc de 80gr-, i la majoria d’unitats descarten 
l’ús del paper reciclat, al·legant que fa malbé les màquines (alguns serveis de manteniment 
‘amenacen’ amb la pèrdua de la garantia si es fa servir paper reciclat en fotocopiadores i 
impressores). 
 
Una altra raó al·legada per la no compra de paper reciclat és la manca d’ús per part del 
professorat.  
 
Tampoc es valora la possible compra de paper ecològic. 
 
La compra d’altres tipus de paper, es en funció de les necessitats de determinades màquines, 
com el fax, algunes impressores especials o per característiques específiques de la docència i 
recerca del departament, com per exemple el paper fotogràfic. En altres ocasions la 
diversificació dels tipus de paper ve donada per especificitats de l’ensenyament per criteris 
estètics. De tota manera, aquests casos són merament anecdòtics.  
 
En cap cas es valora la compra del paper en funció del tipus de document. 
 
En alguns departaments s’està deixant de comprar paper amb paper amb el logotip de la 
Universitat ja es pot tenir en xarxa i incorporar el logotip directament en els documents. 
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5.3.1.4 COM ES FA LA RECOLLIDA DE PAPER I CARTRÓ 
 
La recollida de paper es fa a través de recipients especials de cartró distribuïts pels 
departaments, aules i passadissos del Campus. Ara bé, la dotació i la ubicació varia molt entre 
edificis i centres 
 
Mentre als centres de la Divisió IV disposen d’un recipient a cada despatx, a cada aula, als 
passadissos i als halls, als edificis de la Divisió V són molt més escassos. Hi acostuma a haver 
1 o 2 recipients per Departament i per pis de l’aulari. Una ubicació freqüent és al costat de la 
fotocopiadora. 
 
Els recipient de cartró reciclat tenen una bossa de plàstic per facilitar la retirada del paper 
recollit. Fins a inicis del 2001 les bosses eren de color negre, com les de les papereres 
generals o del rebuig. Dins del 2001 s’han substituït per bosses blaves, per diferenciar-los de 
la recollida general de residus. 
 
Les caixes i els cartrons voluminosos són dipositats a les portes dels despatxos i en alguns 
casos als vestíbuls dels departaments. 
 
Les revistes i publicacions de distribució gratuïta, els BOES i DOGS (quan passen 5 anys) 
consergeria ho prepara i Administració de Campus ho retira. Les cartelleres dels passadissos 
es buiden un cop per setmana i el paper es diposita als contenidors específics, aquesta tasca 
la realitza també el personal de consergeria. 
 
El buidatge dels recipients de recollida de paper i la recollida del cartró és responsabilitat del 
servei de neteja dels edificis, l’empresa RENET. El contracte contempla que el personal de 
neteja recollirà el paper i cartró dels edificis del Campus Vall d’Hebron i el dipositarà en els 
magatzems habilitat per aquest ús. Es compta amb dos magatzems un a l’edifici de Llevant i 
l’altre a l’edifici de Migdia. 
 
L’empresa FAMAREC s’encarrega quinzenalment de retirar el paper i cartró dipositat al 
magatzem pel seu posterior reciclatge. Per l’any 2000, el cost d’aquest servei és de 256.800 
pessetes anuals, que representa 20.000 pessetes més IVA mensuals, per l’any 2001 el cost 
del servei augmenta a 35.000 pessetes mensuals més IVA. Pel Curs 2001 – 2002 el cost del 
servei és 37.985 pessetes. 
 
 
5.3.1.5 COMPORTAMENT, INFORMACIÓ I VALORACIÓ DELS USUARIS 
 
La recuperació i l’aprofitament del paper es realitza a través dels contenidors i la reutilització.  
 
La reutilització es fa de dos nivells diferents: com a política de departament i a iniciativa 
personal, més o menys estesa. 
 
Els usos secundaris que se li dóna al paper, són: per blocs de notes, llibretes, fax, imprimir 
documents en borrador, per prendre notes a les reunions, etc. 
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Dos departaments de la Divisió de Ciències de l’Educació, recuperen els materials 
complementaris dels treballs de l’alumnat: el plàstic, el  canutillo i el cartó, que es reutilitzen per 
enquadernar nous materials que genera el professorat del propi departament. 
 
Les consergeries d’alguns centres ofereixen servei de recollida i destrucció de treballs i 
exàmens. Es fa un cop a l’any, es comunica al professorat i el que té interès el sol·licita. Les 
restes triturades es dipositen als recipients de recollida de paper. 
 
S’ha valorat el coneixement que tenen els entrevistats sobre d’on sorgeix la iniciativa de recollir 
selectivament. Els resultats mostren que no hi ha consens. Apareixen com a impulsors: els 
departaments, la facultat, l’administració campus, les empreses proveïdores o bé es declara 
que es desconeix. 
 
Els Administratius entrevistats consideren, que la col·laboració és correcte i no provoca 
molèsties. En alguns casos –en especial els departaments de la Divisió V- s’incideix en que els 
contenidors haurien d’estar més a prop, ja que sinó per comoditat els papers es llencen a la 
paperera que està al costat de la taula amb la resta de la brossa.  
 
A les unitats de consergeria, les persones entrevistades consideren que el comportament 
envers la separació del paper, és acceptable i no provoca molèsties.  
 
Pel que fa als estudiants, la col·laboració és irregular. Els estudiants més sensibilitzats han fet 
suggeriments concrets per millorar l’ús del paper: reduir el nombre de dossiers produïts pels 
professors, evitar les còpies de transparències amb quatre paraules en lletra grossa, exigir 
fotocòpies a dues cares, etc. 
 
Diversos col·lectius han coincidit en assenyalar la mala ubicació dels recipients de recollida de 
paper que estan propers a fotocopiadores i tenen màquines de vending al costat. 
Freqüentment la seva ubicació (i a vegades la manca d’un recipient per recollir envasos) fan 
que els gots de plàstic amb restes de begudes i altres residus vagin al recipient del paper, 
cosa que pot malmetre la reutilització del paper recollit. 
 
Es desconeix i, també, hi ha desconfiança respecte que es realitzi realment la separació del 
paper. En general, es té la percepció, de que aquest tipus de recollida no funciona 
correctament, i que finalment el paper es diposita amb la resta de la brossa que es genera en 
el Campus. Aquesta va ser la raó que va portar a canviar el color de les bosses del paper (ara 
són blaves), per tal de fer visible que el sistema de recollida selectiva funciona. 
 
Respecte qui l’efectua la recollida tothom coincideix en que la realitza el servei de neteja. En 
canvi, hi ha manca clara d’informació respecte la freqüència de recollida (diària, setmanal o 
contenidor ple) i la gestió que se’n fa d’aquesta fracció de residus. Algunes de les persones 
entrevistades saben que la recollida d’aquesta fracció de residus va dels departaments a un 
magatzem ubicat en el campus. En tots els casos, però, es desconeix el destí final. 
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5.3.1.5 PROPOSTES D’ACCIÓ 
 
�� Millorar la dotació d’infrastructures per a la recollida de paper, que ha d’estar 

necessàriament complementada amb els recipients per les altres fraccions. 
 
�� Estudiar acuradament la ubicació dels punts de recollida, per facilitar el comportament 

desitjat i evitar la presència d’impropis. 
 
�� Editar guies sincrètiques sobre l’ús del paper i sobre quin tipus de paper es més idoni per 

cada cas. 
 
�� Sensibilitzar sobre hàbits a evitar i comportaments més ambientalment idonis en l’ús del 

paper. 
 
�� Establir un model estàndard de presentació de treballs i documents introduint que fomentin 

l’ús racional del paper, com per exemple, realitzar la impressió dels treballs a doble cara. 
 
�� Establir límit en el nombre de revistes universitàries i fulletons de propaganda que es 

dipositen en les entrades de les facultats, en funció de la demanda. 
 
 
5.3.2 ALTRES RESIDUS 
 
Actualment en el Campus Vall de’Hebron no es fa cap de les següents recollides selectives: el 
vidre, el metall i les llaunes, els envasos i els plàstics i la matèria orgànica. 
 
Durant aquest curs s’ha realitzat l’estudi per efectuar el desplegament de la recollida selectiva 
al Campus Vall d’Hebron, amb aquest objectiu Administració de Campus i ha treballat 
conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Es preveu que en el proper curs el Campus Vall d’Hebron disposarà de la infrastructura 
necessària i es podrà realitzar la recollida selectiva de totes les fraccions dels residus. 
 
 
5.3.3 LES PILES 
 
4.3.3.1 CONSIDERACIONS GENERALS 
 
Per les característiques dels ensenyaments ubicats en el Campus Vall d’Hebron, si revisem la 
quantitat de piles que genera cadascuna de les unitats podríem considerar que aquesta no és 
significativa, però, cal fer dues consideracions. 
 
Primer, si considerem el Campus en la seva totalitat es genera una quantitat de residus que no 
és despreciable. Segon, les piles són un residu especial i sinó és tractat correctament té un fort 
impacte en el medi. 
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Cicle de les piles a la Universitat de Barcelona 
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5.3.3.2 DADES DE RECOLLID
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5.3.3.3. POLÍTICA DE COMPRA 
 
La compra de piles es fa en funció de les necessitats de cada unitat, cada departament utilitza 
poc aquest material, però, globalment la generació d’aquesta fracció de residus és important. 
 
 
5.3.3.4. COM ES FA LA RECOLLIDA DE LES PILES 
 
L’ empresa RENET efectua la recollida de les piles, hi ha contenidors específics per a la 
recollida als edificis de Ponent, Llevant i annex de Calderes. Les piles s’emmagatzemen a 
l’edifici de Llevant (planta –1) en un contenidor especial per aquest ús, de la campanya apila a 
part de la Generalitat de Catalunya (indueix a recollir només piles de mercuri, però, no de les 
altres). Quan el contenidor és ple l’Administració del Campus es posa en contacte amb la 
Junta de Residus i s’efectua gratuïtament la recollida. 
 
On es recullen més quantitat de piles és al contenidor de la Biblioteca a l’edifici de Llevant 
(probablement provisionats dels walkmans dels estudiants). 
 
Pel que fa a la recollida de piles a la Divisió IV es fa a dos nivells: de facultat i de 
departaments. Però, només dos departaments compten amb un punt de recollida a la 
secretaria Administrativa, com iniciativa pròpia. 
 
En la Divisió V en 6 dels 8 departaments no és fa separació de piles, tot i que no descarten 
que es faci a nivell individual, però no és una política assumida per tot el departament. Un 
comentari bastant genèric és que s’utilitzen molt poques piles en el departament. En un 
departament d’aquesta Divisió utilitzen piles recarregables. 
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5.3.3.5. COMPORTAMENT, INFORMACIÓ I VALORACIÓ DELS USUARIS 
 
La col·laboració en la recollida de les piles es valora intuïtivament com positiva, però, no hi ha 
un coneixement real de la situació, en tots els casos es considera que no provoca molèsties. 
 
El personal que treballa a consergeria, compta amb informació precisa sobre la recollida de 
piles, ho fa el servei de neteja, retira les piles quan els contenidors estan plens, posteriorment 
les piles es reciclen. La gestió del servei la fa administració de Campus. 
 
Qui fa la recollida de les piles, la freqüència de recollida i el destí final es desconeix. La 
iniciativa de la recollida de les piles “s’atribueix” a Administració de campus. 
 
 
5.3.3.6 PROPOSTA D’ACCIONS 
 
�� Millorar les infrastructures per a la recollida de les piles, augmentar el nombre de 

contenidors. 
 
�� Estudiar la ubicació dels contenidors de piles, la solució òptima seria comptar amb 

contenidors a les secretaries, aules d’informàtica, espai on estan ubicades les 
fotocopiadores dels departaments o a prop de les aules (s’hauria d’estudiar el que és més 
convenient per a cada unitat). 

 
�� Lligada a la proposta anterior, acordar amb el servei de neteja que es faci càrrec de la 

retirada d’aquesta fracció dels residus dels contenidors dels departaments. 
 
�� Sensibilitzar sobre els hàbits, per evitar que les piles es llencin a les papereres amb el 

rebuig, ja que és una fracció de residu molt contaminant. 
 
 
5.3.4 EL TONER 
 
5.3.4.1 CONSIDERACIONS GENERALS 
 
Per la pròpia activitat de la Universitat de Barcelona, els toners són un dels residus que es 
generen amb gran quantitat. Fins avui, no s’han establert els criteris de: compra, recollida i 
tractament. Com veurem més endavant, aquestes criteris els estableix cada unitat 
organitzativa. 
 
Actualment, s’està treballant per centralitzar la recollida de toners, per tenir una aproximació de 
toners generats en l’àmbit del Campus s’elabora un llistat de totes les impressores que hi ha 
en funcionament.  
 
La idea incial per portar endavant la recollida de toners és ubicar un contenidor per la recollida 
del toner prop de les secretaries de cada departament, i que d’aquest passi a un contenidor 
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central per a cada edifici, del qual s’efectuarà la recollida i es portarà a un magatzem. La 
recollida de toner l’efectuarà el servei de neteja. 
 
Per la recollida de toner s’està treballant amb vàries ofertes de diferents empreses. L’empresa 
haurà de subministrar contenidors -gratuïts- per tal de poder efectuar la recollida, i retirar el 
material -toners- utilitzats. Entre les ofertes és compta amb la de l’empresa que ja presta 
aquest servei a la Divisió I i la Divisió II.  
 
Cicle del toner a la Universitat de Barcelona 
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5.3.4.2 DADES DE RECOLLIDA
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5.3.4.3.POLÍTICA DE COMPRA 
 
En general, es descarta l’ús de toner reciclat per que genera molts problemes, -els 
administratius consultats comenten que hi ha deficiències en la tecnologia-. Dels 14 
departaments consultats només un d’aquest compra toner reciclat (per motius econòmics). 
 
5.3.4.4. COM ES FA LA RECOLLIDA DEL TONER 
 
El servei de recollida de toners no es centralitzat cada unitat –departaments, secretaria i 
consergeria- s’ocupa de la gestió del toners que genera. 
 
En la majoria de departaments es separa el toner, les opcions triades són diferents, aquestes 
són: es magatzema al departament i el recull l’empresa proveïdora, els recull administració del 
campus, tot i això hi ha dos departaments de la Divisió V que no separen els toners que 
generen. 
 
En 3 casos, l’empresa proveïdora abona una quantitat de diners per toner recollit. Però, no és 
una pràctica estesa a tots els departaments. 
 
Independentment de qui efectua la recollida dels toners el destí final es desconeix.  
 
El servei de reprografia COPITEC, amb centres als edificis de Ponent, Migdia i Llevant i 13 
màquines d’autoservei, s’encarrega de reciclar els toners. Disposen de contenidors específics 
pels toners de les fotocopiadores, setmanalment l’empresa XEROX recull els toners pel seu 
posterior reciclatge. 
 
L’OTED reculli i emmagatzema els toners de les impressores làser de la Divisió V, i 
posteriorment l’empresa HEWLETT PACKARD els retira per que siguin reciclats. 
 
 
5.3.4.5 COMPORTAMENT, INFORMACIÓ I VALORACIÓ DELS USUARIS 
 
Els Administratius entrevistats consideren, respecte la separació del toner, que la col·laboració 
és correcte i no provoca molèsties. Els Administratius de la Divisió V són més crítics. La meitat 
dels administratius consultats consideren que la col·laboració és insuficient. 
 
 
5.3.4.6 PROPOSTA D’ACCIONS 
 
�� Implantar la recollida centralitzada de toners a tot el Campus Vall d’Hebron. 
 
�� Estudiar la millor ubicació dels punts de recollida de toners. Assegurar que en aquells 

punts on la generació de toners sigui major disposin de la infrastructura necessària, com les 
aules d’informàtica, etc.  
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�� Sensibilitzar, especialment al personal estable com professorat i administratius, sobre l’ús 
racional dels toners, és a dir, adequar la qualitat de la impressió en funció del document. 
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5.3.5 EL MATERIAL INFORMÀTIC 
 
5.3.5.1 CONSIDRACIONS GENERALS 
 
Actualment a nivell de Campus Vall d’Hebron no es compta amb un Programa per a la gestió 
del material informàtic. Una de les primeres accions que s’han empres per a millorar aquest 
aspecte ha estat la següent. 
 
Administració de Campus ha contractat els serveis d’un gestor autoritzat de recollida de 
residus informàtics. L’empresa pot subministrar contenidors per a la recollida dels següents 
materials: 
 
�� Ordinadors CPU complets i components 
�� Perifèrics i accessoris: impressores, monitors, teclats, lectors de CD-ROM, modems, 

SAI,… 
�� Aparells de FAX 
�� Fotocopiadores 
�� Equips de telefonia 
 
 
El cicle del material informàtic a la Universitat de Barcelona 
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5.3.5.2 DADES DE RECOLLIDA DE MATERIAL INFORMÀTIC 
 
Actualment no es fa una recollida centralitza de material informàtic obsolet, ni tampoc està 
inventariat el material informàtic obsolet que hi ha en el magatzem del Campus Vall d’Hebron. 
Encara que no es coneix el nombre exacte, Administració de Campus calcula que avui hi ha 
aproximadament 100 ordinadors donats de baixa. 
 
Tot i això es vol contractar un servei per que efectuí la retirada de material informàtic i el 
tractament posterior el faci un gestor autoritzat. L’únic problema per la retirada d’aquest 
material són les plaques, el format que tenen per pertànyer a la Universitat de Barcelona, que 
s’ha d’eliminar abans de la seva retirada. 
 
 
5.3.5.3 POLÍTICA DE COMPRES 
 
Per la compra de material informàtic els departaments s’acullen a campanyes de renovació 
impulsats per les divisions IV i V. El material informàtic es pot escollir i es prioritzen les 
prestacions. 
 
En la Divisió IV alguns dels ordinadors del PAS són de renting (programa de la Divisió) a la 
Divisió V tots els departaments s’acullen aquesta modalitat de compra. 
 
En general, el material informàtic es canvia de forma escalonada, cada any s’adquireixen tres 
o quatre ordinadors en funció del pressupost i la demanda de cada departament. 
 
 
5.3.5.4 COM ES FA LA RECOLLIDA DEL MATERIAL INFORMÀTIC 
 
El material informàtic obsolet el recull consergeria, Administració de Campus o la OTED i es 
porta al magatzem. En alguns casos es queda en el mateix departament per donar-li altres 
usos –per becaris i col·laboradors del Departament, per la pròpia Facultat, l’Associació 
d’estudiants).  
 
Pels departaments és difícil fer donacions, hi ha molta burocràcia, hi ha dues experiències de 
donacions a Instituts d’ensenyament de primària de Barcelona i una a països del tercer món, 
però, hi ha moltes dificultat per tal de realitzar aquestes cessions, per tant, és una opció que es 
descarta pel futur. 
 
No hi ha una gestió clara del material informàtic obsolet, es emmagatzema al campus però es 
desconeix el destí final. 
 
 
5.3.5.5 COMPORTAMENT, INFORMACIÓ I VALORACIÓ DELS USUARIS 
 
Quan es va inaugurar el Campus, la majoria de departaments comptaven amb una xarxa 
intranet equipades amb una impressora de xarxa, cada cop és menys comú el funcionament 
de les impressores en xarxa degut a problemes de saturació (cues d’impressió), manteniment, 
i mal ús dels professors per desconeixement del funcionament, la tendència és que cada 
professor compte amb una impressora per l’ús individual. 
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5.3.5.6 PROPOSTA D’ACCIONS 
 
�� Comptar amb un sistema àgil per inventariar el material informàtic obsolet que hi ha al 

Campus Vall d’Hebron, actual i futur. 
 
�� Potenciar la reutilització del material informàtic, en el mateix Campus i en l’àmbit de la 

Universitat de Barcelona. 
 
�� Comptar amb fórmules per poder realitzar de forma senzilla donacions de material 

informàtic a altres institucions, entitats, associacions, fundacions. cooperatives, etc. 
 
 
5.3.6 EL MOBILIARI 
 
5.3.6.1 CONSIDERACIONS GENERALS 
 
Respecte a la gestió del mobiliari obsolet en el Campus Vall d’Hebron hi ha una dada que cal 
destacar i que és un condicionant clau, el Campus Vall d’Hebron es va inaugurar durant el curs 
94-95 i es va comprar el mobiliari nou, per tant, fins avui no es fan necessaris grans canvis de 
mobiliari. 
 
A principis d’aquest curs s’ha posat en funcionament una Web per promoure l’intercanvi 
(impulsada des de patrimoni) en l’àmbit de la Universitat de Barcelona. 
 
 
Cicle del mobiliari a la Universitat de Barcelona 
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5.3.6.2 DADES DE RECOLLIDA DE MOBLES 
 
No es disposa de dades de mobiliari obsolet que hi ha en el magatzem del teatre del Campus 
Vall d’Hebron. 
 
 
5.3.6.3 POLÍTICA DE COMPRES 
 
El mobiliari es pot escollir en funció de les necessitats, es compra mobiliari funcional i que 
segueixi una mateixa línia estètica, en cap cas es compra mobiliari de segona mà. 
 
Gairebé tots els departaments reutilitzen mobiliari magatzemat en el Campus. 
 
La Divisió V, el departament de didàctica d’expressió visual i plàstica intenta comprar material, 
eines pels tallers, de segona mà, però, és difícil per que s’ha de comprar a particulars i 
comporta molts problemes, és una pràctica que es descarta. 
 
Fa poc temps que funciona una WEB de patrimoni, creada per aquest fi, l’intercanvi, en algun 
cas que s’ha consultat no s’ha trobat el material adequat. 
 
 
5.3.6.4 COM ES FA LA RECOLLIDA DE MOBLES 
 
La retirada de mobiliari es fa des de consergeria, i posteriorment es magatzema al campus, no 
hi ha un llistat exhaustiu del material que hi ha al magatzem del teatre. 
 
El destí final del mobiliari es el magatzem del campus, però, es desconeix el pas següent. 
 
Es disposa d’un servei, permet reparar el mobiliari i adaptar el mobiliari del magatzem per nous 
usos. 
 
S’hauran de buscar noves alternatives ja que magatzem desapareix per les obres que es 
realitzaran a l’edifici del teatre. S’estudia la possibilitat de portar el mobiliari vell al punt verd. 
Administració del campus és el  responsable de la gestió.  
 
 
5.3.6.5 PROPOSTA D’ACCIONS 
 
�� Potenciar l’ús de la Web de Patrimoni d’intercanvi, tant per ofertar com per fer demandes 

de materials. 
 
�� Facilitar la compra materials de segona ma, si s’escau, com per exemple, la compra 

d’eines per els taller d’arts plàstiques. 
 
�� Controlar que tot el mobiliari emmagatzemat que és inservible es dipositi en el punt verd, 

molt proper al Campus Vall d’Hebron. 
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5.3.7 ELS TUBS FLUORESCENTS 
 
 
5.3.7.1 CONSIDERACIONS GENERALS 
 
És important considerar la generació d’aquest tipus de residus ja que es tracta d’un residu 
especial hi ha de ser tractat. És possible que puntualment no sigui un residu que es generi en 
grans quantitats, però, pel seu funcionament els fluorescents van perdent lluminositat i per tant 
els col·locats en un mateix moment del temps hauran de ser canviats alhora produint-se una 
major quantitat. 
 
El cicle dels tubs fluorescents a la Universitat de Barcelona 
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5.3.7.2 DADES DE RECOLLIDA DELS TUBS FLUORESCENTS 
 
Durant el curs 2000-2001 s’han retirat 700 fluorescents del magatzem, la recollida l’efectua 
PROCES -gestor autoritzat- per fer-ne el posterior tractament. 
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Des de el mes d’octubre del 2000 és recullen les bombetes dels ascensor i s’emmagatzemen. 
 
5.3.7.3 COM ES FA LA RECOLLIDA DELS TUBS FLUORESCENTS 
 
La recollida de tubs fluorescent, en la Divisió IV la realitza el servei de manteniment, privi avis 
a consergeria de la facultat. En canvi, en la V és més freqüent donar l’avís a Administració de 
Campus, i aquest avisen a manteniment. El personal desconeix que fan amb els fluorescents 
que es retiren. 
 
L’empresa concessionària pel manteniment de les instal·lacions, AGEFRED, s’encarrega, 
també, de la recollida i emmagatzematge i PROCES els retiren per que rebin el tractament 
adequat. 
 
L’empresa de manteniment retira els fluorescents i els emmagatzema a l’edifici de Llevant 
(planta –1) en contenidors habilitats per aquest ús.  
 
 
5.3.7.4 PROPOSTA D’ACCIONS 
 
�� Comptar amb uns sistema de recollida d’informació, per tal de conèixer quins són els tubs 

fluorescents que es van reemplaçant, quina és la ubicació i la data en que ha estat 
substituïts. 

 
 
5.3.8 ALTRES RESIDUS ESPECIALS 
 
5.3.8.1 ELS OLIS 
 
Els olis procedents del Bar- Restaurant GRUP SOTERES s’emmagatzemen en contenidors 
especials i l’empresa GARCIA CARRILLO HNOS. n’efectua la recollida per la seva posterior 
recuperació. L’any 1999 es van recuperar un total de 570 kg. 
 
Els olis procedents de l’empresa de manteniment dels 14 ascensors (ERSCE) aquest és 
recollit en bidons a través de l’empresa CATOR, i recullen, també, els draps amb restes d’oli 
utilitzat per fer el manteniment dels ascensors. 
 
 
5.3.8.2 ELS RESIDUS ESPECIALS DELS LABORATORIS 
 
Pel que fa als residus especials identificats a diverses unitats del Campus Vall d’Hebron 
(laboratoris docents, estabulari i laboratoris de drogodependència de la facultat de Psicologia i 
laboratoris del departament de Ciències experimentals i Matemàtiques de la Facultat de 
Formació de Professorat) s’ha realitzat una primera retirada de productes i posteriorment s’ha 
elaborat un estudi de necessitats pel correcte tractament i retirada dels productes. 
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Com a resultat de l’estudi s’ha contractat una empresa gestora de residus (RENTOKIL) per a la 
seva retirada periòdica. Aquest contracte és provisional fins a la detecció real de les unitats 
afectades. 
 
Manca informació i formació sobre com ha de ser la gestió d’aquest residus al personal tècnic 

de cadascuna d’aquestes unitats. La informació s’està preparant actualment. 
 
5.3.8.3 ELS ANIMALS MORTS 
 
L’estabulari i els laboratoris docents de l’edifici de Ponent (facultat de Psicologia) utilitzen 
animals, bàsicament rates, cobaies i ratolins, per a la seva activitat docent i investigadora. 
 
Els animals morts estan guardats en l’estabulari en un congelador, fins que són retirats i 
posteriorment incinerats. Del servei se’n encarrega PARCS I JARDINS. 
 
En general, és retiren els animals morts dos cops l’any, el cost del servei és d’aproximadament 
de 20.000 pessetes anuals, la quantitat varia depenent del nombre d’animals que s’han de 
retirar. 
 
L’any 1999 es van retirar 465 rates i cobaies i 115 ratolins, l’any 2000 es varen retirar 298 rates 
i cobaies i 123 ratolins, i l’any 2001 fins el mes de març, s’havien retirat 259 rates i cobaies i 20 
ratolins. 
 
S’està reorganitzant la ubicació i nombre de contenidors que hi ha als laboratoris per ajustar 
les necessitats en funció dels residus que es generen. 
 
 
5.3.8.4 EL FORMOL 
 
Els laboratoris docents de la facultat de Psicologia utilitzen formol en els laboratoris docents 
per a la conservació de cervells, que s’utilitzen per la realització de les pràctiques docents. 
 
Actualment són emmagatzemats en contenidors per a líquids, els retira l’empresa RENTOKIL, 
per que posteriorment siguin tractats. 
 
 
5.3.8.5 ELS RESIDUS SANITARIS 
 
Aquest residus provenen dels serveis mèdics del Campus, dels laboratoris docents, de la 
Unitat de drogodependència i de l’estabulari de la facultat de Psicologia. 
 
Els residus sanitaris estan emmagatzemats en contenidors específics que són retirats 
periòdicament per l’empresa RENTOKIL. 
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5.3.8.6 ELS MEDICAMENTS 
 
Els serveis mèdics retornen a la Mútua General els medicaments que no han estat utilitzats o 
caducats. 
 
 
5.3.8.7 ELS RESIDUS DE LABORATORIS FOTOGRÀFICS 
 
S’han iniciat contactes per tal de detectar quins són els residus (i en especial els líquids) 
generats en els laboratoris fotogràfics de les diferents unitats del Campus Vall d’Hebron. En 
aquest moment s’està procedint a la identificació dels productes: reveladors, fixador, 
estabilitzadors, dissolvents, etc. 
 
5.3.8.8 ELS RESIDUS DELS TALLERS D’ARTS PLÀSTIQUES 
 
Actualment no s’està realitzant cap tipus de recollida específica dels residus generats en els 
tallers d’arts plàstiques; ni dels residus líquids com dissolvents, vernissos, pintures, esmalts, o 
resines, la majoria d’ells residus especials; ni dels sòlids. 
 
 
5.3.8.9 ALTRES 
 
Altres residus especials com la pintura, dissolvents, vernissos són retirats i tractats per 
l’empresa de pintures PEREZ que habitualment s’encarrega de la pintura dels edificis al 
Campus Vall d’Hebron. 
 
Les restes de runes generades per obres menors són retirats per empreses de construcció. En 
el Campus Vall d’Hebron normalment és l’empresa COMAGO la que realitza aquest servei. 
 
 
5.3.8.10 PROPSTES D’ACCIÓ 
 
�� Inventariar els residus que es generen en els laboratoris fotogràfics i en els tallers d’arts 

plàstiques. I posteriorment implantar les recollides necessàries dels residus especials que 
es generen. 

 
 
5.3.9 CONSIDERACIONS GENERALS 
 
�� Establir criteris i directrius ambientals i de comerç just (si s'escau) per la política de 

compres de la Universitat de Barcelona. No es proposa centralitzar serveis sinó donar 
criteris per orientar l'elecció de cada unitat de gestió. 

 
�� Sistematizar la informació per conèixer la quantitat de residus produïts en el Campus Vall 

d’Hebron, tant per a les unitats organitzatives pròpies de la Universitat de Barcelona com 
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pels serveis que és tenen en concessió , i molt especialment el bar – restaurant i el servei 
de reprografia. 

 
�� Fomentar la participació en la recollida de residus dels diferents col·lectius que cohabiten 

en el Campus Vall d’Hebron (tenint en compte que el proper curs es disposarà de la 
infrastructura necessària per a realitzar la recollida selectiva). 

 
�� Promoure les actuacions coordinades per aconseguir que la recollida selectiva dels residus 

sigui efectiva. 
 
�� Establir objectius de reciclatge acotats en el temps, que facilitarà les accions conjuntes, i 

permetrà avaluar la seva consecució. 
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6. L’ACCESSIBILITAT, EL TRANSPORT I L’APARCAMENT 
 
En aquest apartat es fa una aproximació diagnostica a diferents aspectes que constitueixen la 
mobilitat en el campus. L’accessibilitat i el que s’ha dit disseny per tothom formen part 
substantiva de la qualitat ambiental. Les possibilitats de desplaçar-se de manera còmode i 
eficient, és un repte que requereix de les infrastructures necessàries i adequades per afavorir 
els hàbits de mobilitat desitjats. Alhora, els recursos que ens permeten aquesta mobilitat han 
de ser sostenibles i per tant ambientalment poc agressius a l’ensems que econòmicament 
suportables. 
 
Com veurem, hi ha una sèrie de problemes vinculats a la saturació d’aparcaments i a la 
dificultat d’accedir al campus en transport públic, que no tenen altra solució ambientalment 
correcte que l’aposta decidida pel transport públic, sense que això suposi incrementar 
molèsties en els desplaçaments ni un dispendi de temps substancialment més gran. La 
propera arribada del metro fins a l’entrada del recinte és una indubtable millora, però que no 
exhaureix les accions a fer. Ara bé, constitueix l’oportunitat de replantejar en profunditat els 
sistemes d’accés al campus. L’accessibilitat, el transport públic urbà i intern, i l’aparcament, 
seran els eixos d’aquest apartat. 
 
 
6.1 L’ACCESSIBILITAT 
 
En aquest apartat, ens centrarem en els elements dificultadors o les barreres arquitectòniques 
que impedeixen que una part de la comunitat universitària amb mobilitat reduïda pugui accedir 
o es pugui moure per les instal·lacions de la universitat amb un nivell de comoditat raonable. 
 
Per tal de recollir la informació d’aquest apartat s’han realitzat un seguit d’entrevistes a 
informants claus que aporten dades rellevants dels aspectes relacionats amb l’accessibilitat, tal 
com: l’Administració de Campus, persones afectades per que tenen una mobilitat reduïda, 
personal d’administració i serveis que treballen als diferents edificis del Campus Vall d’Hebron. 
 
Administració de Campus, en l’interior dels edificis tenen detectats dos punts negres 
 
�� La segona planta del teatre no és accessible 
�� L’edifici de Calderes. 
 
En l’exterior del recinte del campus hi ha molts problemes, a causa dels grans desnivells. Les 
escales resulten un obstacle i les voreres no són prou amples a més de tenir una forta 
pendent. Darrerament s’han ampliat les voreres fins la primera rotonda. 
 
Hem detectat altres deficiències pel que fa a l’accessibilitat a partir de les entrevistes a 
persones amb mobilitat reduïda, aquestes són: 
 
�� A l’edifici de Ponent el pas del vagó 1 al vago 2 és el que resulta més problemàtic i lent. Hi 

ha una solució d’urgència que pot ser fàcil, encara que no suficient: canviar els graons (n’hi 
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ha dos) d’una part de l’escala per rampes a la porta d’entrada del vagó 2, darrera de la 
parada de l’autobús. La solució més òptima, però, seria substituir els dos ascensors 
independents que hi ha per accedir al vagó 1 i vagó 2, que comparteixen un mateix caixó 
en el punt d’unió dels dos edificis, per un sol ascensor que es pogués aturar a totes les 
entreplantes. 

 
�� Les portes dels lavabos adaptats per persones discapacitades normalment estan tancats -

excepte el que està ubicat en el pati de l’edifici de Llevant- , per tant, s’ha de demanar la 
clau a la consergeria de la facultat cada vegada que s’ha d’utilitzar. 

 
�� La normativa d’accessibilitat contempla que els poms de les portes no han de ser mai 

només accionables per rotació (els poms rodons que tenim) sinó que han de ser 
accionables per pressió (maneta o botó de pressió superior en els poms rodons). 

 
�� Depenent del tipus de lesió és difícil també accedir alguns edificis per l’excessiu pes de les 

portes de vidre. 
 
�� Els autobusos llançadores que arriben al campus no estan adaptats, per tant, l’única forma 

d’accedir és mitjançant el vehicle privat. 
 
De les entrevistes realitzades al personal d’administració i serveis podem extreure els 
següents punts: 
 
�� Les portes d’entrada als diferents edificis són molt pesades. 
 
�� En l’edifici de Llevant per a tenir accés a totes les plantes és necessària una targeta per 

poder accedir a l’ascensor de la biblioteca. 
 
�� Esmenten, també, que l’accessibilitat en els espai exteriors és complicada pels grans 

desnivells que hi ha. 
 
Tots els edificis tenen rotulades places d’aparcament per a minsusvàlids, hi ha dues places a 
l’edifici de Ponent, dues a Llevant, tres a Migdia i dues places al Palau de les Heures que no 
estan rotulades però si es reserven tant per persones amb mobilitat reduïda com per VIPS. 
Fins avui, no es compta amb cap Pla d’Actuació Integral per a resoldre els problemes 
d’accessibilitat que hi ha en el Campus Vall d’Hebron, ni es preveu l’aplicació de cap mesures 
correctora concreta per tal de corregir aquest tipus de disfuncions. 
 
 
6.1.1 PROPOSTES D’ACTUACIÓ 
 
�� Revisar l’acompliment de la normativa d’accessibilitat per tothom, que marca el màxim 

admès de les pendents de les rampes, el tamany del lavabos per persones discapacitades, 
com ha de ser les manetes de les portes, entre altres aspectes. 

�� Detectar punts negres per la mobilitat i contrastar-los amb els ja detectats, per tal de donar-
los-hi una solució a curt o mig termini. 
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�� Donat que el metro i els autobusos de la xarxa pública són en part, però seran accessibles 
a mig termini, garantir un transport intern adaptat. 

 
6.2 El TRANSPORT 
 
En aquest apartat aportem informació sobre els següents aspectes relacionats amb el 
transport: 
 
�� L’oferta de transport públic que hi ha a la ciutat de Barcelona per accedir al Campus Vall 

d’Hebron 
 
�� El transport intern del Campus 
 
�� Dades facilitades per Administració de Campus referents al total d’usuaris i viatges. Dades 

referents a un estudi realitzat per l’Instituto Dym sobre l’ús del transport intern en el 
Campus. 

 
 
6.2.1 L’OFERTA DE TRANSPORT PÚBLIC 
 
La línia 3 del metro té parada a Montbau (que enllaça amb el transport intern del Campus). El 
proper curs 2001-2002 entrarà en funcionament l’estació de Mundet, ubicada just davant de la 
porta d’entrada al recinte del Campus Vall d’Hebron. El metro permetrà una bona connectivitat 
directe a través de la línia 3 i els enllaços que possibilita tant amb la resta de línies 
metropolitanes com amb FGC i de RENFE. Però queden algunes zones ‘fosques’, que 
curiosament són les relativament més properes (algunes zones d’Horta, Guinardó, Eixample, 
Front marítim, de les parts altes de la ciutat, etc). L’estructura centralitzada de la xarxa 
metropolitana resulta dissuassoria per les distàncies curtes no directes, per les voltes que 
obliga i els llargs passadissos d’enllaç. La complementació amb el servei d’autobusos és 
imprescindible. 
 
Prop de l’entrada principal del recinte hi ha parades de les següents línies d’autobús: 
 
27 Pl. Espanya-Canyelles, per Macià, Diagonal centre, perifèria de Gràcia i  S. Gervasi, 

Vallcarca i Ronda 
 
60 Glòries-Z. Universitària de Pedralbes per Gran Via i Rondade Dalt 73   Baró de Viver-Pl 

Bonanova per Sagrera, Nou Barris, Ronda de Dalt i Pg. Bonanova 
 
76 Sant Genís-Ciutat Meridiana, per Vall d’Hebron, Valldaura, Via Julia i Trinitat Nova 
 
85 Tajo-Pl. Bonanova, des de Metro d’Horta, Campoamor, Ronda, FGC Av.Tibidabo  
 
173 Torras i Bages-Vall d’Hebron, per S.Andreu, Nou Barris i Ronda de Dalt 
 
A7 Pl. Lesseps-Cerdanyola, per Pl. Molina, Balmes, Av. Tibidabo, Ronda, Collcerola 
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B19 Badalona (H.Can Ruti)-H.Vall d’Hebron, per Badalona centre, Pont de S. Coloma i 
Ronda 

 
N4 Carmel-Velodrom, per Maragall, Catalunya, Gràcia, A.C.Comin, Ronda de Dalt 

(quasi-circumval·lació) Nocturn caps de setmana i festius. 
 

A una distància propera, però excessiva, donada l’orografia de la zona i les barreres funcionals 
i psicològiques de l’estructura viària, queden: 
 
10 Pg. Marítim-Montbau, per Vila Olímpica, dreta de l’Eixample, Alfons X, Tunel de la Rovira 
 
45 Pg. Marítim-Horta, per Laietana, Urquinaona, R. De Lluria, Industria, Maragall, Pl Eivissa i 

Campoamor/Av de l’Estatut (a l’inici del nus del Velodrom-Ctra d’Horta/Cerdanyola). 
 
 
6.2.2 EL TRANSPORT INTERN DEL CAMPUS VALL D’HEBRON 
 
La Universitat té contractat a Transports Ciutat Comptal, un servei d’autobusos (disposa de 5 
vehicles) que uneix el Metro de Montbau, els serveis de transport públic de la Ronda i les 
zones properes d’aparcament públic amb l’interior del Campus Vall d’Hebron a través d’un 
recorregut amb diferents parades.  
 
Els horaris de transport intern del Campus són diferents segona l’hora del dia i el calendari 
escolar. En períodes lectius, té sortides des Montbau des de les 7:30 del matí fins les 10:00 
cada quatre minuts; de les 10:00 fins les 13:00 cada deu minuts; de la 13:00 fins les 16:30 
cada set minuts i de les 16:30 fins les 22:00 hores cada deu minuts. Els dies no lectius els 
autobusos circulen amb menor freqüència, de les 7:30 fins les 21:10 hores cada vint minuts. 
Els dissabtes i festius no circula cap autobús excepte si hi ha exàmens o activitats especials.  
La circulació d’autobusos en sentit contrari, és a dir des de la parada de Ponent fins el metro 
de Montbau, la freqüència de pas és la mateixa i l’horari varia en una diferencia de 10 minuts. 
 
La durada del trajecte varia segons el sentit Metro-Campus o Campus-Metro. El recollegut 
ascendent es pot fer en 10 minuts, però segons la saturació de tràfic de la Ronda el temps 
promig s’acosta als 15-20 min. I a vegades més. En sentit descendent, la durada és d’entre 5 i 
7 min. Sense grans variacions. 
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Dades de viatges i usuaris  
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Font: Administració de Campus. Dades del curs 1999-2000. 
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Font: Administració de Campus. Dades del curs 1999-2000. 
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Dades d’ús. Estudi Institut Dym 
 
A continuació presentem una síntesi de les dades de l’estudi sobre l’ús del transport intern en 
el Campus, realitzat per l’empresa Instituto Dym durant l’any 2000 els dies 25 i 30 de maig  
 
 
 Dijous 25 de maig Dimarts 30 de maig 
 Total persones 

trajecte Montbau 
– Ponent 

Total persones 
trajecte Ponent -
Montbau 

Total persones 
trajecte Montbau 
- Ponent 

Total persones 
trajecte Ponent -
Montbau 

     

Autobús 1 1360 1343 1173 1210 
Autobús 2 798 635 678 545 
Autobús 3 537 301 660 542 
Autobús 4 641 302 529 276 
Autobús 5 566 173 480 275 
Total  3893 2754 3520 2848 
 
L’autobús 1 circula des de les 7:30 del matí fins les 22:00 hores amb una freqüència de pas de 30 minuts 
L’autobús 2 circula de 7:30 a 10:00 del matí i de 16:00 hores fins les 22:00 amb una freqüència de pas de 30 minuts 
L’autobús 3 circula des de 7:40 fins les 15:30 hores amb una freqüència de pas de 25 minuts 
L’autobús 4 circula des de les 7:45 fins les 9:40 i de les 13:16 fins les 16:25 hores amb una freqüència de pas de 25 minuts 
L’autobús 5 circula des de les 7:50 fins les 9:55 i de les 13:22 fins les 6:10 hores amb una freqüència de pas de 25 minuts 
 
Aquest estudi aporta, també, una altre dada que considerem important, les hores de sortida 
teòriques i reals dels 5 autobusos, i en la major part dels viatges aquestes coincideixen, pel dia 
25 de maig el major desfase entre hora real i teòrica és de 4 minuts i només passa en una 
ocasió. Pel dia 30 el major desajust que es dóna és de 18 minuts en una ocasió, i de 10 minuts 
en 3 ocasions, la resta de retards oscil·len entre 3 i 5 minuts. 
 
 
6.3 L’APARCAMENT 
 
L’accés en vehicle privat al Campus Vall d’Hebron està restringit a personal autoritzat. El 
personal autoritzat i acreditat acostuma a ser professorat, PAS i laboral, becaris de llarga 
durada (habitualment de tercer cicle). Els estudiants tenen restringit l’accés, llevat dels que fan 
cursos de formació continuada a Les Heures, que se’ls dota d’una acreditació especial 
temporal. Els estudiants de primer, segon i tercer cicle han d’utilitzar l’aparcament del 
Velodrom. 
 
De tota manera, l’accés del personal de la Diputació, de les visites al personal de la UB i de 
proveïdors i serveis, fa complicat el control d’accés. D’altra banda, s’ha detectat l'existència de 
falsificacions d’acreditacions d’entrada. Tot plegat, dificulta l’eficiència del control d’accés i 
facilita la saturació de les possibilitats d’aparcament. 
 
El Campus Vall d’Hebron té habilitades 510 places d’aparcament per cotxes i 80 per a 
motocicletes, distribuïdes de la següent forma: pàrking de l’aulari amb una capacitat de 100 
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vehicles, en el pàrking de migdia hi tenen cabuda 120 vehicles, el Pàrking del Palau de les 
Heures té capacitat per 200 vehicles, el pàrking de motocicletes compta amb 80 places, les 
mateixes que el pàrking de ponent. 
 
En tots els pàrkings per a vehicles del Campus hi ha habilitades i ròtulades (en el pàrking de 
les Heures no estan rotulades però si hi ha una reserva de places) per a persones 
discapacitades 
 
A les gràfiques que s’acompanyen hom pot observar, pels quatre pàrkings, les dades 
d’ocupació. Hi trobem quatre tipus d’informacions l’ocupació mitjana, la màxima, la mínima i la 
capacitat de cada pàrking. 
 
Podem observar que el pàrking que pateix una major saturació és el de Ponent, i quan 
l’ocupació és màxima en el pàrking de migdia també hi ha més vehicles que places. Per contra 
el pàrking de l’aulari i el de motos tenen suficient capacitat per l’ocupació que se’n fa. 
 
En general, durant el matí és quan hi ha una major ocupació, al migdia s’estanca o bé decreix i 
desprès va disminuint fins al vespre. 
 
 
Dades d’Octubre 1999 – Gener 2000 
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P2 Migdia (Capacitat 120 vehicles)
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Font: Administració de Campus. Dades del curs 1999-2000. 
 
 

P3 Motos (Capacitat 80 vehicles)
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Dades Febrer  – Maig 2000 
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Font: Administració de Campus. Dades del curs 1999-2000. 

 
 

P2 Migdia (Capacitat 120 vehicles)
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P3 Motos (Capacitat 80 vehicles)
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Font: Administració de Campus. Dades del curs 1999-2000. 
 
 
Aquestes gràfiques mostren clarament com els problemes de saturació es donen bàsicament 
al P2 de Migdia i sobre tot a Ponent. Això genera notables conflictes, entre usuaris i seguretat, 
i la proliferació de vehicles aparcats en zones no autoritzades, especialment a Ponent. Els 
usuaris atribueixen bona part del problema a la ocupació d’aparcament de personal de la UB 
per part de vehicles d’estudiants de Les Heures (especialment en el cas de Ponent). S’ha 
suggerit reiteradament la instal·lació d’una barrera de control per l’accés als aparcaments 
saturats almenys per les hores punta. 
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6.4 VALORACIÓ DELS SISTEMES DE TRANSPORT I PROPOSTES 
 
La ubicació a peu de Ronda i la insuficiència de cobertura eficient del transport públic ha 
generat entre els usuaris una imatge del Campus Vall d’Hebron com a lloc aïllat i inaccessible, 
si no és en transport privat. Això genera uns costos econòmics diferits als usuaris, però que 
tenen un elevat cost ambiental, en termes de consums energètics i d’emissions a l’atmosfera. 
A més cal afegir els costos econòmics per la universitat, alhora que ambientals, del servei 
intern d'autobús, prestat per vehicles envellits i contaminants. 
 
La situació pot variar de forma important el proper curs amb l’obertura de l’estació de metro de 
Mundet. Malgrat això, la xarxa de transport públic deixa uns buits o àrees de mala cobertura 
(com veiem a l’apartat 6.2) que podrien ser fàcilment solventables. Per exemple, la 
perllongació de la línia 45 fins el Campus, i una petita modificació de recorregut de la línia 10, 
sense perjudici de les zones actualment servides, podria solventar part d’aquestes 
deficiències. 
 
Això, però, comportaria el replantejament de la penetrabilitat del territori Mundet, el recorregut 
del bus intern i les circulacions pels vials interns de la part baixa, que podria comportar la 
reubicació de la caseta de control d’accés. 
 
En cap cas, veiem recomanable eliminar el servei de bus intern, imprescindible complement de 
l’accés en transport públic, per les característiques muntanyoses del Campus. La seva 
supressió seria dissuassòria de l’ús del transport públic. En bona mesura, la resolució de la 
saturació dels aparcaments interns depèn de les facilitats d’accés en transport públic. 
 
Propostes d’actuació urgents 
 
�� Replantejar la mobilitat i l’accessibilitat del campus, aprofitant el canvi que suposa 

l’arribada del metro. Fer un nou Pla de Mobilitat i Accessibilitat. 
�� Assegurar un transport accessible per a tot tipus de ciutadà 
�� Establir una política potenciadora de l’accés en transport públic i desincentivadora del 

vehicle privat. 
�� Fer una campanya informativa de les possibilitats d’accés i la connectivitat del Campus en 

transport públic, explicitant recorreguts tòpics amb temps de durada en cada tipus de 
transport, en les diferents situacions de saturació de tràfic que es donen al llarg del dia i 
dels diferents dies de la setmana. 
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7 L’AMBIENTALITZACIÓ CURRICULAR I DE LA RECERCA 
 
En un Campus en el que prima l’activitat de transmissió, gestió i/o canvi de coneixements, 
valors i habilitats, com a tret propi i distintiu de les Àrees de Coneixement que hi resideixen, 
sigui des de l’òrbita de l’educació en els seus diferents nivells, de la formació continuada pel 
món de l’empresa, o de les ciències de la salut i del comportament, l’ambientalització de la 
formació i la recerca hauria de tenir un pes substancial. 
 
En aquest apartat ens limitarem a fer una primera aproximació a aquesta realitat, a través d’un 
avançament de l’estudi sobre l’ambientalització en la docència i la recerca a la UB, que Jaume 
Mateu i Oscar Marcos estan realitzant com iniciativa de la Comissió de M.A. de la UB.  
 
Les dades no reflecteixen pas un panorama massa brillant. Això, per dues raons: en primer 
lloc, per que la realitat és així; en segon lloc, donada la dificultat operativa de definir què és i 
què no és ‘ambiental’. En la gestió empresarial, en l’educació primària o en l’estudi del 
comportament quotidià (per esmentar exemples relatius a les tres grans unitats docents del 
Campus) les fronteres entre allò que és ‘mediambiental’ i el que no ho és, són molt difuses. Els 
autors de l’estudi que referim, han tractat de filar molt prim en la seva tasca categtoritzadora. 
Però inevitablement, sempre hi ha aspectes que poden escapar-se. Fetes aquestes salvetats, 
les dades presenten el panorama que es recull als apartats que segueixen. 
 
 
7.1 L’AMBIENTALITZACIÓ DELS ENSENYAMENTS DE PRIMER I 

SEGON CICLE 
 
L’anàlisi de l’ambientalització curricular dels ensenyaments, no s’han basat només en els títols 
de les assignatures. S’han analitzat els continguts dels programes docents, no sols per 
assignatures, sinó per grups de cada assignatura, detectant, per exemple, que en 
determinades matèries es dóna un cert grau dambientalització en uns grups i no en altres. A 
partir d’aquestes dades, els autors han creat un índex nomenat ‘taxa mediambiental’ (TMA) 
calculada tant per assignatures com pels crèdits que representen. Les dades resultants que 
aporten els autors són molt detallades. Les sintetitzem en el següent quadre: 
 
Ensenyament OB OP LE Total % sobre 

ensenyament 
Taxa M.A. 
Assignatura 

Taxa M.A. 
Crèdits 

        

Psicologia 
Peadgogia 
Ed. Social 
Psicopedagogia 
Comun.Audiovis 

  2 
  2 
  2 
  1 
  - 

  4 
  2 
  4 
  1 
  - 

  1 
  1 
  - 
  - 
  - 

   7 
   6 
   6 
   2 
   0 

        8,1 
        6,3 
      10,9 
        4,3 
        0 

     0.049 
     0.034 
     0.055 
     0.021 
     0.000 

     0.052 
     0.031 
     0.071 
     0.017 
     0.000 

        

Conjunt UB  52  70   3 125         5,8      0.034      0.030 
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Codi: OB = Obligatòria  OP= Optativa  LE= Lliure Elecció  
 

Font: Mateu, J. I Marcos, O (2001) Informe sobre l’ambientalització curricular i de la recerca a la UB. Informe preparat per a la 
Comissió de Medi Ambient, amb el suport del Vicerrectorat de Recerca de la UB 
 
Observis que la taxa d’ambientalització formalment més elevada és la d’Educació Social 
seguida per Psicologia, que estan pel damunt del promig de la UB, tant si es pren per 
assignatures com per crèdits. Van seguits per l’ensenyament de Pedagogia, que es situa just 
en les taxes promig. Queden per sota els ensenyaments de Psicopedagogia i en darrer lloc el 
de Comunicació Audiovisual, amb una ambientalització nul·la. En el moment de redactar 
aquest informe, no es disposa encara de les dades de Magisteri i les seves especialitats.  
 
El llistat d’assignatures amb continguts ambientals mostra com aquest no sempre són 
‘intuïbles’ a partir del nom de les assignatures. Hi trobem les matèries que ens anuncien un 
contingut pròpiament ambiental, com Educació Ambiental, Pedagogia Ambiental, Psicologia 
Ambiental o Sanitat Ambiental, o a l’altre extrem, les que el seu contingut no és 
necessàriament ambiental, però s’exemplifica voluntàriament sobre comportaments ambientals 
(pot ser el cas, per exemple, de Pràctiques Educatives  
 
Les Assignatures amb graus d’ambientalització 
  

Ensenyament de 
Psicologia 

Psicobiologia OB1 
Psicologia Social Aplicada i Comportament Col·lectiu OB1 
Sanitat Ambiental LE 
Psicologia Ambiental OP2 
Etologia dels primats OP2 
Tècniques d’Ergonomia OP2 
Pràctiques Educatives Familiars OP2 

Ensenyament de  
Pedagogia 

Estratègies Didàctiques OB1 
Teoria de l’Educació II OB1 
Creativitat aplicada a l’Educació OP1 
Educació Ambiental OP 2 
Tècniques de Gestió OP2 
Programes de Desenvolupament LE 

Ensenyament 
Educació Social 

Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació OB1 
Intervenció Social educativa OB1 
Pedagogia Ambiental OP1 
Tècniques d’Educació Plàstica OP1 
Didàctica de l’Educació en Pers. OP1 
Pedagogia de l’Oci OP1 

Ensenyament de  
Psicopedagogia 

Paradigmes de la Teoria de l’Educació OB2 
Diferències Individual OP2 

 
Codi: OB = Obligatòria  OP= Optativa  LE= Lliure Elecció  1= Primer Cicle  2= Segon Cicle 
 

Font: Mateu, J. I Marcos , O (2001) Informe sobre l’ambientalització curricular i de la recerca a la UB. Informe preparat per a la 
Comissió de Medi Ambient, amb el suport del Vicerrectorat de Recerca de la UB 
 
 
7.1.1 PROPOSTES D’ACCIÓ 
 
�� Estudiar un pla d’ambientalització de cada ensenyament, de cara a garantir que hi hagi un 

grau de contacte amb el repte de l’ambientalizació i la sostenibilitat, suficient segons 
l’objecte de l’ensenyament que es tracti. 

�� Trobades d’assignatures amb continguts ambientals per debatre continguts i estratègies. 
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�� Reforçar des de les assignatures els programes d’acció concrets que afectin la vida 
quotidiana del campus, quan es posin en marxa plans d’ambientalització del campus. 

 
 
7.2 ELS ENSENYAMENTS DE TERCER CICLE 
 
Dels 8 doctorats dels departaments del Campus Vall d'Hebron apareixen matèries amb 
continguts ambientals, però, en la majoria dels casos es tracta de continguts específics o 
temes concrets dins d'una assignatura més general. Val a dir que els programes tenen 
denominacions molt genèriques per donar cabuda a la varietat d'àmbits que acull cada 
departament. 
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Assignatures amb continguts ambientals en Màsters i Postgraus 
       

Títol assignatura Títol programa Crèdits Nivell Índex Facultat Divisió
       

Introducció a la bioètica Bioètica i dret: problemes de salut i 
biotecnologia 

2,00 3 6,00 Heures Fbg 

Medi ambient, ecologia i informàtica Bioètica i dret: problemes de salut i 
biotecnologia 

2,00 4 8,00 Heures Fbg 

Educació i promoció ambiental Intervenció ambiental. persona, societat i 
gestió 

3,00 4 12,00 Psic IV 

Intervenció social i sostenibilitat Intervenció ambiental. persona, societat i 
gestió 

5,00 4 20,00 Psic IV 

Medi ambient: contextos urbans i 
comportament 

Intervenció ambiental. persona, societat i 
gestió 

5,00 4 20,00 Psic IV 

Recursos i instruments per a la 
intervenció ambiental 

Intervenció ambiental. persona, societat i 
gestió 

5,00 4 20,00 Psic IV 

Gestió ambiental a l'administració 
pública 

Intervenció ambiental. persona, societat i 
gestió 

3,00 4 12,00 Psic IV 

Gestió ambiental a l'empresa Intervenció ambiental. persona, societat i 
gestió 

3,00 4 12,00 Psic IV 

Gestió ambiental: aspectes generals Intervenció ambiental. persona, societat i 
gestió 

3,00 4 12,00 Psic IV 

Gestió integrada: risc, salut, qualitat i 
medi ambient 

Intervenció ambiental. persona, societat i 
gestió 

2,00 4 8,00 Psic IV 

Recursos i instruments per a la gestió 
ambiental 

Intervenció ambiental. persona, societat i 
gestió 

4,00 4 16,00 Psic IV 

Tallers Intervenció ambiental. persona, societat i 
gestió 

5,00 3 15,00 Psic IV 

Legislació, normalització, medi ambient 
i seguretat 

Tecnologia de pintures 3,00 3 9,00 Heures Fg 

La formulació de detergents i 
productes de neteja 

Tècniques avançades de formulació 3,30 3 9,90 Heures Fbg 

Anàlisi avaluació i control de riscos 
específics 

Curs d'especialització de tècnic superior en 
prevenció de riscos 

4,00 3 12,00 Heures Fbg 

Contaminants químics i biològics Curs d'especialització de tècnic superior en 
prevenció de riscos  

2,00 4 8,00 Heures Fbg 

Seguretat en el treball Prevenció de riscos laborals 9,50 3 28,50 Heures Fbg 
Tècniques afins Prevenció de riscos laborals 2,00 3 6,00 Heures Fbg 
Anàlisi avaluació i control de riscos 
específics 

Prevenció de riscos laborals 5,00 3 15,00 Heures Fbg 

Contaminants químics i biològics Prevenció de riscos laborals 2,00 4 8,00 Heures Fbg 
A la búsqueda de nuevos modelos de 
intervención en los conflictos públicos 

Programa de formació en gestió i resolució 
de conflictes: mediació  

3,00 3 9,00 Heures Fbg 

Medi ambient i paisatge urbà La ciutat: polítiques, projectes i gestió  2,50 4 10,00 Heures Fbg 
Els espais verds urbans Del projecte a la gestió dels espais verds 

públics  
4,00 4 16,00 Heures Fbg 

El projecte d'espai verd Del projecte a la gestió dels espais verds 
públics  

4,00 4 16,00 Heures Fbg 

Manteniment integral dels espais verds 
públics 

Del projecte a la gestió dels espais verds 
públics  

4,00 4 16,00 Heures Fbg 

La planta i el seu ús en els espais 
verds 

Del projecte a la gestió dels espais verds 
públics  

4,00 4 16,00 Heures Fbg 

Gestió econòmica, recursos humans i 
qualitat del servei 

Del projecte a la gestió dels espais verds 
públics  

5,00 3 15,00 Heures Fbg 

Planificació estratègica i polítiques de 
desenvolupament local 

Desenvolupament local i regional  2,00 3 6,00 Heures Fbg 

Introducción y conceptos básicos Assegurament de la qualitat als lab. normes 
iso 9.000, iso 17.025 (en 45.001) i bpl 

0,60 3 1,80 Heures Fbg 

Aseguramiento de la calidad en los 
laboratorios 

Assegurament de la qualitat als lab. normes 
iso 9.000, iso 17.025 (en 45.001) i bpl 

0,30 3 0,90 Heures Fbg 

La norma iso 17025 (en 45001) Assegurament de la qualitat als lab. normes 
iso 9.000, iso 17.025 (en 45.001) i bpl 

0,60 3 1,80 Heures Fbg 
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Manuales de la calidad Assegurament de la qualitat als lab.  normes 
iso 9.000, iso 17.025 (en 45.001) i bpl 

0,90 3 2,70 Heures Fbg 

Auditorías, inspecciones y 
verificaciones de estudios 

Assegurament de la qualitat als lab. normes 
iso 9.000, iso 17.025 (en 45.001) i bpl 

1,80 3 5,40 Heures Fbg 

Sistemas biológicos de 
experimentación 

Assegurament de la qualitat als lab.: normes 
iso 9.000, iso 17.025  

0,60 3 1,80 Heures Fbg 
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Pel que fa a Màsters, Postgraus i Formació Continuada, l’oferta de Les Heures i les Divisions 
és la que veiem a la taula anterior. 
 
Sobta que no aparegui l’oferta de cap programa estricte d’educació ambiental, malgrat l’ICE va 
estar pioner en aquesta activitat 
 
Cal destacar que en l’actual conjuntura de pressió institucional i social per l’ambienalització de 
la gestió empresarial i pública, els continguts ambientals no són presents en la gran oferta 
formativa en temes gerencials i de recursos humans de F.C. Les Heures. 
 
La situació ambiental del tercer cicle es pot completar amb les tesis doctorals amb continguts 
ambientals. Però d’això ens en ocuparem a l’apartat de la recerca. 
 
 
7.2.1 PROPOSTES D’ACCIÓ 
 
�� Elaborar un pla de formació ambiental tercer cicle, d'acord amb els continguts que són 

propis de les àrees de coneixement que tenen seu al Campus, coordinat i recolzat pel 
rectorat i les Divisions, com a oferta pròpia i característica de la UB. 

 
�� Elaborar un pla d’ambientalització de la Formació Continuada com a tret característic de 

l’oferta de la nostra universitat, que situí a la UB en situació capdavantera en allò que ja té 
tradició i reconeixement, en el camp de la gestió organitzacional i els recursos humans. 

 
 
7.3 LA RECERCA AMBIENTAL AL CAMPUS VALL D’HEBRON 
 
El panorama de la recerca no és pas més falaguer que els anteriors revisats dos recerques 
ambientals al Departament de Psicologia Social, segons la base GRE, quatre del mateix 
departament a la Fundació Bosch i Gimpera i una al Departament de Teoria i Història de 
l'Educació també a la base de la Fundació Bosch i Guimpera. Altra volta cal fer una concessió 
al dubte i pensar fins a quin punt hi ha recerca d’interès ambiental que, per una gestió directa, 
per evitar la burocràcia o per la seva natura aplicada o de difícil categorització, escapa a les 
bases de dades oficials del GREC o no passa per contractes de la Fundació Bosch i Gimpera.  
 
A les taules següents es recull les dades dels dos ‘registres oficials’ de la UB, on el panorama 
apareix bastant migrat per tots. Només en un departament de la Divisió IV se supera el 
percentatge promig de recerca ambiental de la UB. Però si veiem els seus números absoluts, 
aquest percentatge perd la rellevància. Sobten especialment les dades de la Divisió V. Cal 
tenir en compte, però, que l’activitat de recerca de l’ICE no hi està ben reflectida, cosa que 
corregiria una mica aquestes dades. 
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Projectes de recerca amb continguts ambientals de la base de dades GREC (1985-2001) 

   

Codi Departament Tot Ma % 
   

UB 4513 Metodologia de les Ciències del Comportament 16 0 0,00 
UB 4514 Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic 9 0 0,00 
UB 4515 Psicologia Bàsica 39 0 0,00 
UB 4516 Psicologia Social 7 2 28,57 
UB 4517 Psicologia Evolutiva i de l'Educació 24 0 0,00 
UB 5501 Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació 11 0 0,00 
UB 5502 Teoria i Història de l'Educació 21 1 4,76 
UB 5503 Didàctica de les Ciències Experimentals i Matemàtica 3 0 0,00 
UB 5504 Didàctica i Organització Educativa 18 0 0,00 
UB 5505 Didàctica de la Llengua i Literatura 5 0 0,00 
UB 5506 Didàctica de les Ciències Socials 1 0 0,00 
UB 5507 Didàctica de l'Expressió Musical i Corporal 2 0 0,00 
UB 5508 Didàctica de l'Expressió Visual i Plàstica 5 0 0,00 
UB 5601 Institut de Ciències de l'Educació 3 0 0,00 

     

 Suma total UB 2872 410 14,28 

  

 
 

Codi Facultat Tot Ma % 
     

PSIC Psicologia 95 2 2,11 
PEDA Pedagogia 50 1 2,00 
FPRO Formació del professorat 16 0 0,00 
ICE Institut de ciències de l'educació 3 0 0,00 

 
 

 Divisió Tot Ma % 
     

 Divisió I 396 39 9,85 
 Divisió II 211 8 3,79 
 Divisió III 1503 315 20,96 
 Divisió IV 701 47 6,70 
 Divisió V 61 1 1,64 
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Contractes de recerca amb continguts ambientals amb la Fundació Bosch i Gimpera (1983-2001) 

   

Codi Departament Tot Ma % 
     

UB 4513 Metodologia de les Ciències del Comportament 12 0 0,00 
UB 4514 Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic 19 0 0,00 
UB 4515 Psicologia Bàsica 11 0 0,00 
UB 4516 Psicologia Social 10 4 40,00 
UB 4517 Psicologia Evolutiva i de l'Educació 16 0 0,00 
UB 5501 Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació 38 0 0,00 
UB 5502 Teoria i Història de l'Educació 25 1 4,00 
UB 5503 Didàctica de les Ciències Experimentals i Matemàtica 2 0 0,00 
UB 5504 Didàctica i Organització Educativa 32 0 0,00 
UB 5505 Didàctica de la Llengua i Literatura 4 0 0,00 
UB 5506 Didàctica de les Ciències Socials 32 2 6,25 
UB 5507 Didàctica de l'Expressió Musical i Corporal 0 0 0,00 
UB 5508 Didàctica de l'Expressió Visual i Plàstica 1 0 0,00 
UB 5601 Institut de Ciències de l'Educació 0 0 0,00 

     

 Suma total UB 3866 726 18,78 
 
 

Codi Facultat Tot Ma % 
     

PSIC Psicologia 68 4 5,88 
PEDA Pedagogia 95 1 1,05 
FPRO Formació del professorat 39 2 5,13 

 
 
 Divisió Tot Ma % 
     

 Divisió I 286 42 14,69 
 Divisió II 618 13 2,10 
 Divisió III 1961 604 30,80 
 Divisió IV 857 64 7,47 
 Divisió V 144 3 2,08 

 
Font: Mateu, J. i Marcos , O (2001) Informe sobre l’ambientalització curricular i de la recerca a la UB. Informe preparat per a la 
Comissió de Medi Ambient, amb el suport del Vicerrectorat de Recerca de la UB 
 
El panorama de la recerca formal, cal completar-la amb la que es fa a redós de les tesis 
doctorals. A la taula adjunta es recullen les tesis doctorals amb continguts mediambientals 
defensades. Malgrat les segures desviacions derivades de les dificultats d’interpretació de 
títols i continguts, el panorama que apareix torna a ser bastant magra, i en tot cas molt per sota 
del promig de la UB. 
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Tesis doctorals amb continguts ambientals (1985-2001)   

   

Codi Departament Tot Ma % 
     

UB 4513 Metodologia de les Ciències del Comportament 66 2 3,03 
UB 4514 Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic 42 0 0,00 
UB 4515 Psicologia Bàsica 42 2 4,76 
UB 4516 Psicologia Social 47 2 4,26 
UB 4517 Psicologia Evolutiva i de l'Educació 45 2 4,44 
UB 5501 Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació 39 0 0,00 
UB 5502 Teoria i Història de l'Educació 135 2 1,48 
UB 5503 Didàctica de les Ciències Experimentals i Matemàtica 3 0 0,00 
UB 5504 Didàctica i Organització Educativa 66 0 0,00 
UB 5505 Didàctica de la Llengua i Literatura 17 0 0,00 
UB 5506 Didàctica de les Ciències Socials 1 0 0,00 
UB 5507 Didàctica de l'Expressió Musical i Corporal 0 0 0,00 
UB 5508 Didàctica de l'Expressió Visual i Plàstica 0 0 0,00 
UB 5601 Institut de Ciències de l'Educació 0 0 0,00 

     

 Suma total UB 5962 524 8,79 
 
 

Codi Facultat Tot Ma % 
     

PSIC Psicologia 242 8 3,31 
PEDA Pedagogia 240 2 0,83 
FPRO Formació del professorat 21 0 0,00 

 
 
 Divisió Tot Ma % 
     

 Divisió I 1194 43 3,60 
 Divisió II 607 14 2,31 
 Divisió III 1800 380 21,11 
 Divisió IV 2096 85 4,06 
 Divisió V 265 2 0,75 

 
Font: Mateu, J. i Marcos , O (2001) Informe sobre l’ambientalització curricular i de la recerca a la UB. Informe preparat per a la 
Comissió de Medi Ambient, amb el suport del Vicerrectorat de Recerca de la UB 
 
 
7.3.1 PROPOSTES D’ACCIÓ 
 
�� Reforçar les vies d’informació interna sobre projectes i oportunitats institucionals de 

recerca, d’interès comportamental, social, educatiu i de salut 
 
�� Millorar els canals institucionals de relació universitat - societat (a través de la FBG) per tal 

de facilitar l’encaix entre les necessitats de coneixements aplicables en els àmbits 
comportamental, social, educatiu i de la salut, de la societat més immediata. Ajuntaments, 
Diputacions, Generalitat, però també empreses, centres educatius, etc.) i les potencialitats 
d’oferta de les àrees de coneixement de la UB que radiquen al campus. 

 
�� Establir incentius (beques, premis, etc.), d’acord amb les administracions públiques, 

institucions i organitzacions que ho desitgin, per tal de potenciar el desenvolupament de 
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tesis sobre aspectes mediambientals en els que les disciplines que radiquen al Campus 
poden fer aportacions fonamentals. 
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7.4 COMENTARIS FINALS A L’APARTAT DE DOCÈNCIA I RECERCA 
 
Volem agraïr als companys Jaume Mateu i Oscar Marcos l’haver-nos cedit l’ús d’una avançada 
de les dades del seu estudi. De tota manera, considerem aquest apartat com incomplet ja que 
de ben segur no registra una part de l’activitat que es realitza, però que no ha estat 
formalitzada a través dels canals oficials. Només es podrà completar amb la col·laboració 
activa dels membres de la comunitat universitària que vulguin fer aflorar aquests treballs. 
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ANNEX 1 
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ANNEX 1 
 
 
RELACIÓ DE PERSONES ENTREVISTADES 
 
 
DIVISIÓ IV 
 
Persona de contacte Unitat Càrrec 
   

Mari Carmen Giménez Facultat de psicologia Degana 
 

Lluís Folch Facultat de psicologia Cap de consergeria 
 

Pilar Álvarez Facultat de psicologia Cap secretaria 
 

Alvaro Rodríguez Departament de psicologia social Director 
 

Rosa Maria Peris Departament de psicologia social Administrativa 
 

Maria Victoria Díez Departament de psicologia bàsica Directora 
 

Lluís Díaz Departament de psicologia bàsica Administratiu 
 

Carme Granados Departament de psicologia bàsica Administrativa 
 

Antonio Andrés Departament de personalitat, avaluació i 
tractament psicològic 
 

Director 

Jordi Ferran Departament de personalitat, avaluació i 
tractament psicològic 
 

Administratiu 

Ana Teberosky Departament de psicologia evolutiva i de 
l'educació 

Directora 
 

Montse Rio Departament de psicologia evolutiva i de 
l'educació 

Administrativa 
 

Francesc Estival 
 

Departament de metodologia de les ciències 
del 
comportament 

Administratiu 
 

Montserrat Freixa Departament de metodologia de les ciències 
del comportament 
 

Directora 

Carme Garcia Departament de psiquiatria i psicobiologia 
clínica 

Administrativa 
 

Carme Junqué Departament de psiquiatria i psicobiologia 
clínica 

Directora/laboratori  
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Relació de persones que se’ls va fer entrega del protocol de preguntes sobre el 
laboratori 
 
Persona de contacte Unitat Càrrec 
   

Joaquim Veà Departament de psiquiatria i psicobiologia 
clínica 

Laboratori 
 

Miquel Sánchez Turet Departament de psiquiatria i psicobiologia 
clínica 

Laboratori 
 

Immaculada Clemente Departament de psiquiatria i psicobiologia 
clínica 

Laboratori  
 

Carles Grau Departament de psiquiatria i psicobiologia 
clínica 

Laboratori  
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DIVISIÓ V 
 
Persona de contacte Unitat Càrrec 
   

Glòria Bordons Presidència divisió V Presidenta 
 

Montserrat Playa Presidència Divisió V Vicegerenta 
 

Ignasi Puigdellívol Facultat de formació de professorat Degà 
 

Carme Pachon Facultat de pedagogia Degana 
 

Julia Baquero Facultat de pedagogia Cap. de secretari 
 

Iñaki Echebarria ICE Director adjunt 
 

Cristina Martin Facultat de formació de professorat Cap secretaria 
 

Eloy Caballero Facultat de formació de professorat Cap negociat 
 

Carme Oliva ICE Secretaria 
 

Josep Maria Cerveró Departament de didàctica de les ciències experimentals i la 
matemàtica 
 

Director 

Rosa Montoliu Departament de didàctica de les ciències experimentals i la 
matemàtica 
 

Administrativa 

Olga Garro Departament de didàctica de les ciències experimentals i la 
matemàtica 
 

Tècnica laboratori 

Miquel Angel Torralba Departament de didàctica de l'expressió musical i corporal 
 

Director 

Maria Luisa Fuentes Departament de didàctica de l'expressió musical i corporal 
 

Professora 

Marcel Pique Departament de didàctica de l'expressió musical i corporal 
 

Administratiu 

Flor Angeles Cabrera Departament de mètodes d'investigació i diagnòstic en 
educació 
 

Directora 

Esperanza Baisaneque Departament de mètodes d'investigació i diagnòstic en 
educació 
 

Administrativa 

Julià Font Departament de didàctica de la llengua i la literatura Director 
 

Carmen Nuñez Departament de didàctica de la llengua i la literatura 
 

Administrativa 

Joaquim Prats Departament de didàctica de les ciències socials Director 
 

Susana Martínez Departament de didàctica de les ciències socials Administrativa 
 

Rosa Tarruella Departament de didàctica de l'expressió visual i plàstica 
 

Directora 

Encarna Beltran Departament de didàctica de l'expressió visual i plàstica Administrativa 
 

Document de Diagnosi Ambiental Inicial dels sistemes de gestió del Campus Vall d’Hebron                                           p. 114 
Universitat de Barcelona 



 

ALTRES 
 
Persona de contacte Unitat Càrrec 
   

Tomàs Ramos Administració de campus Administrador 
 

Rosa Tur Administració de campus/OSSMA  
 

Angel Goyena Administració de campus  
 

Miquel Seco OSSMA  
 

Esther Oriol OSSMA Responsable 
informàtica 
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