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Fitxa: experiències universitàries en la direcció de Residu Zero a Catalunya

Nom

Universitat de Barcelona

Descripció de
l'experiència

Kit de compra verda

Resultats

Logotip o escut

La campanya de compra verda engegada el 2009 tenia com a objectiu reduir el
impacte ambiental i, sempre que fos possible, la despesa econòmica de la
institució en l’adquisició de productes d’oficina. Per assolir-lo es van aplicar
criteris ambientals a l’hora de realitzar les compres de material d’oficina, com ara
un menor ús de substàncies perilloses, la utilització de productes reutilitzats o
reciclats, una menor generació de residus, o una major eficiència energètica en la
fabricació i l’ús dels productes.
El projecte es va basar en tres eixos d’acció i tres línies de productes:
• Increment de la utilització del paper reciclat a les oficines i despatxos, per tal
que esdevingui el tipus de paper habitual en impressions, còpies o altres usos.
• Increment de la utilització de cartutxos de tinta i tòner remanufacturats a
impressores i fotocopiadores.
• Incorporació de productes ambientalment correctes en la compra de material
d’oficina (material d’arxiu i classificació, material d’escriptura i correcció,
derivats de paper i petit material d’escriptori). L’objectiu és que tothom
conegui l’existència d’aquests productes i els vagi incorporant a les comandes
habituals en funció de les seves necessitats.
Per promoure la compra verda es va crear una pàgina web específica
(www.ub.edu/ossma/mediambient/medi_overda.htm) i es van dissenyar i distribuir
uns kits amb mostres de material d’oficina de menor impacte ambiental, que es
lliuraven en visites concertades amb els responsables de compres de tots els
departaments, oficines i serveis de la Universitat alhora que es feien una sèrie de
recomanacions per a realitzar una compra responsable.
En total es van repartit en mà uns 300 kits entre les persones encarregades de
realitzar les compres de material d’oficina i els òrgans de govern. El lliurament
dels kits ha facilitat un contacte més directe amb els responsables de compres de
cada unitat, així com valorar la percepció de la campanya i els seus resultats. A
més, aquest sistema incentiva més el canvi d’hàbits que una simple campanya
informativa i/o una reunió de presentació conjunta amb els responsables de
compres.
En general, s’ha observat una elevada conscienciació ambiental entre el personal
de la universitat responsable de compres, ja que han manifestat que ells ja
segueixen algunes de les recomanacions proposades. En diversos casos, sobretot al
final de la campanya, s’ha observat que les oficines ja utilitzaven paper reciclat, i
tòners i cartutxos remanufacturats de forma generalitzada.
En l’elaboració dels kits s’han recuperat residus de CDs i DVDs que han estat
reconvertits en sotagots amb missatges de sensibilització sobre compra verda, i
s’ha evitat la generació de residus de cartró aprofitant el sobrant del troquelat de
la fabricació dels kits per a l’elaboració de portallapisos.
•

Valoració ambiental: reducció del consum de recursos i la generació de residus
associada a la compra de material d’oficina; disminució del consum d’energia,
aigua i altres recursos, i de l’emissió de contaminació associada a la seva
fabricació.

•

Valoració social: sensibilització envers el consum responsable, la reutilització i
l’ús compartit de recursos i materials.
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Resultats
econòmics

Reducció de la despesa en la compra de cartutxos de tinta i tòner. La campanya va
tenir un cost total de 6.400 €. No s’ha determinat l’estalvi assolit per l’increment
de la compra de cartutxos de tinta i tòner remanufacturats, però tenint en compte
que la despesa anual en aquest tipus de material volta els 300.000 € i l’estalvi per
unitat adquirida és entre un 30 i un 70%.

Fotografia de
l'experiència

Més informació

http://www.ub.edu/ossma/index.php?pagina=mediambient/medi_overda.php

4

Xarxa d’Universitats Residu Zero

Fitxa: experiències universitàries en la direcció de Residu Zero a Catalunya

Nom

Universitat de Barcelona

Logotip o escut

Descripció de
l'experiència

Minimització de residus especials a la Facultat de Farmàcia
La Facultat de Farmàcia és un dels centres de la UB que més residus especials de
laboratori genera anualment (entre 20 i 25 tones anuals). Aquesta situació és
conseqüència tant de la intensa activitat de recerca i docència que es du a terme
als laboratoris del centre, com de la implantació efectiva d’un pla de gestió que
garanteix que tots els residus d’aquesta activitat reben el tractament que preveu
la legislació vigent.
Per tal de millorar el sistema de gestió, reduir els residus que es generen i,
eventualment assolir una disminució de costos, el projecte de minimització de
residus especials a la Facultat de Farmàcia preveu implantar les següents
mesures:
•

Modificar el sistema de classificació de residus especials, implantant a la
Facultat el model que ja es troba en funcionament a la resta de centres de la
UB. La modificació del sistema de classificació anirà acompanyada d’un canvi
en el format de les etiquetes, formació als usuaris dels laboratoris i
distribució de material informatiu en format pòster.

•

Fer un ‘cens’ de laboratoris i línies d’experimentació que treballen amb
productes citotòxics, amb l’objectiu de proposar sempre que sigui possible la
seva substitució per productes i/o tècniques alternatives, i delimitar a quins
espais cal realment disposar de contenidors per a aquest tipus de residus, que
sumen més del 25% del total de residus especials a la Facultat.

•

Desenvolupar un model de minimització individualitzat que s’adapti a les
característiques de cada grup de recerca. Mitjançant un qüestionari es valora
la viabilitat d’aplicar mesures específiques (tècniques de microescala,
inventari d’estocs i compra centralitzada, borsa de reactius, utilització de
subproductes d’un experiment en altres experiments, etc.), que després
s’implantaran o no a cada laboratori en funció de les peculiaritats de
cadascun dels grups.

El projecte compta amb la col·laboració de la Comissió de Seguretat i Salut de la
Facultat, que facilita la coordinació amb l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi
Ambient de la UB per a la realització del qüestionari als grups de recerca i la
implantació de les mesures correctores als laboratoris.
La minimització de la quantitat i/o perillositat dels residus especials de
laboratori, a més de reduir directament els costos de gestió, contribueix a reduir
els riscos, millorar la seguretat i protegir el medi ambient.
Resultats

•

•
Resultats econòmics

Valoració ambiental: reducció del consum de recursos i la generació de
residus especials; disminució del consum d’energia, aigua i altres recursos
associats al tractament dels residus.
Valoració social: formació i sensibilització envers la prevenció de residus al
laboratori.

Reducció de la despesa en compra de reactius i material d’emmagatzematge
temporal (bidons i contenidors), i en el tractament dels residus (en cas que
s’assoleixi una reducció del 15%, l’estalvi seria de 9.000 € anuals). El projecte es
troba en fase inicial de desenvolupament, no es disposa de dades per valorar els
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resultats.

Fotografia de
l'experiència

Més informació

N/D
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Fitxa: experiències universitàries en la direcció de Residu Zero a Catalunya
Nom

Descripció de
l'experiència

Universitat de Girona

Logotip o escut

Jardineria ecològica a la Universitat de Girona
1. Inclusió en els plecs tècnics per a la concessió del servei de jardineria i
manteniment d’espais exteriors del campus les directrius del projecte
“Jardineria ecològica a la UdG” com a model de jardineria respectuosa i
preventiva amb el medi, basant-se en la mínima intervenció per tal d’afavorir
la introducció d’espècies autòctones, el que comporta per una banda una
major complexitat de l'ecosistema i un augment de la resistència en front de
plagues i malalties, i per l’altra una major adaptabilitat als requeriments
hídrics i del sòl.
Les directrius bàsiques del projecte són:







Actuar de forma integrada amb tots els sistemes autòctons i cicles naturals:
introducció de les espècies autòctones de part mediterrani
Fomentar i estimular els cicles biològics, els quals comprenen els
microorganismes, la flora i la fauna del sòl.
Incrementar la fertilitat del sòl: adob orgànic procedents de lombricultura i/o
procedent dels sistemes de compostatge de campus.
Reduir els consums d’aigua de reg: programació de reg de subsistència i no rec
en zones poc freqüentades
Suprimir totes les formes de contaminació que es puguin derivar dels treballs
de manteniment: prohibició de l’ús de qualsevol producte químic de síntesi,
tant en tractaments com en adobs.

2. Vinculat al projecte de jardineria ecològica de la UdG, s’ha dut a terme una
prova pilot de compostatge a la Facultat de Ciències que consisteix en el
reciclatge de la matèria orgànica generada a la cafeteria i servei de jardineria
de les zones verdes de la facultat amb l’objectiu de tancar el cicle de la
matèria orgànica dins dels propis campus. La instal·lació consta de 6
termocompostadors fabricats amb plàstic reciclat on es diposita la fracció
orgànica amb la següent proporció:
2/4 parts de residus de cafeteria (marro, verdures i fruites, infusions, closques
d’ou, etc.) + 1/4 part de sega de gespa + 1/4 part de residus de poda aportats
pel servei de servei de jardineria i manteniment d’espais exteriors.
El compost resultant s’utilitza com adob de les zones verdes de la facultat.

Resultats

•

Valoració ambiental: optimització en l'ús dels recursos (aigua, adobs, fracció
orgànica dels residus, etc.), adaptació als cicles naturals, mínima intervenció,
mínima introducció d'energia exosomàtica i reducció de la contaminació i dels
residus derivats de l’ús de productes químics de síntesi.

•

Valoració social: ús d'espècies autòctones àmpliament conegudes i per tant
amb major acceptació social, ús dels jardins com camp de pràctiques per
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diversos estudis.

Resultats
econòmics

Cap inversió en productes químics, mínima inversió en fertilitzants d’origen
orgànic. Reducció de les despeses de manteniment a mig termini degut als
projectes de compostatge dels residus orgànics del campus. La introducció
d’espècies autòctones permet catalogar les zones verdes dels campus en funció del
seu ús: espais naturals, naturalitzats i espais de relació. Els dos primers no es
reguen, en els de relació es programa el rec de subsistència amb l’objectiu que
espècies mantinguin les seves propietats fisiològiques, aquesta programació del rec
suposa un estalvi econòmic en el consum d’aigua de 9.000 €/campanya.

Fotografia de
l'experiència

Més informació

http://www.udg.edu/ov/recursos/ecojardineria.htm
http://www.udg.edu/ov/Residus/termocompostatge.htm
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Fitxa: experiències universitàries en la direcció de Residu Zero a Catalunya
Nom

Universitat de Girona

Logotip o escut

Descripció de
l'experiència

Servei de préstec de bicicletes de la Universitat de Girona
El projecte fomenta l’ús de la bicicleta com a mitjà habitual per a la mobilitat
obligada amb l’objectiu de reduir els impactes derivats de l’ús individual i
indiscriminat del vehicle privat tan pel que fa a la contaminació atmosfèrica i
acústica, com l’adequació d’espais i infraestructures derivats del seu ús en els
campus universitaris. El projecte posa a disposició de tota la comunitat UdG un
servei gratuït de préstec de bicicletes per facilitar la intermodalitat i l’accés als
campus de la UdG i que, a l’hora serveixi de catalitzador per augmentar l’ús de la
bicicleta dins i fora la comunitat universitària.
La flota del servei de préstec està formada per bicicletes no reclamades
procedents de dipòsits municipals, considerades residu ferralla amb destí
l’abocador i són cedides a la UdG per conveni institucional amb l’Ajuntament de
Girona (anteriorment Ajuntaments de Banyoles, Olot i Salt). Les bicicletes són
rehabilitades (“recicletes”) per empreses d'economia social, fundacions,
associacions sense ànim de lucre.
Característiques tècniques del projecte:
• Flota: inicialment el servei constava de 22 bicicletes i actualment n'hi ha 50, amb
el seu cadenat i accessoris corresponents. Flota de 10 bicicletes taronges
reservades per a sortides de camp (pràctiques docents).
• Punts de control: Servei de Préstec Campus Montilivi, Facultat de Lletres
(Campus Barri Vell) i Facultat d'Infermeria (Campus Centre)on es disposa de llibre
de registre i duplicat de claus.
• Aparcament complementari: Previst a l’Estació de RENFE i d’Autobusos
• Manteniment: servei de mecànica propi.
• Autoreparació: les bicicletes s'han de retornar al punt de control en perfecte
estat per tant les possibles reparacions van a càrrec de l'usuari.

Resultats

•

•

Resultats
econòmics

Valoració ambiental: reintroducció d'un residu ferralla metàl·lica destinat a
l'abocador, el que significa una reducció dels costos de gestió com a residu, a
més dels costos energètics i d'emissió de contaminants derivats de la seva
fabricació. Promoció d'un mitjà de transport net amb l'objectiu de crear
sinèrgies. Reducció d'emissions contaminants degudes a la mobilitat obligada.
Valoració social: tasques de reparació realitzades per empreses d'economia
social (Centres Especials de Treball) i d'adequació per associacions dedicades a
la inserció de col•lectius desfavorits (Càritas, Fundació ASTRID 21). Promoció
d’un mitjà de transport socialment equitatiu.

Zero cost d'adquisició (cessió dels Ajuntaments de Banyoles, Salt i Girona); baix
cost derivat de l'adequació/reparació de les bicicletes respecte al cost de compra;
aportació econòmica en empreses d’economia social. Dinamització del sector de la
mecànica i reparació de bicicletes i venda de complements. No és quantificable
quant a promoció d’un mitjà de transport que fa una aportació zero al còmput
global de contaminació en el mercat d’emissions, fomenta la salut, etc.
Directament el projecte estalvia al voltant de 35 Tn.CO2/any l’equivalent a 1.000
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€ en el mercat d’emissions (el projecte porta 10 anys en funcionament).
S’ha de sumar el balanç de la reutilització respecte a la compra d’una flota de 50
bicicletes noves, que es situa al voltant dels 12.000 € + la no gestió d’una tona de
ferralla metàl·lica (aprox.).
Fotografia de
l'experiència

Més informació

N/D
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Fitxa: experiències universitàries en la direcció de Residu Zero a Catalunya
Nom

Descripció
l'experiència

Logotip o escut

Universitat de Lleida

de

Pla de Gestió i Minimització de residus de la Universitat de Lleida
Redacció del segon Pla de Gestió i Minimització de residus de la Universitat de Lleida
amb l’objectiu de reduir el volum de residus mitjançant diverses línies d’actuació.
Aquestes s’han dissenyat a partir de l’anàlisi dels volums reals de residus que genera
la Universitat en els seus laboratoris, serveis i resta d’espais comuns.
El Pla fa un seguiment dels residus que es generen a cada campus, els classifica i
quantifica, per tal d’aproximar-se a la problemàtica de cada un d’ells.
Vinculat amb el Pla es duen a terme les guies de bones pràctiques ambientals i el
manual de procediments per a la gestió i el control dels residus. Aquest manual té
com a objectius: visualitzar els circuits de generació i gestió dels residus, assenyalar
els agents implicats i definir-ne llurs responsabilitats. Amb ells es vol millorar
l’eficiència de gestió, que ha de conduir a una reducció dels costos econòmics i
esforços humans.
En definitiva, l’objectiu general del Pla és el d’optimitzar la gestió dels residus
generats a la UdL per tal de complir amb la normativa vigent en matèria de residus,
així com formular estratègies futures de minimització.
També s'ha elaborat el Manual de procediments per a la gestió i el control dels
residus de la Universitat de Lleida. Aquest manual té com a objectius: visualitzar
alguns dels circuits presents en la generació i gestió dels residus, assenyalar els
agents implicats en tots els procediments i definir-ne llurs responsabilitats.

Resultats

Instal·lació de contenidors en els llocs estratègics amb l’objectiu de facilitar l’ús
d’aquests. Alhora s’han instal·lat fonts d’aigua per tal de reduir les ampolles d’aigua
individuals. A banda, es posa a la venda, a la tenda de la UdL, a un preu molt reduït
bock’n roll i bosses amb el logotip de la UdL.

Resultats
econòmics

Encara no es disposen de dades.

Fotografia de
l'experiència
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Més informació

N/D
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Fitxa: experiències universitàries en la direcció de Residu Zero a Catalunya
Nom

Universitat de Lleida

Descripció de
l'experiència

Aprofitament de l’aigua de pluja a l’edifici del Rectorat

Resultats

Resultats econòmics

Logotip o escut

Mitjançant la recollida directa d’aigua de pluja i la captació de vessaments al
terreny, l’aigua s’acumula en una cisterna i es bomba i filtra per al seu ús en reg
i neteja del clavegueram. L’aigua acumulada permet regar la zona enjardinada
de l’interior de l’edifici mitjançant el sistema de degoteig i utilitzar-la en un
nombre limitat de lavabos de la planta baixa. En l’època d’estiu, moment que
les precipitacions són més minves o inexistents, es capta l’aigua de la
condensació generada en els sistemes de producció d’aire condicionat.

Aproximadament s’obté una mitjana de 5000 litres al dia, volum que permet
reduir el consum d’aigua potable significativament a l’edifici del Rectorat.
Tot i que la inversió inicial fou elevada, s’estima que a mitjà termini
s’amortitzarà.

Fotografia de
l'experiència

Més informació

N/D
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Fitxa: experiències universitàries en la direcció de Residu Zero a Catalunya
Nom

Universitat Internacional Logotip o escut
de Catalunya

Descripció de
l'experiència

Durant el curs 2009-2010 la UIC ha signat el Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat amb l'Agenda 21. Es porta a terme una planificació d'accions,
entre les quals s'inclouen la segregació i la reducció dels residus.
ELIMINACIÓ/SEGREGACIÓ DE RESIDUS
Comença al campus Barcelona on es col·loquen contenidors per paper cartró i envasos a les diferents plantes, contenidors grans al exterior per
cartró i orgànica pels residus a del restaurant.
El 2011 s’elabora el mapa de residus del campus BCN al centre de C/ Iradier,
i es planifica la comunicació de la informació a la comunitat universitària.
També al comença la implantació al campus Sant Cugat on es fa primer la
caracterització i classificació de residus per departament, ja que allà és on
es troben més tipologia de residus, degut als laboratoris de medicina i
ciències de la salut.
Es substitueixen les antigues impressores dels
despatxos per altres
compartides, el canvi de tintes i tòners de cada departament s’elimina i es
redueix la quantitat de paper de residu que es genera. Tot això facilita el
reciclatge d’aquests materials.
Proba pilot a la facultat d’Educació implantació del control i la segregació
dels residus.
Qüestionari dels alumnes per obtenir el grau d’implantació d’hàbits entre tot
el personal. Posterior col·locació de contenidors de segregació de residus i
control de l’ús dels mateixos.

Resultats

Resultats econòmics

•

Valoració ambiental: Reducció del consum de material que generen
residus difícils de tractar, particularment especials i/o perillosos.

•

Valoració social: La comunitat universitària pren consciencia poc a poc
de la importància de la minimització dels residus i del reciclatge. Al
laboratoris s’ha millorat la classificació i segregació de residus.

La coordinació en la gestió de residus para la retirada i tractament per
centre redueix les despeses. La planificació “a priori” per la compra dels
productes o equips ha reduït alguns materials innecessàries o no adients
ambientalment.
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Fotografia de
l'experiència

Més informació

La implantació requereix de la coordinació dels diferents departaments i
centres implicats i això fa que sigui difícil de valorar econòmicament tant les
accions, com els resultats.
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Fitxa: experiències universitàries en la direcció de Residu Zero a Catalunya

Nom

Descripció de
l'experiència

Universitat Internacional Logotip o escut
de Catalunya

PROMOCIÓ/ COMUNICACIÓ EN SOSTENIBILITAT
Tallers transversal
A partir del curs 2009 la UIC fa anualment un taller de sostenibilitat per
apropar a tota la comunitat universitària diversos temes de consideració
ambiental, desenvolupament sostenible, cooperació, etc.. dedicant cada
any a un tema central.
El Vicerectorat de Comunitat Universitària a través del programa UIC +
Sostenible, posa a l'abast de la comunitat universitària unes sessions i uns
punts de trobada per informar-se, reflexionar i presentar propostes de
millora per a un desenvolupament humà més sostenible, cooperació i el
consum responsable.
CELEBRACIONS
Dia Mundial del Medi Ambient
El passat 5 de Juny de 2011 es va realitzar una plantada d’arbres al jardí del
Campus Barcelona Iradier.

Resultats

Resultats econòmics

•

Valoració ambiental: Reutilització de residus per fer utensilis de nou ús.
Plantació d’arbres per incrementar augmentar el nivell de O 2 a
l’ambient.

•

Valoració social: Sensibilització a la comunitat de la generació de
residus, de la necessitat de minimitzar i reciclar. Remarcar els valors pel
desenvolupament humà sostenible amb la solidaritat i la cooperació,
transmitent experiències.

És un cost pel departament de sostenibilitat, que és considera part de la
inversió per la millora i la implantació de la gestió ambiental i sostenibilitat.
No hi ha dades econòmiques excepte del cost de les jornades, la repercussió
positiva no es pot valorar amb els indicadors actuals.
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Fotografia de
l'experiència

Més informació

N/D
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Fitxa: experiències universitàries en la direcció de Residu Zero a Catalunya
Nom

Universitat Politècnica
de Catalunya

Descripció de
l’experiència

Pla TIC: recuperació i reutilització d’equips informàtics

Resultats

Resultats econòmics

Logotip o escut

La UPC llença cada any 5.000 ordinadors que no han acabat encara el seu
període de vida útil. Aquests aparells no tenen cap possibilitat de ser
reutilitzats degut al protocol establert. Per aquest motiu, el Pla TIC
implantat l’any 2007 preveu la renovació dels PCs cada 4 anys, donant-los de
baixa i gestionant-los a través del punt verd corresponent. Per aquells
aparells que encara tenen possibilitats de ser reutilitzats l’associació
universitària Tecnologia per Tothom (TxT) http://txt.upc.cat/index.php
s’encarrega de la seva reparació i recuperació per cedir-los a països tercers
(via projectes del Centre de Cooperació al Desenvolupament) o a entitats
socials locals.
Amb el temps es preveu ampliar aquest servei a tots els campus de la
universitats (actualment només està actiu al campus nord de Barcelona).
•

Valoració Ambiental: cada any gràcies a la reutilització d’ordenadors per
part de TxT s’estan estalviant al voltant de 42,37 Tn d’emissions de CO2
a l’atmosfera.

•

Valoració Social: el projecte afavoreix la reducció de la divisió digital
amb països del Sud del món e incentiva les xarxes socials amb
associacions del territori. A més permet organitzar tallers de reparació e
instal·lació de software lliure de dues assignatures de la Facultat
d’Informatica, conscienciant cada any al voltant de 400 alumnes.

N/D

Fotografia de
l’experiència

Més informació

Actualment el programa Reutilitza està ampliant el seu abast gràcies a
l’implantació del projecte Xarxa de Suport a la Reutilització (XSR) que
partint dels mateixos principis de reutilització d’equips informàtics, genera
una bossa virtual i autònoma de subproductes sense transaccions
econòmiques, sent un’iniciativa social.
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Fitxa: experiències universitàries en la direcció de Residu Zero a Catalunya
Nom

Universitat Politècnica
de Catalunya

Descripció de
l’experiència

Véndings: compra responsable a la UPC

Resultats

•

Valoració Ambiental: amb la posada en marxa del vending “sostenible”
s’ha pogut registrar una disminució significativa de l’ús dels gots de
plàstic afavorint així la disminució de la generació de fracció d’envasos.
La xifra correspon a 5.600 gots de plàstic estalviat al 2011 gràcies a
l’ús de tassa pròpia. Encara però l’ús està desequilibrat: 70% ús de got
de plàstic i 30% de tassa pròpia. Per la maquina de retorn d’ampolles
de vidre es va registrar al 2011 un èxit amb el 97% de retorn
d’ampolles. Encara que l’ús d’ampolles de vidre segueix molt baix: en
un any es van consumir només 927 ampolles.

•

Valoració Social: la campanya de sensibilització dels usuaris va tenir un
efecte positiu sobre les vedes i els estalvis. A més cal evidenciar que a
les maquines es venen productes de comerç just, el que estimula un
economia solidaria amb les produccions del Sud del món i amb respecte
del medi en les terres productives.

Resultats econòmics

Logotip o escut

Durant la primavera del 2009 es van ambientalitzar les màquines de vénding
de l’edifici Vèrtex (que concentra la major part dels serveis).
En el procés de renovació dels espais es va incorporar criteris de
sostenibilitat per racionalitzar les màquines de vénding, reduir la generació
de residus d’envasos de plàstic, incorporar productes de comerç just (menjar
i refrescos) i incentivar el consum d’envasos de vidre i el seu retorn.
S’incorporaren productes com ara cafè, sucre i “snaks” de comerç just amb
la possibilitat d’utilitzar envàs reutilitzable (tassa) en comptes de got de
plàstic. També s’incentivà l’ús de vidre en la màquina de begudes fredes i el
seu retorn per tal de poder-les reutilitzar. Addicionalment, s’instal·là un
espai de descans i intercanvi amb mobiliari de cartró reciclat.
Per tal de reforçar aquestes accions es realitzà una campanya de
comunicació adreçada als usuaris UPC i s’ incorporà una retolació de les
màquines per tal de facilitar la comprensió de l’usuari sobre el seu
funcionament, millorar la informació i incorporar missatges de sensibilització
sobre els seus beneficis.
L’espai s’inaugurà per la Diada de Sant Jordi oferint 400 tasses al personal
amb el lema “la UPC i tu menys residus”. Aquesta acció ha incrementat les
peticions sense got a la màquina del vénding d’un 7% a un 28%.

A l’any 2011 es van estalviar 560€ gràcies a l’ús de tassa pròpia per les
begudes calentes. L’estalvi potencial per any equival a 1.870€. Hi ha per
tant un marge de millora del 70%. Es van estalviar també 652€ amb els
cèntims de retorn de les ampolles de vidre (0,10€/unitat). Cal evidenciar
que l’estalvi econòmic és dels usuaris però també de la universitat donat que
disminueix la compra de gots de plàstic.
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Fotografia de
l’experiència

Més informació

Els càlculs es refereixen només a les màquines de l’edifici Vèrtex: 2
maquines de vending i una de retorn d’ampolles de vidre.
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Fitxa: experiències universitàries en la direcció de Residu Zero a Catalunya
Nom

Universitat Rovira i Virgili

Logotip o escut

Descripció de
l'experiència

Gestió in situ de les restes de poda

Resultats

N/D

Resultats
econòmics

N/D

Fotografia de
l’experiència
Més informació

El contracte amb les empreses de manteniment dels espais enjardinats als campus
de la URV inclou la recomanació (en vies de ser condició) de que les restes de poda
generades s’hauran de triturar i dipositar a les pròpies zones verdes com a
cobertura de superfícies (mulching)
L’ús d’aquests residus vegetals com a mulching afavoreix la reducció de la pèrdua
d’humitat del sòl de zones enjardinades en una zona amb pluviometries modestes
com el Camp de Tarragona.
Els objectius de l’actuació són:
Reduir la quantitat de residus que la URV remet a centres de tractament.
Reduir les emissions de GEH associats a la mobilitat dels residus generats als
campus URV.
Limitar les pèrdues d’humitat del sòl reduint els requeriments de reg pel
manteniment de les zones enjardinades.
Enriquir a llarg termini el sòl d’aquestes zones, sovint compost per àrids exògens
barrejats amb restes de sòl original
Evitar l’ús d’àrids i inerts d’origen extern en la cobertura de superfícies
enjardinades: menor mobilitat de materials, menor reflexió de radiació solar sobre
les espècies arbòries/arbustives.

N/D

N/D
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Fitxa: experiències universitàries en la direcció de Residu Zero a Catalunya
Nom

Universitat Rovira i Virgili

Logotip o escut

Descripció de
l'experiència

Formació sobre la gestió dels residus a tot el personal URV

Resultats

N/D

Resultats
econòmics

N/D

Fotografia de
l’experiència
Més informació

Des de l’any 1995, la formació sobre la gestió dels residus generats en les activitats
ha estat una constant: s’han realitzat nombrosos seminaris adreçats a centres,
departaments i grups de recerca, on es facilitava la informació actualitzada sobre
els residus que s’estaven generant en cada cas i quina era la gestió més adient, així
com quins mecanismes de minimització es podien aplicar.
D’ençà l’any 2009, els Curs d’Aptitud Preventiva, de realització obligada per
treballadors (PAS o PDI) així com per estudiants de postgrau, incorpora el mòdul de
gestió de residus. Amb aquesta modalitat, tot i perdré un grau de concreció, s’ha
aconseguit incloure la formació bàsica en gestió de residus com a coneixement
necessari per a treballar als centres URV.

N/D

N/D
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Fitxa: experiències universitàries en la direcció de Residu Zero a Catalunya
Nom

Universitat Rovira i Virgili

Logotip o escut

Descripció de
l'experiència

Revisió dels sistemes de recollida de residus sòlids urbans generats

Resultats

N/D

Resultats
econòmics

N/D

Fotografia de
l’experiència
Més informació

S’ha estimat que al voltant 90% dels RSU generats a la URV són paper o cartró
(exceptuant serveis subcontractats).
El Pla d’acció ambiental vigent a la URV ha promogut una revisió del sistema actual
de recollida de RSU a aules, laboratoris, despatxos i altres espais, invertint el
model clàssic en que les papereres eren per a recollida de fracció rebuig i existien
contenidors centralitzats per a recollida de fracció paper a diferents localitzacions
dels edificis.
El nou model comporta que totes les papereres ubicades a despatxos, aules i
passadissos seran per a recollir exclusivament paper, i s’ubicaran contenidors
centralitzats per a recollida de la resta de fraccions, inclosa la fracció resta, a
punts determinats de passadissos.
El canvi dels itineraris de recollida intracentre de RSU que això comporta s’han
inclòs als plecs tècnics del nou concurs de neteja de al URV.
És previst que en el moment de la implantació definitiva, coincidint amb l’inici del
nou contracte de servei de neteja, es faci una substitució de les papereres actuals
de despatxos per uns contenidors identificats i adequats a l’espai disponible.
Aquest nou sistema de recollida permetrà, a més, obtenir dades més acurades de
les quantitats de paper que es recullen als diferents espais.
Els objectius de l’actuació són:
Optimitzar la recollida selectiva de paper a la URV
Millorar la informació actual sobre la producció de paper, imprescindible per als
indicadors relacionats amb els consums d’aquest recurs i dissenyar actuacions per a
la seva reducció.

N/D

N/D
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