
El compromís de la 
Universitat de Girona
amb la sostenibilitat



L’Equip de Govern de la UdG decideix iniciar un procés 
d’Ambientalització. Encàrrec a l’IMA-UdG.
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definició OV

L'Oficina Verda és un òrgan institucional de 
la Universitat de Girona que actua com a 
unitat executiva pel desenvolupament del 
Pla Estratègic d'Ambientalització de la 
UdG, assumint com a propis els seus 
objectius, subobjectius i actuacions.

Per tal de salvaguardar la seva 
singularitat, l'Oficina Verda de la UdG 
és alhora:

• un ens d'execució de directrius 
polítiques d'escala d'universitat. 

• un ens de gestió, de coordinació i de 
difusió de l'ambientalització dins 
l'àmbit universitari.

• un ens d'implementació de les 
activitats de recerca ambiental de la 
UdG, associades al Pla 
d'Ambientalització.

FORMACIÓ PER A LA 

SOSTENIBILITAT.

RECERCA AMBIENTAL I 

AMBIENTALITZADA.

GESTIÓ AMBIENTAL EN 

L’ACTIVITAT UNIVERSITÀRIA I 

LA VIDA QUOTIDIANA DELS 

CAMPUS.

EXTENSIÓ I TRANSFERÈNCIA 

DE CONEIXEMENT.



CIÈNCIES
AMBIENTALS

ECOLOGIA

ARQUITECTURA

URBANÍSTICA

ECONOMIA

SOCIOLOGIA
GEOGRAFIA

Interdisciplinarietat:

Interacció i cooperació entre dues o més disciplines, que poden 
arribar a integrar els seus coneixements en un conjunt coherent. 
- pluralitat de perspectives
- integració de les teories, els mètodes i els instruments
- concepció multidimensional dels fenòmens i del reconeixement 
del caràcter relatiu dels enfocaments científics per separat. 

Temàtica: 
intercanvi d’informació

Epistemològica: 
Metodologies híbrides que permetin el 
“contagi” interdisciplinari

Conferència Hàbitat II

marc teòric 
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Diagnosis / Planificació 
sectorial
- Detecció de línees 
estratègiques relacionades
- Interacció/sinergies entre 
línees estratègiques
- Visió escalar
- Projecció temporal

Diagnosis / Planificació 
sistèmica
- Visió complexa.
- Visió integrada 
intra/extra campus.
- Interacció/sinergies 
entre línees estratègiques
- Visió escalar
- Projecció temporal
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Aprovació del Pla estratègic d’Ambientalització de la UdG per la Junta de Govern 

de la Universitat

La Junta de Govern, en la sessió núm. 2/00, de 24 de febrer de 2000, va prendre 

l’ACORD que, transcrit literalment, diu:

PLA ESTRATÈGIC D’AMBIENTALITZACIÓ DE LA UdG

Antecedents i justificació

L’any 1998 la Junta de Govern aprovà en el seu pressupost una dotació per posar en marxa el Pla estratègic 
d’Ambientalització de la UdG. La responsabilitat fou atorgada a l’Institut del Medi Ambient. Des del Pla s’han anat 
executant tot un seguit d’actuacions de millora ambiental i de promoció d’actituds respectuoses amb el medi 
ambient.

Vista l’experiència d’aquests dos primers anys, l’Equip de Govern fa una proposta d’acord sobre el Pla amb l’objectiu 
de dotar-lo d’un reconeixement explícit dins de les actuacions i activitats portades a terme per la Universitat.

D’una banda, les activitats d’assessorament sobre temes d’impacte ambiental, realitzades pel Pla al llarg de la posada 
en marxa de les darreres actuacions urbanístiques (Biblioteca de Montilivi, edifici P-4, pavelló de tallers...), han 
evidenciat la necessitat de dur a terme aquest reconeixement. D’altra banda, passats aquests dos primers anys, 
sembla raonable que l’aposta de la UdG per ser capdavantera en temes de medi ambient compti amb aquest 
reconeixement.

S’ACORDA:

1. Aprovar els objectius i l’enunciat de les línies mestres del Pla estratègic d’Ambientalització 
que s’incorporen en el full annex.

2. Atorgar a l’Institut de Medi Ambient de la UdG les tasques de representació, promoció i 
coordinació científica del Pla, sota la supervisió del Vicerectorat d’Economia, Campus i 
PAS.

3. Determinar l’obligatorietat de sotmetre a estudi previ l’impacte ambiental de totes aquelles 
activitats urbanístiques de la UdG. Pel que fa a d’altres estudis previs que, d’acord amb els 
grans àmbits d’actuació del Pla, es vegi necessari dur a terme, la proposta d’execució 
podrà ser feta a iniciativa del mateix Pla o de qualsevol òrgan de govern de la UdG.

Annex 1.

Objectius i línies mestres del Pla estratègic d’Ambientalització de la UdG



Benvolgut senyor / Benvolguda senyora,

Us faig avinent, pel que fa a les vostres funcions que la Junta de Govern en la sessió núm. 2/02 de 14 de febrer de 

2002 va prendre l’ACORD que transcrit literalment diu:

LA CREACIÓ DE L'OFICINA VERDA DE LA UdG

Exposició de motius

Les universitats com a institucions educadores i formadores de futurs/es professionals són cada cop més conscients de 
l’ineludible repte d’incorporar la temàtica ambiental, tant en l’àmbit de la docència i la recerca, com en la pròpia gestió 
universitària. Per tal d’assolir aquesta integració entre medi ambient i política universitària, en els darrers anys les 
universitats, entre elles la nostra amb el "Pla Estratègic d’Ambientalització del Campus i de la Vida Quotidiana", (en 
endavant Pla d’Ambientalització) han endegat processos que, sota diferents noms, s’han marcat objectius comuns per a 
donar respostes integrades a la problemàtica ambiental que se’ls presenta. Temes com la gestió de residus de laboratori 
i de campus, la mobilitat sostenible o l’ambientalització curricular són denominador comú de totes les universitats que 
s’ambientalitzen arreu.

L’ambientalització és un procés llarg i dinàmic, com qualsevol procés al servei de la sostenibilitat, en que la innovació i la 
incorporació de noves metodologies d’anàlisi han d’estar a l’ordre del dia. És per això que es fa absolutament necessària la 
vinculació amb l’àmbit de la recerca, que queda garantida per la vinculació orgànica del Pla d’Ambientalització amb les 
línies de recerca de l’Institut de Medi Ambient, així com introduir sistemes de gestió i d’avaluació continua que permetin 
fer un seguiment constant i retroalimentar el procés en funció de la experiència de gestió que es genera. 

En aquest darrer sentit, de gestió i seguiment del procés d'implementació i desplegament de les accions dels diversos plans 
d’ambientalització universitària, existeix una estructura cada cop més generalitzada en les universitats que s’ambientalitzen, 
que respon al nom d'"Oficina verda", "Oficina de medi ambient" o qualsevol altre denominació d’aquesta índole. Un cop 
implementats els processos d’ambientalització, l'"Oficina verda" actua com a ens generador i canalitzador de projectes i, 
alhora, coordinador i gestor de les diferents actuacions proposades pels col·lectius universitaris o d’altres organismes fora
de l’àmbit universitari.

En els darrers anys a mesura que s’han consolidat els plans d’ambientalització universitaris arreu de l’estat, s’ha anat generant 
estructures d’aquesta índole que s’han constituït com a unitats de gestió ambiental en les universitats que han estat 
capdavanteres. A tall d’exemple es poden citar: l'Oficina Verda de la Universitat Politècnica de València, l'Oficina Verda de
la Universitat d’Alacant, la Oficina Verde de la Universidad de Granada, la Oficina de Medio Ambiente de la Universidade de 
Vigo o la Oficina Ecocampus de la Universidad Autónoma de Madrid.

En aquest context es proposa la creació d’una Oficina Verda de la UdG, com una unitat de gestió al servei de les accions lligades 
a la implementació, gestió, seguiment i avaluació de projectes de la línia estratègica d’ambientalització del campus i la vida 
quotidiana del Pla d’Ambientalització de la Universitat, sens perjudici del manteniment de les activitats de recerca i en 
especial, de la línia estratègica d’ambientalització curricular, en el si de l’Institut de Medi Ambient.

Pel que fa a la línea estratègica d’ambientalització curricular, aquesta línia segueix vinculada a tots els afectes a l’Institut de Medi 
Ambient, amb les mateixes condicions establertes actualment: el coordinador d’ambientalització curricular dirigeix l’equip 
tècnic de dues persones que treballen en els projectes d’ambientalització curricular. El Vicerectorat d’Economia assigna 
cada any la partida pressupostaria específica pel seu manteniment. En particular, per a cobrir les places de becaris 
d’ambientalització curricular, que mantindran la seva vinculació directa amb l'Institut de Medi Ambient.

A fi i efecte del disseny i la posta en marxa de l’esmentada Oficina verda, es proposen els següents:



Acords

Primer S'acorda crear l'Oficina Verda de la Universitat de Girona.

Segon Es reconeix a l'Oficina Verda el caràcter d'unitat orgànica amb 
efectes 1 de gener de 2002. Aquest reconeixement comporta la 
seva inclusió, dins del pressupost de la UdG, en la categoria que 
actualment està definida com "altres centres".

Tercer El professor responsable de l'oficina serà designat del rector. El 
nomenament es farà d'acord amb l'Institut de Medi Ambient, que 
manté la tutela científica i de recerca del Pla d’Ambientalització .

Quart L'estructura, funcionament i organització de l'Oficina Verda 
estaran d'acord amb la memòria adjunta al present acord. L’Oficina 
Verda de la UdG assumeix com a propis els Objectius, subobjectius 
i actuacions plantejades al Pla d’Ambientalització de la UdG en 
relació a la línia estratègica d’ambientalització del campus i la vida 
quotidiana aprovats per Junta de Govern el 24 de Febrer de 2000.



L’Oficina Verda és un òrgan institucional de la Universitat de Girona que actua com a 
unitat executiva, delegada pel Rector/a, per a la implementació, el desplegament, el 
seguiment i la revisió permanents del Pla Estratègic d’Ambientalització de la UdG, i 
en concret, de les accions que resultin de la línia estratègica d'ambientalització de 
campus i vida quotidiana. L’Oficina Verda de la UdG assumeix com a propis els 
objectius, subobjectius i actuacions plantejades al Pla Estratègic d’Ambientalització 
de la UdG en relació a la línia estratègica d’ambientalització del campus i la vida 
quotidiana, aprovat per Junta de Govern el 24 de Febrer de 2000.

Per tal de salvaguardar la seva singularitat, l’Oficina Verda de la UdG ha d’ésser alhora: 

1. un ens d’execució de directrius polítiques d’escala d’Universitat 

2. un ens de gestió, de coordinació i de difusió de l’ambientalització dins l’àmbit 
universitari 

3. un ens d'implementació de les activitats de recerca ambiental de la UdG, 
associades a la línia estratègica d’ambientalització del campus i la vida quotidiana 
del Pla d’Ambientalització.

En aquest sentit, l'Oficina haurà de mantenir una triple vinculació: política, amb els 
Vicerectorats implicats; econòmica, amb Gerència i els serveis i oficines que hi 
depenen, i científica, amb l’Institut de Medi Ambient.

definició



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

a través de la canalització de projectes i activitats relacionades amb el Pla 

d’Ambientalització. 

 Gestionar i tutelar l'acompliment dels objectius del Pla d'Ambientalització en totes les 

accions relacionades amb l'edificació i urbanització dels campus i la seva dinàmica 

quotidiana.

 Programar i tutelar les accions que permetin l'acompliment dels objectius del Pla 

d'Ambientalització en totes les accions relacionades amb l’Ambientalització curricular.

 Promoure i divulgar el Pla d'Ambientalització, constituint-se com a centre d'informació i 

de sensibilització ambiental.

 Organitzar serveis de suport al Pla d'Ambientalització incidint de forma prioritària en 

la inserció de grups de treball procedents de programes de formació per a col·lectius 

socialment desafavorits.

Són funcions de l'Oficina Verda de la UdG les que es deriven de la 

implementació, el seguiment i la revisió del Pla Estratègic 

d'Ambientalització, i giren al voltant de cinc eixos principals:

funcions



PLA d’AMBIENTALITZACIÓ

Com a eina d’aplicació de la 
sostenibilitat a l'àmbit universitari



2n.
1r.

Incorporar objectius i determinar actuacions de millora ambiental 

i promoció de la sostenibilitat, en la totalitat dels àmbits en 

els quals la UdG desenvolupa la seva influència i les seves 

actuacions. 

Situar a la UdG en el marc de referència 

com a institució sostenible

objectius

El Pla d’Ambientalització és el procés a través del qual la universitat es 

compromet amb la sostenibilitat i desenvolupa estratègies per implicar a tota 

la seva comunitat en la reducció de gasos d’efecte hivernacle



2
3
4
5

1 Estendre hàbits d’actuació ambientalment correctes 

en tots els àmbits de la vida quotidiana de la UdG.

Establir mecanismes de seguiment i millora 

continua de la qualitat ambiental del campus.

Introduir la sostenibilitat en els plans d’estudi,

en la practica docent i en la recerca.

Col·laborar activament en la millora ambiental de la ciutat en el marco del planejament 

ambiental estratègic (Pla de Ciutat, Agenda 21, Consell de Sostenibilitat)

Constituir-se en un ens impulsor del progrés ambiental en tots els 

territoris en els que la UdG exerceix la seva actuació.

subobjectius 



 FORMACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT.

 RECERCA AMBIENTAL I AMBIENTALITZADA.

 GESTIÓ AMBIENTAL EN L’ACTIVITAT UNIVERSITÀRIA I LA VIDA 

QUOTIDIANA DELS CAMPUS.

• territori

• recursos

• mobilitat

• residus

• comunicació

 EXTENSIÓ I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT.

eixos



Estructura
Línies estratègiques

Mobilitat: Vetllar per la progressiva disminució de l’ús del vehicle privat 

promocionant mitjans de transport ambientalment més eficients

Ordenació i adequació d’espais: Vetllar per l’adequació dels diferents espais del Campus 

incorporant criteris ecològics i paisatgístics en el disseny, el manteniment i l’ordenació 

urbanística

Gestió de residus: Dissenyar una política interna de residus recolzada en el principi de les 

tres erres en base a la següent jerarquia: 1 Reduir (prevenir)- 2 Reutilitzar – 3 Reciclar

Optimització de recursos: Promoure mesures actives i passives per aconseguir 

la màxima eficiència en el consum d’energia, aigua i materials en l’edificació, 

així com en la compra i la contractació de serveis a la comunitat universitària

Formació per a la sostenibilitat: Introduir hàbits i continguts ambientals en totes les titulacions a 

fi de despertar una comprensió adequada del medi ambient en l’exercici professional, així com 

incentivar la recerca ambiental i ambientalitzada.

Comunicació ambiental: Elaborar i promoure activitats i actuacions encaminades a informar i 

sensibilitzar la comunitat universitària i per extensió a la resta de la ciutadania



OBJECTIUS OPERACIONALS

 Establir mesures que afavoreixin 

l’ús dels mitjans de transport més 

respectuosos amb el medi 

ambient

 Establir mesures per a la   

disminució de la contaminació

atmosfèrica i acústica en els 

campus.

 Potenciar la connexió 

intercampus i intracampus.





Resultats de les enquestes de mobilitat 2016-17





Total 

col·lectiu

Total Tn 

CO2

Tn 

CO2/any 

generades 

per l’ús del 

cotxe

% 

repre

senta

ció

Tn 

CO2/any 

generades 

per l’ús del 

cotxe 

sense 

compartir

% 

repres

entació

Tn 

CO2/any 

generade

s per l’ús 

d’altres 

mitjans 

de 

transport

Tn CO2

per 

càpita/

any

Estudiants Girona
6.203 394,56 215,19

54,5

%
167,82 42,5% 179,37

0,06

Estudiants fora 

Girona
7.208 17.873 13.057,93 73% 9.711,41 54,3% 4.814,89

2,47

PAS Girona
354 59,47 49,19

82,7

%
43,90 73,8% 10,27

0,16

PAS fora Girona
270 1.031,9 985,07

95,5

%
915,31 88,7% 46,91

3,82

PDI Girona
866 95,27 71,72

75,3

%
64,99 68,2% 23,55

0,11

PDI fora Girona
758 2.495,61 2.353,81

94,3

%
2.118,43 84,9% 141,79

3,29

TOTAL UdG
15.659 21.950 16.733

76,2

%
13.022 59,3% 5.217 1,40



Accions del Pla d’Ambientalització:

Mobilitat sostenible

1. Mou-te a peu: temps de recorregut urbà 

2. Bicicletes universitàries 

3. Itineraris segurs per bicicletes

4. Connexió intercampus

5. Línies del bus urbà/interurbà 

6. Abonament anual per al bus urbà

7. Conveni UdG - RENFE

8. Web mobilitat a la carta

9. Accessibilitat al Campus Barri Vell

10.Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura

11.Carpooling:  BC/e-hitchhiking/Fes edit .....



Mou-te a peu

GUANYES TEMPS I DINERS: és gratuït, no hi ha hores punta ni cues.

T'AJUDA A FER SALUT: sense adonar-te'n fas exercici físic. Ajuda a prevenir malalties (càncer, diabetis, osteoporosis, els infarts de miocardi, etc.). 

Millora el to muscular i les funcions intel·lectuals. T'ajuda a deixar de fumar. Allarga l'esperança de vida.

PODRÀS GAUDIR DE LA CIUTAT: fes del teu camí diari una aventura. Explora els mil racons del Barri Vell. Descobreix l'entorn natural. Coneix nova 

gent. 

RELAXA'T I SOMRIU: Caminar és el millor remei contra l'estrès. Gaudeix de la companyia d'un o molts amics i amigues. Atura't a comprar el diari,a fer 

el cafè, a visitar un museu, a conversar,...tu marques el ritme: pausat, lleuger, badant, observant, parlant, pensant,...

MILLORA EL MEDI AMBIENT: ajuda a reduir els nivells de contaminació atmosfèrica i de sorolls. Afavoreix una ciutat agradable, amable i sociable.

DESCOBREIX EL QUE TRIGUES EN ARRIBAR AL CAMPUS DE BARRI VELL DES DE:

Correus: 9 minuts

La Copa : 11 minuts

Plaça Catalunya : 10 minuts

Fundació FUGIF: 8 minuts 

Plaça Marqués de Camps : 12 minuts

Estació : 18 minuts

Campus Centre : 20 minuts

Opcional: Ascensor públic fins 

Plaça Federico Fellini : 3 minuts al Campus

Horari públic: 

uns minuts abans de les 8 fins les 21 hores

http://maps.google.es/maps?f=d&source=s_d&saddr=Avda.+ramon+Folch,+Girona&daddr=Les+%C3%A0ligues,+Girona&hl=ca&mra=ls&dirflg=w&sll=41.899178,2.930712&sspn=0.187567,0.433273&ie=UTF8&ll=41.985382,2.824709&spn=0.002927,0.00677&t=h&z=17
http://maps.google.es/maps?f=d&source=s_d&saddr=Rotonda+del+Pont+de+Pedret,+Girona&daddr=41.98767,2.825225+to:Les+%C3%80ligues,+Girona,+Girona,+Catalunya,+Espanya&hl=ca&mra=ls&dirflg=w&sll=41.989413,2.82258&sspn=0.001463,0.003385&ie=UTF8&ll=41.987184,2.825
http://maps.google.es/maps?f=d&source=s_d&saddr=Pla%C3%A7a+de+Catalunya,+Girona,+Catalunya&daddr=Les+%C3%80ligues,+Girona,+Girona,+Catalunya,+Espanya&geocode=&hl=ca&mra=ls&dirflg=w&sll=42.026006,2.684751&sspn=0.748757,1.733093&ie=UTF8&t=h&z=16
http://maps.google.es/maps?f=d&source=s_d&saddr=Pla%C3%A7a+Jordi+de+Sant+Jordi,+Girona&daddr=Plaza+Sant+Domenec+3,+17004+Girona+(Universitat+De+Girona)&geocode=;CU5f0Rr03If9FX2ngAIdyyMrACFqQV3Z4fm8tA&hl=ca&mra=pe&mrcr=0&dirflg=w&sll=41.998233,2.532832&ss
http://maps.google.es/maps?f=d&source=s_d&saddr=Pla%C3%A7a+Marqu%C3%A8s+de+Camps,+Girona+&daddr=Les+%C3%80ligues,+Girona,+Girona,+Catalunya,+Espanya&geocode=&hl=ca&mra=ls&dirflg=w&sll=41.98248,2.822545&sspn=0.011708,0.02708&ie=UTF8&t=h&z=16
http://maps.google.es/maps?f=d&source=s_d&saddr=Pla%C3%A7a+Espanya+S/N,+17002+Girona+(Estacion+De+Girona)&daddr=Les+%C3%80ligues,+Girona,+Girona,+Catalunya,+Espanya&geocode=CYVr_HH2A3oGFXaMgAIdnv4qACE-D95Opffovg;&hl=ca&mra=pe&mrcr=0&dirflg=w&sll=42.012
http://maps.google.es/maps?f=d&source=s_d&saddr=Carrer+Emili+Grahit+77,+Girona&daddr=Les+%C3%80ligues,+Girona,+Girona,+Catalunya,+Espanya&geocode=&hl=ca&mra=ls&dirflg=w&sll=41.9841,2.82333&sspn=0.005854,0.01354&ie=UTF8&ll=41.979177,2.826319&spn=0.011708,0.
http://maps.google.es/maps?f=d&source=s_d&saddr=Carrer+Ciutadans,+Girona,+Catalunya&daddr=Pujada+De+Sant+Mart%C3%AD+4,+17004+Girona+(Diputacion+Provincial+De+Girona)&geocode=;CW3-OPTKnPfWFd-ggAIdHSArACFogFlZ-OquqA&hl=ca&mra=pe&mrcr=0&dirflg=w&sll=42.0740
http://maps.google.es/maps?f=d&source=s_d&saddr=Pla%C3%A7a+de+Federico+Fellini,+Girona,+Catalunya&daddr=Les+%C3%80ligues,+Girona,+Girona,+Catalunya,+Espanya&hl=ca&geocode=&mra=ls&dirflg=w&sll=41.983452,2.826909&sspn=0.000732,0.001692&ie=UTF8&ll=41.984098,2


Bicicletes universitàries

Servei gratuït de préstec de bicicletes a disposició de tota la comunitat universitària per facilitar la 

intermodalitat i l’accés als campus

Punts clau del projecte:

Bicicletes abandonades dels dipòsits municipals = RESIDUO

Empreses d'economia social (associacions, fundacions) = SOCIAL

Dinamització del sector = ECONOMIA

Fomentar un model de mobilitat sostenible = ECOLÒGIC



COM PASSEM D’UN RESIDU DEL DIPÒSIT MUNICIPAL A ...



... A UNA BICICLETA UdG



DIMENSIÓ SOCIAL



DIMENSIÓ ECONÒMICA



DIMENSIÓ ECOLÒGICA



Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 

2002



SERVEI DE PRÉSTEC DE BICICLETES DE LA UdG



Conveni UdG-RENFE

Conveni de col·laboració entre UdG i RENFE que permet a qualsevol persona de la 

comunitat universitària obtenir avantatges en els abonaments.

ABONAMENTS EXCLUSIUS PER A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA (ESTUDIANTS, PAS I 

PAC): descomptes del 5% respecte als abonaments de caràcter general presentant el carnet UdG

ABONAMENT MENSUAL REGIONAL O EXPRÉS: Vàlid tots els dies del mes natural abonat i per 

realitzar viatges il·limitats en el trajecte i períodes abonats. 



Bus urbà

Condicions de l’abonament 'A la UdG amb Bus':

· El preu de la targeta és de 115 euros i és vàlid per 380 viatges durant tot l’any(del 12 de 

setembre de 2017 al 15 de setembre de 2018), amb un límit de 4 viatges/dia

· Targeta personal i intransferible només per estudiants matriculats/des a la Universitat de 

Girona durant el curs 2016/17.

· Targeta vàlida per totes las línies urbanes de Girona del TMG: L1, L2, L5, L7, L8, L10 i 

L11.

· Possibilitat de transbord durant 45 minuts



Borsa per compartir cotxe

Servei interactiu que posa a disposició de tota la comunitat universitària un 

sistema per compartir places del cotxe particular per optimitzar desplaçaments 

obligatoris a la UdG.



Carpooling

=

De la borsa de cotxes al “Fes edit” passant per l’e-hitchhiking

Viatges compartits: 2.700 

Ocupació mitjana de 2,1 places

Estalvi d’emissions de CO2: 8,8 Tn

Registrats: 831 usuaris/àries

Viatges compartits: 6.715

estalvi d’emissions CO2: 41,2 Tn

http://www.fesedit.cat/portaludg.jsp

https://www.youtube.com/watch?v=DpRBnn1c04k
http://www.mobilitatsostenible.cat/
http://www.fesedit.cat/portaludg.jsp


Optimització 
de Recursos

OBJECTIUS OPERACIONALS

 Establir mesures d’estalvi i reducció 

del consum en tots els centres i 

instal·lacions de la UdG.

 Introduir criteris bioclimàtics i 

d’ecoconstrucció en els projectes 

de nova construcció.

 Elaborar polítiques de compres i 

contractació sostenibles.



Accions del Pla d’Ambientalització:

Estalvi + Eficiència

1. Guia compra ambientalment correcta

2. Compra verda

3. Ambientalització contractes

4. Directrius edificació

5. e-administració 

6. Instal·lació EERR

7. Plans d’eficiència energètica

8. Plans d’estalvi de fluids

9. Pla Cogestió energètica

10.Recuperació de pluvials CM

11.Ambientalització esdeveniments

12.Programa Acords Voluntaris



Integració de la sostenibilidad en la contractació de serveis i en la compra de 

productes: cafeteries, fotocòpies, jardineria, neteja, carpetes UdG, etc.

Ambientalització de compres i serveis

Cafeteries

Certificació ambiental, eficiència energètica, 

envasos reutilitzables, cafè i sucre de Comerç just, 

Ø parament d’un sol ús, recollida selectiva de 

residus, etc.

Servei de neteja

Certificació ambiental, productes de neteja  

ecològics, recollides selectives, sistemes 

d’estalvi d’aigua, etc.

Edificació

1. Disseny arquitectònic: inclusió de criteris i sistemes passius 

d’arquitectura bioclimàtica.

2. Disseny de les instal·lacions: estalvi d’aigua, optimització energètica 

(il·luminació i climatització), energies alternatives.

3. Elecció dels materials: Control de materials tòxics. Foment de 

materials reciclats i ecològics. Gestió de residus d’obra.

4. Integració en l’entorn: espais lliures, jardins, tractament del sòl, 

referents de paisatge, minimització d’impactes

Servei de manteniment i jardinera

- Introducció d’espècies autòctones.

- Supressió de productes químics de síntesis

- Optimització del reg.

- Adobs orgànics procedents del compostatge

Serveis de reprografia/copisteria

- Còpies a doble cara.

- Ús de paper amb certificat de qualitat ambiental (ecoetiqueta) 

- Maquinària: baixa emissió d’ozó, estirè, pols i soroll. 

- Internalització de la gestió de residus.



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULEN EL 

SUBMINISTRAMENT I DISTRIBUCIÓ DE 18.500 CARPETES DESTINADES 

ALS ESTUDIANTS 
Criteris d’adjudicació:
A més dels criteris de qualitat – preu es tindrà en compte els següents criteris de sostenibilitat

Sobre l’empresa:
Valoració: (10 punts)
1. Existència de certificació de sistemes de gestió ambiental de l’empresa:
Reglament EMAS (Eco-Management and Audit Scheme): 10 punts
Norma UNE-EN ISO 14001: 5 punts
2. L’empresa elabora procediments per a la protecció mediambiental, i estableix mecanismes 
per a la seva aplicació, justificació i seguiment (formació, informes, registres, etc.): 2’5 punts

Sobre el cartró: 
Totalment lliure de clor (TFC) i sense blanquejants òptics
Valoració: (10 punts)
Cartró 100% reciclat,  fabricat amb fibres procedents de paper postconsum (a partir de paper usat) 
amb ecoetiqueta: 10 punts
Cartró 100% reciclat postconsum amb <25% de fibres procedents de preconsum (restes de retalls 
d'impremtes que no ha estat utilitzat) amb ecoetiqueta: 5 punts
Cartró amb fibres verges amb certificació FSC o PEFC: 2’5 punts

Sobre les tintes:

Les tintes bàsiques hauran de complir les següents característiques:
No contenen metalls pesants
No donen emissions de components orgànics volàtils
No inflamables
Resistents al calor
Tenen excel·lent adhesió a la superfície d'impressió 
No desprèn olors un cop imprès

Valoració: (10 punts)
Amb ecoetiqueta: 10 punts
Amb olis vegetals: 5 punts

Sobre el plastificat:

Es prioritzarà la llarga vida del producte, per la qual cosa es fa necessari el recobriment amb film 
plàstic. En cap cas s’utilitzarà PVC. 

Sobre l’embalatge: 

La distribució requerirà el mínim embalatge possible, monomaterial, sense retractilat individual. 

Valoració: (5 punts)

Amb capses de cartró reciclat 100% postconsum: 5 punts
Amb capses de cartró reciclat 100% postconsum amb <50% de fibres procedents de preconsum (restes de 
retalls d'impremtes que no han estat utilitzats): 2’5 punts
Altres opcions: 1 punt



Energies renovables

PROJECTE UNIVERSOL

•Instal·lació FV de 15,36 kWp  
• 96 mòduls de silici monocristalí de 160 Wp  
• Superfície de panells : 120,9 m2 
• Energia anual subministrada : 17,8 MWh 
• Estalvi d'emissions de CO2 : 5,18 Tm/any 

AEROGENERADOR 

Instal·lació de 2,2 kW  
7 m alçada i 3,5 m diàmetre 
Energia anual subministrada : 4.500 kW/any 
Estalvi d'emissions de CO2 : 1,35 Tm/any 

GEOTÈRMICA

Bomba de calor x climatització/ACS  
• Instal·lació: potència fred 16 kW
• Instal·lació: potència calor 16 kW
• Estimació ACS: 50 lit/dia  
• Captació: 3 pous x 100m profunditat 
• Estalvi d'emissions de CO2: ?

SOLAR TÈRMICA

ACS a la Zona Esportiva  
• Instal·lació: interacu-
mulador solar 500 lit
• Consum: 15 lit.pers./dia a 
60º
•Zona climàtica III: 50% 
captació solar
• Estalvi d'emissions de 
CO2: 60% convencional



CONCURS 

D’ IDEES

• Plec de Clàusules 

Administratives.

• Directrius generals per 

la redacció de projectes 

arquitectònics.

• Programa
• Taules de 

valoració. 

PRESENTACIÓ  

AVANTPROJECTES
COMISIÓ 

TÈCNICA 

D’EDIFICACIÓ

COMISIÓ DE 

GOVERN

PROJECTE 

BÀSIC/EXECUTIU

• Informe ambiental.

• Plec Clàusules 

Tècniques: obra civil i 

instal·lacions.

Ambientalització del procés d’edificació

file:///D:/Pep/AMBIENTALITZACIÓ/COMunicaCIÖ/Divulgació/presentacions/Presentacio PLA/Universitats/ROVIRA VIRGILI/CONCURS PROCEDIMENT OBERT.doc
../../../../../../../Ambientalització/COMunicaCIÖ/EDIFICACIÓ/PROCÉS EDIFICACIÓ/PRESENTACIÓ VLL/Dir_cast.doc
file:///D:/Pep/AMBIENTALITZACIÓ/COMunicaCIÖ/Divulgació/presentacions/Presentacio PLA/Universitats/ROVIRA VIRGILI/Directrius.doc
file:///D:/Pep/AMBIENTALITZACIÓ/COMunicaCIÖ/Divulgació/presentacions/Presentacio PLA/Universitats/ROVIRA VIRGILI/VALORACIO_apaïsat.doc
file:///D:/Pep/AMBIENTALITZACIÓ/COMunicaCIÖ/Divulgació/presentacions/Presentacio PLA/Universitats/ROVIRA VIRGILI/Diapositiva a Avant.ppt
file:///D:/Pep/AMBIENTALITZACIÓ/COMunicaCIÖ/Divulgació/presentacions/Presentacio PLA/Universitats/ROVIRA VIRGILI/Comissió Tècnica_cast.doc
file:///D:/Pep/AMBIENTALITZACIÓ/COMunicaCIÖ/Divulgació/presentacions/Presentacio PLA/Universitats/ROVIRA VIRGILI/criteris ambientals TURISME.doc


Petjada ecològica dels consums energètics de la UdG

PE(ha)={[consum elèctric (KWh) x Eee + consum gas 
(m3)x Eg]/1000}/CF

CÀLCUL DE LA PETJADA ECOLÒGICA* DE LA UdG

Evolució 1999-2010
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PETJADA DE CARBONI: kg CO2/m2
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Actuacions d’estalvi i eficiència



Actuacions d’estalvi de fluids 

Estalvi energètic

• Equips compensació energia reactiva (Sant Domènec I iII, Pii, PIII, Tallers i FCEE)

• Sistemes de control de temperatura ambient (PII soterrani i tallers)

• Sistemes de control dels generadors de fred (PII)

• Automatització centralitzada d’enceses en espais comuns (PII)

• Sistema de comunicació per telegestió de la climatització (PII, PIII, FCEE i CIAE)

• Programa de control de la climatització d’aules (PIII)

• Detectors de presencia a les aules per control de temperatura (PIII)

• Control centralitzat d'enllumenat en funció d’horaris i llum exterior (FC)

• Control de l’enllumenat dels passadissos segons insolació (FD)

• Actualització del soft del sistema de gestió automàtica de climatització i enllumenat (FD)

• Millora del sistema de regulació de les calderes (FCEE)

• Substitució de bombetes d'incandescència per bombetes de baix consum/LED (UdG)

• Pla de reposició de fluorescents per altres amb rendiment lumínic millorat (UdG)

• Programa foment estalvi en edificis 

Estalvi d’aigua

• Instal·lació de pulsadors de doble descàrrega en cisternes d'inodors tanc baix (UdG)

• Substitució aixetes per pulsadors (UdG)

• Substitució trompes de buit (FC)

• Regulació de descàrregues dels urinaris (FC, FCEE, FEP, PIV)

 Programació reg de supervivència en zones verdes(UdG)

 Plantació i revegetació amb espècies autòctones (UdG) 



http://canviclimatic.gencat.cat/ca/politiques/politiques_catalanes/la_mitigacio_del_canvi_climatic/acords_voluntaris/




Mesures generals per acord del Govern UdG

Acord1. Control de temperatures de consigna 26º estiu / 21º hivern en 
climatització d’edificis

Acord2. Desconnectar els sistemes de climatització centralitzada en els 
edificis durant els caps de setmana, dies festius i no lectius, i 
períodes de vacances.

Acord3. a)Corresponsabilització dels consum energètics dels edificis.

b)Definir la figura del gestor energètic en cada centre com a 

persona responsable del funcionament energètic de l’edifici

Acord4. Reducció de la il·luminació fins a un  50% en espais comuns de 
tots els edificis docents.

Acord5. Configuració mode estalvi energia “Pla d’estalvi” en tots els 
aparells informàtics possibles

Pla d’estalvi energètic



Estalvi energia elèctrica per tancament. 
Estiu 2012



L’ÚLTIM QUE APAGUI EL LLUM!!!

1. Apagueu l’ordinador si us absenteu + de 30’ i amb l’interruptor quan 
acabeu la jornada laboral

2. Apagueu la impressora, la fotocopiadora i tots els aparells amb els 
interruptors si sou la darrera persona a marxar

3. Desendolleu el carregador del mòbil o de piles

4. Apagueu l’aparell de climatització si es tracta d’un sistema independent. 
Els sistemes centralitzats s’apaguen i s’encenen automàticament cada dia.

Recordeu que quan arribem al lloc de treball els espais ja han estat 
ventilats i que les temperatures de confort fent un ús racional de 

l’energia tal com indica la normativa són:
21ºC a l’hivern (augmentar 1ºC suposa un increment del consum del 7%) 
26ºC a l’estiu (abaixar 1ºC suposa un increment del consum del 13%)

5. Apagueu sempre els llums si sou la darrera persona a marxar.
Recordeu que si adaptem l’espai de treball a la il·luminació amb llum 

natural, no cal encendre tots els llums

5+1 Seguiu els consells de la campanya “Bye Bye standby”

Corresponsabilització



“Consums fantasma”

“CAMPANYA BYE BYE STANDBY”

Un PC en mode standby consumeix 10 W/h

Un PC de la UdG en mode standby consumeix 1.330 

W/setmana

Un PC de la UdG consumeix  69.160 w/any = 69,16 

kW/any

Treballadors/res UdG:

1.723 PAC + 792 PAS = 2.515 treballadors

Considerem un PC x Treballador/a

Els PC’s de la UdG en mode standby consumeixen: 

173.937 kW/any

Dades de consum global UdG 2008: 7.504.713 

kW/any

Els PC’s de la UdG en mode standby consumeixen el 

2,3% del consum elèctric global de la UdG

Cost en emissions de CO2 = 0,206 kg CO2/kW·h

Estalvi emissions de CO2 anual per la supressió 

del mode standby en tots els PC’s de la UdG = 

35.831 kg CO2/any = 35,830 Tn CO2/any 



EDIFICI CALEFACCIÓ AIRE CONDICIONAT IL·LUMINACIÓ   

CAMPUS B VELL   2   

Alemanys,4 2 0 0   

Alemanys, 9 1 0 2 0 No hi ha cap  automatització 

Alemanys,14/16 3 3 2 1 Automatització deficient 

ÀLIGUES 2 2 0 2 Automatització insuficient 

Sant Domènec- 1 Facultat 3 3 3 3 Automatització acceptable 

Sant Domènec - Església    4 Automatització màxima 

Biblioteca Barri Vell 3 3 3   

Sant Domènec 2 - Departaments 3 3 3   

F. d’Educació i Psicologia 3 4 3   

Emili Grahit - Facultats 2 3 0   

Emili Grahit - mòduls 0 0 0   

BALDIRI REIXACH( magatzem) 0 0 0   

CP CASTELL PERALADA 14/16 3 3 0   

CP CASTELL PERALADA 18 0 0 0   

EPS P-I 1 1 0   

EPS P-II 1 2 0   

EPS P-III 3 3 3   

EPS P-IV 3 3 3   

EPS TALLERS 0 0 0   

EPS HIVERNACLE ASTRID 0 0 0   

EPS PISCINA ROBÒTICA 0 0 0   

EPS MONELLS 0 0 0   

MÒDULS MONTILIVI 0 0 0   

Biblioteca Campus Montilivi 3 3 3   

CIAE 3 3 2   

AC AULARI COMU 2 2 1   

F. de Ciències 3 3 3   

F. de Dret 2 2 2   

F. C. Economiques i Emp. 3 3 3   

Automatització dels edificis



OBJECTIUS OPERACIONALS

 Establir mesures per la minimització

de residus en origen.

 Potenciar el reciclatge i la 

reutilització de residus a partir de 

polítiques i infraestructures que facilitin 

la seva gestió.

 Fer el seguiment dels residus tòxics i 

perillosos.

 Elaborar polítiques de compres i 

contractació sostenibles.



Accions del Pla d’Ambientalització:

Principi de les 3R

1. Pla integral de recollida selectiva

2. Estratègies prevenció de residus

3. Els Encants. udg 

4. Campanya del paper

5. e-administració

6. UdG lliure de bosses

7. Prova pilot compostatge

8. Estratègia residu zero 

9. Bicicletes solidàries

10.Jardineria ecològica

11.Minimització residus laboratori

12.Compra verda.....







• Estratègia Internacional que 

sorgeix per fer front a la 

insostenibilitat del model actual de 

producció, distribució i gestió residus

• Vol facilitar el canvi de paradigma

pel que fa a la gestió dels residus i la 

contaminació

• Més d’un centenar de persones 

(administracions locals, universitats, 

empreses i entitats socials) es 

comprometen de forma coordinada a 

crear un espai comú, el Fòrum ECRZ

• Objectiu: generar debat i posar en 

pràctica propostes de transició per 

facilitar canvis en les polítiques i 

aportar eines conceptuals, 

tecnològiques, de gestió, financeres 

etc. 



Els criteris universitaris Residu - Emissió Zero

L’Estratègia Residu Zero es defineix en funció d’uns criteris directius comuns 

que n’orienten la visió i que poden ser adaptats al context universitat en funció 

de:

1. Eliminació de l’ús innecessari de recursos naturals i matèries primeres.

2. Estímul de la prevenció dels residus i l’ús eficient dels recursos.

3. Reducció de la generació d’emissions derivades de la gestió i tractament dels residus. 

4. Reducció de la incorporació al medi de substàncies tòxiques i perjudicials per la salut. 

5. Integrar a la universitat i integrar-se en estratègies promogudes per altres sectors socials 
amb les què es comparteixin visions de sostenibilitat. 

6. Incentivar la creació d’espais de recerca inter/transdisciplinaris 

7. Fomentar una consciència sobre consum responsable a  tota la comunitat universitària

8. Reutilització dels productes. 

9. Recuperació del valor dels productes quan assoleixin el final de la seva vida útil,

10. Promoció pel disseny sostenible o ecodisseny.



1. Eliminació de l’ús innecessari de recursos naturals i matèries primeres. Minimització del 

consum de materials i recursos mitjançant diverses eines: incidència en les polítiques de la 

universitat, introducció de criteris de sostenibilitat en els diversos contractes de compra i 

subministrament, etc.

Ambientalització de contractes dels concessionaris: 

• Manual per a l’adquisició de productes i serveis ambientalment correctes (2001): 
http://www3.udg.edu/ov/recursos/docs/guia_compres.PDF

• Cafeteries: recollida selectiva + obligació cafè i sucre de comerç just per defecte 
(també en vending) + obligació d’envasos retornables (llaunes només en expenedores): 
http://www3.udg.edu/ov/recursos/cafeteries.htm

http://www3.udg.edu/ov/recursos/docs/contracte_cafeteries.pdf

• Copisteria: per defecte paper certificat a doble cara + gestió de tòners (lliurament a 
associacions en tràmit): http://www3.udg.edu/ov/recursos/fotocopies.htm
http://www3.udg.edu/ov/recursos/docs/concurs_fotocopies.pdf

• Neteja: productes de baix impacte + recollida selectiva: 
http://www3.udg.edu/ov/recursos/neteja.htm
http://www3.udg.edu/ov/recursos/docs/concurs_neteja.pdf

• Manteniment: Projecte de jardineria ecològica: 
http://www3.udg.edu/ov/recursos/ecojardineria.htm
http://www3.udg.edu/ov/recursos/docs/contracte_jardineria.pdf

• Obres: criteris ambientals en els plecs tècnics (inicialment èmfasi en la gestió dels 
residus d’obra, actualment compliment normativa): 
http://www3.udg.edu/ov/recursos/edificacio.htm

• Material fungible: compra verda (paper timbrat + informàtica + disseny carpetes):
http://www3.udg.edu/ov/recursos/compra_verda.htm

http://www3.udg.edu/ov/recursos/carpetes_ambientals.htm

http://www3.udg.edu/ov/recursos/docs/concurs_carpetes.pdf

e-Administració

http://www3.udg.edu/ov/recursos/docs/guia_compres.PDF
http://www3.udg.edu/ov/recursos/cafeteries.htm
http://www3.udg.edu/ov/recursos/docs/contracte_cafeteries.pdf
http://www3.udg.edu/ov/recursos/fotocopies.htm
http://www3.udg.edu/ov/recursos/docs/concurs_fotocopies.pdf
http://www3.udg.edu/ov/recursos/neteja.htm
http://www3.udg.edu/ov/recursos/docs/concurs_neteja.pdf
http://www3.udg.edu/ov/recursos/ecojardineria.htm
http://www3.udg.edu/ov/recursos/docs/contracte_jardineria.pdf
http://www3.udg.edu/ov/recursos/edificacio.htm
http://www3.udg.edu/ov/recursos/compra_verda.htm
http://www3.udg.edu/ov/recursos/carpetes_ambientals.htm
http://www3.udg.edu/ov/recursos/docs/concurs_carpetes.pdf


2. Estímul de la prevenció dels residus i l’ús eficient dels recursos. Promoure 

accions encaminades a la prevenció, eficiència, optimització.

Estratègies de prevenció:

• Got reutilitzable per a tots/es els treballadors de la UdG: 
http://www3.udg.edu/ov/residus/tassa.htm

• Sotagots: reutilitzant CD’s

http://www3.udg.edu/ov/residus/tassa.htm  

• Cantinyola: prototip de fusió entre una cantimplora + carmanyola: 
http://www3.udg.edu/ov/residus/cantinyola.htm

• Els encants.udg: borsa de subproductes de laboratori + borsa de materials + borsa 
del coneixement (banc del temps): http://www3.udg.edu/ov/residus/encantsudg.htm

• UdG lliure de bosses: projecte reutilització banderoles per les valises correu intern + 
sobre de correu intern + ecobosses (fècula de patata, paper reciclat): 

http://www3.udg.edu/ov/residus/no_bosses.htm

• Accions d’Ambientalització de les pràctiques docents: microescala

• Optimització de recursos: Actuacions d’estalvi aigua, energia i materials + 
instal·lacions d’energies renovables (planta geotèrmica, aerogenerador, fanals FV 
autònoms, coberta fotovoltaica i solar tèrmica per ACS): 

http://www3.udg.edu/ov/Recursos/recursos.htm

http://www3.udg.edu/ov/recursos/universol.htm

http://www3.udg.edu/ov/recursos/aerogenerador_p2.htm

http://www3.udg.edu/ov/recursos/fanals.htm

http://www3.udg.edu/ov/residus/tassa.htm
http://www3.udg.edu/ov/residus/tassa.htm
http://www3.udg.edu/ov/residus/cantinyola.htm
http://www3.udg.edu/ov/residus/encantsudg.htm
http://www3.udg.edu/ov/residus/no_bosses.htm
http://www3.udg.edu/ov/Recursos/recursos.htm
http://www3.udg.edu/ov/recursos/universol.htm
http://www3.udg.edu/ov/recursos/aerogenerador_p2.htm
http://www3.udg.edu/ov/recursos/fanals.htm


3. Reducció de la generació d’emissions derivades de la gestió i tractament 
dels residus. Tot i que les universitats són productores de residus, també 
incideixen activament en la minimització de les emissions associades a les 
operacions de gestió i tractament a través de la seva activitat de R+D+i, 
mitjançant el desenvolupament de millores tècniques de processos, 
prevenció en origen, etc.

4. Reducció de la incorporació al medi de substàncies tòxiques i perjudicials 
per la salut. Afavorir estudis en que identifiquin les substàncies perjudicials i 
desenvolupar línies per tal de substituir-les  per d’altres.

– Ambientalització pràctiques: experiments en microescala + substitució 
de reactius

5. Integrar a la universitat i integrar-se en estratègies promogudes per altres 
sectors socials amb les què es comparteixin visions de sostenibilitat. 
Crear espais de participació, de col·laboració i coproducció de coneixement.

• Promoure projectes comuns amb d’altres agents externs: entitats, 
fundacions, etc.

– En el marc del Projecte Educatiu de Ciutat: projecte ReMIDA + taller 
d’ambientalització UdG (en fase d’estudi)

– Setmana Universitària per a la Sostenibilitat (SUS): ecofires com a 
espai d’intercanvi experiències:

http://www3.udg.edu/ov/extracurricular/sus2008.htm

http://www3.udg.edu/ov/extracurricular/sus2008.htm


6. Incentivar la creació d’espais de recerca inter/transdisciplinaris 

enfocats en la prevenció de residus, anàlisi del cicle de materials, 

estudi de metabolisme, desmaterialització, ecodisseny, etc. 

Grups de recerca:

• Grup de Recerca en Educació Científica i Ambiental - GRECA 

• Laboratori d'Enginyeria Química i Ambiental - LEQUIA 

• Laboratori d'Anàlisi i Gestió del Paisatge - LAGP 

• Grup de Recerca en Biologia Animal

• Grup de Recerca en Medi Ambient i Tecnologies de la Informació Geogràfica

• Grup de Recerca de Flora i Vegetació. 

• Grup de Recerca en Materials i Termodinàmica. 

• Metalls de transició en Síntesi Orgànica - METSO 

• Grup d'Investigació en Economia Pública - GIEP 

• Grup de Recerca en Enginyeria de Fluids, Energia i Medi Ambient – GREFEMA 

• Construcció Sostenible- CS 

• Grup Física Ambiental - GFA

• Laboratori d'Enginyeria Paperera i Materials Polímers. LEPAMAP

• Laboratori d'Innovació en Processos i Productes de Síntesi Orgànica. LIPPSO

• Metalls i Mediambient

• Química Analítica i Ambiental

Mapa de recerca en sostenibilitat

http://www3.udg.edu/tabid/10624/language/ca-ES/Default.aspx
http://lequia.udg.es/
http://www3.udg.edu/tabid/8447/Default.aspx
http://www3.udg.edu/Default.aspx?tabid=4349
http://web2.udg.edu/aigua/
http://www3.udg.edu/Default.aspx?tabid=4350
http://copernic.udg.es/cat/r_grmt.php
http://quimica.udg.edu/gr_metso/index.asp?ll=esp
http://www3.udg.edu/fcee/greco01/giep/1plana1692.htm
http://grefema.udg.edu/
http://www3.udg.edu/tabid/5486/Default.aspx?grup=GRCT0072&language=
http://copernic.udg.es/cat/r_gfa.php
http://www3.udg.edu/tabid/5486/Default.aspx?grup=GRCT0076&language=
http://www3.udg.edu/tabid/5486/Default.aspx?grup=GRCT0070&language=
http://www3.udg.edu/tabid/5486/Default.aspx?grup=GRCT0050&language=
http://www3.udg.edu/tabid/5486/Default.aspx?grup=GRCT0011&language=
http://www3.udg.edu/ov/recerca/diagnostic_2009.htm


7. Fomentar una consciència sobre consum responsable a  tota la comunitat 
universitària

– Ambientalització d’esdeveniments: festa major (Deu manaments + 
vaixella compostable + gots + comerç just):

http://www3.udg.edu/ov/residus/ajut_festa_major.htm

– Campanyes: Aquí pots...

8. Reutilització dels productes. Impulsar iniciatives destinades a allargar la vida 
útil dels productes que s’utilitzen a l’àmbit universitari, com ara borses de 
subproductes, reparació d’ordinadors, etc.. 

• Els encants.udg: borsa de subproductes de laboratori + borsa de 
materials + borsa del coneixement (banc del temps): 
http://www3.udg.edu/ov/residus/encantsudg.htm

• Projecte ordinadors solidaris

• Projecte bicicletes solidàries

• Bicicletes UdG: recuperació de bicicletes dels dipòsits municipals: 
http://www3.udg.edu/ov/Mobilitat/bicis_universitaries.htm

• Compostatge (prova pilot termocompostadors):

http://www3.udg.edu/ov/Residus/termocompostatge.htm

http://www3.udg.edu/ov/residus/ajut_festa_major.htm
http://www3.udg.edu/ov/residus/encantsudg.htm
http://www3.udg.edu/ov/Mobilitat/bicis_universitaries.htm
http://www3.udg.edu/ov/Residus/termocompostatge.htm


9. Recuperació del valor dels productes quan assoleixin el final de 

la seva vida útil, en funció de la seva jerarquia en la gestió dels 

residus establerta en la Directiva Marc de Residus (2008/98/CE)

• Bicicletes UdG: recuperació de bicicletes dels dipòsits 

municipals: 

http://www3.udg.edu/ov/Mobilitat/bicis_universitaries.htm

• Compostatge (prova pilot termocompostadors):

http://www3.udg.edu/ov/Residus/termocompostatge.htm

10. Promoció pel disseny sostenible o ecodisseny. Incentivar la 

recerca enfocada a la innovació i el disseny de productes 

fabricats amb el mínim de recursos possibles i amb el mínim 

impacte al medi. 

http://www3.udg.edu/ov/Mobilitat/bicis_universitaries.htm
http://www3.udg.edu/ov/Residus/termocompostatge.htm


Àmbits temàtics relacionats amb Residu Zero

• Aspectes vinculats a la prevenció en els sistemes de 
gestió i tractament de residus 

• Legislació i normativa d’afectació ambiental 

• Tancament de cicles de matèria i energia

• Aplicacions de la TIC per al foment de la prevenció 

• Estudis de percepció i comportament social davant la 
problemàtica dels residus

• ACVs

• Ecodisseny de processos, productes i serveis

• Tècniques i aplicacions del compostatge de la matèria 
orgànica

• Prevenció i salut



PROJECTES ACADÈMICS

SECTOR EMPRESES

Proponent: Club EMAS

• Estudi per l'optimització en la gestió de residus 
de la indústria gràfica (opcions, viabilitat 
econòmica i beneficis ambientals). 

• Estudi de viabilitat tècnica i econòmica de la 
recuperació i reutilització d'aigües residuals 
tractades en planta i provinents de rentats 
d'estris i utillatge de transvasaments de 
productes químics. Oportunitat de fer servir 
aquestes aigües per altres usos. (per exemple: 
aigües per l'equip de contra incendi, jardineria, 
etc).



PROJECTES ACADÈMICS

SECTOR ENTITATS SOCIALS

Proponent: CEPA

1. Estudi per determinar els riscos ambientals i a la salut de les 
persones de la crema de residus en cimenteres.

2. Estudi fiscalitat residus d’envasos i d’un sol ús d’establiments 
comercials

Proponent: Fundació Catalana per a la Prevenció i el Consum 
Responsable

1. Gestió dels residus a Catalunya. Balanç d’eficiència en el circuït 
dels materials, del seu origen al destí final. 

Proponent: IPCENA

1. Nous cultius energètics per a petites instal·lacions de biomassa a 
Catalunya.

Proponent: Bosc Verd/CAPS

1. Impacte ambiental i a la salut de la crema residus en cimenteres.



PROJECTES ACADÈMICS 

SECTOR MUNICIPIS

Proponent: Aj Arboç

• Estudi de caracterització de la fracció resta

Proponent: Aj. Santa Perpetua de la Mogoda

• Comparativa de models de gestió dels residus: 
concessió o empresa municipal. Diagnosi i pla d’acció.

– Models de recollida en superfície i soterrats 

– Objectius de prevenció i accions amb establiments comercials 

– Educació ambiental, aspectes socials que condicionen 

– Millores de la gestió 

Proponent: Aj Argentona

• Estudi de viabilitat planta de compostatge petites 
dimensions



Recollides selectives
Paper

2009: 23 Tn

2011: 28 Tn

2013: 22,8 Tn

Piles

2009: 110 kg

2011: 60 kg

2013: 192 kg

Ferralla informàtica:

2009: 4,2 Tn

2011: 2,2 Tn

2013: 4,8 TnResidus químics:

2009: 8,6 Tn

2011: 7,2 Tn

2013: 8,2 Tn



Internalització de la matèria orgànica



Quantificacions

Generació per 

càpita

- UdG =0,096 

kg/habitant i 

dia

- Girona = 

1,09 kg per 

habitant i dia

Gi x 11 = UdG  



Caracteritzacions

20%

20%

3%

57%

Mitjana d'impropis a la fracció 

resta UdG 2014-15 (% en pes)

envasos paper vidre resta

Envasos lleugers

Propis Impropis

Llaunes

Bricks

Porexpan

Gots vending

Ampollesde plàstic

Metàl·lics

Altres plàstics

Fracció paper/
cartró

Fracció resta

Fracció vidre

Paper/cartró

Propis Impropis

Cartró

Revistes

Diaris

Llibres Flyers

Altres

Fracció envasos
lleugers

Fracció resta

Fracció vidre

7%

25%

4%

64%

Mitjana d'impropis a la fracció 

resta UdG 2011-12 (% en pes)

envasos paper vidre resta



OBJECTIUS OPERACIONALS

 Promocionar criteris ecològics I 
paisatgístics en l’edificació i la gestió 
dels espais universitaris.

 Condicionar els espais lliures per a la 
Vida quotidiana del Campus.

 Detectar las situacions de risc
associades a factors ambientals i 
establir les mesures de prevenció.



Accions del Pla d’Ambientalització:

Urbanisme sostenible

1. Jardineria ecològica 

2. Planificació urbanística CM i BV

3. Pla integral ordenació d’espais CM

4. Urbanització parcel·les edificades

5. Estudis d’impacte ambiental

6. Pla d’Ordenació del bosc CM

7. Pla Especial planificació PCiT

8. Catalogació espais x valor natural

9. Xarxa drenatge CM

10.Restauració de talussos CM

11.Ordenació aparcaments CM i BV

12.Pacificació vial central CM

13. Inventari de flora CM

14.Hort Ecosolidari ....



jardineria ecològica 

És un model que persegueix la màxima 

adaptació

amb la mínima intervenció

↑ complexitat 

ecològica

Integració amb els 

cicles naturals
↑  biodiversitat dels 

hàbitats

Directrius bàsiques

1. Introducció d’espècies autòctones

2. Optimització del reg

3. Supressió de productes químics de síntesis  per l’adob i el 

control de plagues



 Itineraris de Salut: Disseny d’itineraris de salut amb suport Google Earth en el marc 
del projecte UdGSaludable:

FACULTAT D'INFERMERIA/FACULTAT DE MEDICINA/FACULTAT D'EDUCACIÓ/ESCOLA DE FISIOTERÀPIA 
GARBÍ/UNITAT D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE HOMES I DONES/OFICINA DE SALUT LABORAL/SERVEI 
D'ESPORTS/OFICINA VERDA UDG/OFICINA DE COOPERACIO I VOLUNTARIAT (Programa en plenes 
facultats)/AGÈNCIA SALUT PÚBLICA DE GIRONA/EQUIP MUNICIPAL DE PROMOCIÓ DE LA SALUT. AJUNTAMENT 
DE GIRONA (EMPSA)/CENTRE JOVE DE SALUT/CATEDRA DE SEGURETAT I SALUT LABORAL/CÀTEDRA DE 
PROMOCIÓ DE LA SALUT 

 Traçat definitiu: http://mapscloud.udg.edu/itinerarissaludables/

Itineraris saludables

http://www3.udg.edu/ov/cein/iti.pdf
http://mapscloud.udg.edu/itinerarissaludables/


Projecte hort urbà a la UdG

ECO + SOLIDARI 



HORT ECOSOLIDARI DE LA 

UdG
ECO  AGRICULTURA ECOLOGICA: GESTIÓ + 
RECERCA

SOLIDARI  (RE)INSERCIÓ SOCIAL: SENSE SOSTRE + 
DISCAPACITACIÓ INTELECTUAL + VOLUNTARIAT 



ECO LÒGIC
Context:

Pla Estratègic d’Ambientalització de la UdG

Línia estratègica:

Ordenació i adequació d’espais

Objectiu: Vetllar per l’adequació dels diferents espais dels Campus 

a la seva funcionalitat, incorporant criteris ecològics i paisatgístics 

en el disseny i l’ordenació urbanística

Projecte:

Jardineria ecològica



OFICINA VERDA

Funcions assignades:

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

SOLIDARI

OFICINA DE COOPERACIÓ

Funcions assignades:

 Realitzar i donar suport a activitats de cooperació pel 

desenvolupament en aquells àmbits i zones on pugui exercir de manera 

més efectiva la seva capacitat de transformació i millora de les 

condicions de vida de les persones. Per aquesta raó situa el seu camp 

d’actuació preferent en aquells països de menor índex de desenvolupament 

humà (IDH), en situacions de greu desequilibri social i en els sectors de 

població del nostre entorn més desafavorits.

+



OFICINA 

VERDA

OFICINA 

COOPERACIÓ

ECO + HORT + SOLIDARI

VOLUNTARIA

T

RECERCA ACTIVITAT AGRÍCOLA

PRODUCCIÓ

PRÀCTIQUES

GRUPS RECERCA

LA SOPA

FUNDACIÓ RN

RECURSOS 

PEDAGÒGICS
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Ordenació i 

adequació d’espais

Gestió de residus

Optimització de 

recursos

Formació per a la 

sostenibilitat

Comunicació 

ambiental

 Cessió d’una parcel·la per 

a ús socioambiental

 Reutilització de materials 

en construccions

 Compostatge:

Restes hort

Marro cafeteries

Restes sega/poda campus 

 No químics de síntesi

 Reg gota a gota

 Extracció d’aigua del 

subsòl mitjançant energia 

solar

 Programa voluntariat

 Recerca: eco-agricultura 

compostatge, sòls...

 Pràctiques d’empresa

 Projectes de grau i màster

 Guies/tallers/itineraris 

escolars

 Productes ecològics

 Alimentació/dieta 

saludable

 Consum responsable

 Web/Blog: Hort 

Ecosolidari
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Ubicació

DRET SUPERFÍCIE            LLOGUER

PROPIETAT                              HORT

800m2 

de

parcel·l

a





Generació marro any

4.800 kg

+

material verd

+ 

material llenyós 



Mostra pH

CE 

(dS/m) % Humitat

TCII maig 

1 6,34 1,166 4,84

TCII maig 

1' 6,43 1,127 4,22

TCII maig 

2 6,01 1,581 2,67

TCII maig 

2' 6 1,69 2,09

TCII maig 

3 5,67 1,233 5,68

TCII maig 

3' 5,71 0,62 5,56

Mostres

TC's

TARES (flameres) 

(g)

PES FRESC 

(g)

PES SEC 

(g)

% 

HUMITAT

TCI 1 20,43 46,04 30,27 16,26

TCI 2 21,68 42,82 40,69 11,2

TCI 3 20,37 41,53 39,43 11,02

TCII 1 21,89 47,62 32,84 13,98

TCII 2 83,67 99,22 96,23 23,8

TCII 3 78,75 93,02 89,41 33,86

Mostres

del sòl pH

CE 

dS/

m

1. 0-20 7,77 0,25

1. 20-40 7,81 0,19

2. 0-20 7,96

0,49

8

2. 20-40 7,92

0,21

8

3. 0-20 8,06

0,24

5

3. 20-40 8,2

0,15

6

4. 0-20 8,25

0,12

8







https://hortecosolidari.wordpress.com/

https://hortecosolidari.wordpress.com/


OBJETIUS OPERACIONALS

 Introduir continguts ambientals en els 

estudis existents.

 Reforçar les competències ambientals dels 

futurs professionals 

 Promoure incentius en recerca que 

contribueixin en la transformació de la 

relació societat/medi 

 Millorar la interacció entre la demanda 

social i la formació



Accions del Pla d’Ambientalització:

Ambientalització Curricular

1. Competència transversal: sostenibilitat 

2. Cursos de formació per al PAS 

3. Cursos de formació voluntariat

4. Oferta de crèdits d’empresa

5. Mapa recerca en sostenibilitat

6. Col·laboracions en graus/màters

7. Assessorament  PFC/PFG

8. Convenis cooperació educativa

9. Presentacions IES/Cd’E

10.Curs Introducció a la sostenibilitat .....
0

20

40

60

80

1 2 3 4 5

NO coneix

O.V.

Coneix O.V.



Competència transversal: 
sostenibilitat

• La competència s’entén com un “concepte complex que connecta els diferents tipus de sabers 
que una persona adquireix en diferents contextos i moments de la vida, i de diferents maneres, 
amb les situacions o problemes que aquesta persona es pot trobar, que ha de resoldre i que 
poden tenir diferents nivells de complexitat”.

• La UdG ha definit dos tipus de competències: transversals i específiques.

• Les competències transversals són genèriques i són una part fonamental del perfil formatiu de 
l’estudiant. Fan referència a un conjunt de característiques personals o relacionals, d’habilitats 
cognitives i de coneixements instrumentals, tals com el treball en equip, l’expressió oral i escrita, 
l’autonomia en l’aprenentatge, el judici crític, la creativitat,la sostenibilitat... Són, per tant, en major 
o menor grau, competències transferibles a diferents contextos personals, socials, acadèmics i 
laborals al llarg de la vida

Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions

• Identificar les implicacions ecològiques, econòmiques i humanes de les propostes i actuacions 
en l’àmbit del propi camp de coneixement. 

• Elaborar diferents propostes d’actuació, amb l’ajuda d’una guia externa, que puguin donar 
resposta a la sostenibilitat ecològica, econòmica i humana, dins dels camp de coneixement i 
d’actuació propis. 

• Promoure reflexions que afavoreixin un avenç en la millora de la sostenibilitat ecològica, 
econòmica i humana, en les propostes d’actuació que es plantegin des del propi camp de recerca 
i/o àmbit laboral.

http://www.udg.edu/Portals/162/PD/Guia10.pdf


Ambientalització de PFC’s

Borsa de projectes i serveis d’assessorament metodològic i 
científic per a realitzar els projectes final de carrera y 

pràcticums

Diagnosis ambiental de la FC / Reutilització de 
pluvials a Montilivi / Itineraris de natura pel campus 
de Montilivi/ Remuntadors de bicicleta / Educació per 
a la Sostenibilidad de la comunitat universitària / 
Bombes de reg alimentades amb ER / Optimització del 

reg / Sistemes de gestió i control del projecte 
Bicicletes Universitàries / Optimització dels sistemes 
de buit/ Eficiència energètica dels climatitzadors / 

Sistemes innovadors de generació d’energia / 
Compostatge / Ecodisseny de productes UdG / 

Comunicació i difusió ambiental / Sistema de gestió de 
residus tèxtils / SGMA de la Facultat de Ciències (ISO 

14001)



Oferta de crèdits per a les pràctiques d’empresa dels màster per 
realitzar projectes vinculats al 

PA que es fan en el sí d’una facultat o escola

Oferta de crèdits d’empresa



Formació del PAS

Curso: Bones practiques ambientals per a una gestió sostenible

Núm. 
sessió:

Tema

1 Presentació: el compromís de les 
universitats amb el desenvolupament 
sostenible

2 Mobilitat obligada: models 
alternatius a la UdG

3 Edificació i espais lliures: gestió 
sostenible dels espais universitaris

4 La universitat com a generadora de 
residus: la estratègia de las 3R

5 Optimització de recursos: eficiència 
i estalvi d’aigua, energia, materials



Voluntariat per a la Sostenibilitat

Grup de voluntariat que treballa per una UdG que incorpori les 
tres dimensions de la Sostenibilitat: l'equitat social, 
l'equilibri ecològic, i el desenvolupament econòmic. 

OBJECTIUS
• Sensibilitzar la comunitat 

universitària de la importància 
de treballar per un 
desenvolupament sostenible.

• Crear un espai de participació 
i implicació en el que la 
comunitat universitària 
col·labori en projectes 
sostenibles en el marc del Pla 
d’Ambientalització.

• Potenciar el voluntariat com un 
espai de relació Universitat -
Societat.

• Oferir formació i experiència 
als/a les estudiants de la UdG 
per complementar la seva 
formació integral.

FORMACIÓ
Curs d’introducció a la 

Sostenibilitat en el marc del 
programa de formació del 
voluntariat ambiental de 
l’Oficina de Cooperació i 
Desenvolupament

El curs consta de 25 hores 
teòriques que es reparteixen en 
tres blocs: 

1. Introducció a la Sostenibilitat 
(10 hores) 

2. Entitats ambientals (10 hores) 
3. Pla d’Ambientalització de la UdG 

(5 hores) 

file:///D:/Pep/AMBIENTALITZACIÓ/Voluntariat Ambiental/VOLUNTARIAT nova etapa/Curs sostenibilitat/Programa definitiu.pdf


DIAGNOSI INICIAL DE LA RECERCA EN 

SOSTENIBILITAT

A LA UNIVERSITAT DE GIRONA

http://www3.udg.edu/ov/recerca/diagnostic_2009.htm


INFORME MIES
 Construcció ETSAV emissió = 4.555 Tn CO2.

 30 anys vida útil = 150 Tn CO2/any

 Consum energètic per ús = 370 Tn CO2/any

 Transports (50% cotxe) = 715 Tn CO2/any

 1.235 Tn CO2/any x 5 anys = 6.175 Tn CO2/llic.

 1998 Catalunya 47.449 habitatges = 5.604.574 m2

 5.625 arquitectes col·legiats

 1.000 m2 arq./any

 1,5 Tn CO2/m2 

 50 nous col·legiats/any , activitat professional  30 anys

 1.500 anys d'arquitecte 

 1.000 m2 habitatge/any d'arquitecte 

 1,5 Tn CO2/m2

 2.250.000 Tn CO2



OBJECTIUS OPERACIONALS

 Divulgar la informació elaborada sobre 

ambientalització entre la comunitat 

universitària.

 Realitzar activitats de sensibilització 

dirigides a tota la comunitat 

universitària.



Accions del Pla d’Ambientalització:

Informació + sensibilització

1. Pla comunicació ambiental

2. Web pla ambientalització

3. Plafons ambientalització

4. Campanyes generals

5. Setmana Universitària Sostenibilitat

6. Estratègies difusió PEA

7. Jornades PO

8. Guia estudiant

9. Mitjans comunicació

10. Intranet.....
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Itinerari ambiental Campus Montilivi

http://www.itinerariambiental.wix.com/itinerari-ambiental


http://compensa.udg.edu/

http://compensa.udg.edu/
http://compensa.udg.edu/


UI GreenMetric World University Ranking on Sustainability





Coordinació de la Comissió Sectorial per a la qualitat Ambiental, 
Desenvolupament Sostenible i Prevenció de la CRUE (CADEP):

Presidència i Secretaria Tècnica (OV)

1. Assistència tècnica i administrativa a les reunions del Plenari i del Comitè 
executiu CADEP CRUE. 
Universitat de València, 9 de març de 2012.
Universitat de Salamanca, 15 de juny de 2012.
Universitat Pública de Navarra, 23 de novembre de 2012.
Universitat d’Alcalà, 24 de maig de 2013.

2. Participació a les Jornades del Seminari Permanent CADEP CRUE: reunions tècniques de 
formació, intercanvi de experiències, debat i difusió sobre els informes dels Grups de 
Treball.
“Nuevos retos de la sostenibilidad universitaria” – Universitat de València, 8 i 9 de 
març de 2012.
“La Universidad sostenible como agente de cambio” – Universitat de Salamanca, 14 i 15 
de juny de  2012.
“La Responsabilidad Social de las Universidades: retos y oportunidades en tiempos de 
crisis” – Universitat Pública de Navarra, 23 i 24 de novembre de 2012.
“La sostenibilidad energètica como estratègia en la gestión” – Universitat d’Alcalà, 23 
i 24 de maig de 2013.

3. Redacció del Reglament CADEP CRUE.

4. Coordinació del Boletín CADEP CRUE.

ORGANITZACIÓ TROBADA DE LA SECTORIAL CADEP DE LA CRUE A LA 
UNIVERSITAT de GIRONA. Octubre 2013

http://www.crue.org/Sostenibilidad/CADEP/ProxActividades.html
http://www.udg.edu/jornades/CADEPCRUE/Bienvenida/tabid/20222/language/ca-ES/Default.aspx


Avaluació de la política ambiental universitària: 
Grup de treball sobre avaluació de la sostenibilitat 

del CADEP/CRUE. Desembre 2011

• Evaluación de las políticas universitarias de 
sostenibilidad I: Resumen(2011).

• Evaluación de las políticas universitarias de 
sostenibilidad II: Informe completo (2011).

• Evaluación de las políticas universitarias de 
sostenibilidad III: Buenas prácticas (2011). 

Informe d’avaluació de la UdG
Resum:
1. El rang de puntuació és entre 12-48 punts
2. Puntuació mitjana 31 punts
3. 1/3 de les universitats estan per sota d’aquesta mitjana
4. Només 5 universitats estan per sobre dels 35 punts

5. La UdG té una puntuació de 39 punts

http://www.crue.org/export/sites/Crue/Sostenibilidad/Documentos_CADEP/CADEP2011finalbaja.pdf
http://www.crue.org/export/sites/Crue/Sostenibilidad/Documentos_CADEP/INFORME_EVALUACION_COMPLETO.pdf
http://www.crue.org/export/sites/Crue/Sostenibilidad/Documentos_CADEP/Fichas_de_buenas_practicas.pdf
file:///D:/Pep/AMBIENTALITZACIÓ/CRUE/Evaluación CRUE/Informe evaluacion UdG.pdf


• Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic 
(Generalitat de Catalunya)

• Taula Mobilitat de l’Ajuntament de Girona
- Pla de Mobilitat Urbana

- OD 23/01/14: L11 Transport públic

• Taula de Canvi Climàtic de l’Ajuntament de Girona
(Consell Municipal de Sostenibilitat)

Línies de treball:

- “Ciutats en transició”
- Indicadors municipals de sostenibilitat

- Pla d’adaptació al canvi climàtic
(primer informe desembre 2013)

RELACIONS EXTRAUNIVERSITÀRIES

http://www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic/menuitem.daafef89898de25e9b85ea75b0c0e1a0/?vgnextoid=204e0cba5a1a7310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=204e0cba5a1a7310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www2.girona.cat/ca/mobilitat_taulamobilitat
http://www2.girona.cat/ca/sostenibilitat_taula_canvi_climatic


Personal tècnic:

Pep Juandó

Contacte: 

localització: Aulari Comú (Montilivi) 

telf: 972 41 98 50

e/A: oficinaverda@udg.edu

web: http://www.udg.edu/oficinaverda

UNITAT DE COMPROMÍS SOCIAL:

https://www.udg.edu/ca/coneix/compromis-social

mailto:oficinaverda@udg.edu
http://www.udg.edu/oficinaverda
https://www.udg.edu/ca/coneix/compromis-social

