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Introducció
UIC Barcelona, com a entitat dedicada a la recerca i la transmissió del coneixement, ha
de ser protagonista en la tasca de cercar, difondre i aplicar alternatives ètiques als reptes
socioeconòmics i ambientals amb què es troba la societat actual.
Segons la definició de sostenibilitat aprovada per la Conferencia de Rectores de
Universidades Esapñolas (CRUE):
“La sostenibilitat és un concepte que inclou la cerca de la qualitat ambiental, la
justícia social i una economia equitativa i viable a llarg termini. Defineix un
conjunt de criteris orientats al comportament ètic amb tot el que ens envolta
(recursos, persones, espais…), de manera que permeti aconseguir una equitat
intrageneracional i intergeneracional així com gestionar les relacions amb el
medi natural i social, mantenint la seva disponibilitat i equilibri ecològic, i
promovent una distribució més equitativa i justa dels recursos, beneficis i costos
ambientals. Parlar de sostenibilitat és parlar d’un imperatiu ètic que té a veure
amb qüestions de protecció del medi natural, reducció de la pobresa, igualtat de
sexes, promoció de la salut, drets humans, comprensió cultural i pau, producció i
consum responsables, accés igualitari a les TIC, etc.” (CRUE, Sectorial
Sostenibilitat, 2011).
Aquesta visió integral i transdisciplinària de la sostenibilitat coincideix perfectament amb
la missió i visió de UIC Barcelona, amb la seva voluntat humanística al servei de la
societat.
L’Avantprojecte del Pla estratègic de sostenibilitat de UIC Barcelona 2016-2022
(PES) vol ajudar a concretar el Pla estratègic de UIC Barcelona 2016-2022 pel que fa als
objectius, accions i indicadors vinculats amb la sostenibilitat ambiental i la responsabilitat
social universitària. Presenta un camí, unes eines avaluables i unes prioritats per impulsar
una transformació vers la sostenibilitat de la Universitat, que dóna suport al concepte de
sostenibilitat integral —social, econòmica i ambiental— segons la missió, la visió i els
valors de UIC Barcelona.
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Objectius generals


Promoure el desenvolupament sostenible de manera global mostrant les
interconnexions entre els aspectes socials, econòmics i mediambientals de les
diferents qüestions o problemes, i aplicant-hi el concepte d’ecologia integral.



Avançar cap a la sostenibilitat integral a la Universitat, per mitjà d’una planificació
estratègica que garanteixi la coordinació efectiva i coherent entre les àrees
d’Organització, Docència i Recerca i Gestió Ambiental durant els propers sis anys.



Assumir que les mesures per reduir les contradiccions ambientals no depenen
únicament de solucions tècniques o científiques, sinó sobretot de valors i actituds
ètics que inspirin un canvi d’hàbits. Per tant, la comunitat educativa de UIC
Barcelona ha de promoure i adoptar hàbits i valors sostenibles en tots els àmbits
de la vida universitària, i facilitar així que l’alumnat els adquireixi al llarg del seu
aprenentatge.

Eixos estratègics
Els eixos estratègics de sostenibilitat a UIC Barcelona seran les tres grans àrees que ha
definit la Sectorial de Sostenibilitat de la CRUE, en l’avaluació de les polítiques
universitàries de sostenibilitat: Àrea 1, Organització; Àrea 2, Docència i Recerca, i Àrea 3,
Gestió Ambiental.

Àrea 1: Organització
Objectius específics:
Adoptar un marc institucional i una política universitària que garanteixin l’aplicació i el
compliment de plantejaments específics en matèria de sostenibilitat i de responsabilitat
social universitària, per mitjà d’un compromís formal en política de sostenibilitat
aprovat per la Junta de Govern de UIC Barcelona.
Elaborar, aprovar i implementar el Pla estratègic de sostenibilitat integral de UIC
Barcelona 2016-2022 amb objectius estratègics i indicadors que permetin avaluar-lo
periòdicament.
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1.1. Política de sostenibilitat
Accions
Dedicació exclusiva del

Indicadors
a. Existeix una unitat, oficina o servei de caràcter

2

tecnicoadministratiu amb dedicació exclusiva als

PAS a l’Oficina de

temes de sostenibilitat de UIC Barcelona.

Sostenibilitat

Elaboració, presentació i

Prioritat

b. La planificació de l’acció per la sostenibilitat a la

1

universitat correspon a un pla d’acció estratègic,

aprovació del Pla

amb visió, objectius, responsables, recursos i

estratègic en

cronograma coherents, que preveu actuacions

sostenibilitat 2016-22

ambientals, econòmiques i socials en un marc
ampli de la sostenibilitat i que ha estat aprovat pels
òrgans de govern de UIC Barcelona.

Contractació d’un

c.

L’elaboració del Pla de sostenibilitat es duu a

1

terme de manera participativa, amb implicació dels

consultor ambiental

principals estaments de UIC Barcelona, per mitjà

extern i reunions de la

de taules de treball, consultes, reunions, etc.

Comissió de
Sostenibilitat
Celebració de reunions

d. Existeix un òrgan amb composició i funcions

1

definides, que coordina, participa i fa el seguiment

periòdiques de la

de les accions de sostenibilitat i responsabilitat

Comissió de

social

Sostenibilitat

universitària,

per

mitjà

de

reunions

periòdiques.

Publicació a la web del

e. Es duen a terme accions de comunicació de la

2

planificació de sostenibilitat, dins i fora de UIC

Pla estratègic en

Barcelona.

sostenibilitat, els seus
resultats i les bones
pràctiques
Revisió periòdica de
l’evolució del Pla per

f.

Es fa una avaluació periòdica de l’acció de
sostenibilitat a UIC Barcelona.

àmbits i indicadors
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1.2. Implicació i sensibilització de la comunitat universitària
Accions
Bústia i retorn de

Indicadors

Prioritat

a. Existeix un canal de comunicació estable per

1

fer arribar suggeriments, queixes, propostes,

suggeriments

etc. en relació amb temes socioambientals.

ambientals des de
l’Oficina de
Sostenibilitat
Comissió de

b. S’estableixen comissions o grups de treball

1

amb la participació de diversos estaments i/o

Sostenibilitat

serveis

universitaris

Grups de treball per

esdeveniments

àmbits per

sostenibilitat.

per

relacionats

organitzar
amb

la

implementar el Pla
estratègic de
sostenibilitat (PES)
Realització d’una

c. Es fan enquestes sobre sostenibilitat a la
comunitat universitària.

enquesta anual digital
Publicació a la web de

2

d. Existeix un instrument estable de difusió de

2

notícies de sostenibilitat.

notícies vinculades
amb la sostenibilitat

Realització anual del

e. S’organitzen jornades o activitats pràctiques

1

relacionades amb la temàtica socioambiental.

Taller Transversal en
Sostenibilitat
Comunicació de bones
pràctiques ambientals
(web, pantalles).

f.

S’organitzen

activitats

de

comunicació

i

sensibilització en matèria de sostenibilitat:
xerrades,

conferències,
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taules

rodones,

1

tallers, cartells, tríptics...
Cartells per fomentar
bones pràctiques
ambientals.
Voluntariat en

g. Existeix un programa de voluntariat ambiental
o de sostenibilitat.

sostenibilitat
Pràctiques de

h. Existeix un programa de beques, pràctiques,

de sostenibilitat.

Barcelona

i.

Existeix una oferta de participació de la

caràcter

socioambiental

Projectes

Universitat,

socioambientals

organitzacions.

suplement al títol per la
participació en el Taller
Transversal de

1

comunitat universitària en programes de

cooperació.

Concessió de

3

etc., vinculat al Pla o a la unitat ambiental o

sostenibilitat a UIC

Projectes de

3

j.

en

externs

col·laboració

amb

a

la

altres

Es reconeixen crèdits acadèmics per activitats
educatives

i

de

sensibilització

de

1

la

sostenibilitat ambiental, com és el cas dels
cursos, jornades, etc.

Sostenibilitat
Associació d’estudiants
per la sostenibilitat

k. Existeixen

associacions

d’estudiants

3

orientades a temàtiques socioambientals o de
sostenibilitat integral.

1.3. Responsabilitat social, relacions i implicacions amb la societat
Accions
Inclusió de la
responsabilitat social en

Indicadors

Prioritat

a. Existeix un pla d’acció de responsabilitat

1

social o estratègia de responsabilitat social
que ha estat aprovat per algun òrgan de
5

el PES

Declaració del

govern com el Consell de Govern o claustre.
b. Existeix una declaració de compromís amb la

1

responsabilitat social que es refereix a la

compromís de

universitat en conjunt i que ha estat aprovada

sostenibilitat integral de

per algun òrgan de govern com el Consell de

UIC Barcelona, que

Govern o el claustre.

inclou la responsabilitat
social
Supervisió de la política

c. S’ha nomenat un responsable de UIC
Barcelona

de responsabilitat social

que

assumeixi

1

el

desenvolupament i la supervisió de la política

per part d’un

de responsabilitat social.

responsable de UIC
Barcelona
Inclusió en la web de

d. Existeix una referència a la responsabilitat

1

social integrada a la pàgina web inicial de la

UIC Barcelona de la

Universitat, i s’adopten les mesures adients

responsabilitat social

per tal que aquest concepte esdevingui part

com un dels valors que

de la identitat de UIC Barcelona.

formen part de la
identitat de UIC
Barcelona
Comunicació a través

e. Existeix un pla de comunicació i difusió de
les

de la web de UIC

polítiques

i

accions

concretes

2

de

responsabilitat social de UIC Barcelona.

Barcelona i correus
interns les accions
concretes de
responsabilitat social
Inclusió en el PES de
tots els aspectes
vinculats amb el
desenvolupament

f.

S’elabora algun document de rendició de
comptes (memòria d’activitat de les unitats,
informes del curs acadèmic, etc.) que inclou
aspectes ambientals i/o socials i que són

sostenible i revisió
6

2

periòdica

Memòria anual de

públics.
g. Es publica alguna memòria de responsabilitat

2

social de la universitat (rendició de comptes

responsabilitat social

completa incloent-hi l’ambiental, la social i

penjada a la web

l’econòmica) i és de caràcter públic.

Obtenció al final de la

h. Les memòries de responsabilitat social que

2

es publiquen estan certificades o avaluades

implementació del PES

per algun òrgan independent extern a la

d’una certificació

universitat.

externa en
responsabilitat social
Revisió periòdica del

i.

Les memòries de responsabilitat social que

2

es publiquen s’han modificat o adaptat

PES i modificació dels

segons l’opinió dels grups d’interès.

indicadors i les accions
segons les tendències
Accions informatives i

j.

S’organitzen accions informatives sobre el
conjunt

formatives, de

d’actuacions

de

2

responsabilitat

social, dirigides als grups d’interès que no

responsabilitat social,

formen part de la comunitat universitària:

dirigides a diferents

empreses,

grups d’interès que no

proveïdors,

alumnes

titulats,

treballadors, etc.

formen part de la
comunitat universitària
Reunions periòdiques

k. Existeix algun òrgan consultiu en el qual hi
ha representats alguns grups d’interès, que

per revisar les activitats

es reuneixen periòdicament, i té per missió

de responsabilitat social

avaluar les activitats de RS desenvolupades.

(RS) desenvolupades
Participació en les
comissions de
sostenibilitat de

2

l.

La Universitat participa en comissions de
sostenibilitat externes de prestigi reconegut,
promogudes

per

7

organismes

locals

o

1

l’Ajuntament de

autonòmics.

Barcelona i de la CRUE

Àrea 2: Docència i Recerca
Objectius específics:
1. Introduir competències tranversals en sostenibilitat en els sistemes d’ensenyament i
aprenentatge dels diferents graus.
2. Fer una revisió integral de la memòries de grau, introduint-hi els àmbits prioritaris per
al desenvolupament sostenible: drets humans, reducció de la pobresa, economia
sostenible, mitigació del canvi climàtic, etc., segons escaigui en els diferents graus i
apartats de la memòria.
3. Incorporar activitats de servei social, com ara la metodologia de l’aprenentatge servei
en l’àmbit curricular com a eina de formació integral dels estudiants.
4. Impulsar la introducció de la sostenibilitat i la responsabilitat social en la docència, per
mitjà d’una reflexió inicial i un procés de formació contínua del professorat i
d’enfortiment dels recursos docents. El procés hauria d’incloure jornades de formació
en sostenibilitat i responsabilitat social per al PDI.
5. Valorar les bones pràctiques en sostenibilitat dels docents i penalitzar els treballs
acadèmics que no estiguin fets amb criteris de sostenibilitat, seguint les conclusions
de les VII Jornades del Seminari “Indicadores y sostenibilidad en las universidades”
(CRUE, 2015) en relació amb la sostenibilitat com un valor afegit pels òrgans
d’avaluació de qualitat universitària.
6. Fer una revisió integral de les línies de recerca i examinar les possibilitats de
desenvolupar recerques orientades als reptes del desenvolupament sostenible en:
drets humans, reducció de la pobresa, economia sostenible, mitigació del canvi
climàtic, justícia social i ambiental, pèrdua de biodiversitat, etc.
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2.1. Docència
Accions
Inclusió de
competències
tranversals en
sostenibilitat

Indicadors
a. S’han

inclòs

bàsiques

Prioritat

competències

en

sostenibilitat

transversals
en

1

algunes

titulacions verificades per adaptar-se als
principis

de

l’espai

europeu

d’educació

superior i de la CRUE.

Inclusió d’àmbits
prioritaris del
desenvolupament
sostenible en titulacions

Manual de bones
pràctiques ambientals
per als docents

b. En diverses titulacions de temàtica no

2

ambiental s’han inclòs continguts sobre
sostenibilitat adaptats al context de cada
titulació.

c. Existeix un document de recomanacions per
introduir

en

les

pràctiques

de

1

les

assignatures procediments que previnguin o
minimitzin l’impacte ambiental negatiu.

Assessorament i
orientació del PDI en
sostenibilització
curricular per part del

d. Existeix alguna comissió o grup tècnic
encarregat

d’assessorar

els

1

centres en

l’adaptació dels currículums per introduir-hi
criteris de sostenibilitat.

grup de recerca de
Sostenibilitat i
Responsabilitat Social
Universitària (SIRSU)
Creació d’un premi de
bones pràctiques en
sostenibilitat

e. Existeix algun premi en l’àmbit intern de la
Universitat

per

reconèixer

la

innovació

educativa o les bones pràctiques en matèria
de sostenibilitat.
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3

Treballs finals de grau
relacionats amb la
temàtica en matèria de

f.

Es duen a terme treballs de final de grau o

3

de màster relacionats amb la sostenibilitat i/o
l’educació per a la sostenibilitat.

sostenibilitat i/o
educació per a la
sostenibilitat
Pràctiques d’ApS en
diferents graus

g. Existeixen

titulacions

que

utilitzen

2

l’aprenentatge servei (ApS) com a estratègia
per promoure competències en sostenibilitat
integral.

2.2. Recerca i transferència de tecnologia
Accions
Certificació ISO 14001
de laboratoris

Indicadors

Prioritat

a. Alguns centres, instituts o laboratoris de

2

recerca de UIC Barcelona s’han certificat en
algun sistema de gestió ambiental.

Contractes de formació
d’investigadors sobre
sostenibilitat,
desenvolupament
sostenible, medi ambient

b. Existeix una convocatòria específica de UIC

3

Barcelona de beques o contractes de
formació d’investigadors sobre sostenibilitat,
desenvolupament sostenible, medi ambient
o educació per a la sostenibilitat.

o educació per a la
sostenibilitat
Desenvolupament d’un
projecte I+D del Ministeri
d’Economia (MINECO)
en Educació per al

c. S’han desenvolupat projectes nacionals o
internacionals competitius de R+D sobre
sostenibilitat

o

sostenibilitat.

Desenvolupament
Sostenible amb 8
universitats més
10

educació

per

a

la

1

Revisió dels projectes
de recerca amb criteris
de sostenibilitat

d. Es duen a terme accions per ambientalitzar

2

els projectes de recerca de UIC Barcelona,
sigui des de la unitat de sostenibilitat o des
de qualsevol altra.

Àrea 3: Gestió Ambiental
Objectius específics
1.

Reduir la petjada ecològica de UIC Barcelona a través d’estratègies combinades de reducció de
consum de recursos (energia, aigua, materials, etc.), millorar-ne l’eficiència, canviar les fonts fòssils
per renovables, eliminar gradualment els materials no renovables en edificis i instal·lacions.

2.

Adoptar pràctiques sostenibles en l’adquisició a les nostres cadenes de subministrament i serveis
d’alimentació.

3.

Promoure mitjans de transport sostenibles per a tota la comunitat universitària.

4.

Impulsar un programa de prevenció de generació de residus, i de reutilització i reciclatge dels que no
puguin ser suprimits en origen.

5.

Promoure estils de vida més sostenibles.

3.1. Urbanisme i biodiversitat
Accions
Promoció d’uns edificis i
equipaments més
sostenibles

Indicadors

Prioritat

a. Existeix un document de directrius per

2

adequar edificis amb criteris de sostenibilitat
integral,
sorgeixen

aprofitar
en

el

les
cas

oportunitats
de

les

que
noves

instal·lacions i introduir reformes en els
edificis i les instal·lacions existents.

Contractació d’un
consultor extern expert
en certificació
energètica

b. Es fa una revisió ambiental dels projectes

1

d’urbanisme o d’edificació i un seguiment
ambiental de les obres pendents d’execució
o projectades per garantir una adequació i/o
restauració de l’entorn un cop finalitzades.

Elaboració d’un llibre de

c. Existeix un pla específic, eix estratègic o
línia

d’acció

del
11

pla

ambiental

o

de

2

bones pràctiques en

sostenibilitat sobre la gestió de les zones

jardineria sostenible i

verdes, per reduir el consum d’aigua i de

diversa

tractaments fitosanitaris i alhora augmentar
la biodiversitat.

PAS amb dedicació
parcial al departament
d’operacions

Elaboració d’un inventari
de les espècies vegetals
presents al campus per
publicar-lo a la web de
UIC Barcelona

d. Existeix un responsable tècnic de la gestió

1

de les zones verdes, l’enjardinament i la
biodiversitat.

e. Es duen a terme accions de sensibilització i

3

participació de la comunitat universitària
sobre biodiversitat: identificació d’espècies
(cartells); informació a la web; plànols
interpretatius de la biodiversitat als campus;
horts comunitaris, etc.

3.2. Energia
Accions
Elaboració, presentació i
aprovació d’un pla
estratègic energètic
inclòs dintre del Pla
estratègic en
sostenibilitat (PES)

Indicadors

Prioritat

a. Existeix, dins del PES de UIC Barcelona,

1

un pla de sostenibilitat sobre energia, que
inclou la reducció del consum, la millora
de l’eficiència i la substitució de fonts
energètiques

fòssils

per

altres

de

renovables, tant en l’enllumenat (interior i
exterior) com la climatització (fred i calor) i
l’energia de les instal·lacions, ordinadors,
cuines, etc.

Presa de lectures
periòdiques del consum
energètic

b. Existeix un sistema de mesura amb
comptadors d’energia independents als
diversos edificis del campus, per poder fer
un seguiment acurat i una avaluació
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1

operativa.

Diagnosis energètiques
dels edificis que tinguin
més consum i propostes
d’actuació per estalviar

c. Es fan diagnosis energètiques als edificis,
que

comprenen

els

seguiments

2

de

consum, anàlisi i revisió de les potències
contractades

dels

diferents

subministraments, anàlisi dels hàbits de

energia

consum

dels

usuaris

i

propostes

d’actuacions per reduir el consum.

Realització d’actuacions
de transició cap a un
model energètic
alternatiu i sostenible,
amb l’ajut de convenis
amb les institucions

d. S’han firmat convenis amb les institucions

3

locals, regionals o estatals, com ara
instituts energètics o empreses del sector,
per dur a terme actuacions de transició
cap a un model energètic alternatiu i
sostenible.

locals, regionals o
estatals
Enginyeries de projectes
sota criteris d’eficiència
energètica

e. En les remodelacions d’espais interiors en

2

les quals no es modifica el voltant de
l’edifici, s’inclouen mesures d’eficiència
energètica,

com

ara

la

millora

de

tancaments, la substitució de calderes per
altres de més eficients, etc.

3.3. Aigua
Accions
Realització de mesures
d’estalvi, eficiència,
reducció de càrrega
contaminant i

Indicadors

Prioritat

a. Existeix, dins del PES de UIC Barcelona,

1

un pla de sostenibilitat sobre aigua, que
inclou l’estalvi d’aigua en tots els edificis on
escau, reducció de la càrrega contaminant,
recollida

i

emmagatzematge
13

d’aigües

reutilització d’aigües

pluvials, sistemes de reg i gestió d’aigües

grises

residuals, etc.

Instal·lació de
comptadors que mesurin
el consum de l’aigua per
fer un seguiment per
edificis i sectors de cada

b. Existeix un sistema de mesura amb

2

comptadors d’aigua independents en els
punts estratègics de cada campus de UIC
Barcelona; edificis, zones esportives, punts
de reg, etc.

campus de UIC
Barcelona
Seguiment del consum
d’aigua per edificis i
sectors de cada campus
de UIC Barcelona

c. Es fa un seguiment del consum d’aigua per
detectar

desviacions

significatives

2

de

consum en diversos sectors, i posar-hi
remei:

estacionalitat,

experimentació,

fuites, etc.

Adopció de sistemes de
reg eficients als jardins
per als sectors on sigui
necessari

Adopció de criteris
d’estalvi d’aigua
vinculats a reformes i

d. Existeix un sistema eficient de reg als

3

jardins (degoteig programat, microaspersió
amb reg nocturn) per als sectors on sigui
necessari.

e. En les reformes i remodelacions dels
espais interiors s’inclouen sempre mesures
d’estalvi d’aigua.

remodelacions d’edificis
preexistents
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3.4. Mobilitat
Accions
Campanya de promoció
del pla de mobilitat de
UIC Barcelona
Reducció d’accidents in
itinere amb formació de
seguretat vial en línia o a
la intranet

Indicadors
a. Existeix,

dins

del

PES,

Prioritat
el

pla

de

1

sostenibilitat sobre mobilitat i accessibilitat
a UIC Barcelona.

b. S’han desenvolupat actuacions per reduir
la

necessitat

de

2

desplaçament

(ensenyament a distància, teletreball) o bé
ordenar esglaonadament els horaris o
flexibilitzar la jornada laboral.

Creació d’aparcaments
per a bicicletes

c. S’han desenvolupat accions per fomentar

3

l’ús de la bicicleta, com ara aparcaments
segurs per a bicicletes.

Negociació a amb
Ferrocarrils/TMB d’un
abonament per als
usuaris de UIC
Barcelona, ja que és el
mitjà de transport bàsic
entre els campus

Creació d’una bústia.
Proposta de millores per
als desplaçaments

d. S’han desenvolupat acords o convenis
amb empreses de transport i/o entitats i
organismes públics amb competències en
la gestió del transport col·lectiu per dotar
de més transport públic i/o ecològic a UIC
Barcelona i oferir preus més econòmics al
col·lectiu universitari.

e. Es duen a terme accions per reduir
l’impacte derivat del vehicle privat, com ara
desplaçaments a peu, en bicicleta o en
autobús, o accions per promoure viatges

Creació d’una

2

compartits.

xarxa/fòrum per
compartir vehicle entre la
comunitat universitària
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Foment de la substitució
de desplaçaments per
fer treballs en grup per
videoconferències o
altres mètodes

3.5. Residus
Accions

Indicadors

Prioritat

a. Revisió per direcció
Implantar la política de

1

Prevenció de Riscos
Laborals i Medi Ambient
(PRL-MA)
Actualitzar procediments

a. Grau de compliment

1

bàsics operacionals de
gestió de residus i la
seva implantació
Establir procediments
bàsics operacionals per
a empreses externes

Conèixer el consum de
subministraments i

b. Contractes que incloguin un plec de

1

condicions per respectar la nostra política
de PRL-MA

c. Nombre de contenidors segregats

1

mensuals. Càlcul de volum generat

residus per edifici i els
fluxos de generació
Elaborar els plànols
d’ubicació de

d. Increment de l’ús de contenidors i
segregació

contenidors. Segregar
correctament els
residus, per part del
personal dels campus
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Disposar dels
contenidors definitius
que siguin necessaris

e. Nombre de contenidors comprats i tipus

1

per a cada zona de UIC Barcelona i en
conjunt.

3.6. Compra verda i socialment justa
Accions
Guia o directriu amb
protocols d’actuació per
a la introducció de
criteris de sostenibilitat
en la contractació

Indicadors

Prioritat

a. Existeix una guia o directriu amb protocols

3

d’actuació per a la introducció de criteris
de sostenibilitat en la contractació d’obres,
serveis o subministraments per a UIC
Barcelona.

d’obres, serveis o
subministraments per a
UIC Barcelona
Protocol de criteris de
sostenibilitat en els
contractes de

b. S’han introduït criteris de sostenibilitat en
els

contractes

de

3

subministrament

mobiliari vigents.

subministrament de
mobiliari (en compra de
material i en freqüència
de subministrament)
Protocol de criteris de
sostenibilitat en els
contractes de

c. S’han introduït criteris de sostenibilitat en
els

contractes

de

3

subministrament

d’equips electrònics vigents.

subministrament
d’equips electrònics (en
compra de material i en
freqüència de
subministrament)
Protocol de criteris de

d. S’han introduït criteris de sostenibilitat en
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sostenibilitat en el

els contractes de subministrament de

material d’oficina (en

material d’oficina vigents.

compra de material i en
freqüència de
subministrament)
Introducció de criteris de
sostenibilitat en el
subministrament de

e. S’han introduït criteris de sostenibilitat en

2

els contractes de subministrament de
paper imprès vigents.

paper imprès

3.7. Avaluació de l’impacte ambiental de les activitats universitàries
Accions
Aprovació del
compromís de
sostenibilitat integral per
la Junta de Govern

Pla estratègic de
sostenibilitat (PES)
2016-2022 amb
revisions periòdiques

Posada a disposició del
públic periòdica dels
resultats del PES —
formulat amb indicadors
i actuacions— per àrees

Indicadors

Prioritat

a. Els òrgans de govern han aprovat un

1

compromís per promoure una avaluació de
l’impacte ambiental i social de les activitats
universitàries.

b. Existeix un pla estratègic de sostenibilitat

1

que avalua l’impacte ambiental de totes les
actuacions que fa UIC Barcelona, amb una
consultora ambiental externa.

c. S’han inclòs indicadors de seguiment
d’impacte

ambiental

sostenibilitat.

Aquests

en

el

pla

indicadors

2

de
són

públics, es calculen periòdicament i les
seves dades i evolució es poden trobar
fàcilment.

Inclusió de dades
d’impacte ambiental i
social en els projectes

d. S’han inclòs indicadors de seguiment
d’impacte ambiental en les sol·licituds de
projectes competitius amb finançament
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R+D

Consideració de
l’impacte ambiental i
social dels productes i
materials que UIC
Barcelona adquireixi.

condicionat.

e. Es

requereix

universitat

als
que

proveïdors
entreguin

de

la

dades

relacionades amb l’impacte ambiental de la
seva activitat, i s’aplicarà el criteri de
minimitzar l’impacte negatiu a l’hora de fer
comandes.
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