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Programes i accions del Pla d’acció  
 

 
1. TERRITORI I MEDI NATURAL
1.1. IMPULSAR UN PLANEJAMENT QUE PRIORITZI L’APROFITAMENT DELS ESPAIS I DE LES CONSTRUCCIONS

EXISTENTS, TOT RESPECTANT EL PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR (PERI) 
Indicadors de seguiment 

1 Prioritzar la remodelació de les construccions existents per davant de l’edificació de nous
espais

Índex d’espais remodelats 

2 Promoure una figura de protecció dels espais agroforestals Protecció d’espais d’interès natural*

3 Introduir criteris d'edificació sostenible Criteris d’edificació sostenible introduïts

4 Establir i difondre un sistema integrat de senyalització de les edificacions i dels espais naturals
del campus

Actuacions en senyalització mig

1.2. MILLORAR LA QUALITAT AMBIENTAL DELS ESPAIS DEL CAMPUS MITJANÇANT LA IMPLEMENTACIÓ DEL PLA
DE GESTIÓ DELS ESPAIS AGROFORESTALS (PGAF)

Indicadors de seguiment 

5 Implementar les accions que contempla el Pla de Gestió dels espais agroforestals (PGAF)
d'acord amb la Comissió de Seguiment

Usos reals del sòl

Altres indicadors depenent dels projectes que es
duguin a terme

6 Fer el seguiment dels abocaments d’aigües residuals i cercar solucions que permetin la millora
de la qualitat de les aigües de les rieres que travessen el Campus 

Gestió de les aigües residuals* 

Qualitat de les aigües superficials 

7 Elaborar un projecte per a potenciar els usos de lleure, paisatgístic i d'hàbitat en els espais
intersticials

Diversitat d’usos dels espais intersticials

8 Col·laborar en campanyes educatives i de conservació amb altres organitzacions i/o
institucions 

Avaluació de les campanyes realitzades

9 Mantenir i promoure els itineraris de natura entre la comunitat universitària Ús dels itineraris
Actuacions de manteniment en els itineraris

    Llegenda:
   Línia estratègica Inici calendari d'execució:
   Programa                                                                         2002-2004   
   Accions aprovades en els Consells de Participació Universitària (CPU) i per les unitats de gestió de la UAB                                                                         2005-2006
   Accions proposades per les unitats de gestió de la UAB                                                                         2007-2010

*    Indicadors proposats per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

**    Informe tècnic "Indicadors comuns europeus" (Grup d'experts en medi ambient urbà)                      Aplicació contínua a partir del seu inici
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2. ÚS DE RECURSOS I D'ENERGIA
2.1. FOMENTAR L'ÚS D'ENERGIES RENOVABLES I MILLORAR L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES

INSFRAESTRUCTURES I ELS EQUIPAMENTS DEL CAMPUS
Indicadors de seguiment 

Consum final d’energia*
Accions d'estalvi realitzades

11 Actualitzar l'auditoria energètica sectoritzada per edificis Avaluació de les auditories energètiques
12 Diversificar les fonts de subministrament energètic amb la instal·lació de plaques solars 

fotovoltaiques (projecte univERsol)
Producció local d’energies renovables*

13 Augmentar l’eficiència de la xarxa elèctrica (lluminàries, fonts de subministrament, etc.) Accions d'estalvi realitzades
14 Estendre l’ús d'energies renovables i d’eficiència energètica a la flota de vehicles de la UAB Vehicles que funcionen amb energies renovables

Consum final d’energia*
Emissió de gasos que contribueixen a l’efecte
hivernacle*

2.2. GARANTIR EL SUBMINISTRAMENT I L’ÚS EFICIENT DE L’AIGUA AL CAMPUS Indicadors de seguiment 

15 Sectoritzar els comptadors d’aigua sempre que sigui viable tècnica i econòmicament Comptadors instal·lats

16 Renovar i adequar els dispositius consumidors d’aigua (aixetes, cisternes, bombes de buit,
etc.) per tal de reduir el consum

Dispositius per reduir el consum d'aigua

17 Millorar la fiabilitat del subministrament d’aigua a la UAB 

18 Elaborar un pla de monitorització d’infraestructures i de consums d’aigua al Campus Abastament d’aigua*
19 Utilitzar fonts pròpies de subministrament d’aigua (captacions subterrànies, aprofitament

d’aigües pluvials) per a usos no domèstics 
Consum d'aigua procedent de fonts pròpies

2.3. CONSOLIDAR LA GESTIÓ DE RESIDUS BASADA EN LA REDUCCIÓ EN ORIGEN, RECOLLIDA SELECTIVA I
VALORITZACIÓ 

Indicadors de seguiment 

20 Continuar introduint criteris ambientals en els concursos públics per a l'adjudicació d'obres i
serveis i fomentar la compra de productes ambientalment correctes

Criteris ambientals específics 

Productes que fomenten la sostenibilitat**
Gestió sostenible de les empreses que treballin per la
UAB**

21 Renovar, adequar, mantenir les infraestructures i el mobiliari per a la recollida i el tractament
de residus i difondre'n els serveis i els resultats obtinguts

Recuperació de residus municipals* 

Recuperació de residus industrials*
Recuperació de residus d’origen animal*
Utilització de la deixalleria*

alt

mig
baix

grau 
prioritat

mig

grau 
i it tmig
baix

alt

mig

alt
mig

grau 
prioritat

alt

mig

10 Substituir els sistemes de climatització de baix rendiment per sistemes més eficients 
energèticament i gestionats informàticament
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3. TRANSPORT, MOBILITAT I ACCESSIBILITAT
3.1. FOMENTAR LA MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE AMB LA MILLORA DE L’OFERTA DE TRANSPORT PÚBLIC, LA

INFORMACIÓ ALS USUARIS I LA POTENCIACIÓ DE LA MOBILITAT A PEU I EN BICICLETA
Indicadors de seguiment 

22 Defensar davant l’Autoritat del Transport Metropolità la necessitat de millora de la cobertura i
la freqüència dels serveis de transport col·lectiu a la Regió Metropolitana de Barcelona, fent
especial èmfasi en aquells territoris amb un accés més deficitari respecte els campus de la
UAB

Cobertura i freqüencia dels serveis de transport
col·lectiu

23 Renovar la flota d’autobusos interns Renovació dels vehicles del Parc Mòbil 
Vehicles que funcionen amb energies renovables
Emissió de gasos que contribueixen a l’efecte
hivernacle*

24 Millorar la qualitat de les parades de bus Comoditat de les parades de bus
Informació en transport sostenible

25 Millorar la informació sobre el transpost sostenible per accedir al campus Informació en transport sostenible

26 Difondre l’experiència del “Servei de transport compartit” Mobilitat local i transport de passatgers**
Avaluació del funcionament del Servei

27 Promoure el BICIUAB Accions en el marc del projecte Biciuab
3.2. GARANTIR EL FÀCIL ACCÉS A TOTES LES INSTAL·LACIONS PRÒPIES O ADSCRITES A LA UAB, SUPRIMINT

LES BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
Indicadors de seguiment 

28 Condicionar els edificis de la UAB per a facilitar l'accessibilitat a persones amb disminució,
seguint la normativa vigent

Supressió de barreres arquitectòniques

    Llegenda:
   Línia estratègica Inici calendari d'execució:
   Programa                                                                         2002-2004   
   Accions aprovades en els Consells de Participació Universitària (CPU) i per les unitats de gestió de la UAB                                                                         2005-2006
   Accions proposades per les unitats de gestió de la UAB                                                                         2007-2010

*    Indicadors proposats per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

**    Informe tècnic "Indicadors comuns europeus" (Grup d'experts en medi ambient urbà)                      Aplicació contínua a partir del seu inici
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4. COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL
4.1. PROMOURE CONDUCTES CÍVIQUES I SOSTENIBLES Indicadors de seguiment 

29 Realitzar anualment cursos de formació sobre conductes sostenibles adreçats a PAS i PDI Cursos realitzats
30 Establir un programa de comunicació de “conductes sostenibles” adreçat a la comunitat

universitària en general
Actuacions de comunicació 

31 Establir un Pla d’ambientalització curricular en els diferents departaments de la Universitat Actuacions d'ambientalització
4.2. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ MITJANÇANT CAMPANYES AMBIENTALS Indicadors de seguiment 

32 Promoure la creació d’una xarxa de cooperador/es ambientals Cooperació ambiental
33 Promoure l’ambientalització de tots els actes i esdeveniments que es realitzen a la UAB Actuacions d'ambientalització
4.3. COMPATIBILITZAR ELS INTERESSOS ECONÒMICS AMB EL RESPECTE AMBIENTAL TOT PREMIANT LES

CONDUCTES SOSTENIBLES I INCORPORANT INDICADORS AMBIENTALS AL CONTRACTE- PROGRAMA
Indicadors de seguiment 

34 Incentivar econòmicament o premiar les conductes sostenibles Conductes sostenibles 
35 Introduir indicadors ambientals al contracte-programa Ambientalització del contracte-programa

    Llegenda:
   Línia estratègica Inici calendari d'execució:
   Programa                                                                         2002-2004   
   Accions aprovades en els Consells de Participació Universitària (CPU) i per les unitats de gestió de la UAB                                                                         2005-2006
   Accions proposades per les unitats de gestió de la UAB                                                                         2007-2010

*    Indicadors proposats per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

**    Informe tècnic "Indicadors comuns europeus" (Grup d'experts en medi ambient urbà)                      Aplicació contínua a partir del seu inici
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