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Pla UPC Sostenible 2015 (2a Fase: 2011-2015). Distribució de funcions i rols.   

Àrea d’Organització, Comissionat de Sostenibilitat i Responsabilitat Social, Octubre 2011 

Aquest	  document	  té	  per	  objectiu	  establir	   les	  funcions	   i	  principals	  accions	  associades	  al	  Pla	  UPC	  Sostenible	  2015	  (2a	  Fase:	  2011-‐2015)	  entre	  l’IS.UPC	  (amb	  
altres	  UB)	  i	  els	  serveis	  generals.	  	  

 Serveis generals UPC  IS.UPC (amb altres UB) 
 Funció  Funció 

Seguiment i integració de les planificacions sectorials UPC  Dinamització i coordinació del Pla UPC Sostenible 2015.  Rols 
genèrics Coordinació externa: Participació en grups de treball de CADEP – CRUE (A 

valorar: Riscos Laborals, Edificació sostenible, Compra verda, Mobilitat...) i altres 
xarxes 
Assesorament, estudis complementaris i/o control de qualitat en procesos UPC. 

 Dinamització de la Comissió de Sostenibilitat de la UPC 
Coordinació externa: Participació en grups de treball de CADEP – CRUE  (com 
Sostenibilització Curricular; concretar) i altres xarxes 
Assesorament, estudis complementaris i/o control de qualitat en procesos UPC. 

Dinamització i coordinació dels Plans de Gestió sostenible de Campus 
Dinamització i coordinació de Grups de treball de gestió sostenible (existents i 
creació de nous) 
Suport a la captació de recursos per a la gestió sostenible 
Informació i comunicació a la comunitat sobre la gestió sostenible a la UPC  

 Promoció de la Recerca, desenvolupament i innovació inter- i trans-disciplinar  
en Sostenibilitat i Medi Ambient (producció científica, projectes i convenis). 
 
Promoció de la Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat aplicades a la pròpia UPC  
(UPCLab).   

Identificació de necessitats formatives del PAS i dissenyar accions formatives que 
hi donin resposta. 

 

Rols 
específic 

Coordinació de la realització de les accions formatives 
Seguiment i  avaluació dels cursos, difondre l'oferta. 

 

Programació de postgrau i permanent en Sostenibilitat (pròpia) i Medi ambient 
(compartida). 
Promoció de la participació i recerca aplicada en educació en la competència 
Sostenibilitat i Compromís Social, conjuntament amb l’ICE. 

Coordinació del Pla de millora energètica  
Seguiment dels consums dels subministraments 
Assessorament tècnic i legal als campus, centres i serveis  
Captació de recursos per a infraestructures i millora serveis interns. 
Potenciació del consum i la producció d’energies renovables  
des de la pròpia universitat.  
Coordinació i seguiment execució accions del PIU i priorització/proposta 

 

Coordinació de les millores dels equips, instruments i software de monitorització 
amb UPCNET. 

 

Energia 

Impuls d’accions, coordinació i assessorament accions específiques i projectes 
d’optimització energètica. 

 

Elaboració de l'Informe SIRENA – energia (indicadors i mesura de consums, 
facturació, recomanacions,…)  
Integrar a l’Informe SIRENA – energia l’avaluació energètica de processos.  
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Residus Impuls i coordinació del Pla integral de residus (criteris i polítiques de 
minimització i recollida, equips informàtics, residus urbans, de laboratori,…) 
Coordinació i seguiment dels processos de gestió de residus i dels projectes de 
prevenció als Campus i Centres Docents, i contractacions.  
Coordinació externa amb els models municipals de gestió de residus i 
assessorament legal. 

 Elaboració de l’Informe SIRENA – residus (indicadors i mesura de residus i 
facturacions associades, caracterització de residus, recomanacions,,…) 
 
 

Introducció de criteris ambientals i socials en els contractes de béns i serveis 
(Servei de neteja, Pla TIC, Restauració, Energia, Recollida i tractament de 
residus,...) de la UPC.  
Interlocució amb els proveïdors externs de serveis i seguiment de la 
facturació 
Seguiment de l’execució dels contractes de serveis i del compliment de les 
clàusules tècniques (tracte de grans proveïdors, i de petites compres).  

 Integrar a l’Informe SIRENA – compres el seguiment de la contractació i compra 
de productes i serveis 
 

Contrac-
tació i 
compra 

Contractació d’obres i manteniment.  
 

 Integrar a l’Informe SIRENA – compres el seguiment de la contractació d’obres i 
manteniment 

Aigua Seguiment dels consums i impactes dels subministraments 
Assessorament tècnic i legal als campus, centres i serveis en termes energètics 
Captació de recursos per a infraestructures i millora serveis interns: coordinació, 
preparació i justificació.  
Potenciació del consum i la producció d’energies renovables des de la pròpia 
universitat. 

 Elaboració de l'Informe SIRENA – aigua (indicadors i mesura de consums, 
facturació, recomanacions,…)  
Integrar a l’Informe SIRENA – aigua l’estudi i seguiment de l’aplicació de la DMA 
a l’estany del Campus del Baix Llobregat 

Mobilitat, 
Urbanisme 
i Edificació 

Coordinació de l’execució d’accions dels Plans de mobilitat dels campus i 
impuls a nous Plans de mobilitat.  
Integració de criteris de planejament i urbanisme sostenible en el 
desenvolupament dels campus 
Integració de criteris d’edificació sostenible en el desenvolupament dels campus 

 Elaboració de l’Informe SIRENA – mobilitat, integrant el seguiment d’indicadors 
dels plans de mobilitat de campus. 
Integrar a l’Informe SIRENA – energia l’avaluació energètica d’edificis. 
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Accions	  del	  Pla	  a	  liderar	  pels	  diferents	  responsables.	  	  

 

Serveis Generals 

• Plans de Gestió sostenible de Campus	  
• Grups de treball de gestió sostenible	  
• Cursos de Gestió sostenible per al PAS 

 
• Criteris de sostenibilitat en la contractació 
• Pla de Millora Energètica 
• Gestió integral de residus 
• Plans de mobilitat dels campus	  

	  

IS.UPC	   	  

• Programació acadèmica i Pla de recerca 
• Seminaris de recerca IS.UPC 
• Becas de tesis IS.UPC  

 
• Newsletter Pla UPC Sostenible 2015  
• Resunions de coordinació i seguiment del Pla UPC Sostenible 2015 
• Concurs d’Idees Ambientals i Sostenibles 
• Mapa de la Sostenibilitat UPC 

 
• Projectes Llavors de Sostenibilitat UPC 
• Programa STEP – estudiants i STEP – centres (amb l’ICE).  
• Informe SIRENA.UPC – energia, aigua, residus, compres, mobilitat 
• Dinamització de la Comissió de Sostenibilitat i de la Taula de mobilitat de la UPC  

	  


