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1

Resum

Les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) de la UPF durant l’any 2018
han estat de 8.663’2 tones de CO2-equivalent. La pràctica totalitat d’aquestes
emissions són generades per les activitats desenvolupades als Campus de
Ciutadella, Poblenou i Mar; essent el primer el que més contribueix a les
emissions amb un 37% del total. A Poblenou li correspon el 33% de les
emissions totals i al Campus Mar el 27%. No obstant, el campus Mar destaca
per la seva ineficiència ambiental quan es calculen les emissions per
superfície o usuari. Caldrà doncs, considerar-lo un dels àmbits on hi pot haver
més millora potencial.
Pel que fa als abastos, l’abast 3, tot i no haver estat avaluat en la seva
totalitat, és el que més contribueix a les emissions GEH amb un 82% de les
emissions. La principal causa de les emissions de l’abast 3 és el transport de
personal i alumnat. L’abast 2 contribueix en un 14% a les emissions totals
essent el Campus Universitari Mar el que més contribueix a les emissions
d’aquest abast en un 57%. Finalment, pel que fa a l’abast 1, contribueix a un
4% de les emissions totals de GEH de la UPF essent el campus Mar el que
més emet en aquest abast amb un 61% de les emissions.
Com a recomanació més impactant en l’inventari, i que afecti un àmbit on la
organització

té

capacitat

d’actuació,

s’aconsella

consumir

electricitat

certificada generada amb fonts renovables en els campus Mar i Poblenou.
Alhora, és recomana desvincular-se de l’ús de gas natural electrificant la
climatització de Mercè, Mar i Ciutadella.
En qualsevol cas, tot i alguns punts a millorar, es destaca la bona posició de
partida i la potencialitat de la UPF per assolir objectius ambiciosos en la
reducció d’emissions. Un cop aplicades les recomanacions quedarà la
possibilitat de plantejar mesures de compensació d’emissions en aquells
àmbits que la capacitat de reducció hagi arribat al seu límit.

8

Petjada de Carboni de la UPF durant 2018, 2020-03-26

2

Introducció i objectius

Aquest estudi té com a objectiu calcular la petjada de carboni corporativa de
la Universitat Pompeu Fabra (UPF) durant el període comprés entre l’1 de
gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018. El càlcul s'ha realitzat seguint el
protocol de gasos d’efecte hivernacle1 (GHG Protocol) i la norma ISO 14064.
Concretament, l’objectiu de l’informe és la realització d’un estudi de càlcul de
petjada de carboni corporativa de l’activitat realitzada als campus de
Poblenou, Ciutadella, Mar, així com a l’edifici corporatiu de Mercè i al centre
adscrit ESCI-UPF. Els resultats del càlcul han de permetre conèixer l’impacte
ambiental de l’activitat de la UPF, identificar punts de millora i elaborar un
informe de petjada de carboni corporativa verificable.

1

Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard, desenvolupat pel
World Resources Institute (WRI) i el World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD)
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3

Principis metodològics

Pel càlcul de l’inventari de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH) de la UPF, s’ha
seguit la metodologia especificada a:
-

Greenhouse Gas (GHG) Protocol Corporate Accounting and Reporting
Standard, desenvolupat pel World Resources Institute (WRI) i el World
Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

Tot i així, s’ha tingut en compte metodologia inclosa en altres estàndards tals
com:
-

-

-

UNE EN ISO 14064-1:2012. Desenvolupada d’acord amb la ISO 140641:2006.
Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard.
Suplement de l’Estàndar Corporatiu de Comptabilidad i Report del GHG
Protocol.
S’han tingut en compte els preceptes i recomanacions de l’Oficina
Catalana de Canvi Climàtic (OCCC), especialment per a la obtenció de
factors d’emissió de processos inclosos en l’abast 1 y 2 ajustats a la
realitat catalana.
Per a les emissions generades en l’abast 3, també s’han tingut en
compte les normes ISO 14040 i ISO 14044 sobre Anàlisi de Cicle de
Vida, obtenint factors d’emissió a partir de bases de dades públiques i
comercials de cicle de vida.

Tal i com indica la norma de la metodologia utilitzada en aquest informe, la
comptabilitat i report de GEH s’han de basar en els següents principis:

RELLEVÀNCIA

Assegurar que l’inventari de GEH reflecteixi de
manera apropiada les emissions de la organització, i
que sigui un element objectiu en la presa de decisions
tant dels usuaris interns com externs a la
organització.

INTEGRITAT

Comporta fer la comptabilitat i report de manera
íntegra incloent totes les fonts d’emissió de GEH i les
activitats incloses en el límit de l’inventari. S’ha de
reportar i justificar qualsevol excepció a aquest
principi general.
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CONSISTÈNCIA

Utilitzar metodologies consistents que permetin
comparacions significatives de les emissions en el
temps. Documentar de manera transparent qualsevol
canvi en les dades, en el límit de l’inventari, en els
mètodes de càlcul o en qualsevol altre factor
rellevant.

Atendre totes les qüestions significatives o rellevants
de manera objectiva i coherent, basant-se en un
seguiment d’auditoria transparent. Revelar tots els
TRANSPARÈNCIA
supòsits d’importància i fer referència apropiada a les
metodologies de comptabilitat i càlcul, de la mateixa
manera que a les fonts d’informació utilitzades.

PRECISSIÓ

Assegurar que la quantificació d’emissions de GEH no
contingui errors sistemàtics o desviacions respecte a
les emissions reals, fins on pugui ser avaluat, i de tal
manera que la incertesa sigui reduïda. És necessari
assolir una precisió suficient que permeti als usuaris
prendre decisions amb una confiança raonable
respecte a la integritat de la informació reportada.

Taula 1: Principis de comptabilitat i report de GEH

Per a complir amb aquests requisits i assegurar que els resultats siguin
fiables, s’han utilitzat dades subministrades per la UPF així com informació
ambiental inclosa en les bases de dades del programa informàtic GaBi,
d’Ecoinvent, i de la OCCC. Les emissions de GEH que apareixen en aquestes
bases de dades s’han avaluat amb els potencials d’escalfament global de
l’IPCC.
Tant per a les entrades com per a les sortides de tots els processos, les dades
s’han obtingut de manera directa a partir de la informació facilitada per la
UPF.
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4

Descripció de la organització i límits de l’inventari

En els següents subapartats, es descriuran l’organització i el seus processos
per tal de definir els límits de l’estudi tant pel que fa a la UPF en sí, com pel
que fa als processos que s’han tingut en compte per a l’inventari d’emissions.
4.1 Descripció de l’organització
La UPF és una universitat pública, internacional i intensiva en recerca que, en
tan sols vint-i-cinc anys, s'ha situat al nivell de les millors universitats
europees. Distingida pel Ministeri d'Educació com a Campus d'Excel·lència
Internacional (CEI), la Universitat també destaca en diversos rànquings de
referència.
Dimensions de la UPF (curs 2018-2019):
•

Grau: 10.443 estudiants en 27 programes (Grup UPF: 15.884
estudiants en 48 programes)

•

Màster universitari: 1.158 estudiants en 33 programes (Grup
UPF: 3.256 estudiants en 58 programes)

•

Màster propi: 810 estudiants en 56 programes

•

Doctorat: 1.286 estudiants en 9 programes

•

Personal docent i investigador equivalent a temps complet:
526 (Professorat permanent: 309)

•

Personal d'administració i serveis: 694

•

Pressupost 2019: 150.5 M€

4.2 Processos de l’organització
La UPF estructura els seus estudis entorn de tres àmbits de coneixement
estretament connectats i que es corresponen amb els tres campus de la
Universitat:
•

Les ciències socials i les humanitats, al campus de la Ciutadella.

•

Les ciències de la salut i de la vida, al campus del Mar.
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Les ciències i tecnologies de la informació i la comunicació, al campus

•

del Poblenou.
Alhora, per tal de dinamitzar les activitats de recerca i de transferència
endegades al si de la Universitat i dotar-les de major visibilitat internacional,
la UPF està desenvolupant el Parc de Recerca UPF en els àmbits de les
ciències socials i humanes, la comunicació i les tecnologies de la informació.
El Parc de Recerca UPF, que desplega la seva activitat als campus de la
Ciutadella i de Poblenou, es coordina amb el Parc de Recerca Biomèdica
de Barcelona en els àmbits de les ciències de la salut i de la vida.
4.3 Límits de l’organització
Definir els límits de l’organització de la UPF pot comportar una tasca molt
complexa. La Universitat està composada per aquelles activitats de recerca i
docència que es realitzen en els seus tres campus recolzats per la gestió que
emana de la seu del rectorat a l’edifici Mercè. Però ja des dels seus inicis la
universitat va anar gestant la seva participació més o menys intensa en un
seguit d’institucions, centres de recerca i start-ups amb el que configuren el
conglomerat del Grup UPF, que aproximadament dobla el volum de persones
involucrades respecte de les 15.000 del nucli universitari. Aquests ens poden
estar

situats

en

àmbits

totalment

independents

com

l’ESCI

2

o

el

Tecnocampus, o bé, fins i tot, compartir les mateixes instal·lacions com el
CREI

3

o el CRES

4

. Així mateix, un seguit d’empreses independents

desenvolupen part del seus serveis a les instal·lacions de la universitat, com
poden ser la concessió de les cafeteries o el del servei de reprografia.
El protocol de gasos d’efecte hivernacle (GHG Protocol), explicita dues
metodologies per a determinar aquests límits de l’organització: o bé per la

2

Escola Superior de Comerç Internacional, www.esci.upf.edu
Centre de Recerca en Economia Internacional, www.crei.cat
4 Centre de Recerca en Economia i Salut, www.upf.edu/web/cres
3
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quota de capital de què es disposa o bé per una qüestió del control que es té.
Determinar aquests límits serà una qüestió a debatre i a definir a nivell polític,
però en aquest primer càlcul s’han pres com a límits organitzacionals els límits
arquitectònics definits pels tres campus principals (Ciutadella, Poblenou i Mar)
i l’edifici del rectorat (Mercè), als que hem afegit l’ESCI, com a prova pilot
d’un ens part del Grup UPF, que precisament acull la Càtedra UNESCO de
Cicle de Vida i Canvi Climàtic, a qui la UPF ha encarregat aquest estudi. Amb
aquesta configuració, es pretén fer l’anàlisi de les emissions de GEH a nivell
de campus o assimilat, ja que tenen un cert nivell d’autonomia i trets
particulars (Fig. 1).

Fig. 1: Centres de la UPF considerats (UCA: Unitat de Coordinació
Acadèmica)
4.4 Límits operatius
La determinació dels limitis operatius implica la identificació de les emissions
associades a les operacions de l’organització, classificant-les com emissions
directes o indirectes d’acord amb els límits de l’organització, i seleccionar
l’abast de comptabilitat i report per a les emissions indirectes (les directes
s’inclouen totes). El límit operatiu seleccionat es aplicat de manera uniforme
per a identificar i categoritzar les emissions directes i indirectes en cada nivell
d’operació. Junts, els límits de la organització i operatius establerts defineixen
l’abast de l’inventari d’emissions.
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La Fig. 2 ofereix un panorama de la relació entre els diversos abastos i les
activitats que generen emissions directes i indirectes en tota la cadena de
valor d’una organització.

Fig. 2: Abastos i emissions en la cadena de valor
En el cas concret de la UPF, s’ha decidit que el límit operatiu inclourà l’abast
1, l’abast 2 i part de l’abast 3.
L’apartat “5. Factors d’emissió i hipòtesis de càlcul” complementa aquest
apartat, ja que detalla les metodologies de càlcul i les raons d’exclusió, si
pertoca, d’algunes de les emissions.
Emissions directes (Abast 1)
L’abast 1 és obligatori en totes les metodologies, protocols i guies aplicades
en aquest inventari. L’abast 1 fa referència a les emissions directes (Taula 2)
de GEH com a resultat de l’activitat de la UPF. A continuació, es detallen les
emissions directes incloses en l’inventari de GEH segons la font d’emissió,
d’acord amb el GHG Protocol i la ISO 14064: combustió fixe, combustió mòbil,
i emissions fugitives. També hi ha grups electrògens que s’han d’utilitzar
periòdicament per assegurar-ne el funcionament en cas de necessitat real.
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En l’activitat, la UPF destaca pel consum de gas natural
Combustió

per Calefacció als campus de Ciutadella, i Mar, i a l’edifici

fixe

Mercè i de gasoil pels grups electrògens a Poblenou,
Ciutadella i Mar.
Està relacionat amb el consum de combustibles fòssils en
equips mòbils i en vehicles destinats al transport de

Combustió
mòbil

persones

i

mercaderies

dels

que

n’és

propietària

l’organització. La UPF disposa d’una flota petita que, a
més, es troba electrificada en gran part. L’esmentada
flota de vehicles, en tractar-se d’una flota corporativa,
s’ha incorporat a l’inventari de l’edifici Mercè.

Emissions

S’han

tingut

en

compte

emissions

de

GEH

per

fugitives

recàrregues de gasos refrigerants amb efecte hivernacle.
Taula 2: Emissions directes de l’abast 1

Emissions indirectes associades a l’ús d’energia (Abast 2)
L’abast 2 te en compte la quantitat d’energia elèctrica i tèrmica adquirides,
la producció de les quals no pertanyi a l’organització. Per a aquest abast,
únicament s’han detectat com a fonts d’emissions: a) el consum elèctric
associat a les activitats dels campus; i b) la utilització de la xarxa de
districlima5, tant per a refrigeració con per a calefacció dels edificis.

Altres emissions indirectes (Abast 3)
Aquest abast no és obligatori en cap de les metodologies, protocols i guies
consultades. L’abast 3 reporta aquelles emissions derivades de processos

5

http://www.districlima.com/ca
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aliens a la organització sota estudi (aquelles amb baix control i/o propietat
d’altres organitzacions o dels consumidors finals) però que venen induïdes
per les activitats, productes, i serveis de la UPF. S’hi inclouen per tant, les
emissions generades, entre d’altres, per a la producció de productes i
recursos subministrats pels proveïdors de l’organització, com pugui ser el
paper. També s’inclouen les emissions derivades de la mobilitat de personal
i alumnat, provinents d’una enquesta realitzada als usuaris dels tres campus
i a l’edifici Mercè.
La inclusió d’emissions d’abast 3 permet a les organitzacions expandir el límit
del seu inventari en la seva cadena de valor i identificar totes les emissions
rellevants de GEH derivades de les seves activitats de manera indirecta.
L’abast 3 divideix les emissions indirectes en diferents categories agrupades
en:
•

Emissions indirectes aigües amunt: emissions indirectes de GEH
relacionades amb la compra o aprovisionament de béns o serveis.

•

Emissions indirectes aigües avall: emissions indirectes de GEH
relacionades amb la venta de béns i serveis.

Les categories incloses en l’abast 3 del present inventari de GEH s’han
considerat rellevants ja que:
•

Representen un alt percentatge respecte a les emissions d’abast 1 i 2
de l’organització

•

Contribueixen a la exposició de l’organització davant riscos derivats
dels GEH

•

Existeixen reduccions potencials d’emissions que poden ser portades a
terme o influenciades per l’organització.

El protocol que descriu l’abast 3, classifica els processos susceptibles de
produir emissions en 15 categories. A continuació (Taula 3), es detallen
aquelles categories no incloses en l’inventari d’emissions.
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EMISSIONS INDIRECTES AIGÜES AMUNT (UPSTREAM)
-

Categoria 2. Béns capitals. No s’han inclòs, ja que, quan es
prorrategen any a any, la seva contribució sol ser menor. Aquesta
categoria abarcaria la construcció d’edificis, la producció
d’automòbils, etc.

-

Es recomanable incloure aquesta categoria en una futura ampliació
de l’estudi, si s’adquireixen o produeixen nous bens de capital.

-

Categoria 3. Activitats relacionades amb combustibles i
energia no incloses als abasts 1 i 2. No s’han inclòs en aquest
primer estudi, per la seva incertesa.

-

Es recomanable incloure aquesta categoria en una futura ampliació
de l’estudi, com a mínim, les emissions del bressol a porta dels
combustibles cremats en els transports.

-

Categoria 4. Transport aigües amunt i distribució. No s’han
inclòs, ja que només s’ha inclòs el producte “paper” com a bé
comprat. El transport dels productes és una petita part relativa a
llur producció i aconseguir les dades de distàncies recorregudes i
mitjans de transport no és fàcil.

-

Es recomanable incloure aquesta categoria en una futura ampliació
de l’estudi, només si la quantitat de productes comprats considerats
en l’estudi és important.

-

Categoria 5. Activitats associades a la generació de residus.
Per l’activitat de la UPF es produeixen una gran diversitat de residus
municipals i també, en els laboratoris i per operacions de
manteniment, es produeixen residus tòxics i perillosos. Els residus
s’han de recollir i gestionar. Així mateix, les aigües residuals
sanitàries s’han de gestionar. En aquesta primera fase de l’estudi,
no s’han inclòs les activitats de gestió de residus.

-

Es recomanable incloure aquesta categoria en una futura ampliació
de l’estudi, probablement, començant pels residus assimilables a
urbans i, encara més tard, incloure els residus especials.

-

Categoria 8. Actius arrendats aigües amunt. Segons la UPF, no
existeixen aquests actius a l’entitat..

EMISSIONS INDIRECTES AIGÜES AVALL (DOWNSTREAM)
-

Categoria 9. Transport i distribució aigües avall. No s’han
inclòs, ja que, en tractar-se d’una organització que ofereix serveis
i no ven productes, aquesta categoria no aplica.
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-

Categoria 10. Processament dels productes venuts. No s’han
inclòs, ja que, en tractar-se d’una organització que ofereix serveis
i no ven productes, aquesta categoria no aplica.

-

Categoria 11. Ús dels productes venuts. No s’han inclòs, ja que,
en tractar-se d’una organització que ofereix serveis i no ven
productes, aquesta categoria no aplica.

-

Categoria 12. Tractament de fi de vida dels productes
venuts. No s’han inclòs, ja que, en tractar-se d’una organització
que ofereix serveis i no ven productes, aquesta categoria no aplica.

-

Categoria 13. Actius arrendats aigües avall. No s’han
considerat per la dificultat d’obtenir dades sobre els consums
elèctrics. Aquests actius són: uns habitatges que la UPF té al carrer
Ramón Turró per donar sortida al dret d’habitatge dels antics
ocupants dels pavellons militars.

-

Es recomanable incloure aquesta categoria en una futura ampliació
de l’estudi, probablement no immediatament. Cal estudiar com,
amb el temps, poder aconseguir aquestes dades.

-

Categoria 14. Franquícies. No aplica a l’activitat de la UPF.

-

Categoria 15. Inversions. No s’han considerat aquest tipus
d’inversions financeres, ja que suposen una complexitat massa
elevada.
Taula 3: Categories excloses dins de l’abast 3.
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5

Processos inclosos i hipòtesis de càlcul

En aquest apartat, per a les categories incloses en l’avaluació, i hipòtesis
assumides (Taula 4), així com les metodologies i dades utilitzades per al
càlcul d’emissions de GEH en cadascun dels abastos.

Abast

Hipòtesis i fonts de les dades

Abast 1

Es reporten les emissions degudes a les fonts d’emissió
següents:
a) Vehicles corporatius propietat de la UPF, que
s’han adjudicat al centre de Mercè.
b) Combustió de les calderes de Ciutadella, Mercè i
Mar.
c) emissions fugitives que s’han detectat en alguns
equips de climatització en els que s’han portat a
terme recàrregues de refrigerants. En concret,
s’han detectat recàrregues amb R134-A als
campus Mar i Ciutadella.
No s’ha deixat fora de l’abast 1 cap emissió directe.
Tots els factors d’emissió considerats en aquest abast
provenen dels recomanats per l’OCCC. Es pot trobar el
detall dels factors d’emissió a la Taula 11.

Abast 2

Es reporten les emissions degudes a les fonts d’emissió
següents:
a) Consums d’electricitat associats a cada edifici,
tot i que en els campus de Mercè i Ciutadella
aquests no afecten l’inventari en tractar-se
d’electricitat procedent de fonts renovables. Al
Campus de Poblenou i al Mar, part de l’electricitat
és renovable i part no ho és. Mar compta a més
amb part de l’energia elèctrica auto generada
mitjançant fonts renovables.
b) En el cas de Poblenou, també s’han considerat
els consums energètics associats a l’ús de la
xarxa de Districlima.
No s’ha deixat fora de l’abast 2 cap emissió indirecte
associada al consum d’energia elèctrica o tèrmica.

20

Petjada de Carboni de la UPF durant 2018, 2020-03-26

Tots els factors d’emissió considerats en aquest abast
provenen dels recomanats per l’OCCC, excepte els de
Districlima. En aquest cas, és el propi proveïdor de
recursos qui proporciona els factors d’emissió tant per
calor com per refrigeració. Es pot trobar el detall dels
factors d’emissió a la Taula 11.
Abast 3
Categoria 1.
Compra
de
béns i serveis

En aquesta categoria, es reporten les emissions
derivades de la extracció i fabricació de les matèries
primeres, productes i serveis utilitzats pels usuaris de
la UPF.
Es reporten les emissions degudes a les fonts d’emissió
següents:
a) Producció de paper blanquejat i reciclat.
En aquesta primera fase, per la dificultat en l’obtenció
de dades, s’han exclòs d’aquesta categoria productes
com: altres papers (sobres, etc.); altre material
d’oficina; béns tal com ordinadors, impressores,
software i d’altres equipaments la vida útil dels quals és
superior a 5 anys; etc.
Tampoc s’han inclòs serveis com: aigua; neteja;
cafeteries; restaurants; càtering; residències; servidors
informàtics; etc.
En la propera ampliació de l’estudi, es molt important
tenir en compte alguns d’aquests productes i serveis, ja
que la seva contribució és elevada.
Per a la obtenció dels factors d’emissió d’aquestes fonts
s’ha recorregut a les bases de dades de cicle de vida
comercial com Ecoinvent. Es pot trobar el detall dels
factors d’emissió a Taula 11.

Categoria 6.
Viatges
negocis

de

En aquesta categoria, s’inclouen els viatges en sistemes
de transport fora de la propietat de l’organització.
S’han inclòs les següents fonts d’emissió:
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a) Viatges en avió. En aquest cas les dades han
estat aportades directament per les agències de
viatges a les que es compren els bitllets de
manera centralitzada. Les agències han declarat
utilitzar les següents metodologies pel càlcul
d’emissions per passatger i trajecte: ICAO
(International Civil Aviation Organitzation,
Atlanta), Defra DECC's GHG Conversion factors
(Globalia) i s/Amadeus a partir de la informació
facilitada per les companyies aèries (IAG7).
b) Viatges en tren de llarga distància.
En aquesta primera fase, s’han deixat fora viatges de
curta distància que s’han considerat inclosos en la
categoria 7.
En una futura ampliació de l’estudi, seria bo separar els
viatges de curta distància diferenciant aquells realitzats
per usuaris i aquells realitzats com a viatges de negocis.
Tots els factors d’emissió considerats en aquest abast
provenen dels recomanats per l’OCCC (trens) o de les
dades proporcionades per les mateixes agències de
viatge (avions). Es pot trobar el detall dels factors
d’emissió a la Taula 11.
Categoria 7.
Transport
de
treballadors i
usuaris

En aquesta categoria es reporten les emissions
provinents de les emissions associades al transport
relatiu a la activitat de la UPF:
a) Dels treballadors
b) Dels estudiants.
S’han inclòs dades provinents de la darrera enquesta de
mobilitat del 2015 pel que fa als mitjans de transport
utilitzats per usuaris de la UPF per accedir i eixir de la
mateixa. Aquesta informació recull tant el tipus de
transport com els km recorreguts en cadascun d’ells.
No s’han inclòs dades de 2018.
En una futura ampliació de l’estudi, seria bo que les
dades utilitzades corresponguessin a l’any d’estudi.
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Tots els factors d’emissió considerats en aquest abast
provenen dels recomanats per l’OCCC. Es pot trobar el
detall dels factors d’emissió a la Taula 11.
Taula 4: Categories incloses dins de l’abast 1, 2 i 3.
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5.1

Comentaris específics sobre les dades recopilades pel transport

Pel que fa als càlculs de litres consumits pels cotxes dièsel, es disposava del
quilometratge anual. S’ha considerat un consum mitja de 5.5l/100km.
Pel que fa al transport corresponent a l’abast 3 es disposava d’una enquesta
en la que s’indicava si el responent era el conductor o un acompanyant. En
cas de cotxes i motos s’ha considerat que si el responent era el conductor
aquest anava sol i per tant es consideraven totes les emissions associades.
En el cas que el responent fos acompanyant, es suposa que conductor i
acompanyant són independents, i per tant, no tenen perquè anar tots dos a
la UPF i així s’ha considerat ½ de les emissions associades a aquell transport.
Pel que fa a motocicletes, s’ha utilitzat una simplificació assumint que el
consum mitjà de les motocicletes considerades és 1/3 del consum mitja d’un
cotxe utilitari.
En el cas del moviments de persones utilitzant taxi, es considera que tot el
trajecte és causat per la necessitat d’accedir o sortir de la UPF i per tant es
comptabilitza la totalitat de les emissions per aquell trajecte.
Pel que fa al desplaçament utilitzant transport ferroviari, a l’enquesta
s’esmentava RENFE, podent-se referir tant a RENFE rodalies com a mitja
distància. S’ha assumit que la major part d’aquests trajectes corresponien a
RENFE rodalies.
Finalment, tot i que l’enquesta diferenciava entre autobús urbà i interurbà,
s’ha utilitzat el factor d’emissions proporcionat per la OCCC per a autobusos
urbans.
Referent als viatges de llarga distància s’ha recorregut a les dades facilitades
per les agències habilitades per a contractar amb la UPF, tant pel que fa a
l’avió com al tren. Malauradament aquesta centralització no ha sigut
operativa fins al 2019, any que s’utilitza per al seu càlcul, a diferència de la
resta da dades de mobilitat que, com s’ha dit corresponen a 2015. A falta de
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les dades desagregades s’ha decidit prorratejar el total de km recorreguts en
aquests modes de transport, per cada campus en funció dels usuaris (PDI +
PAS + Alumnat) de cada campus.
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5.2 Dades d’activitats computades proporcionalment a cada campus
Existeix un conjunt de dades sobre els quals no es disposa d’ informació
segregada per campus, sinó que només es disposa del valor agregat per a
tota la UPF. Aquest és el cas per al consum de paper, els viatges en avió, els
viatges en tren d’alta velocitat, i en autocar.
En aquests casos, s’ha decidit assignar els quilometratges i corresponents
emissions a cada campus en funció del nombre d’usuaris dels mateixos (veieu
la taula següent). Aquest paràmetre es considera un bon indicador de la
activitat associada i, per tant, un bon indicador per repartir els impactes.
De cara a futurs càlculs seria interessant poder disposar d’aquestes dades
segregades.
PAS PDI Estudiants Totals
Ciutadella 281
687
7.869
8.837
Poblenou 129
655
3.742
4.526
Mar
76
425
1.228
1.729
Mercè
215
215
Totals
701 1.767
12.839 15.307
Taula 5: Població universitària UPF 2018
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6

Inventari de processos i activitats

6.1 Inventari de les activitats a Mercè
Recollida de dades per a la realització de la petjada de carboni del Centre
Mercè de la UPF. La següent taula mostra el recull d’activitats que
contribueixen a la generació de GEH.
Recollida de dades per a la realització de la petjada de Carboni a facultats de la UPF
Abast 1 Usos energètics directes per al desenvolupament de l'activitat acadèmica
Combustibles fòssils per a la calefacció
Gas Natual
Propà
Butà
Gasoil
Biomassa
Altres
Combustibles fòssils associats a moviment de personal (vehicle propietat organització)
Km recorreguts
litres/km
Litres
Emissions fugitives
Recàrregues màquines de fred i o bombes de calor
Abast 2 Usos energètics indirectes per al desenvolupament de l'activitat acadèmica
Electricitat
De Xarxa
De Xarxa certificada renovable
Autoconsum mitjançant renovables
Altres
Calor, vapor o fred (ús de recursos externs: distriheating o calor/fred industrial residual)

Nm³

l
-

KWh
79506

-

Benzina 95
22.000
7
1.430

Benzina 98

producte

quantitat (kg)

Quantitat

Unitat

Diesel
15800
5,5
869

Kg
-

Hibrid

Bombones
-

-

Hibrid endollable Elèctric

319.238

Calor
Fred

kWh
kWh

Abast 3 Activitats indirectes associades a l'activitat acadèmica que generen emissions de CO2
Km recorreguts
Emissions associades a moviment de personal (vehicle NO propietat organització)
350.569
Emissions associades a moviment de personal (autobús urbà i interurbà)
60.847
Emissions associades a l'us del transport ferroviari per part del personal i alumnat
RENFE ALTA VELOCITAT (AVE)
14.766
RENFE AVANT
RENFE LLARGA DISTÀNCIA
RENFE MITJANA DISTÀNCIA (REGIONALS)
RENFE RODALIES
336.362
FGC
229.260
TRAMVIA
16.051
METRO
856.687
Emissions associades a l'us del transport marítim per part del personal
Emissions associades a l'us del transport aeri per part del personal
301.052
Emissions associades a reprografia

Unitats
Consum de paper
Consum de paper reciclat

Kg
230
21

Taula 6: Recull d’activitats que contribueixen a la generació de GEH a
l’edifici Mercè
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6.2 Inventari de les activitats al Campus de Poblenou
Recollida de dades per a la realització de la petjada de carboni del Campus
de Poblenou de la UPF. La següent taula mostra el recull d’activitats que
contribueixen a la generació de GEH.
Recollida de dades per a la realització de la petjada de Carboni a facultats de la UPF
Abast 1 Usos energètics directes per al desenvolupament de l'activitat acadèmica
Combustibles fòssils per a la calefacció
Gas Natual
Propà
Butà
Gasoil
Biomassa
Altres
Combustibles fòssils associats a moviment de personal (vehicle propietat organització)

Nm³

KWh

-

l
108

Benzina 95

Benzina 98

Diesel

producte

quantitat (kg)

Kg
-

Hibrid

Bombones
-

-

Hibrid endollable Elèctric

Km recorreguts
litres/km
Litres
Emissions fugitives
Recàrregues màquines de fred i o bombes de calor
Abast 2 Usos energètics indirectes per al desenvolupament de l'activitat acadèmica
Electricitat
De Xarxa
De Xarxa certificada renovable
Autoconsum mitjançant renovables
Altres
Calor, vapor o fred (ús de recursos externs: distriheating o calor/fred industrial residual)
Vapor
Calor
Fred

Quantitat
789.095
1.862.302

Unitat
kWh
kWh

379.080
1.249.130

kWh
kWh

Abast 3 Activitats indirectes associades a l'activitat acadèmica que generen emissions de CO2
Km recorreguts
Emissions associades a moviment de personal (vehicle NO propietat organització)
3.337.417
Emissions associades a moviment de personal (autobús urbà i interurbà)
5.281.194
Emissions associades a l'us del transport ferroviari per part del personal i alumnat
RENFE ALTA VELOCITAT (AVE)
310.840
RENFE AVANT
RENFE LLARGA DISTÀNCIA
RENFE MITJANA DISTÀNCIA (REGIONALS)
RENFE RODALIES
17.545.964
FGC
2.100.324
TRAMVIA
653.492
METRO
5.725.552
Emissions associades a l'us del transport marítim per part del personal
Emissions associades a l'us del transport aeri per part del personal i alumnat
6.337.498
Unitats

Emissions associades a reprografia
Consum de paper
Consum de paper reciclat

Kg
4842
433

Taula 7: Recull d’activitats que contribueixen a la generació de GEH al
Campus de Poblenou
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6.3 Inventari de les activitats al Campus de Ciutadella
Recollida de dades per a la realització de la petjada de carboni del Campus
de Ciutadella de la UPF. La següent taula mostra el recull d’activitats que
contribueixen a la generació de GEH.
Recollida de dades per a la realització de la petjada de Carboni a la Campus de Ciutadella
Abast 1 Usos energètics directes per al desenvolupament de l'activitat acadèmica
Combustibles fòssils per a la calefacció
Gas Natual
Propà
Butà
Gasoil
Biomassa
Altres
Combustibles fòssils associats a moviment de personal (vehicle propietat organització)

Nm³

KWh
788290

-

l
777

Benzina 95

Benzina 98

Diesel

Refrigerant
R134A

quantitat (kg)
41

Quantitat

Unitat

7.118.767

kWh

Kg
-

Hibrid

Bombones
-

-

Hibrid endollable Elèctric

Km recorreguts
litres/km
Litres
Emissions fugitives
Recàrregues màquines de fred i o bombes de calor
Abast 2 Usos energètics indirectes per al desenvolupament de l'activitat acadèmica
Electricitat
De Xarxa
De Xarxa certificada renovable
Autoconsum mitjançant renovables
Altres
Calor, vapor o fred (ús de recursos externs: distriheating o calor/fred industrial residual)
Vapor
Calor
Fred

Abast 3 Activitats indirectes associades a l'activitat acadèmica que generen emissions de CO2
Km recorreguts
Emissions associades a moviment de personal (vehicle NO propietat organització)
2.647.346
Emissions associades a moviment de personal (autobús urbà i interurbà)
5.546.642
Emissions associades a l'us del transport ferroviari per part del personal i alumnat
RENFE ALTA VELOCITAT (AVE)
606.914
RENFE AVANT
RENFE LLARGA DISTÀNCIA
RENFE MITJANA DISTÀNCIA (REGIONALS)
RENFE RODALIES
19.308.685
FGC
2.672.432
TRAMVIA
562
METRO
271.837
Emissions associades a l'us del transport marítim per part del personal
Km recorreguts
Emissions associades a l'us del transport aeri per part del personal
12.373.945
Emissions associades a reprografia
Unitats
Consum de paper
Consum de paper reciclat

Kg
9454
845

Taula 8: Recull d’activitats que contribueixen a la generació de GEH al
Campus de Ciutadella
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6.4 Inventari de les activitats al Campus Mar
Recollida de dades per a la realització de la petjada de carboni del Campus
de Mar de la UPF. La següent taula mostra el recull d’activitats que
contribueixen a la generació de GEH.
Recollida de dades per a la realització de la petjada de Carboni al Campus Mar
Abast 1 Usos energètics directes per al desenvolupament de l'activitat acadèmica
Combustibles fòssils per a la calefacció
Gas Natual
Propà
Butà
Gasoil
Biomassa
Altres
Combustibles fòssils associats a moviment de personal (vehicle propietat organització)

Nm³

KWh
518165

-

l
668

Benzina 95

Benzina 98

Diesel

Refrigerant
R134A

quantitat (kg)
11

Quantitat
2.225.480
1.145.028
11.658

Unitat
kWh
kWh
kWh

Abast 3 Activitats indirectes associades a l'activitat acadèmica que generen emissions de CO2
Km
Emissions associades a moviment de personal (vehicle NO propietat organització)
2.614.313
Emissions associades a moviment de personal (autobús urbà i interurbà)
3.292.423
Emissions associades a l'us del transport ferroviari per part del personal i alumnat
RENFE ALTA VELOCITAT (AVE)
118.745
RENFE AVANT
RENFE LLARGA DISTÀNCIA
RENFE MITJANA DISTÀNCIA (REGIONALS)
RENFE RODALIES
8.643.735
FGC
2.971.404
TRAMVIA
179.727
METRO
7.326.113
Emissions associades a l'us del transport marítim per part del personal
Km recorreguts
Emissions associades a l'us del transport aeri per part del personal
2.421.020
Emissions associades a reprografia
Unitats
Consum de paper
Consum de paper reciclat

Kg
1850
165

Kg
-

Hibrid

Bombones
-

-

Hibrid endollable Elèctric

Km recorreguts
litres/km
Litres
Emissions fugitives
Recàrregues màquines de fred i o bombes de calor
Abast 2 Usos energètics indirectes per al desenvolupament de l'activitat acadèmica
Electricitat
De Xarxa
De Xarxa certificada renovable
Autoconsum mitjançant renovables
Altres
Calor, vapor o fred (ús de recursos externs: distriheating o calor/fred industrial residual)
Vapor
Calor
Fred

Taula 9: Recull d’activitats que contribueixen a la generació de GEH al
Campus Mar
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6.5 Inventari de les activitats a ESCI
Recollida de dades per a la realització de la petjada de carboni a ESCI, centre
adscrit a la UPF. La següent taula mostra el recull d’activitats que
contribueixen a la generació de GEH.

Taula 10: Recull d’activitats que contribueixen a la generació de GEH a ESCI
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7

Inventari d’emissions de GEH

Els factors d’emissió són el valor que expressen les emissions de CO2
associades a la realització d’una activitat o procés concret, per exemple: la
generació d’1kWh d’electricitat, la combustió d’1l de gasoil, o viatjar en avió
1km, entre d’altres. A la Taula 11 es detallen els factors d’emissió utilitzats
pel càlcul de GEH en els inventaris següents.
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Categoria

Subcategoria

Electricitat de la xarxa

Mix elèctric peninsular de comercialització 2018

Gas butà

2,96444 kg CO2/kg

Gas propà

2,93832 kg CO2/kg

Gasoil

2,86767 kg CO2/litre
3,12696 kg CO2/kg
2,98463 kg CO2/kg

Carbó nacional

2,22656 kg CO2/kg

Carbó d'importació

2,44420 kg CO2/kg

Coc de petroli

3,16875 kg CO2/kg

Gasolina 95

2,15713 kg CO2/litre

(inclou proporció mínima obligatòria de biocarburant)

Consum genèric vehicle per abast 3

6,00000 l/100km

Gasolina 98

2,15713 kg CO2/litre

(inclou proporció mínima obligatòria de biocarburant)

(inclou proporció mínima obligatòria de biocarburant)

Gasolina 95 o 98
Dièsel

(sense proporció mínima obligatòria de biocarburant)

(sense proporció mínima obligatòria de biocarburant)

Paper

2,29482 kg CO2/litre
2,65259 kg CO2/litre
1,85682 kg CO2/litre

Gas liquat del petroli (GLP)

1,60946 kg CO2/litre

Gas natural comprimit (GNC)

2,70720 kg CO2/kg
0,08 kg CO2/passatger*km

RENFE ALTA VELOCITAT (AVE)

0,03128 kg CO2/passatger*km

RENFE AVANT

0,03725 kg CO2/passatger*km

RENFE LLARGA DISTÀNCIA

0,03277 kg CO2/passatger*km

RENFE MITJANA DISTÀNCIA (REGIONALS)

0,03466 kg CO2/passatger*km

RENFE RODALIES

0,04688 kg CO2/passatger*km

FGC

0,03577 kg CO2/passatger*km

TRAMVIA

0,08012 kg CO2/passatger*km

METRO

0,05013 kg CO2/passatger*km

RENFE DIÈSEL MERCADERIES

0,04464 kg CO2/t mercaderia*km

FGC DIÈSEL MERCADERIES

0,04180 kg CO2/t mercaderia*km

RENFE ELÈCTRIC MERCADERIES

0,02111 kg CO2/t mercaderia*km

Gasolina aviació
Querosè aviació

3,100 kg CO2/kg
3,150 kg CO2/kg

Blanquejat

2,53000 kg CO2 eq/kg

Reciclat

1,66000 kg CO2 eq/kg

Calor

0,02800 kg CO2 eq/kWh

Fred

0,08200 kg CO2 eq/kWh

DISTRICLIMA

Càrregues Refrigerant

2,49344 kg CO2/litre

Biodièsel (B30)

Autobús urbà

Transport aeri

0,321 kg CO2/kWh
2,15561 kg CO2/Nm3

Dièsel

Transport ferroviari

Unitats de mesura

Gas natural

Consum de combustibles
Fuel
fòssils
GLP genèric

Transport per carretera

Factor
d'emissió

HFC 134a

1430 kg CO2 eq/kg

Taula 11: Factors d’emissió utilitzats en l’inventari
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7.1 Inventari d’emissions de GEH de la UPF
Aquest estudi determina que les emissions de GEH de la UPF l’any 2018,
considerant també les del centre adscrit ESCI, són 8.663’2 tones de CO2eq.6
Distribució d’emissions per campus
A continuació, s’indiquen les emissions de GEH totals per a cada campus i
també la contribució de cada campus a les emissions GEH en cada abast.
Destaquen les activitats de l’abast 3 com a responsables d’un 82% de les
emissions de GEH. Dins de l’abast 3, el Campus de Ciutadella emet
pràcticament la meitat de les emissions. El segon abast més rellevant és el
2. En aquest cas, destaquen les emissions per part del Campus Mar suposant
més de la meitat de les mateixes. Finalment, en l’abast 1, que inclou només
el 4% de les emissions, cal destacar la contribució realitzada pel campus
Ciutadella suposant-ne 2/3 de les emissions en aquest abast.

CO2-eq: L’equivalència de CO2 és una quantitat que descriu, per una determinada barreja i
quantitat de gasos d’efecte hivernacle, la quantitat de CO2 que provocaria el mateix potencial
d’escalfament global.
6
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Abast 1 Usos energètics directes per al desenvolupament de l'activitat acadèmica
Mercè
Campus Poblenou
Campus Ciutadella
Campus Mar
ESCI

EMISSIONS kg CO2-eq
19.796 kg CO2eq
310 kg CO2eq
205.067 kg CO2eq
112.438 kg CO2eq
0 kg CO2eq

337.611 kg CO2eq
6%
0%
61%
33%
0%

Abast 2 Usos energètics indirectes per al desenvolupament de l'activitat acadèmica
Mercè
Campus Poblenou
Campus Ciutadella
Campus Mar
ESCI

EMISSIONS CO2-eq
1.253.552 kg CO2eq
0 kg CO2eq
0%
366.342 kg CO2eq
29%
0 kg CO2eq
0%
714.379 kg CO2eq
57%
172.831 kg CO2eq
14%

Abast 3 Activitats indirectes associades a l'activitat acadèmica que generen emissions de CO2
Mercè
Campus Poblenou
Campus Ciutadella
Campus Mar
ESCI

EMISSIONS CO2-eq
7.072.021 kg CO2eq
117.455 kg CO2eq
2%
2.484.454 kg CO2eq
35%
2.957.654 kg CO2eq
42%
1.509.877 kg CO2eq
21%
2.581 kg CO2eq
0%

100%
2%
33%
37%
27%
2%
4%
100%

8.663.184 kg CO2eq
137.252 kg CO2eq
2.851.106 kg CO2eq
3.162.721 kg CO2eq
2.336.694 kg CO2eq
175.412 kg CO2eq

14%
100%

8.663.184 kg CO2eq
137.252 kg CO2eq
2.851.106 kg CO2eq
3.162.721 kg CO2eq
2.336.694 kg CO2eq
175.412 kg CO2eq

82%
100%

Total UPF
Mercè
Campus Poblenou
Campus Ciutadella
Campus Mar
ESCI

100%

Petjada de Carboni de la UPF durant 2018, 2020-03-26

Taula 12: Emissions per abast i campus a la UPF

Fig. 3: Emissions totals i per abast a la UPF en percentatge segons el
campus
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Distribució d’emissions per abast
A continuació, s’indiquen les emissions de GEH totals per a cada abast. Dins
de l’abast 3, el transport ferroviari emet pràcticament la meitat de les
emissions. En el cas de l’abast 2, destaquen les emissions relacionades amb
l’ús d’energia elèctrica, que suposa més d’un 90% de les mateixes. Finalment,
en l’abast 1, que inclou només el 4% de les emissions, cal destacar la
contribució realitzada per la combustió de gas natural per a calefacció.

Taula detallada per procedència d'emissions per a la realització de la petjada de Carboni als Campus de la UPF
Total UPF

8.663.184 kg CO2eq

Abast 1 Usos energètics directes per al desenvolupament de l'activitat acadèmica
EMISSIONS kg CO2-eq
337.611 kg CO2eq
Combustibles fòssils per a la calefacció
258.000 kg CO2eq
Gas Natual
253.546 kg CO2eq
Gasoil
4.453 kg CO2eq
Combustibles fòssils associats a moviment de personal (vehicle propietat organització)
5.251 kg CO2eq
Benzina 95
3.085 kg CO2eq
Diesel
2.167 kg CO2eq
Emissions fugitives
74.360 kg CO2eq
Abast 2 Usos energètics indirectes per al desenvolupament de l'activitat acadèmica
EMISSIONS CO2-eq
1.253.552 kg CO2eq
Electricitat
1.140.509 kg CO2eq
De Xarxa
1.140.509 kg CO2eq
Calor, vapor o fred (ús de recursos externs: distriheating o calor/fred industrial residual)
113.043 kg CO2eq
Calor
10.614 kg CO2eq
Fred
102.429 kg CO2eq
Abast 3 Activitats indirectes associades a l'activitat acadèmica que generen emissions de CO2 EMISSIONS CO2-eq
7.072.021 kg CO2eq
Emissions associades a moviment de personal i alumnat (vehicle NO propietat organització)
248.932 kg CO2eq
Emissions associades a moviment de personal i alumnat (autobús urbà i interurbà)
1.144.982 kg CO2eq
Emissions associades a l'us del transport ferroviari per part del personal i alumnat
3.245.767 kg CO2eq
RENFE RODALIES
2.148.733 kg CO2eq
FGC
285.209 kg CO2eq
TRAMVIA
68.089 kg CO2eq
METRO
710.853 kg CO2eq
Emissions associades a l'us del transport aeri per part del personal (*)
2.385.897 kg CO2eq
Emissions associades a reprografia (*)
Consum de paper
Consum de paper reciclat

46.443 kg CO2eq
41.937 kg CO2eq
4.505 kg CO2eq

4%
76%

2%

22%
14%
91%
9%

82%
4%
16%
46%

34%
1%

Taula 13: Emissions per abast i activitat a la UPF
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Fig. 4: Emissions totals i per abast a la UPF, en %, detallades per activitat
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7.2 Detall de les emissions de GEH en l’Edifici Mercè
A continuació, s’indiquen les emissions de GEH totals per cada abast
generades per l’activitat a l’edifici Mercè. En aquest cas, s’han atribuït els
cotxes propietats de la UPF.
Destaca, com a aspecte positiu, l’ús d’energies renovables de en l’abast 2.
Com a aspecte negatiu, la climatització amb gas natural en l’abast 1.
Destaquen les activitats de l’abast 3 com a responsables d’un 86% de les
emissions de GEH. Dins de l’abast 3, el transport ferroviari emet més de la
meitat de les emissions. L’abast 2 no porta associades emissions degut a
l’abastiment elèctric mitjançant energies renovables. Finalment, en l’abast 1,
que inclou només el 14% de les emissions, cal destacar la contribució
realitzada per la combustió de gas natural per a calefacció suposant-ne un
73% de les emissions en aquest abast.
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Emissions per a la realització de la petjada de Carboni al Campus Mercè

Total Centre

Abast 1 Usos energètics directes per al desenvolupament de l'activitat acadèmica
EMISSIONS kg CO2-eq
Combustibles fòssils per a la calefacció
14.545 kg CO2eq
Gas Natual
14.545 kg CO2eq
Propà
0 kg CO2eq
Butà
0 kg CO2eq
Gasoil
0 kg CO2eq
Biomassa
0 kg CO2eq
Altres
Combustibles fòssils associats a moviment de personal (vehicle propietat organització)
5.251 kg CO2eq
Benzina 95
3.085 kg CO2eq
Benzina 98
0 kg CO2eq
Diesel
2.167 kg CO2eq
Hibrid
0 kg CO2eq
Hibrid endollable
0 kg CO2eq
Elèctric
0 kg CO2eq
Altres
Emissions fugitives
0 kg CO2eq
Recàrregues màquines de fred i o bombes de calor
Abast 2 Usos energètics indirectes per al desenvolupament de l'activitat acadèmica
Electricitat
De Xarxa
De Xarxa certificada renovable
Autoconsum mitjançant renovables
Altres
Calor, vapor o fred (ús de recursos externs: distriheating o calor/fred industrial residual)
Vapor
Calor
Fred

EMISSIONS CO2-eq
0 kg CO2eq
0 kg CO2eq
0 kg CO2eq
0 kg CO2eq

Abast 3 Activitats indirectes associades a l'activitat acadèmica que generen emissions de CO2
Emissions associades a moviment de personal i alumnat (vehicle NO propietat organització)
Emissions associades a moviment de personal i alumnat (autobús urbà i interurbà)
Emissions associades a l'us del transport ferroviari per part del personal i alumnat
RENFE ALTA VELOCITAT (AVE)
RENFE AVANT
RENFE LLARGA DISTÀNCIA
RENFE MITJANA DISTÀNCIA (REGIONALS)
RENFE RODALIES
FGC
TRAMVIA
METRO
Emissions associades a l'us del transport marítim per part del personal

EMISSIONS CO2-eq
9.751 kg CO2eq
4.913 kg CO2eq
68.663 kg CO2eq
462 kg CO2eq
0 kg CO2eq
0 kg CO2eq
0 kg CO2eq
15.769 kg CO2eq
8.201 kg CO2eq
1.286 kg CO2eq
42.946 kg CO2eq
0 kg CO2eq
0 kg CO2eq
33.512 kg CO2eq

Emissions associades a l'us del transport aeri per part del personal
Emissions associades a reprografia
Consum de paper
Consum de paper reciclat

137.252 kg CO2eq
19.796 kg CO2eq

14%
73%

27%

0%

0 kg CO2eq

0 kg CO2eq
0 kg CO2eq
0 kg CO2eq

0%
#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

117.455 kg CO2eq

617 kg CO2eq
582 kg CO2eq
35 kg CO2eq

86%
8%
4%
58%

0%
29%
1%

Taula 14: Emissions totals i per abast a l’edifici Mercè
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Fig. 5: Percentatge de contribució a les emissions per abast de l’edifici
Mercè, detallades per activitat
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7.3 Detall de les emissions de GEH en el Campus Mar
A continuació, s’indiquen les emissions de GEH totals per cada abast
generades per l’activitat al campus Mar.
El campus Mar es troba un pas enrere pel que fa a la reducció de la petjada
de carboni. Les principals diferències es troben en els abastos 1 i 2, que
contribueixen a un 35% de les emissions d’aquest campus. Alhora, les
emissions en aquests abastos suposen un 33 i un 57% de les emissions en
els abastos considerats a nivell de la UPF.
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Emissions per a la realització de la petjada de Carboni al Campus Mar

Total Centre

2.336.694 kg CO2eq

Abast 1 Usos energètics directes per al desenvolupament de l'activitat acadèmica
EMISSIONS kg CO2-eq
Combustibles fòssils per a la calefacció
96.708 kg CO2eq
Gas Natual
94.793 kg CO2eq
Propà
0 kg CO2eq
Butà
0 kg CO2eq
Gasoil
1.916 kg CO2eq
Biomassa
0 kg CO2eq
Altres
Combustibles fòssils associats a moviment de personal (vehicle propietat organització)
0 kg CO2eq
Benzina 95
0 kg CO2eq
Benzina 98
0 kg CO2eq
Diesel
0 kg CO2eq
Hibrid
0 kg CO2eq
Hibrid endollable
0 kg CO2eq
Elèctric
0 kg CO2eq
Altres
Emissions fugitives
15.730 kg CO2eq
Recàrregues màquines de fred i o bombes de calor
15.730 kg CO2eq

112.438 kg CO2eq

Abast 2 Usos energètics indirectes per al desenvolupament de l'activitat acadèmica
Electricitat
De Xarxa
De Xarxa certificada renovable
Autoconsum mitjançant renovables
Altres
Calor, vapor o fred (ús de recursos externs: distriheating o calor/fred industrial residual)
Vapor
Calor
Fred

EMISSIONS CO2-eq
714.379 kg CO2eq
714.379 kg CO2eq
0 kg CO2eq
0 kg CO2eq

714.379 kg CO2eq

Abast 3 Activitats indirectes associades a l'activitat acadèmica que generen emissions de CO2
Emissions associades a moviment de personal i alumnat (vehicle NO propietat organització)
Emissions associades a moviment de personal i alumnat (autobús urbà i interurbà)
Emissions associades a l'us del transport ferroviari per part del personal i alumnat
RENFE ALTA VELOCITAT (AVE)
RENFE AVANT
RENFE LLARGA DISTÀNCIA
RENFE MITJANA DISTÀNCIA (REGIONALS)
RENFE RODALIES
FGC
TRAMVIA
METRO
Emissions associades a l'us del transport marítim per part del personal

EMISSIONS CO2-eq
1.509.877 kg CO2eq
72.716 kg CO2eq
265.830 kg CO2eq
896.878 kg CO2eq
3.714 kg CO2eq
0 kg CO2eq
0 kg CO2eq
0 kg CO2eq
405.218 kg CO2eq
106.287 kg CO2eq
14.400 kg CO2eq
367.258 kg CO2eq
0 kg CO2eq
0 kg CO2eq
269.498 kg CO2eq

Emissions associades a l'us del transport aeri per part del personal
Emissions associades a reprografia
Consum de paper
Consum de paper reciclat

5%
86%

0%

14%

31%
100%

0 kg CO2eq

0%

0 kg CO2eq
0 kg CO2eq

4.954 kg CO2eq
4.681 kg CO2eq
274 kg CO2eq

65%
5%
18%
59%

0%
18%
0%

Taula 15: Emissions totals i per abast al campus Mar
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Fig. 6: Percentatge de contribució a les emissions per abast del campus Mar,
en %, detallades per activitat
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7.4 Detall de les emissions de GEH en el Campus Ciutadella
A continuació s’indiquen les emissions de GEH totals per cada abast
generades per l’activitat al campus Ciutadella.
Destaca, com a aspecte positiu, l’ús d’energies renovables de en l’abast 2.
Com a aspecte negatiu la climatització amb gas natural, i les emissions
fugitives en l’abast 1.
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Emissions per a la realització de la petjada de Carboni al Campus de Ciutadella

Total Centre

Abast 1 Usos energètics directes per al desenvolupament de l'activitat acadèmica
EMISSIONS kg CO2-eq
Combustibles fòssils per a la calefacció
146.437 kg CO2eq
Gas Natual
144.209 kg CO2eq
Propà
0 kg CO2eq
Butà
0 kg CO2eq
Gasoil
2.228 kg CO2eq
Biomassa
0 kg CO2eq
Altres
Combustibles fòssils associats a moviment de personal (vehicle propietat organització)
0 kg CO2eq
Benzina 95
0 kg CO2eq
Benzina 98
0 kg CO2eq
Diesel
0 kg CO2eq
Hibrid
0 kg CO2eq
Hibrid endollable
0 kg CO2eq
Elèctric
0 kg CO2eq
Altres
Emissions fugitives
58.630 kg CO2eq
Recàrregues màquines de fred i o bombes de calor
58.630 kg CO2eq

3.162.721 kg CO2eq
205.067 kg CO2eq

71%

0%

29%

Abast 2 Usos energètics indirectes per al desenvolupament de l'activitat acadèmica
Electricitat
De Xarxa
De Xarxa certificada renovable
Autoconsum mitjançant renovables
Altres
Calor, vapor o fred (ús de recursos externs: distriheating o calor/fred industrial residual)
Vapor
Calor
Fred

EMISSIONS CO2-eq
0 kg CO2eq
0 kg CO2eq
0 kg CO2eq
0 kg CO2eq

Abast 3 Activitats indirectes associades a l'activitat acadèmica que generen emissions de CO2
Emissions associades a moviment de personal i alumnat (vehicle NO propietat organització)
Emissions associades a moviment de personal i alumnat (autobús urbà i interurbà)
Emissions associades a l'us del transport ferroviari per part del personal i alumnat
RENFE ALTA VELOCITAT (AVE)
RENFE AVANT
RENFE LLARGA DISTÀNCIA
RENFE MITJANA DISTÀNCIA (REGIONALS)
RENFE RODALIES
FGC
TRAMVIA
METRO
Emissions associades a l'us del transport marítim per part del personal

EMISSIONS CO2-eq
2.957.654 kg CO2eq
73.635 kg CO2eq
447.836 kg CO2eq
1.033.441 kg CO2eq
18.984 kg CO2eq
0 kg CO2eq
0 kg CO2eq
0 kg CO2eq
905.191 kg CO2eq
95.593 kg CO2eq
45 kg CO2eq
13.627 kg CO2eq
0 kg CO2eq
0 kg CO2eq
1.377.421 kg CO2eq

Emissions associades a l'us del transport aeri per part del personal
Emissions associades a reprografia
Consum de paper
Consum de paper reciclat

6%

0 kg CO2eq

0 kg CO2eq

0%
#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

0 kg CO2eq
0 kg CO2eq

25.321 kg CO2eq
23.919 kg CO2eq
1.403 kg CO2eq

94%
2%
15%
35%

0%
47%
1%

Taula 16: Emissions totals i per abast al campus Ciutadella
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Fig. 7: Percentatge de contribució a les emissions per abast del campus
Ciutadella, en %, detallades per activitat
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7.5 Detall de les emissions de GEH en el Campus Poblenou
A continuació, s’indiquen les emissions de GEH totals per cada abast
generades per l’activitat al campus Poblenou.
Destaca, com a aspecte positiu, la no utilització d’energies en l’abast 1. No
obstant, com a aspecte negatiu destaca l’ús d’electricitat no certificada com
a renovable, o la climatització amb districlima en l’abast 2.
Emissions per a la realització de la petjada de Carboni al Campus de Poblenou

Total Centre

Abast 1 Usos energètics directes per al desenvolupament de l'activitat acadèmica
EMISSIONS kg CO2-eq
Combustibles fòssils per a la calefacció
310 kg CO2eq
Gas Natual
0 kg CO2eq
Propà
0 kg CO2eq
Butà
0 kg CO2eq
Gasoil
310 kg CO2eq
Biomassa
0 kg CO2eq
Altres
Combustibles fòssils associats a moviment de personal (vehicle propietat organització)
0 kg CO2eq
Benzina 95
0 kg CO2eq
Benzina 98
0 kg CO2eq
Diesel
0 kg CO2eq
Hibrid
0 kg CO2eq
Hibrid endollable
0 kg CO2eq
Elèctric
0 kg CO2eq
Altres
Emissions fugitives
0 kg CO2eq
Recàrregues màquines de fred i o bombes de calor
Abast 2 Usos energètics indirectes per al desenvolupament de l'activitat acadèmica
Electricitat
De Xarxa
De Xarxa certificada renovable
Autoconsum mitjançant renovables
Altres
Calor, vapor o fred (ús de recursos externs: distriheating o calor/fred industrial residual)
Calor
Fred

EMISSIONS CO2-eq
253.299 kg CO2eq
253.299 kg CO2eq
0 kg CO2eq
0 kg CO2eq

Abast 3 Activitats indirectes associades a l'activitat acadèmica que generen emissions de CO2
Emissions associades a moviment de personal i alumnat (vehicle NO propietat organització)
Emissions associades a moviment de personal i alumnat (autobús urbà i interurbà)
Emissions associades a l'us del transport ferroviari per part del personal i alumnat
RENFE ALTA VELOCITAT (AVE)
RENFE AVANT
RENFE LLARGA DISTÀNCIA
RENFE MITJANA DISTÀNCIA (REGIONALS)
RENFE RODALIES
FGC
TRAMVIA
METRO
Emissions associades a l'us del transport marítim per part del personal

EMISSIONS CO2-eq
92.829 kg CO2eq
426.404 kg CO2eq
1.246.786 kg CO2eq
9.723 kg CO2eq
0 kg CO2eq
0 kg CO2eq
0 kg CO2eq
822.555 kg CO2eq
75.129 kg CO2eq
52.358 kg CO2eq
287.022 kg CO2eq
0 kg CO2eq
0 kg CO2eq
705.466 kg CO2eq

Emissions associades a l'us del transport aeri per part del personal
Emissions associades a reprografia
Consum de paper
Consum de paper reciclat

2.851.106 kg CO2eq
310 kg CO2eq

0%
100%

0%

0%

366.342 kg CO2eq

13%
69%

113.043 kg CO2eq
10.614 kg CO2eq
102.429 kg CO2eq

12.969 kg CO2eq
12.250 kg CO2eq
719 kg CO2eq

31%

2.484.454 kg CO2eq

87%
4%
17%
50%

0%
28%
1%
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Taula 17: Emissions totals i per abast al campus Poblenou

Fig. 8 Percentatge de contribució a les emissions per abast del campus
Poblenou, detallades per activitat
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7.6 Detall de les emissions de GEH a ESCI
A continuació, s’indiquen les emissions de GEH totals per cada abast
generades per l’activitat a ESCI.
Destaca la manca de dades de l’inventari que impedeix que es puguin avaluar
les emissions en els abastos 1 i 3. Pel que fa a l’abast 2, manca un abastiment
elèctric generat amb fonts renovables.
Emissions per a la realització de la petjada de Carboni a ESCI

Total Centre

Abast 1 Usos energètics directes per al desenvolupament de l'activitat acadèmica
EMISSIONS kg CO2-eq
Combustibles fòssils per a la calefacció
0 kg CO2eq
Gas Natual
0 kg CO2eq
Propà
0 kg CO2eq
Butà
0 kg CO2eq
Gasoil
0 kg CO2eq
Biomassa
0 kg CO2eq
Altres
Combustibles fòssils associats a moviment de personal (vehicle propietat organització)
0 kg CO2eq
Benzina 95
0 kg CO2eq
Benzina 98
0 kg CO2eq
Diesel
0 kg CO2eq
Hibrid
0 kg CO2eq
Hibrid endollable
0 kg CO2eq
Elèctric
0 kg CO2eq
Altres
Emissions fugitives
0 kg CO2eq
Recàrregues màquines de fred i o bombes de calor

175.412 kg CO2eq
0 kg CO2eq

0%
#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

Abast 2 Usos energètics indirectes per al desenvolupament de l'activitat acadèmica
Electricitat
De Xarxa
De Xarxa certificada renovable
Autoconsum mitjançant renovables
Altres
Calor, vapor o fred (ús de recursos externs: distriheating o calor/fred industrial residual)
Vapor
Calor
Fred

EMISSIONS CO2-eq
172.831 kg CO2eq
172.831 kg CO2eq
172.831 kg CO2eq
0 kg CO2eq
0 kg CO2eq

Abast 3 Activitats indirectes associades a l'activitat acadèmica que generen emissions de CO2
Emissions associades a moviment de personal i alumnat (vehicle NO propietat organització)
Emissions associades a moviment de personal i alumnat (autobús urbà i interurbà)
Emissions associades a l'us del transport ferroviari per part del personal
RENFE ALTA VELOCITAT (AVE)
RENFE AVANT
RENFE LLARGA DISTÀNCIA
RENFE MITJANA DISTÀNCIA (REGIONALS)
RENFE RODALIES
FGC
TRAMVIA
METRO
Emissions associades a l'us del transport marítim per part del personal

EMISSIONS CO2-eq
0 kg CO2eq

99%
100%

0 kg CO2eq

0%

0 kg CO2eq
0 kg CO2eq

0 kg CO2eq
0 kg CO2eq
0 kg CO2eq
0 kg CO2eq
0 kg CO2eq
0 kg CO2eq
0 kg CO2eq
0 kg CO2eq
0 kg CO2eq
0 kg CO2eq
0 kg CO2eq

Emissions associades a l'us del transport aeri per part del personal

2.581 kg CO2eq

1%
0%
0%
0%

0%
0%

Vol 1
Vol 2
Vol "n"
Emissions associades a reprografia
Consum de paper
Consum de paper reciclat

2.581 kg CO2eq
506 kg CO2eq
2.075 kg CO2eq

100%
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Taula 18: Emissions totals i per abast al campus Ciutadella
Calor, vapor o
fred (ús de
recursos
externs:
distriheating o
calor/fred
industrial
residual)
0%

Emissions de CO2eq
200.000 kg CO2eq
180.000 kg CO2eq
160.000 kg CO2eq

140.000 kg CO2eq
120.000 kg CO2eq

Distribució Abast 2

100.000 kg CO2eq

80.000 kg CO2eq
60.000 kg CO2eq
40.000 kg CO2eq
Electricitat
100%

20.000 kg CO2eq

0 kg CO2eq
Abast 1

Abast 3
1%

Abast 2

Abast 3

Distribució Abast 3

% Emissions per abast

Abast 1
0%

Abast 1

Abast 2
Abast 3
Emissions
associades a
reprografia
100%

Abast 2
99%

Distribució Abast 1

Fig. 9: Percentatge de contribució a les emissions per abast d’ESCI,
detallades per activitat
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8

Indicadors

En aquest apartat, per tal de traslladar els resultats a una escala més
entenedora, i per tal de poder-los fer més objectivament comparables amb
d’altres universitats i institucions, es relacionen un seguit d’indicadors. S’han
dividit entre interns i externs per tal de trobar aquells indicadors que
reflecteixen també la eficiència ambiental del servei de la Universitat.
8.1

Indicadors interns

La taula següent inclou els paràmetres utilitzats per a la generació dels
indicadors interns.

Total UPF
Mercè
Campus Poblenou
Campus Ciutadella
Campus Mar
ESCI

Emissions
Superfície (m²)
8.663.184 kg CO2eq
149.531
137.252 kg CO2eq
4.877
2.851.106 kg CO2eq
33.977
3.162.721 kg CO2eq
86.198
2.336.694 kg CO2eq
19.273
175.412 kg CO2eq
5.206

PAS
740
215
129
281
76
39

PDI
Estudiants Usuaris Totals
1.789
13.458
15.987
0
215
655
3.742
4.526
687
7.869
8.837
425
1.228
1.729
22
619
680

Taula 19: Dades de superfície i usuaris per campus
Utilitzant

els

paràmetres

anteriors,

s’arriba

als

següents

indicadors

d’emissions.

Total UPF
Mercè
Campus Poblenou
Campus Ciutadella
Campus Mar
ESCI

Emissions/m² Emissions/PAS Emissions/PDI
58
11.707
4.842
28
638
84
22.102
4.353
37
11.255
4.604
121
30.746
5.498
34
4.498
7.973

Emissions/Estudiant
644
762
402
1.903
283

Emissions/usuari
542
638
630
358
1.351
258

Taula 20: Indicadors per superfície i usuari (emissions en kg CO2-eq)
Tant pel que fa a emissions per m² com pel que fa al rati d’emissions per
usuari, destaca que el campus Mar es troba un ordre de magnitud per sobre
de la resta. El campus Mar es caracteritza per no cobrir 2/3 de la seva
electricitat utilitzant fonts renovables. Aquest aspecte fa que l’Abast 2
d’aquest campus sigui el que més contribueix al global de la UPF. Alhora, pel
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que fa a l’abast 1, que correspon a un 86% de totes les emissions d’aquest
campus, gran part de les emissions en aquest abast es deuen a l’ús de gas
natural per a la calefacció.
8.2

Indicadors externs

A concretar durant la reunió de presentació.

9

Compromisos adquirits per part de la UPF

La UPF va declarar l’emergència climàtica el passat mes de maig del 2019 i
com a mostra de que pren una acció decidida en la mitigació del canvi climàtic
i la reducció de les emissions de GEH, ha agafat el compromís de reduir un
25%, respecte del 1990, les seves emissions el 2025, un 50% el 2030 i
arribar a la neutralitat de carboni el 2040.

10 Accions que ja es realitzen a la UPF per a la reducció d’emissions
Des de la primera signatura del compromís ciutadà per la sostenibilitat i
l’Agenda 21, la UPF ha anat fent camí cap a la mitigació de les seves emissions
de GEH. Així, nombroses són les mesures que ja s’implanten en els edificis
de vell nou o en grans reformes, com són els sensors de portes i finestres
obertes que aturen la climatització, o els detectors de presència per a
controlar la lluminària, a més de la climatització o les cèl·lules fotoelèctriques
per a controlar quan és prou fosc per a encendre els llums. També busca
poder-se connectar al District Heating quan aquest està disponible. Així
mateix des de l’any 2018, mitjançant el Consorci de Serveis Universitaris de
Catalunya (CSUC), realitza una compra d’electricitat procedent només de
fonts renovables, i també al 2018 va iniciar una lluita contra els plàstics d’un
sol ús, substituint les ampolles de les reunions per gerres reomplibles i els
gots de plàstic d’un sol ús per gots compostables. I encara aquest 2020 ha
implementat els menús vegans a les seves cafeteries. Al web de l’emergència
climàtica se’n troba un recull complert d’aquestes mesures.
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11 Propostes de millora
A desenvolupar en el pla de sostenibilitat ambiental

12 Limitacions
Hi ha un conjunt de dades que corresponen al 2019 (viatges tant en avió com
de llarga distància). S’ha considerat millor tenir en compte aquestes dades
que no deixar deserta la categoria de l’inventari en l’abast 3.
Pel que fa al transport de distància curta (commuting), s’han utilitzat les
dades provinents d’una enquesta de mobilitat realitzada el 2015 per a nodrir
els fulls d’inventari. S’ha cregut millor utilitzar aquestes dades, tot i que siguin
llunyanes en el temps, per tal de poder incorporar aquesta informació a
l’inventari.
Finalment, existeix un conjunt de dades que, en l’actualitat, no es poden
obtenir segregades per campus. És el cas tant dels viatges a llarga distància
com del consum de paper. En ambdós casos, la compra és centralitzada i no
ha estat possible un repartiment real per campus. No obstant, en aquest cas,
s’ha optat per distribuir el corresponent inventari en funció del nombre
d’usuaris de cada campus. S’ha fet d’aquesta manera perquè es considera
que el nombre d’usuaris és un bon indicador del consum de recursos, ja sigui
en forma de paper o de viatges de llarga distància.
Per tal de reduir aquestes limitacions en futurs càlculs, s’han inclòs una sèrie
de propostes en l’apartat de propostes de millora (capítol 11) orientades a
millorar la recollida de dades i la capacitat d’avaluació.
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13 Conclusions
La distribució de les emissions de GEH de la UPF per abast indica que la UPF
es troba en una bona posició per assolir la neutralitat en carboni. Només el
18% de totes les emissions GEH corresponen a emissions considerades en
l’Abast 1 i 2. És en aquests dos abastos on la UPF té més capacitat
d’incidència. Seguint les recomanacions indicades en l’apartat corresponent,
seria factible arribar a reduir les emissions en aquests abastos apropant-les
a zero.
Pel que fa a les emissions de l’Abast 3, aquestes corresponen a un 82% de
les emissions totals de la UPF, i cal considerar que s’han deixat fora d’aquest
estudi inicial un gran nombre de fonts d’emissió. La capacitat d’incidència
directa de la UPF en els processos de l’abast 3 que sí s’han estudiat es menor
i depèn més de condicions de context com la electrificació dels modes de
transport, o la millora del mix elèctric de Catalunya mitjançant la
implementació d’energies renovables. N’és un exemple que el 46% de les
emissions en abast 3 provenen de transport en ferrocarrils de diversos tipus.
Tots ells electrificats. Per tant, les emissions depenen en aquest cas de la
electricitat que utilitzen aquest ferrocarrils i això és difícilment controlable per
la UPF. En segon lloc, se situa l’ús d’avions per a trajectes llargs, que són
responsables d’un 34% de les emissions en l’abast 3. Si bé la UPF no pot
incidir en el combustible utilitzat pels avions, sí que pot promoure l’ús de
trens per a distancies inferiors a un cert quilometratge (i.e.: 700-1000km) o
les teleconferències.
Els campus de Ciutadella i Poblenou són els que més contribueixen a la
petjada de carboni de la UPF, contribuint en un 37% i un 33%
respectivament. Tot i això cal destacar que el campus de la Ciutadella és de
llarg el més gran, essent el de Poblenou aproximadament la meitat del primer
i a una certa distància en quant a mida hi ha el campus del Mar. El campus
de ciutadella i Mar són els que més contribueixen a l’abast 1. Els campus de
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Poblenou i Mar són els que més contribueixen a l’abast 2, destacant el campus
Mar que emet un 57% de les emissions en aquest abast. Pel que fa a l’abast
3, els campus de Poblenou i Ciutadella contribueixen en un 77% a les
emissions d’aquest abast. El campus Mar es troba un pas enrere pel que fa a
la reducció de la petjada de carboni. Les principals diferències es troben en
els abastos 1 i 2, que contribueixen a un 35% de les emissions d’aquest
campus. Alhora, les emissions en aquests abastos 1 i 2 a nivell de campus
suposen un 33 i un 57% de les emissions dels abastos 1 i 2 considerats a
nivell de la UPF. Els indicadors interns de superfície i usuari (Taula 20)
reflecteixen la ineficiència ambiental d’aquest campus, amb uns valors molt
per sobre dels de la resta de centres estudiats.
Cal tenir en compte que, en futurs estudis i d’acord amb els estàndards, la
UPF hauria d’anar incloent els diferents ens que conformen el grup UPF.
D’aquesta manera la petjada de carboni induïda per la UPF s’aniria apropant
cada vegada més a la realitat.
Amb tot, es destaca la capacitat de la UPF per assolir objectius ambiciosos en
la reducció d’emissions. Un cop aplicades les recomanacions, quedarà la
possibilitat d’aplicar mesures de compensació d’emissions en aquells àmbits
en els quals la reducció hagi arribat al seu límit.
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