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RESUM
Aquest treball de fi de grau té com a objectiu transmetre l’experiència laboral viscuda a
la Universitat Pompeu Fabra. El període de pràctiques ha estat d’una duració de
quatre mesos i mig, iniciant el dia 15 de setembre de 2016 i finalitzant el 31 de gener
de 2017.
Les practiques han consistit en treballar cada dia al costat d’en Martí Boleda, Tècnic
de Medi Ambient i Seguretat, per tal de quantificar i valorar el conjunt de residus
generats per la UPF i definir una gestió a implementar per tal de, a més de complir les
3R (reduir, reutilitzar i reciclar), fer un camí envers l’economia circular.

La motivació principal per dur a terme aquestes pràctiques van ser les adquirides
durant el DAC (Diploma d’Ampliació de Competències) d’impacte ambiental de
l’edificació i rehabilitació energètica; el canvi previst de la normativa envers la gestió de
residus i la futura implantació de l’economia circular van estar els temes que més em
van cridar l’atenció, i em motivava molt la idea de poder veure com s’aplica en una
entitat real.

Durant el període de pràctiques he pogut veure les dificultats que presenta no només
la implantació de l’economia circular, sinó conèixer a fons la gestió de residus d’una
entitat com la UPF. Gràcies a aquestes pràctiques he pogut aprofundir en tot l’àmbit de
la gestió de residus, així com conèixer realment en que consisteix l’economia circular,
més enllà de la idealització que se’n presenta i com se’n pot fer una implantació real.
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GLOSSARI
 Residu sòlid urbà:
Entenem com a residu sòlid urbà (R.S.U) aquells residus sòlids que es generen als
nuclis urbans i les seves zones d’influència a diferència dels residus sòlids rurals
(R.S.R).
L’Agència de Residus de Catalunya els denomina Residus Municipals, i es consideren
els següents residus:
Residus de domicilis particulars
Residus de comerços
Residus d’oficines
Residus de serveis
Residus procedents de la neteja de les vies públiques, zones verdes, àrees
recreatives i platges
Animals domèstics morts
Mobles, estris i vehicles abandonats
Residus i enderrocs procedents d’obres menors
Residus de reparacions domiciliàries
Font: Agència de Residus de Catalunya.
Entenem com a residus sòlids municipals els residus generats per les llars (sense tenir
en compte qui els recull), a més dels residus no domèstics recollits per o en nombre
dels municipis més petits i piles recollides pels organismes acreditats. Estan exclosos:
els residus de construcció i demolició, els vehicles al final de la seva vida útil, els
tractaments d’aigües i els llots de tractaments d’aigües residuals, llots de depuradora.
Font: Unió Europea
 Residu sòlid rural:

Son aquells residus que poden ser recuperats naturalment o bé eliminats mitjançant el
seu abandonament al camp.
L’Agència de Residus de Catalunya els denomina excedents de dejeccions ramaderes,
i es consideren els següents residus:
Fems
Purins (fems líquids)
Gallinassa (excrements o fems de les gallines)
Font: Agència de Residus de Catalunya
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 Residus perillosos

Un residu perillós és qualsevol sòlid, líquid o gas que continguin alguna substància que
per la seva composició, presentació o possible barreja o combinació pugui significar un
perill present o futur, directe o indirecte per a la salut humana i l’entorn.
Es classifiquen en:
-Àcids

-Aerosols

-Bacteris

-Dissolvents

-Medicaments i cosmètics

-Olis motor

-Bases

-Fluorescents

-Petits electrodomèstics

-Piles botó

-Productes comburents

-Radiografies

-sòlids i pastosos

-Tòner

-Fitosanitaris

-Amiant

-Olis usats no regenerables

-Productes particulars i no identificats

-Piles alcalines i altres

-Neveres i aparells amb CFR (compostos
refrigerants amb escassa toxicitat)

Font: Agència de Residus de Catalunya
 Codis CER / LER:

Els codis LER son las versió actualitzada dels CER, amb l’entrada en vigor de l’Ordre
MAM/304/2002, i corresponen a la nova Llista Europea de Residus. Serveixen per
identificar amb sis dígits cada tipus de residu diferent.
Font: Generalitat de Catalunya
 Residu inert:

Son residus inerts aquells que, una vegada dipositat en un abocador, no experimenta
transformacions físiques, químiques o biològiques significatives i que compleixen els
criteris de lixiviació determinats pel reglament.
A les obres es classifiquen en:
Ceràmica
Formigó
Petris
Altres
Font: Universitat de Barcelona
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 Residu especial:
Son aquells que necessiten un tractament i emmagatzematge especials per la seva
perillositat per les persones. Estan compresos en l’àmbit d’aplicació de la Directiva
91/689/CEE (DOCE de 31 de desembre de 1991)
Font: Universitat de Barcelona
Dins la categoria de residus especials, es poden classificar en quatre grups:
-

-

-

Residus de grup I: Residus tipus rebuig, orgànic, paper… no contaminats.
Residus de grup II: Per la seva composició inerta no necessiten una gestió
especial, però poden ser de risc per persones amb les defenses baixen i poden
provocar fàstic o mania. No son contaminants ni tenen risc biològic ni químic,
com ara: guants, màscares, robes,...
Residus de grup III: Residus especials que requereixen mesures de prevenció
en la recollida, l’emmagatzematge, en transport, el tractament i l’eliminació, ja
que poden generar un risc per a la salut laboral i pública.
Residus de grup IV: Residus especials no inclosos en el grup III i els citotòxics,
és a dir, compostos de restes de medicaments citotòxics i tot el material que ha
estat en contacte que presenten propietats cancerígenes, mutagèniques i
teratogèniques.

Font: Universitat Pompeu Fabra
 Residus biològics

Hi ha dos tipus:
 No bioperillosos: Capacitat molt reduïda d’introduir o produir una infecció,
una al·lèrgia o una toxicitat als éssers vius i que no suposen cap perill per al
medi ambient.
 Bioperillosos: Tenen capacitat per produir una infecció, una al·lèrgia o una
toxicitat als éssers vius, o que siguin perillosos per al medi ambient.
 Residus citostàtics:

Són restes de medicaments antineoplàstics i qualsevol material d’un sol ús contaminat
amb aquests fàrmacs. Es tracta de residus sanitaris perillosos específics de l’activitat
sanitària.
 Residus químics:

Són residus contaminats amb productes de natura químics que els donen caràcter de
residu industrial especial. Es tracta de residus no específics de l’activitat sanitària i que
comprenen materials molt diversos, com ara piles, termòmetres, dissolvents, etc.
Font: Universitat Pompeu Fabra i Universitat de Barcelona.
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 Residu no especial:

En general son tots aquells residus que no estan classificats com inerts o especials.
A les obres es classifiquen en:
Metall
Plàstic
Fusta
Paper i cartró
Cartró-guix
...
Font: Universitat de Barcelona
 Economia circular

L’economia circular consisteix en:
Millorar els resultats econòmics a temps que es redueix l’ús de
recursos.
Garantir la seguretat del subministrament de recursos essencials.
Lluitar contra el canvi climàtic i limitar els impactes medi ambientals de
l’ús dels recursos.
Aspectes de l’economia circular:
És la intersecció dels aspectes ambientals i econòmics.
Proposa un nou model de societat que utilitza i optimitza els stocks i els
fluxes de materials, energia i residus i el seu objectiu és l’eficiència de
l’ús dels recursos.
Contribueix en la seguretat del subministrament i la re industrialització
del territori, degut a l’escassetat i la fluctuació dels costos de la matèria
primera.
Els residus d’un es poden convertir en el recurs d’un altre. Dissenyar el
producte per a ser deconstruït.
Funcionament de l’economia circular / Principis:
L’eco-concepció: Considera els impactes medi ambientals al llarg del
cicle de la vida d’un producte i els integra des de la seva concepció.
L’ecologia industrial i territorial: Establint un model d’organització
industrial en un mateix territori caracteritzat per una gestió optimitzada
de menys stocks i de fluxos de materials, energia i serveis.
L’economia de la funcionalitat: Privilegiar l’ús davant la possessió, la
venta d’un servei davant d’un bé.
El segon ús: Reintroduir en el circuit econòmic aquells productes que ja
no es corresponen a les necessitats inicials dels consumidors.
Reutilització: Utilitzar certs residus o parts que encara poden funcionar
per a l’elaboració de nous productes.
Reparació: Trobar una segona via als productes esgavellats.
Reciclatge: Aprofitar els materials que es troben als residus.
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-

Valorització: Aprofitar energèticament els residus que no es poden
reciclar.

-

Disminució de l’ús dels recursos
Reducció de la producció de residus
Limitació del consum d’energia
Disminució de l’impacte ambiental

Beneficis:

Font: Fundación para la economía circular.
 Abocador controlat

Son abocadors amb estudis minuciosos d’impacte ambiental, econòmic i social des de
la planificació i elecció del lloc fins la vigilància i l’estudi del lloc durant tota la vida de
l’abocador.

Figura 0.1: Descripció del funcionament d’un abocador controlat.
Font: Institució educativa Manuela Beltrán.
 SIG (Sistema integrat de gestió):

Les empreses envasadores paguen anualment un import econòmic, segons la
quantitat en pes dels envasos posats al mercat nacional, o segons la quantitat d’unitats
d’envasos venudes a la societat gestora del SIG. Aquests diners financen la recollida
selectiva, el transport i la selecció dels diferents materials.
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Figura 0.2: Gràfic explicatiu del SIG.
Font: Agència de Residus de Catalunya.

 SDDR (Sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos reutilitzables):
L’envasador estableix un sistema per recuperar físicament els envasos posats al
mercat amb els seus productes. L’empresa envasadora cobra un impost en concepte
de dipòsit al client, que es retorna quan es fa la devolució de l’envàs una vegada buit.

Figura 0.3: Gràfic explicatiu del SDDR.
Font: Agència de Residus de Catalunya.

 Valorització energètica:
És una instal·lació on es produeix una combustió controlada per transformar els
residus en escòries, cendres i gasos. Amb la calor produïda en el procés es genera
vapor, que conduït a una turbina genera electricitat (aproximadament 470 KWh per
tona de residus). Tanmateix, aquest procés també genera altres residus:
-

-

Gasos: Com per exemple CO2, aigua, nitrogen i oxigen. La resta dels
gasos (clor, clorur d’hidrogen, òxids de sofre i nitrogen) s’eliminen
mitjançant un sistema de depuració de gasos.
Escòries: Representen entre un 20% i un 25% dels residus en pes. Es
classifiquen i es valoritzen segons sigui necessari.
Cendres i sòlids de depuració: Son residus especials i s’han de dipositar
en un abocador controlat.

La valorització energètica permet reduir el volum de residus destinats a l’abocador en
un 80-90%.
Font: Agència de Residus de Catalunya.
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PREFACI
La motivació per realitzar el treball de fi de grau en modalitat pràcticum va ser l’interès
per aplicar i ampliar els coneixements adquirits durant el DAC, Diploma d’ampliació de
Competències, d’impacte ambiental a l’edificació i rehabilitació energètica. La meva
tutora de TFG i responsable del DAC, va llençar la proposta d’aquest pràcticum i ràpid
vaig mostrar el meu interès.
Després de fer la primera entrevista per conèixer millor de que tractava la feina a fer,
vaig tenir clar que m’interessava. Em van explicar quina feina feien, i on volien arribar
amb la meva incorporació, el qual em va semblar tangible i profitós.
Opino que l’economia circular és un fet proper en el temps i m’interessava molt poder
entendre com funciona des de dins d’una empresa o entitat. A més, el fet que sigui una
universitat encara em proporciona més motivació, ja que puc veure la gestió de
residus, de la qual he estat formant part durant els últims anys com alumna, des d’una
altra perspectiva. Així doncs, a més, puc donar el meu punt de vista sobre les
propostes d’actuació i el feedback que requereixen dels alumnes.
La Universitat Pompeu Fabra és una entitat molt gran, però jo he estat dins del Servei
de Gestió Patrimonial, més concretament dins de la Gestió del Medi Ambient i la
mobilitat. Treballant cada dia al costat de l’Arquitecte tècnic Martí Boleda Torrent.
Amb la memòria d’aquest treball final de grau, es pretén transmetre el coneixement
adquirit durant aquests quatre mesos i mig, tant pràctic com teòric. Des de la primera
presa de contacte amb l’empresa, les reunions a les que he assistit, els projectes que
hem treballat i les conclusions a les que hem pogut arribar.
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1

INTRODUCCIÓ

Aquest document té la finalitat de transmetre la meva experiència duent a terme el
treball de fi de grau en modalitat pràcticum a la Universitat Pompeu Fabra, on he pogut
experimentar en que consisteix el mon laboral per a un tècnic en arquitectura
especialitzat en el medi ambient.
La possibilitat de realitzar pràctiques un cop acabat el grau et permet endinsar-te en el
món laboral poc a poc. És una gran oportunitat per començar a veure com aplicar els
coneixements adquirits en aquests últims quatre anys, i més al costat d’un tècnic amb
més de 10 anys d’experiència.
La normativa referent al medi ambient està canviant; s’està intentant impulsar
l’economia circular amb iniciatives com l’estratègia Catalunya 2020 entre d’altres, i
crec que l’oportunitat de formar part de la implantació de l’economia circular a la UPF
és molt avantatjosa per un futur laboral immediat. Crec que la transició al món laboral
és un procés molt més còmode i segur si ho fas a través de pràctiques d’empresa, i
per això considero que ha estat una bona oportunitat.
Tanmateix, tot i que la normativa estigui a punt per exigir canvis, la societat no ho està.
Moltes empreses estan lluny d’implantar l’economia circular, i en general, els ciutadans
estan lluny d’entendre la importància del seu paper i l’impacte que tenen sobre els
residus.
La conscienciació de la població envers la gestió de residus és escassa, però la seva
petjada és molt gran.
Fins ara, s’ha intentat implantar la llei de les 3R; reduir els residus sempre que sigui
possible, reutilitzar-los com a segona opció o reciclar-los com a última. Tanmateix,
sembla que el progrés no està afavorint la reducció de residus; ja que en els últims
anys s’han adoptat nous costums que afavoreixen l’aparició de residus.
Un exemple seria l’ús del paper de plata a les escoles, que en els últims anys ha anat
en augment i és un residu molt fàcil de reduir. 1
La reutilització dels residus és una qüestió que no s’ha plantejar fins fa poc, i queda
molt de camí per recórrer. Per exemple; s’ha afavorit la reutilització de paper per les
dues cares a les biblioteques, però en canvi s’utilitzen molts envasos d’un sol us.
La tercera “R” és el reciclatge de residus, que tot i que va anar augmentant
significativament en els últims anys2 sobretot en els municipis o s’ha implantat la
recollida porta a porta, des de l’any 2011 va tornar a disminuir. L’any 2015 a Catalunya
es va reciclar el 38,93% dels residus de manera selectiva.3

1

Font: Àrea Metropolitana de Barcelona i Agència de Residus de Catalunya.
Font: Agència de Residus de Catalunya.
3 Font: Agència de Residus de Catalunya.
2
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2

OBJECTIUS

L’objectiu principal de dur a terme aquestes pràctiques era tenir l’oportunitat
d’endinsar-me al món laboral durant cinc mesos i poder veure com s’apliquen els
coneixements adquirits no nomes durant tota la carrera, sinó més concretament del
DAC.
Sempre he cregut que la millor manera d’aprendre és practicant allò que has après a
classe, i per això he cregut que la millor manera era fent pràctiques d’empresa.
D’aquesta manera podria assistir a reunions empresarials, aprendria a negociar
interessos i a gestionar dades de la UPF.
Pretenia també aprendre a redactar documents oficials, tant tècnics com
administratius, i a gestionar activitats a la universitat per fomentar els interessos del
departament. Buscar solucions perquè tant els alumnes com els professors i els
treballadors de l’administració de la Universitat puguin acceptar-les i dur-les a terme.
A més, també tenia com a objectiu aprendre a dirigir-me i gestionar informació amb
entitats públiques i privades per aconseguir millorar el sistema de la UPF i programar
activitats relacionades amb el medi ambient, més concretament amb la gestió de
residus.
Tanmateix, l’objectiu principal sempre ha estat aprendre a fer pràctics els
coneixements i els objectius principals a l’hora de pensar en solucions. Era un repte
aconseguir canviar la manera de fer dels treballadors i els usuaris de la Universitat per
tal de millorar la gestió dels residus, així com trobar alternatives viables de gestió tenint
en compte que segons quines coses no és poden modificar degut als contractes que
estan firmats amb les companyies que gestionen els residus actualment.
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3

MEMORIA DEL PROJECTE

3.1 UPF, L’ENTITAT
3.1.1 Descripció de l’entitat
La Universitat Pompeu Fabra és una universitat pública creada al
1990, especialitzada en tres àmbits de coneixement; les ciències
socials i les humanitats, les ciències de la salut i de la vida i les
ciències i tecnologies de la informació i comunicació. Les dades
dimensionals de la UPF pel curs 2015-2016 son les següents:4








Figura 3.1: Logotip de
la UPF.
Font: UPF

Grau: 9.943 estudiants.
Màster universitari: 1.113 estudiants.
Doctorat: 1.139 estudiants.
Màster títol propi: 1.443 estudiants.
Personal docent i investigador equivalent a temps complert: 592 (professorat
permanent: 308).
Personal d’administració i serveis: 678.
Pressupost 2016: 133 M€.

La UPF té pròpiament tres campus, a més de l’edifici Balmes, l’edifici Born i l’edifici
Mercè, on he realitzat les pràctiques:


Campus de la Ciutadella: S’imparteixen estudis de ciències socials i
humanitats. Està compost pels edificis; Dipòsit de les aigües, annex Llull, edifici
Ramón Turró, edifici Jaume I, edifici Mercè Rodoreda i edifici Roger de Llúria.



Campus de Poblenou: S’imparteixen els estudis de comunicació i tecnologies
de la informació. Està compost pels edificis; edifici La Fàbrica, edifici La Nau,
edifici Roc Boronat, Àrea tallers i edifici Tànger.



Campus del Mar: S’imparteixen els estudis de ciències de la salut i de la vida.
Està compost pels edificis; edifici Doctor Aiguader i edifici PRBB.

Es poden veure les ubicacions al mapa que hi ha a continuació.

4

Dades extretes de la pàgina web oficial: www.upf.edu.
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Figura 3.2: Mapa de situació dels campus i edificis de la UPF.
Font: www.upf.edu

3.1.2 Estructura de l’entitat
El gerent de la Universitat Pompeu Fabra és el Jaume Badia Pujol, i l’estructura
administrativa de la Universitat és la que es mostra en el quadre següent5. Jo he
realitzat les meves pràctiques dins del Servei de Gestió Patrimonial i Contractació –
Llocs singulars – Medi ambient i seguretat.

5

Dades extretes de la pàgina web oficial: www.upf.edu.
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Figura 3.3: Mapa conceptual de l’organització de la UPF.
Font: UPF

El cap de servei de Gestió Patrimonial i Contractació és l’Antoni González Cubo, i
l’encarregat de Medi Ambient i Seguretat és el Martí Boleda, que ha estat la persona
amb la que he compartit les meves pràctiques. El tècnic encarregat de Medi Ambient i
Seguretat té la tasca de gestionar la mobilitat, l’aigua, l’energia i els residus, així com
la difusió dels mateixos. A més, engloba també els temes relacionats amb la seguretat,
com podria ser la gestió dels simulacres d’incendi.
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Al ser temes tant amplis, sempre ha de formar equip amb els encarregats d’altres
àmbits, com per exemple l’encarregat de la Unitat Tècnica d’Obres i Manteniment o
amb el Servei Gràfic.

3.2 METODOLOGIA DE LES PRÀCTIQUES
Vaig començar les pràctiques el dia 15 de setembre de 2016 i les finalitzaré el 31 de
gener de 2017, sent així 4 mesos i mig de pràctiques. L’horari de feina ha estat de
9:00h a 15:00h de dilluns a divendres. D’aquestes hores, la majoria han estat al
despatx, tot i què, també hem anat a visitar els campus o inclús he realitzat feines des
de casa.

3.2.1 Context UPF
El meu contacte amb la UPF va ser a través de la Montserrat Bosch, professora de
dues de les assignatures del DAC d’impacte ambiental i rehabilitació energètica,
Edificació i medi ambient i Diagnosi i rehabilitació energètica d’edificis, a més de
Construcció V.
El primer contacte va ser una entrevista amb el Martí Boleda, que seria el meu tutor a
la UPF i l’Antonio González Cubo, que es el cap del Servei de Gestió Patrimonial, on
es va parlar sobre els objectius de millora i quin seria el meu paper.

3.2.2 Espais de treball
La meva feina la he realitzat majoritàriament al despatx del Martí Boleda a l’edifici
Mercè de la UPF, tanmateix també he realitzat feina des de casa i he fet feina de
camp.

Figura 3.4: Fotografia al despatx del Martí Boleda.
Font: Elaboració pròpia.

Les visites al campus han estat tasques fonamentals i molt productives, ja que disten
molt la gestió teòrica dels residus i la pràctica en cada un dels campus. A més, per tal
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de formar-nos nosaltres i així poder millorar la gestió de la UPF, hem assistit a
diversos tallers, cursos i xerrades que detallaré més endavant.

3.2.3 Eines de treball
Per tal de poder treballar al despatx i fer ús dels ordinadors i impressores de la
Universitat, em van crear un número d’identificació amb una clau per accedir als
ordinadors i tenir la possibilitat d’imprimir els documents que ens fessin falta. A més,
també he tingut al meu abast un telèfon fixe al despatx.
Per poder treballar conjuntament i veure els avanços que anàvem fent, treballàvem a
traves del Google Drive, que és una eina que et permet compartir documents i treballar
alhora en el mateix document, així com veure els últims canvis realitzats. Aquesta eina
ens ha permès intercanviar documents interessants, imatges realitzades a les visites i
tallers, etcètera.

3.2.4 Metodologia de treball
Durant la meva estància a la Universitat Pompeu Fabra, hem fet feina de despatx,
reunions, visites i tallers i formacions.

3.2.4.1 Resum de la feina a realitzar
El guió de la feina a fer durant les pràctiques a la UPF és el següent:
1.- Caracterització dels residus:
Conèixer quins residus tenim a la UPF, quina quantitat, quina gestió se n’està fent
actualment i quant es compra.
Així doncs, la primera tasca a realitzar a l’empresa va ser posar-me en contacte amb
els encarregats de la gestió dels residus a cada campus per tal de conèixer de primera
mà la gestió que està fent actualment la UPF. A més, un cop coneguda la gestió, vam
fer la tasca de quantificar tots els residus que es generen mirant documents de les
empreses que els gestionen.
Un cop teníem qualificats i quantificats els residus, ens havíem d’informar del que
s’estava fent a altres entitats semblants a la nostra per tal de buscar alternatives
eficaces i viables per la UPF.
2.- Línies de coneixement d’altres institucions:
Per tal de poder millorar la nostra gestió, primer em de conèixer que s’està fent al
nostre voltant. Així doncs, podrem veure amb perspectiva les diferents opcions que
tenim i si podem, trobar-ne de millors. A més, així tenim l’oportunitat de saber com a
mínim, fins on podem arribar.
Un cop tenim el coneixement adquirit, podem passar al següent pas, i mirar de millorar
la nostre institució.

14

Treball final de grau
Pràcticum a la UPF. Procediment per a la gestió sostenible dels residus diaris de la UPF

3.- Pla d’actuació de la UPF:
El tercer apartat consisteix en redactar un pla d’actuació per tal de millorar la gestió
actual de Universitat Pompeu Fabra.
Tanmateix, a més d’aquest pla, durant els 4 mesos i mig de duració de les pràctiques,
s’han dut a terme activitats de conscienciació i de divulgació per tal de millorar el
reciclatge. Per exemple, durant la Setmana de la Prevenció de Residus, del 19 de
novembre del 2016 al 27 de novembre del 2016, vàrem organitzar un seguit
d’exposicions i tallers per tal de conscienciar tant a alumnes com a professors de la
importància dels nostres actes.
A més, vam elaborar un cartell6, juntament amb la Míriam Vázquez, estudiant en
pràctiques de comunicació, i amb l’Albert Parés , de la Unitat de Comunicació i
Projecció Institucional, als Serveis Gràfics, per tal de fer conèixer als usuaris dels
Campus l’impacte que té la UPF en quant als residus i què podríem fer per millorar-ho.
A més de l’esmentat, també vam modificar els documents de les bones pràctiques7
tant per a docents com per als alumnes per tal de fer-los més vistosos i més útils i així
millorar les pràctiques dels col·lectius.

3.2.4.2 Reunions i visites
En aquest apartat queden esmentades les diferents reunions i vistes que s’han dut a
terme durant els quatre mesos i mig de les pràctiques.
 Dia 9 de setembre de 2016
Primera presa de contacte amb el Martí Boleda i l’Antonio González Cubo. Aquesta
reunió es va decidir l’horari que faria, es va detallar la feina a fer i es van signar els
papers del conveni de pràctiques.
 29 de setembre de 2016
Reunió al Campus de Ciutadella amb el personal de Manteniment per introduir-los els
objectius del projecte que duem a terme per aconseguir la seva col·laboració. El seu
punt de vista és molt important per conèixer la viabilitat de les nostres propostes i
aconseguir la seva col·laboració per dur-les a terme. Posteriorment es faran reunions
més personals per aprofundir més en la responsabilitat de cadascú.
A més, aquesta visita serveix per conèixer el Campus i veure les seves instal·lacions.

Veure cartell a l’annex A
És un document amb recomanacions per fer un ús dels recursos més responsable amb el
medi ambient. Veure a la web:
https://www.upf.edu/upfsostenible/bones_practiques_ambientals/#.WHTBi1PhCUl
6
7
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 7 d’octubre de 2016
Reunió amb el Rafael Amo, cap de la Secció de Subministraments , Equipaments i
Serveis Generals per començar a completar la llista dels residus existents a la UPF.
L’objectiu de la reunió és saber si la nostra classificació prèvia és la correcta i fer un
recull de totes les dades possibles dels últims cinc anys.
 27 d’octubre de 2016
Reunió amb l’Ignasi Puig Ventosa, enginyer industrial per la UPC, Doctor en Ciències
Ambientals per la UAB i fundador d’ENT. ENT és una iniciativa socioeconòmica que es
porta a terme a traves de dues organitzacions; una consultoria (ENT, medi ambient i
gestió) i una fundació (Fundació ENT) i porten projectes principalment vinculats al
desenvolupament i implementació de polítiques públiques. 8
L’objectiu d’aquesta reunió era poder intercanviar coneixement amb l’Ignasi, que ens
aportes idees per implementar a la Universitat i ens dones el seu punt de vista de les
que nosaltres teníem en ment.
 25 d’octubre de 2016
Reunió amb el Jose Antonio Asensio Bosquet responsable de manteniment al Campus
de Poblenou per conèixer la seva gestió dels residus. A més, ens va ensenyar les
zones d’emmagatzematge de residus així com els espais del personal de
manteniment.
 2 de novembre de 2016
Reunió amb la Míriam Vázquez, estudiant de Comunicació de la UPF en pràctiques.
L’objectiu d’aquesta reunió va ser organitzar la Setmana de Prevenció de Residus. A
més, també es va parlar sobre el cartell que vàrem fer conjuntament amb les dades
obtingudes de reunions anteriors i propostes de bones pràctiques per a estudiants i
professors.
 2 de desembre de 2016
Reunió amb Antonio González Cubo i Ana Maria Hernández Salat per decidir com
quantificar els residus de manteniment. Al no tenir superfícies exactes, s’ha de
determinar un criteri per tal que quantificar aquests residus. S’ha presentat la taula de
les feines realitzades els anys 2014 i 2015 i s’han fet propostes d’actuació.

8

Dades extretes de la pàgina web oficial: www.ent.cat
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 18 de gener de 2017
Reunió amb Martí Boleda, Míriam Vázquez i Albert Parés per acabar de confeccionar
el cartell del paper verge vs. el paper reciclat i el cartell de flux d’energia i de materials
del plàstic.

3.2.4.3 Actes de formació
 Del 7 al 25 de novembre de 2016
Disruptive innovation festival. És un esdeveniment en línia, d’accés obert que convida
a la gent a explorar la pregunta: L’economia està canviat, que necessito saber,
experimentar i fer?9 Un dels temes que es tracten és l’economia circular, i dóna una
visió global, ja que és un esdeveniment a nivell mundial.
 Del 21 al 27 de novembre de 2016
Exposició “Tan clar com l’aigua”, al Campus de la Ciutadella: Tenim fàcilment al nostre
abast l'aigua per beure: obrim l'aixeta i surt potable i de bona qualitat. L'exposició
mostra com, en comparació amb l'aigua envasada, l'aigua de xarxa és molt més
econòmica i ecològica.10

Figura 3.5: Fotografia de l’exposició “Tan clar com l’aigua” al Campus de la Ciutadella.
Font: Elaboració pròpia.

Exposició “Dóna la volta, del residu al recurs”, al Campus del Poblenou: Què podem
fer amb els residus que generem? Aquesta exposició ens mostra cinc elements
il·lustrats del procés de transformació de les cinc fraccions de recollida selectiva –

9

Dades extretes de la pàgina web oficial: www.thinkdif.co/about
Dades extretes de la pàgina web oficial: www.upf.edu/upfsostenible

10
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paper i cartró, envasos, fracció orgànica, vidre i fracció resta-, més un element amb un
joc interactiu que parla també de propostes d'actituds que fomenten la prevenció.11

Figura 3.6: Fotografia de l’exposició “Dóna la volta, del residu al recurs” al Campus del
Poblenou.
Font: Elaboració pròpia.

Exposició “Jo reutilitzo: i tu?”, al Campus del Mar: Exposició per a la conscienciació
sobre la generació de residus i CO2 i l'estalvi energètic. Calcula les emissions que pots
evitar!12

Figura 3.7: Cartell divulgatiu de l’exposició “Jo reutilitzo: i tu?”.
Font: Aeress (Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria).

11
12

Dades extretes de la pàgina web oficial: www.upf.edu/upfsostenible
Dades extretes de la pàgina web oficial: www.upf.edu/upfsostenible
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 22 de novembre de 2016 de 10:00h a 11:00h al Campus del Poblenou.
Taller “Com gestiona els residus l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
En aquest taller aprendrem la manera com gestiona els residus l'Àrea Metropolitana de
Barcelona, buscant sinergies i similituds amb les nostres organitzacions i la manera
d'encaminar-nos cap a l'economia circular.13
 23 de novembre de 2016 de 10:00h a 11:00h al Campus de la Ciutadella.
Taller “És un bluf l’economia circular” per part de l’AMB. Aquest taller té per objectiu
aprofundir sobre la complexitat del cicle de vida dels materials quotidians i la gestió
que se'n pot fer per incorporar-los en el circuit productiu, un cop utilitzats. Volem
reflexionar sobre la viabilitat del concepte d'economia circular, prenent com a base el
model de la política ambiental i de gestió dels residus municipals de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona.14

3.2.4.4 Altres tasques
 Del 19 de novembre al 27 de novembre de 2016
Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Juntament amb la Míriam Vázquez i el
Martí Boleda, es van organitzar un conjunt d’exposicions, tallers i divulgacions a la
pàgina web de UPF sostenible.15
Exposició del cartell sobre consum i residus a la UPF: Vols saber els residus que
produeix la Universitat durant els últims anys? Des d'UPF Sostenible hem elaborat uns
cartells informatius que distribuirem per tots els campus. Fes-hi una ullada!16 Realitzat
per la Míriam Vázquez, l’Albert Parés i jo.
 A partir del 24 de novembre de 2016
Cartell “On va a parar el paper que reciclem?”: Es tracta d’un cartell on s’explica el
procediment de reciclatge del paper i es compara l’impacte ambiental del paper blanc i
del paper reciclat. 17
 A partir del 2 de desembre de 2016
Cartell “On va a parar el plàstic que reciclem?”: Es tracta d’un cartell on s’explica el
procediment de reciclatge del plàstic. 18

13

Dades extretes de la pàgina web oficial: www.upf.edu/upfsostenible
Dades extretes de la pàgina web oficial: www.upf.edu/upfsostenible
15 Veure annex B: Pàgina web UPF sostenible
16 Dades extretes de la pàgina web oficial: www.upf.edu/upfsostenible. Veure cartell a l’annex A
17 Veure cartell a l’annex C
18 Veure cartell a l’annex D
14
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3.2.5 Projecte principal
3.2.5.1 Introducció
En aquest apartat s’exposa part de la feina realitzada durant aquests mesos de
pràctiques, tant les tasques prèvies de coneixement com els resultats finals adquirits.
S’ha fet menció del marc normatiu, així com experiències d’altres entitats semblants a
la UPF per entendre millor la resta de contingut.

3.2.5.1.1 Marc Normatiu
El coneixement del marc normatiu és important, ja que permet conèixer la necessitat
d’actuar i els objectius marcats.

 Normativa europea
- Directiva 2013/56/UE, relativa als residus de piles i acumuladors.
- Directiva 2012/19/UE, relativa als residus d’aparells elèctrics i electrònics.
- Directiva 2011/92/UE, relativa a l’avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient.
- Directiva 2008/98/CE, relativa als residus.
- Directiva 2004/12/CE, relativa als residus d’envasos.
- Directiva 75/439/CEE, relativa a la gestió d’olis usats.
- Directiva 75/442/CEE, sobre residus, modificada per la Directiva 1991/156/CEE.

 Normativa estatal
- Ley 21/2013, relativa a l’avaluació ambiental.
- Ley 5/2013, relativa a residus i sòls contaminats.
- Ley 2/2011, relativa a l’economia sostenible.
- Ley 9/2006, relativa als efectes de determinats plans i programes en el medi ambient.
- RD 710/2015, relatiu a les piles i acumuladors i als seus residus.
- RD 110/2015, relatiu als residus d’aparells elèctrics i electrònics.
- RD 717/2010, relatiu a les substàncies perilloses.
- RD 105/2008, relatiu a la gestió dels residus de construcció i demolició.

 Normativa catalana
- Llei 2/2014, relativa a mesures fiscals, administratives, financeres i al sector públic.
- Llei 6/2009, relativa a l’avaluació ambiental de plans i programes.
- Decret 197/2016, relatiu a la comunicació prèvia en matèria de residus i als registres
generals de persones productores o gestores de residus.
- Decret 98/2015, relatiu a la prevenció i gestió de residus.
- Decret 161/2010, relatiu als residus de construcció i demolició.
- Nova Directiva 2008/103/CE, del 19 de novembre de 2008, que modifica la Directiva
2006/66/CE i defineix la jerarquia següent, on la prevenció de residus és la màxima
prioritat.
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Figura 3.8: Piràmide de prioritats de la Directiva 2008/103/CE.
Font: Elaboració pròpia en base a la informació de la Directiva 2008/103/CE.

3.2.5.1.2 Antecedents
S’ha dut a terme una recerca d’informació sobre les actuacions d’altres entitats
semblants a la UPF. Això ens proporciona opcions de futures aplicacions i conèixer
fins a on podem arribar. Algunes entitats de les que hem fet recerca son les següents:

 Universitat Politècnica de Catalunya
La UPC té en marxa una estratègia anomenada UPC Recircula. Per assolir la missió
s’estableixen tres línies que guien el desplegament progressiu de l’Estratègia UPC
Recircula, amb una perspectiva global de gestió de recursos i residus.
1. Ús i compra responsable. Aplicar sistemàticament directrius generals d’ús i compra
responsable de productes i serveis.
2. Foment de la reutilització. Sistematitzar la reutilització interna i externa de
productes.
3. Millora de la recollida selectiva i compostatge. Optimitzar la recollida selectiva de
residus i implantar la recollida i compostatge de la matèria orgànica en els campus
o en el seu entorn.
 Universitat Autònoma de Barcelona
La UAB segueix el concepte de les 3R (reduir, reutilitzar i reciclar) i esmenta cinc punts
clau per tal de prevenir la generació de residus als laboratoris, ja que al ser residus
perillosos, la prevenció és la millor acció.
Punts clau per a la prevenció i minimització de residus de laboratori a la UAB:
 Reducció de la contaminació en origen
 Substitució de productes per altres menys perillosos
 Reducció de l’escala de la pràctica
 Millora de les operacions
 Compra i emmagatzematge eficients
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 Universidad de Alcalá de Henares
La UAH considera cinc punts d’actuació per tal de millorar la seva petjada ecològica i
minimitzar els impactes mediambientals.







Línies estratègiques d’actuació (PCA – Programa de qualitat ambiental)
Gestió de recursos físics i activitats amb repercussió ambiental
Minimització i reciclatge de residus.
Eficiència energètica, estalvi i recuperació de l’aigua
Serveis de cafeteries i menjadors universitaris
Funcionament dels laboratoris

 Projectes de diferents universitats per tal d’implantar l’economia circular







Got reutilitzable: Consisteix en introduir l’opció sense got a les màquines de
cafè.
Cotxe compartit: Consisteix en dur a terme campanyes de conscienciació i
organització per tal d’evitar l’ús indiscriminat del vehicle propi.
Gotimplora (UAB): És un got que proporciona la UAB als alumnes i usuaris per
tal d’eliminar la compra de begudes i així els residus que es generen.
Dipòsit de bicicletes (UdG): Consisteix en posar a punt vehicles vells per a l’ús
de la població universitària i reduir així l’ús del cotxe.
Reutilització dels pòsits de les cafeteres com adob.
Reparació ordinadors (UPC): Consisteix en recollir ordinadors vells per posarlos a punt i donar-los a entitats socials.

3.2.5.2 Caracterització dels residus de la UPF
En aquest apartat es presenta la classificació dels residus de la Universitat així com la
quantitat d’aquests els últims 5 anys, tot i que de diversos residus no es tenen dades.
A més, es presenta el flux de materials i d’energia de cada residu per tal de conèixer el
seu cicle de vida.

3.2.5.2.1 Residus de funcionament
Els residus de funcionament son els generats pels campus el dia a dia i que no tenen
cap risc. S’ha de tenir en compte que la cafeteria és un sector extern de la Universitat i
es gestiona els seus propis residus.
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Departament
gestor
Equipaments

FRACCIÓ RESTA
Unitats (Tones)
2011
2012
2013
2014
2015
63
55,36 47,32
41,18
48,24

Gestió que es porta a terme
actualment
A
Ciutadella
hi
ha
una
compactadora. L’empresa que
s’encarrega és CLECE.

Observacions
Les dades corresponen únicament al Campus de Ciutadella.
Taula 3.1: Caracterització dels residus de fracció resta.
Font: Elaboració pròpia.

Figura 3.9: Diagrama de flux de materials i energia de la fracció resta.
Font: Elaboració pròpia.

Departament
gestor
Equipaments

MATÈRIA ORGÀNICA
Unitats (Tones)
2011
2012
2013
2014
2015
19
17,14 9,59
25,99
19,80

Gestió que es porta a terme
actualment
A Ciutadella hi ha recollida diària
en un contenidor, per part
d’Urbaser S.A. A la resta de
Campus és recollida Municipal.

Observacions
Les dades corresponen únicament al Campus de Ciutadella.
Taula 3.2: Caracterització dels residus de matèria orgànica.
Font: Elaboració pròpia.
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Figura 3.10: Diagrama de flux de materials i energia de la matèria orgànica.
Font: Elaboració pròpia.

ENVASOS
Departament
gestor
Equipaments

Unitats
2011
2012
Sense dades

2013

2014

2015

Gestió que es porta a terme
actualment
Es fa recollida Municipal a tots
els Campus.

Observacions
Taula 3.3: Caracterització dels residus d’envasos.
Font: Elaboració pròpia.

Figura 3.11: Diagrama de flux de materials i energia dels envasos.
Font: Elaboració pròpia.
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Departament
gestor
Equipaments

PAPER I CARTRÓ
Unitats (Tones)
2011
2012
2013
2014
2015
61
44,5
34,82
42,52
42,33

Gestió que es porta a terme
actualment
Tot el paper i cartró es porta a la
compactadora del Campus de
Ciutadella.
L’empresa
que
s’encarrega és Urbaser S.A.

Observacions
Taula 3.4: Caracterització dels residus de paper i cartró.
Font: Elaboració pròpia.

Figura 3.12: Diagrama de flux de materials i energia del paper reciclat.
Font: Elaboració pròpia.

TÒNERS
Departament
gestor
Equipaments

Unitats (unitats)
2011
2012
2013
987
839
785

2014
721

2015
622

Gestió que es porta a terme
actualment
Es recullen mitjançant un servei
acreditat i entren dins del circuit
de reciclatge municipal.

Observacions
L’empresa distribuïdora és Abacus.
Taula 3.5: Caracterització dels residus de tòners.
Font: Elaboració pròpia.

25

Treball final de grau
Pràcticum a la UPF. Procediment per a la gestió sostenible dels residus diaris de la UPF

CARTUTXOS
Departament
gestor
Equipaments

Unitats (unitats)
2011
2012
2013
157
188
164

2014
156

2015
136

Gestió que es porta a terme
actualment
Es recullen mitjançant un servei
acreditat i entren dins del circuit
de reciclatge municipal.

Observacions
L’empresa distribuïdora és Abacus.
Taula 3.6: Caracterització dels residus de cartutxos.
Font: Elaboració pròpia.

Figura 3.13: Diagrama de flux de materials i energia dels cartutxos i tòners.
Font: Elaboració pròpia.

Departament
gestor
Equipaments

PILES I BATERIES
Unitats (unitats)
2011
2012
2013
2014
2015
Sense
dades

Gestió que es porta a terme
actualment
L’empresa Unibat, S.L. les recull i
les recicla.

Observacions
És difícil de comptabilitzar, ja que hi ha uns contenidors petits que es van buidant, a mesura
que sigui necessari,
Taula 3.7: Caracterització dels residus de piles i bateries.
Font: Elaboració pròpia.

26

Treball final de grau
Pràcticum a la UPF. Procediment per a la gestió sostenible dels residus diaris de la UPF

Figura 3.14: Diagrama de flux de materials i energia de les piles i bateries.
Font: Elaboració pròpia.

RESIDUS INFORMÀTICS
Departament
gestor
Equipaments

Unitats (tones)
2011
2012
Sense Sense
dades dades

2013
Sense
dades

2014
Sense
dades

2015
3,14

Gestió que es porta a terme
actualment
L’empresa Unibat les recull i
recicla els seus components.

Observacions
No té cap cost addicional.
Taula 3.8: Caracterització dels residus informàtics.
Font: Elaboració pròpia.

Figura 3.15: Diagrama de flux de materials i energia dels residus informàtics.
Font: Elaboració pròpia.
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Departament
gestor
UTOM

FILTRES D’AIRE CONDICIONAT
Unitats (Kg)
Gestió que es porta a terme
2011
2012
2013
2014
2015 actualment
Sense Sense Sense 1352
1226 L’empresa SU i Catalana de
dades dades
dades
residus els reciclen.

Observacions
A més, es van substituint per alternatives millors.
Taula 3.9: Caracterització dels residus de filtres d’aire condicionat.
Font: Elaboració pròpia.

FLUORESCENTS
Departament
gestor
UTOM

Unitats (Kg)
2011
2012
Sense Sense
dades dades

2013
Sense
dades

2014
326,54
*

2015
620,06

Gestió que es porta a terme
actualment
L’empresa Ambilamp té un
circuit de recollida i reciclatge.

Observacions
Les dades de 2014 possiblement estan incomplertes.
Taula 3.10: Caracterització dels residus de fluorescents.
Font: Elaboració pròpia.

BOMBETES
Departament
gestor
UTOM

Unitats (Kg)
2011
2012
Sense Sense
dades dades

2013
Sense
dades

2014
Sense
dades

2015
Sense
dades

Gestió que es porta a terme
actualment
L’empresa Ambilamp té un
circuit de recollida i reciclatge.

Observacions
Taula 3.11: Caracterització dels residus de bombetes.
Font: Elaboració pròpia.

Figura 3.16: Diagrama de flux de materials i energia de les bombetes i fluorescents.
Font: Elaboració pròpia.
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MOBILIARI
Departament
gestor
Equipaments

Unitats (camions/any)
2011
2012
2013
Sense Sense Sense
dades dades
dades

2014
8*

2015
8*

Gestió que es porta a terme
actualment
L’empresa
encarregada
és
Aliance – Brother, S.A.

Observacions
*Les dades son aproximades.
Es va emmagatzemant el mobiliari dins una sala fins que aprofiten un viatge de mudances
perquè el camió s’endugui el mobiliari per fer la gestió corresponent a les instal·lacions
d’Aliance – Brother, S.A. Tanmateix, s’intenta aprofitar el mobiliari tant com sigui possible, fentlo servir per diferents usos.
Taula 3.12: Caracterització dels residus de mobiliari.
Font: Elaboració pròpia.

Figura 3.17: Diagrama de flux de materials i energia del mobiliari.
Font: Elaboració pròpia.

3.2.5.2.2 Residus d’obra
Els residus d’obra son els generats en les diferents intervencions d’obra nova, reforma
i manteniment fets a qualsevol dels edificis de la UPF. Generalment no presenten cap
risc, però se’n generen grans quantitats i els residus son de tipologies molt diferents.
La quantitat de residus d’obra s’ha determinat a partir del document Excel proporcionat
per Col·legi d’Aparelladors, que els calcula en funció del tipus d’obra, nova o de
rehabilitació, i dels metres quadrats.19
Cal tenir en compte que només s’ha realitzat una obra nova, l’any 2014, al carrer
Wellington, 32-36 al Campus de la Ciutadella.20
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Departament gestor

UTOM (Unitat tècnica
d’obres i manteniment)

SOBRANTS D’EXECUCIó
Unitats (Tones)
Obra de
Formigó
Petris
fàbrica
barrejats
(ceràmica)
318,20
316,70
68,30

Guixos

Altres

34,10

8,7

Observacions
Les dades únicament corresponen a la obra nova realitzada l’any 2014. La totalitat dels residus
es gestionen mitjançant un gestor autoritzat.
Taula 3.13: Caracterització dels residus de sobrants d’execució.
Font: Elaboració pròpia.

Departament gestor
UTOM (Unitat tècnica
d’obres i manteniment)

EMBALATGES
Unitats (Tones)
Fustes
Plàstics
10,50
13,70

Paper i cartró
7,20

Metalls
5,60

Observacions
Les dades únicament corresponen a la obra nova realitzada l’any 2014. La totalitat dels residus
es gestionen mitjançant un gestor autoritzat.
Taula 3.14: Caracterització dels residus d’embalatges.
Font: Elaboració pròpia.

Figura 3.18: Diagrama de flux de materials i energia dels residus d’obra.
Font: Elaboració pròpia.

20

Veure document del Col·legi d’Arquitectes a l’annex E.
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En tant als residus de reformes i manteniment, no s’ha aconseguit determinar la
quantitat exacte. Tanmateix, s’ha deixat constància de la necessitat de quantificar les
dades i s’ha fet un pas endavant per tal d’aconseguir-ho. S’ha fet saber la importància
de conèixer i quantificar els residus i es farà en els propers mesos, seguint un
document excel, proporcionat pel responsable de manteniment a la UPF, on s’indiquen
totes les tasques de manteniment realitzades així com la seva ubicació i descripció.

3.2.5.2.3 Residus especials
Els residus especials son aquells que presenten un risc i que per tant necessiten una
gestió especial. En aquest apartat només es disposa de les dades dels residus de grup
III i IV que son els que presenten més risc.

RESIDUS DE GRUP III
Departament
gestor
Equipaments

Unitats (Kg)
2011
2012
Sense Sense
dades dades

2013
Sense
dades

2014
8995,7

2015
9859,5

Gestió que es porta a terme
actualment
S’encarrega Servicios Ferrovial.

Observacions
Són residus especials que requereixen mesures de prevenció en la recollida,
l'emmagatzematge, el transport, el tractament i l'eliminació, tant dins com fora del centre
generador, ja que poden generar un risc per a la salut laboral i pública.
Taula 3.15: Caracterització dels residus de grup III.
Font: Elaboració pròpia.

RESIDUS DE GRUP IV
Departament
gestor
Equipaments

Unitats (Kg)
2011
2012
Sense Sense
dades dades

2013
Sense
dades

2014
2117,3

2015
2228,8

Gestió que es porta a terme
actualment
S’encarreguen les empreses
CESPA, ECOCAT, ACPRO,
ENRESA i l’Ajuntament de
Barcelona.

Observacions
Són els residus especials no inclosos en el grup III i els citotòxics, és a dir, els compostos per
restes de medicaments citotòxics i tot el material que ha estat en contacte que presenten
propietats cancerígenes, mutagèniques i teratogèniques.
Taula 3.16: Caracterització dels residus de grup IV.
Font: Elaboració pròpia.

3.2.5.2.4 Altres dades
A més dels residus, es disposa de dades de compra de paper, que com es pot veure a
les taules següents, ha anat disminuint.
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PAPER BLANC RECICLAT
Departament
gestor
Equipaments

Unitats (unitats)
2011
2012

2013

2014

2015

795.500

604.500

539.000

448.000

672.000

Gestió que es porta a terme
actualment
Aquest paper té l’etiqueta
ecològica Àngel Blau.

Observacions
L’etiqueta Àngel Blau és un distintiu ambiental atorgat a Alemanya que destaca els productes
respectuosos amb el medi ambient.
Taula 3.17: Caracterització de la compra de paper blanc reciclat.
Font: Elaboració pròpia.

PAPER BLANC
Departament
gestor
Equipaments

Unitats (unitats)
2011
2012

2013

2014

2015

4.102.000

3.274.000

3.153.000

2.431.000

3.701.000

Gestió que es porta a
terme actualment
Aquest paper té el
certificat FSC (Forest
Stewardship Council).

Observacions
El certificat FSC garanteix la procedència de la fusta de plantacions forestals gestionades de
forma correcta tant ambiental com social i econòmicament.
Taula 3.18: Caracterització de la compra de paper blanc no reciclat.
Font: Elaboració pròpia.

FOTOCÒPIES
Departament
gestor
Equipaments

Unitats (unitats)
2011
2012

2013

2014

2015

9.821.435

7.431.007

6.904.759

Sense
dades

8.629.424

Gestió que es porta a
terme actualment
Actualment ho gestiona
Ricoh. S’ha canviat la
configuració donada a les
impressores
per
tal
d’incentivar les fotocòpies i
les impressions a doble
cara i en blanc i negre.

Observacions
A partir de 2015 es va canviar el contracte i les dades de fotocòpies venen juntament amb les
d’impressions, és per això que no es disposa de dades de fotocòpies per l’any 2015.
Taula 3.19: Caracterització de les fotocòpies realitzades.
Font: Elaboració pròpia.

3.2.5.3 Gestió actual dels residus a la UPF
En aquest apartat es descriuen els procediments que s’estan duent a terme per a la
gestió de cada tipus de residu diferent.

3.2.5.3.1 Residus de funcionament
Els residus de funcionament son els generats pels campus el dia a dia i que no tenen
cap risc. S’ha de tenir en compte que la cafeteria és un sector extern de la Universitat i
es gestiona els seus propis residus.
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Fracció resta:

1. La fracció resta arriba a la UPF per mitjà de la cafeteria, les zones de vending i dels
usuaris en general. En aquest punt hi ha una entrada de material.
2. Aquest residu es recull en papereres de diferents característiques distribuïdes per
les diferents zones dels edificis de la UPF, com es pot veure a les imatges següents.
Principalment es troben en zones de pas d’estudiants, tant interiors com exteriors, a
les aules, als despatxos i oficines i als lavabos.

Figura 3.19: Paperera a la zona de cafeteria (La
de color gris).
Font: Elaboració pròpia.

Figura 3.20: Papereres situades als
despatxos i oficines.
Font: Elaboració pròpia.

Figura 3.21: Contenidor situat a la zona de pas de
l’edifici Mercè.
Font: Elaboració pròpia.

Figura 3.22: Paperera situada als lavabos.
Font: Elaboració pròpia.

3. Una part dels residus recollits, els del Campus de la Ciutadella, es porten a la
compactadora d’aquell mateix campus, i la resta es gestiona mitjançant la recollida
municipal. D’aquest procés s’encarrega l’empresa CLECE S.L.
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4. Els residus recollits municipalment son traslladats a la Planta de Triatge per tal de
separar els residus que no s’han classificat correctament. En aquest punt, hi ha una
entrada d’energia a la planta de triatge, a més del transport.
<< A l’Ecoparc de Barcelona els residus de resta que entren, poden contenir encara
entre un 30-40% de residus orgànics, entre un 20-30% de paper i cartró, un 18% de
plàstics i metalls, i un 4% de vidre. Segons l’ecoparc, si els ciutadans reciclessin
correctament, la fracció resta només suposaria un 17% del total de residus.21 >>
5. Després de passar per la planta de triatge, una part dels residus van a parar a un
abocador controlat, i la resta van a la planta de valorització energètica, on també van a
parar els residus de la compactadora del Campus de la Ciutadella. Per tal de fer la
valorització energètica, hi ha una entrada d’energia, a més del transport. Tanmateix,
també hi ha una sortida d’energia, el biogàs, i de contaminació. El procés d’incineració
de residus genera 470 Kwh/t d’energia, però també genera els seus propis residus;
gasos (CO2, H2O, N, O,...), escòries i cendres i sòlids de depuració. 22
6. Per últim es posa a la venda l’energia resultant del procés, reduint així en un 8090% el volum de residus que van a parar als abocadors.
 Matèria orgànica:
1. La matèria orgànica arriba a la UPF per mitjà de la cafeteria, les zones de vending i
dels usuaris en general. En aquest punt hi ha una entrada de material.
2. Aquest residu es recull en contenidors dins la cuina de les cafeteries, que només
son per ús del personal, a més dels espais reservats pels alumnes i les zones de
vending, com es pot veure a les imatges següents. Al Campus de la Ciutadella hi ha
recollida diària, en un contenidor situat a la zona d’emmagatzematge, per part de
l’empresa Urbaser S.A., a la resta dels campus es dipositen als contenidors municipals
i s’encarrega l’Ajuntament de Barcelona. En aquest punt hi ha transport de residus.

21
22

Font: Ecoparc BCN
Font: Ecoparc BCN
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Figura 3.23: Paperera a les zones de vending.
Font: Elaboració pròpia.

Figura 3.24: Paperera a la zona de cafeteria
Font: Elaboració pròpia.

Figura 3.25: Paperera de la
cuina
Font: ENT.

3. En el cas dels residus que gestiona l’Ajuntament de Barcelona, van a parar a un
Ecoparc. Un cop allà, es procedeix a fer el triatge per tal de separar aquells residus
que no estiguin ben classificats. En aquest punt hi ha una entrada d’energia.
4. Els residus útils passen per un procés de metanització, del qual s’aconsegueix
produir biogàs. Segons les fonts del Ministeri de Medi Ambient, cada any a l’ecoparc
de Barcelona es produeixen 13.000 MWh, el que equival al consum de 3.000 famílies
durant un any. Aquí hi ha una entrada i sortida d’energia.
5. Un cop els residus han passat pel procés de metanització, s’utilitzen per fer
compost. Depenent de la qualitat de la matèria primera, els residus, s’aconsegueix
compost de diferent qualitat; apte per agricultura ecològica, apte per agricultura o no
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apte per agricultura, que llavors s’utilitza per fer plantacions per a talussos. En aquest
punt hi ha una entrada d’energia.
6.Per últim es posa a la venda el producte resultant, l’energia o el compost. En aquest
procés hi ha transport de material i entrada d’energia.
 Residus d’envasos:
1. Els envasos arriben a la UPF a través de les màquines de vending i dels
embalatges. Aquí hi ha una entada d’energia pel seu ús i transport.
2. Un cop utilitzats els productes, es generen uns residus que son recollits a diferents
papereres dels edificis, com es mostra a les fotografies que hi ha a continuació.

Figura 3.26: Paperera a les zones de vending.
Font: Elaboració pròpia.
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Figura 3.27: Paperera a diferents zones dels
edificis.
Font: Elaboració pròpia.

Figura 3.28: Residus d’embalatges.
Font: Elaboració pròpia.

3. Aquests contenidors interns de la UPF es buiden als contenidors municipals, i
l’Ajuntament de Barcelona s’encarrega de la seva gestió.
4. L’Ajuntament recull els contenidors municipals i trasllada els residus a la planta de
triatge, on seran separats segons els tipus de plàstic i els residus mal classificats. En
aquest procés hi ha una entrada d’energia i un transport associats.
5. A partir d’aquest punt s’encarrega Ecoembes, que compra els residus a
l’Ajuntament. S’encarrega primer de premsar-los, necessitant una entrada d’energia.
6. Un cop premsats els residus, es traslladen a diferents recicladors depenent del tipus
de plàstic, i allà es transforma en matèria primera per a la fabricació de nous envasos
o altres productes. Per aquest procés és necessària l’entrada d’energia.
7. Amb la matèria primera disponible, es fan nous productes.
*S’ha de tenir en compte que quan es porten els residus a plantes de triatge, en
comptes de gestors autoritzats d’entrada, hi ha una pèrdua considerable de material,
que ben reciclat, podria haver estat útil com a subproducte. En aquesta fase tenim una
gran entrada d’energia.
8. Quan ja s’han fabricat els nous productes, es tornen a posar a la venda a les
botigues i es tanca el cicle. En aquest punt, es necessita fer un transport.
 Residus de paper i cartró:
1. El paper arriba a la UPF a través de la compra de material directament o a través de
paqueteria i embalatge. Aquí hi ha un consum d’energia pel seu ús i pel transport.
2. Un cop fet servir el paper, genera un residu. El paper es recull als diferents edificis
de la UPF amb diversos contenidors. A cada despatx es disposa d’una paperera, així
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com a diferents zones de cada edifici. A prop de cada impressora hi ha una paperera
més gran per els possibles residus que s’hi puguin generar, com es pot veure a les
imatge següents. En aquest procés hi ha un flux de material.

Figura 3.29: Paperera dels
despatxos.
Font: Elaboració pròpia.

Figura 3.30: Paperera a prop de la
impressora.
Font: Elaboració pròpia.

Figura 3.31: Papereres
repartides pels edificis.
Font: Elaboració pròpia.

Figura 3.32: Zona d’emmagatzematge de residus d’embalatge.
Font: Elaboració pròpia.

3. Un cop el residu està a la paperera, es fa una gestió interna. El paper i cartró del
Campus del Poblenou i del Campus de la Ciutadella es porta a la compactadora
situada al Campus de la Ciutadella. Urbaser S.A. és l’empresa encarregada de la
gestió d’aquests residus, però és CLECE S.A. qui gestiona el buidatge de les
papereres internes i ho diposita a la compactadora. Quan la compactadora està plena,
Urbaser S.A. s’encarrega de la seva gestió.
A la resta d’edificis de la UPF es dipositen als contenidors municipals i s’encarrega
l’Ajuntament de Barcelona. En aquest procés també hi ha entrada d’energia per moure
els residus d’un contenidor a l’altre, i també a l’hora de fer servir la màquina
compactadora. (no es disposa del % que va a la compactadora o a gestió municipal).
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4. A partir d’aquest punt, la UPF transmet els residus al gestor autoritzat, que serà qui
s’encarregui de la seva gestió. En aquest procés hi ha energia i flux de material
diferent, ja que el paper ara estarà compactat. El gestor autoritzat, a més, s’haurà de
fer càrrec del seu transport.
5. El paper compactat serà transportat a la planta de fabricació de paper, on primer
serà classificat, ja que no tot el paper és apte per aprofitar-lo com a subproducte i fer
paper reciclat. En aquest procés també hi ha una entrada d’energia per fer la
classificació.
6. Un cop classificat, es transforma en pasta de paper. Tanmateix, cal fer alguns
processos per tal de poder utilitzar aquesta pasta; se’n separa els impropis, es renta, i
es blanqueja. En aquest procés hi ha entrada d’energia i a més hi ha entrada de
materials per tal de preparar la pasta per poder ser utilitzada.
7. Un cop es té la pasta de paper, cal fabricar-lo. Si la pasta no és prou bona, s’hauran
d’introduir fibres noves i fer-la més resistent. Tanmateix, les fibres de paper es poden
reciclar fins a un màxim de sis vegades abans d’introduir fibres noves. Es fan rotllos de
paper de grans dimensions que posteriorment seran tallats a les mides requerides. En
aquest procés hi ha una entrada d’energia.
8. Un cop fabricat el paper, es distribueix a les botigues en diferents formats. En
aquest procés hi ha entrada d’energia pel transport. Així es tancaria el cicle del paper,
que tornaria a tenir ús.
 Cartutxos i tòners
1. Els cartutxos i els tòners arriben a la UPF per mitjà de les impressores repartides
per tots els edificis. N’hi ha que estan a disposició dels alumnes i que els utilitzen amb
les seves targetes, i n’hi ha que les utilitzen els professors o els diferents treballadors a
les oficines. En aquest punt hi ha una entrada de material.
2. Els cartutxos i tòners es recullen en diferents zones destinades a l’emmagatzematge
de residus, com es pot veure a les imatges que hi ha a continuació, que posteriorment
es traslladen al magatzem general del campus de la Ciutadella. Per tal de dur a terme
aquest procés hi ha un transport intern.
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Figura 3.33: Zona d’emmagatzematge de cartutxos i tòners a l’edifici Mercè.
Font: Elaboració pròpia.

3. Periòdicament, l’empresa encarregada del seu subministrament, Abacus SCCL es
fa càrrec de la seva gestió i trasllat. En aquest apartat hi ha una entrada d’energia i un
transport associat.
4. Aquests residus son traslladats a una planta de triatge per tal de distingir aquells
que es poden reomplir d’aquells que no permeten aquesta possibilitat. Aquest triatge
dependrà de l’estat dels diferents tòners i cartutxos, depenent del seu desgast. En
aquesta part del procés hi ha una entrada d’energia per dur a terme el triatge.
5. Als cartutxos i tòners que es puguin reomplir, s’hi afegirà tinta i es tornaran a vendre
com productes ecològics. Per tal de dur a terme aquest procés hi ha una entrada
d’energia, tot i que molt menor que si es fabriqués des de zero.
6. En canvi, els residus que no s’han pogut reomplir, es portaran a una planta de
reciclatge, on es desmuntaran i es trituraran les diferents peces. En aquest apartat hi
ha un transport associat.
7. El plàstic recuperat de la planta de reciclatge es fon i s’utilitza per tornar a fer nous
productes.
 Piles i bateries
1. Les piles i bateries arriben a la UPF per mitjà dels aparells elèctrics i electrònics
utilitzats a la universitat, així com dels propis usuaris. En aquest punt hi ha una entrada
de material.
2. Les piles es recullen en diferents contenidors, distribuïts per tots els edificis de la
universitat, normalment a l’entrada, facilitats per l’Agència de Residus de Catalunya.
Al Campus de la Ciutadella, un cop plens els contenidors petits, es buiden en uns
contenidors més grans situats a les zones específiques de residus del campus, i un
cop plens els grans, es fa saber a Unibat, S.L. que passa a recollir-los.
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3. Unibat, S.L. s’encarrega de la seva gestió, i els porta a la seva planta per fer-ne el
reciclatge. En aquest punt hi ha un transport associat.
4. Les piles i bateries passen per un procés de separació de materials, per poder fer
una correcta valorització. Els residus es separen en; metalls, plàstics, paper i pols de
piles. En aquest procés hi ha una entrada d’energia.
5. Un cop separada, la pols de piles passa per un procés hidrometal·lúrgic per
recuperar els diferents materials que conté; grafit, biòxid de manganès, ciment
metàl·lic, Hg, Cu, Ni, Zn i Cd, dissolució de sulfat de zinc i sals de manganès. Per tal
de dur a terme aquest procés és necessària l’entrada d’energia i de materials; l’àcid i
els reactius.
De les piles que entren, es reciclen un 65% de les de plom, i un 75% de les de níquel.
23

6. Un cop separats els diferents metalls, s’emmagatzemen i es venen. En aquest punt
hi ha una entrada d’energia.
 Bombetes i fluorescents
1. Les bombetes i els fluorescents arriben a la UPF per mitjà de les accions de
manteniment que es fan a tots els edificis.
2. Quan es canvia una bombeta o fluorescent, s’emmagatzema temporalment fins que
la mateixa empresa subministradora se’n fa càrrec. A continuació es poden veure les
imatges dels espais d’emmagatzematge.

Figura 3.34: Zona d’emmagatzematge
provisional a l’edifici Mercè.
Font: Elaboració pròpia.

23

Figura 3.35: Zona d’emmagatzematge al
Campus del Poblenou.
Font: Elaboració pròpia.

Font: Unibat S.L.
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3. L’empresa Ambilamp recull els residus de bombetes i fluorescents i els porta a una
planta de triatge, on son classificats segons; bombetes compactes, de descàrrega o
fluorescents. En aquest procés hi ha entrada d’energia i transport associat.
4. Un cop classificades, es separen els diferents materials dels quals estan compostes;
pols fluorescent, metalls, vidre i plàstic. En aquest procés hi ha entrada d’energia.
5. El plàstic es fon i es reutilitza. En aquest procés també hi ha entrada d’energia.
6. El vidre es neteja, es tritura, es fon i es reutilitza. En aquests processos hi ha
entrada d’energia.
7. Els metalls i la pols fluorescent passa per un procés de destil·lació per separar-ne el
mercuri i es porta a fàbriques de fundició. El mercuri s’emmagatzema de forma segura.
En aquest procés hi ha entrada d’energia.
 Residus informàtics
1. Els residus informàtics arriben a la UPF per mitjà de la renovació de material, i son
generats a tots els edificis.
2. Quan un equip informàtic es considera residu, ja que no es pot reutilitzar més,
s’emmagatzema en un espai destinat a emmagatzematge de residus, com es mostra a
continuació.

Figura 3.36: Zona d’emmagatzematge de
residus informàtics al campus del Poblenou.
Font: Elaboració pròpia.

Figura 3.37: Zona d’emmagatzematge de
productes informàtics reutilitzables al campus
del Poblenou.
Font: Elaboració pròpia.

3. Quan l’espai d’emmagatzematge està ple l’empresa Unibat s’encarrega de la seva
gestió. En aquest procés hi ha una entrada d’energia i un transport associat.
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4. Unibat transporta els residus informàtics a una planta de triatge, on son classificats
segons; 24
a. Aparells d’intercanvi de temperatura.
b. Monitors, pantalles i aparells amb pantalles de superfície inferior a 100cm2.
c. Làmpades.
d. Grans aparells.
e. Petits aparells.
f. Equips d’informàtica i de telecomunicacions petits.
En aquest procés hi ha una entrada d’energia.
5. Un cop classificats per grups, es tornen a classificar segons el seu estat i materials;
a. Alguns aparells son reparats i reutilitzats.
b. Alguns aparells son transportats a centres d’emmagatzematge temporal per
ser tractats posteriorment.
c. El tercer grup, son equips que no es poden reciclar i son transportats a
abocadors controlats. Aquest punt és el que te més impacte medi ambiental i
genera més contaminació.25
En els tres casos hi ha transport associat.
6. En el cas del grup “b”, els residus son traslladats a una planta de tractament, on es
desmunten i si és necessari es descontaminen.
7. Un cop fet aquest procés, es tornen a classificar en dos grups, la fracció
valoritzable, i la no valoritzable. Els residus que no es puguin aprofitar seran
transportats a un abocador controlat.
8. En el cas dels residus valoritzables, alguns d’ells es valoritzen energèticament, i
d’altres se’n separen els materials en quatre grups (metalls fèrrics, metalls no fèrrics,
plàstic i vidre) i es trituren i es venen com a subproductes a altres indústries.
 Mobiliari
1. Els residus de mobiliari arriben a la UPF per mitjà de la renovació de material, i son
generats a tots els edificis.
2. Quan ja no es dóna ús a algun objecte, s’emmagatzema en zones específiques per
si pot ser útil en un futur. A més, les cadires, quan deixen de ser necessàries, es
netegen i s’arreglen per allargar la seva vida útil. D’aquesta manera s’intenta
minimitzar la generació de residus de mobiliari en la mesura del possible. Tanmateix,
quan es converteix en residu, s’emmagatzema en una altra zona. A continuació es
poden veure imatges de les zones d’emmagatzematge.

24
25

Font: Fundació Ecolec
Font: Fundació Ecolec.
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Figura 3.38: Zona d’emmagatzematge de
mobiliari per reutilitzar.
Font: Elaboració pròpia.

Figura 3.39: Zona d’emmagatzematge de
mobiliari per reutilitzar.
Font: Elaboració pròpia.

Figura 3.40: Zona d’emmagatzematge de
mobiliari per reutilitzar.
Font: Elaboració pròpia.

Figura 3.41: Zona d’emmagatzematge de
residus de mobiliari.
Font: Elaboració pròpia.

3. Els residus de mobiliari son gestionats per l’empresa de mudances Aliance-Brother
S.L., que s’avisa quan hi ha una gran quantitat de volum per aprofitar el viatge. En
aquest punt del procés hi ha un transport associat.
4. Aliance-Brother S.L. transporta els residus a una planta de triatge, on es classifiquen
els seus components en tres tipologies diferents; fusta, ferralla i la resta de materials.
En aquest apartat hi ha entrada d’energia.
5. La fusta i la ferralla s’aprofiten en el procés de fabricació de nous elements, i la resta
de materials, en canvi, es valoritzen energèticament. En aquest apartat hi ha entrada
d’energia.
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3.2.5.3.2 Residus d’obra
Els residus d’obra son els generats en les diferents intervencions d’obra nova, reforma
i manteniment fets a qualsevol dels edificis de la UPF. Generalment no presenten cap
risc, però se’n generen grans quantitats i els residus son de tipologies molt diferents.
Actualment no s’està duent a terme cap tipus de gestió dels residus d’obra. Tanmateix,
si que s’està portant un control de totes les tasques de manteniment que es realitzen.
En aquest apartat, doncs, queda pendent millorar per tal de fer una correcta gestió
dels residus i així minimitzar l’impacte ambiental.
1. Els residus d’obra arriben a la UPF per mitjà d’obra nova, rehabilitació i tasques de
manteniment. Tot i que no és habitual realitzar obra nova o reformes, quan hi son, es
generen grans quantitats de residus. Les tasques de manteniment, en canvi, es
realitzen durant tot l’any i en tots els edificis de la UPF.
2. Quan es generen aquests residus, s’emmagatzemen en zones específiques de
forma temporal, i posteriorment Aliance-Brother, S.L., l’empresa de mudances, els
transporta a un gestor autoritzat que s’encarrega de la seva gestió.
3. Aquest gestor autoritzat transporta els residus a una planta de triatge de RSU,
Residus Sòlids Urbans, on seran classificats segons; residus plàstics, residus de paper
i cartró, fusta, pedra i altres. Això permet, en ocasions, una reutilització directa.
4. Tanmateix, no sempre es poden reutilitzar directament, i han de passar per una
segona classificació, segons si son residus inerts, no perillosos o perillosos.
5. Tant els residus classificats com inerts, com els no perillosos, tenen tres opcions
d’actuació; reutilització in situ, reciclatge ex situ, en una planta de tractament, o per
últim el transport a un dipòsit controlat. Les dues primeres opcions son les més
respectuoses amb el medi ambient, essent l’última la pitjor, ja que no entraria dins del
concepte d’economia circular, i es perdria el seu valor.
6. Els residus classificats com a perillosos, en canvi, han de passar per un tractament i
posteriorment seran separats aquells que poden ser utilitzats per valorització
energètica, i els que ja no tenen cap utilitat i per tant seran transportats a un dipòsit
controlat.

3.2.5.3.3 Residus especials
Els residus especials son aquells que presenten un risc i que per tant necessiten una
gestió especial.
Els residus especials a la UPF es classifiquen segons dos grups, que a la vegada es
subdivideixen en dos grups més;26

26

Informació extreta de la pàgina web oficial www.upf.edu
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 Residus no específics o sense risc: Són residus que necessiten una gestió

especial però que no tenen un risc important. Dins d’aquests, hi trobem:


Residus de grup I: Inclou els residus tipus rebuig, orgànic, paper, cartró,
llaunes, plàstic, vidre no contaminat, tòner, piles i bateries. Segueixen el
mateix tractament que tots els Campus.



Residus de grup II: Són residus que, per la seva naturalesa i composició
inerta, no necessiten una gestió especial, però dins del centre poden ser de
risc per persones amb les defenses baixes i poden provocar fàstic o mania. Es
generen principalment als laboratoris. No són contaminants, ni tenen risc
biològic ni químic, com ara: guants, màscares, polaines, bates de paper,
robes, paper i altres materials d'un sol ús tacats de sang, secrecions o altres
residus no inclosos en el grup III, plaques de petri, xeringues (sense agulla).
Es llencen al contenidor de color blanc, degudament identificat, que hi ha a
cada laboratori, que retira un cop plena la bossa l'empresa de neteja del
PRBB.
A l'edifici docent de Dr. Aiguader també es generen residus del grup II, als
laboratoris de docència. Hi ha contenidor blanc degudament identificat, i
l'empresa de neteja CLECE s'encarrega de la seva eliminació.

 Residus específics o de risc: Són residus perillosos que necessiten una gestió

especial. Dins d’aquests, hi trobem:


Residus de grup III: Són residus especials que requereixen mesures de
prevenció en la recollida, l’emmagatzematge, el transport, el tractament i
l’eliminació, tant dins com fora del centre generador, ja que poden general un
risc per a la salut laboral i pública.



Residus de grup IV: Són els residus especials no inclosos en el grup III i els
citotòxics, és a dir, els compostos per restes de medicaments citotòxics i tot el
material que ha estat en contacte que presenten propietats cancerígenes,
mutagèniques i teratogèniques.
Els residus químics i biològics els generen els laboratoris bàsics i sales de
cultius. S’emmagatzemen en contenidors i/o garrafes, segons els tipus de
residu, que es dipositen un cop plens al magatzem transitori de residus. La
UPF té dos magatzems, ubicats a la tercera planta, un a cada ala de l’edifici.
Els residus biològics del grup III van als contenidors negres de tapa groga i els
de grup IV van als contenidors blaus de tapa blava. El material punxant
bioperillós va als contenidors grocs d’1 litre. Aquests tres tipus de contenidors
els retira l’empresa CESPA tres cops per setmana. Les garrafes dels residus
químics són de 5, 10 i 25 litres. El vidre contaminat amb productes químics
s’emmagatzema en bidons de color blau amb tapa negra, de 25, 60 i 120 litres.
Els residus sòlids contaminats amb productes químics es dipositen en garrafes
de 5 i 10 litres de boca ampla. Tot aquests contenidors els retira l’empresa
ECOCAT cada quinze dies.
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Els residus biològics i químics que es generen de les sales de cultius es
gestionen com els residus dels laboratoris. Els residus de la sala de cultius de
nivell 3 també, ja que s’autoclaven abans de sortir de la sala.
Els residus radioactius es guarden en contenidors dins del Hotlab de la
instal·lació radioactiva, en un espai especial per aïllar-los de la resta de la sala.
Hi ha bosses pels residus sòlids i garrafes pels residus líquids. Un cop estan
plens els contenidors i les bosses, es traslladen al magatzem de residus del
PRBB, ubicat al soterrani, on cada centre té assignades unes prestatgeries
degudament senyalitzades. L’empresa ACPRO s’encarrega de la gestió dels
residus radioactius. Un cop desclassificats, es gestiona la seva recollida i
eliminació com a residu del grup III, a través de l’empresa ECOCAT.
Els residus que no es poden desclassificar, ja que la seva vida activa és molt
llarga, els retira l’empresa ENRESA, que els custodia en condicions especials
fins que es puguin eliminar.27

3.2.5.4 Proposta de millora de la gestió dels residus a la UPF
En aquest apartat es fan propostes per tal de millorar la gestió actual dels residus a la
UPF, tenint en compte les dificultats i les limitacions que existeixen.

3.2.5.4.1 Residus de funcionament
Els residus de funcionament son els generats pels campus el dia a dia i que no tenen
cap risc. S’ha de tenir en compte que la cafeteria és un sector extern de la Universitat i
es gestiona els seus propis residus.
Les propostes de millora pels residus de funcionament son:
1. Organitzar campanyes de conscienciació com
les que s’han realitzat durant els mesos de
pràctiques, fomentant l’ús del biogot, que és un
got de plàstic, com es pot veure a la imatge.
2. Utilitzar sistemes que fomentin l’ús de got
reutilitzable a les reunions i trobades, per
exemple gerres d’aigua en comptes d’ampolles
de plàstic.

27

Figura 3.42: Biogot UPF.
Font: Elaboració pròpia.

Informació extreta de la pàgina oficial www:upf.edu
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3. Fomentar l’ús d’embolcalls reutilitzables a tots els usuaris.
4. Dur a terme campanyes per fomentar l’ús del cotxe compartit entre els
alumnes, així com l’ús de la bicicleta per arribar als Campus.
5. Iniciar un projecte de reutilització i reparació de RAEE (residus elèctrics i
electrònics) per tal de fer conèixer als alumnes les possibilitats d’allargar
la vida útils dels aparells.
6. Fomentar l’ús de borses d’intercanvi d’objectes. D’aquesta manera
s’allarga la vida útil de molts objectes. Actualment es disposa d’un
inventari d’objectes interns a la UPF per tal de reutilitzar-los, però
només és intern. Interessaria crear una borsa d’intercanvi per als
alumnes.
7. Procurar traslladar els residus a gestors més pròxims. D’aquesta
manera es reduiria el transport i així l’energia i la contaminació
associades.
8. Fomentar la recollida selectiva de residus als campus de la UPF,
canviant el grafisme i els colors dels contenidors, ja que actualment
creen confusió. A més, també son efectives les campanyes de
sensibilització, com les que hem dut a terme durant els mesos de
pràctiques i les que s’han preparat per més endavant.
9. Potenciar la compra i l’ús de paper reciclat. Actualment a la UPF les
impressores tenen per defecte paper blanc per contracte, i es podria
fomentar l’ús de paper reciclat canviant-ho. Hi ha paper reciclat d’alta
qualitat que és òptim per l’ús d’impressores.
10. Fomentar la reutilització del paper posant a la disposició dels alumnes i
usuaris safates amb paper imprès per una cara. Aquest paper es
recolliria amb safates disposades a les diferents impressores.
11. Implantar un SDDR (sistema de dipòsit, devolució i retorn), en canvi del
SIG (Sistema Integrat de Gestió) com han fet altres universitats com la
UB, que ha implantat recentment un SDDR al Campus Mundet
12. Fer més entenedor i lleuger el manual de bones pràctiques; tant per als
alumnes com per a la resta d’usuaris. Això ja s’ha anat treballant durant
els mesos de pràctiques.
13. Fomentar l’ús responsable de productes de neteja i higiene, com el sabó
de mans, el paper,...
14. Fer servir consumibles que es puguin tornar a omplir.
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15. Fomentar l’ús de material reutilitzable a les cafeteries, com per exemple
culleretes de cafè.

3.2.5.4.2 Residus d’obra
Els residus d’obra son els generats en les diferents intervencions d’obra nova, reforma
i manteniment fets a qualsevol dels edificis de la UPF. Generalment no presenten cap
risc, però se’n generen grans quantitats i els residus son de tipologies molt diferents.
Les propostes de millora pels residus d’obra son:
1. Procurar traslladar els residus a gestors més pròxims. D’aquesta
manera es reduiria el transport i així l’energia i la contaminació
associades.
2. Quantificar de manera més precisa els residus de manteniment i els de
reforma. D’aquesta manera serà més efectiu qüestionar-se la necessitat
d’actuar per millorar-ne la gestió.
3. Plantejar la possibilitat de dur els residus d’obra a gestors autoritzats per
tal de fer-ne àrids reciclats.

3.2.5.4.3 Residus especials
Els residus especials son aquells que presenten un risc i que per tant necessiten una
gestió especial.
En quant a les millores pels residus especials, no se’n proposa cap, ja que es
considera que es fa correctament. Només esmentar la possibilitat de realitzar les
pràctiques a microescala, d’aquesta manera es redueix la contaminació, els residus i
els costos.
S’ha proposat un quadre per tal de tenir constància dels residus que es generen, com
obtenir les dades de les quantitats i amb quina periodicitat.
Residu

Unitat

Com
dades

obtenir

les Periodicitat Actualment son
conegudes?

Fracció resta

Tones

Justificant de Clece

Semestral

Sí

Matèria orgànica

Tones

Justificant d’Urbaser,
S.A.

Semestral

Sí

Plàstic i envasos

Tones

Aproximació UPF

Semestral

No

Paper i cartró

Tones

Justificant Clece

Semestral

Sí

Tòners

Unitats

Justificant Abacus
SCCL

Anual

Sí
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Cartutxos

Unitats

Piles i bateries

Justificant Abacus
SCCL

Anual

Sí

Justificant d’Unibat, S.L.

Anual

No

Residus informàtics

Tones

Justificant d’Unibat, S.L

Anual

Aproximat

Filtres d’aire
condicionat

Kg

Aproximació UPF

Anual

Sí

Fluorescents

Kg

Justificant d’Ambilamp

Anual

Aproximat

Bombetes

Kg

Justificant d’Ambilamp

Anual

No

Mobiliari

Camions

Aproximació UPF

Anual

Aproximat

Paper blanc reciclat

Unitats

Certificat de compres

Semestral

Sí

Paper blanc

Unitats

Certificat de compra

Semestral

Sí

Fotocòpies

Unitats

Justificant de RICOH

Semestral

Aproximat

Reformes

m2

Certificats d’obra

Anual

Sí

Obra nova

m2

Certificats d’obra

Anual

Sí

Manteniment

m2 / €

Taula d’accions

Anual

No

Taula 3.20: Taula resum de la quantificació de residus.
Font: Elaboració pròpia.

3.2.5.5 Altres tasques realitzades
A més de l’esmentat anteriorment, he realitzat altres
tasques a la UPF; per exemple vaig realitzar, juntament
amb la Míriam Vázquez, estudiant de comunicació i
ciències polítiques, i l’Albert Parés, de la Unitat de
Comunicació i Projecció Institucional, un cartell sobre el
reciclatge a la UPF, on jo vaig aportar les dades i
l’apartat “Accions que hi pots fer tu”. Està previst fer-lo
públic durant una futura campanya de conscienciació
dirigida als usuaris dels edificis de la Universitat.
L’objectiu és fer conèixer les dades dels residus per
donar importància a l’impacte que es te sobre el medi
ambient, com a Universitat, així com fer arribar accions
per tal de millorar-ho. 28

28

Figura 3.43: Mostra del cartell
“El reciclatge a la UPF”.

Veure cartell a mida gran a l’annex A
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A més, per tal de començar amb la millora proposada
de conscienciació dels usuaris dels edificis de la UPF,
vaig realitzar dos cartells més, un sobre el paper i un
altre sobre el plàstic.
Amb el del paper, l’objectiu és exposar clarament la
diferència entre el paper verge i el reciclat. Veure a
simple vista el que representa i el que no l’economia
circular. Es volia fer un cartell divulgatiu, fàcil i
entenedor perquè tothom pogués entendre l’impacte
que es té amb l’ús del paper verge, i com es podria
ajudar fent ús del paper reciclat. A més, vaig afegir
dades per diferenciar-ho quantitativament.29
S’ha de tenir en compte que aquests no seran els
cartells que es publicaran, primer han de passar per la
secció de disseny gràfic de la UPF.
Figura 3.44: Mostra de
l’esborrany del cartell del
paper.

En quant al plàstic, s’ha volgut fer el mateix, tot i
que no és tant clar com el paper. Tot i que no es
pot reciclar el 100% del plàstic, gran part d’ell si
que és pot. A més, l’origen més comú del plàstic
és el petroli, que també té un gran impacte
ambiental. Així doncs, reciclant el plàstic no només
evitem omplir els abocadors, sinó que també
estalviem petroli.
També s’han volgut afegir dades per diferenciar-ho
quantitativament.30
S’ha de tenir en compte que aquests no seran els
cartells que es publicaran, primer han de passar
per la secció de disseny gràfic de la UPF

Figura 3.45: Mostra de l’esborrany
del cartell del plàstic.

29
30

Veure cartell a mida gran a l’annex C
Veure cartell a mida gran a l’annex D
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CONCLUSIONS

La UPF és una entitat relativament nova, i per això té un llarg camí a recórrer.
Tanmateix, això també et permet agafar una visió global del que fan altres entitats i
introduir aquells conceptes i accions que es considerin favorables. Un exemple d’això
és la sostenibilitat i l’impacte ambiental, que s’ha detectat que cal millorar.
Així doncs, el meu paper dins aquesta entitat ha estat conèixer els residus que es
generen, veure que passa amb aquets residus un cop surten de l’entitat i quin és el
seu impacte ambiental. A més, he realitzat un treball de recerca d’informació de
diferents actuacions d’altres entitats per tal d’aprofundir en el coneixement de la gestió
de residus i assolir més criteri per finalment, proposar millores per avançar cap a
l’economia circular.
Per aconseguir les dades dels diferents residus he hagut d’assistir a diverses reunions
amb els diferents departaments i això m’ha permès aprendre sobre el treball en equip
així com fer ús dels coneixements adquirits durant el grau.
A més, he après a adaptar-me a la metodologia de treball de la gent que m’ha
acompanyat, fent ús d’altres programaris que no havia utilitzat anteriorment.
Gràcies a aquestes practiques realitzades a la UPF, he pogut adquirir una gran
quantitat de coneixements, ja sigui conceptualment, mitjançant les feines de recerca i
les reunions, d’intercanvi de coneixement, com instrumentals i professionals a
l’introduir-me en un despatx.
He tingut l’oportunitat de poder augmentar els meus coneixements envers una
temàtica que havia estat desconeguda per mi fins a finals del grau, i que considero
important i necessària per avançar els propers anys. Tot i que sovint no en som
conscients, tenim un gran impacte sobre el medi ambient, i això significa també, que
tenim moltes eines a les nostres mans per millorar-ho. Gràcies a les pràctiques
realitzades, ara tinc una visió més global i més pràctica d’aquestes eines que tenim a
l’abast, i com utilitzar-les.
Em sento satisfeta del meu progrés al costat del Martí, i d’haver pogut compartir les
meves pràctiques amb la Míriam Vázquez, estudiant de comunicació i polítiques, que
m’ha ensenyat a transmetre el coneixement, organitzant conjuntament campanyes de
conscienciació i cartells de difusió.
Estar al departament de sostenibilitat i medi ambient de la UPF m’ha ajudat a prendre
més consciencia, si cap, del nostre impacte i el ventall de possibilitats que tenim per
millorar el nostre voltant, que crec que és un coneixement que tots hauríem de tenir
present.
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ANNEXOS
 Annex A: Cartell dels Residus a la UPF
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 Annex B: Captura de la pàgina web “upf sostenible” durant la setmana de
Prevenció de Residus.
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 Annex C: Cartell del paper blanc i el paper reciclat.
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 Annex D: Cartell del plàstic
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Annex E: Document excel del Col·legi d’Aparelladors.
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ACREDITACIÓ DE LA TERCERA LLENGUA
ABSTRACT
This end-of-degree project aims to convey the work experience lived at Universitat
Pompeu Fabra. The internship lasted for five months, starting on 15th September 2016
and ending on 31st January 2017.
The internship have consisted of working every day with Martí Boleda, Environment
and Safety Technician, in order to quantify and evaluate the set of waste generated by
the UPF and define a management to be implemented in addition to complying with 3R
(reduce, reuse and recycle), make a path to circular economy.
The main motivation to carry out these internship were those acquired during the DAC
(Certificate of competence extension) of environmental impact of buildings and energy
rehabilitation; the anticipated change of regulations regarding waste management and
the future implementation of the circular economy were the topics that caught my
attention the most, and I was very motivated to see how it is applied in a real company.
During the internship period, I was able to see the difficulties involved not only in the
implementation of the circular economy, but also in the in-depth knowledge of the
waste management of an entity such as UPF. Thanks to these internship I have been
able to go deeper into the entire field of waste management, as well as to really know
what the circular economy consists of, beyond the idealization that is presented and
how a real implementation can be made.
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GLOSSARY
 Urban solid waste:
We understand as an urban solid waste that solid waste which is generated at urban
cores and its catchment areas a difference of rural solid waste.
The Catalonia Waste Agency calls them Municipal Waste, and they consider the
following residues:
-

Waste from private homes
Waste shops
Waste office
Waste services
Waste from cleaning public roads, parks, recreational areas and beaches.
Dead pets
Furniture, equipment and abandoned vehicles
Waste from rubble from minor construction
Waste from home repairs

Source: Agència de Residus de Catalunya.
We understand as municipal solid waste the waste generated by households
(regardless who collects them), plus non-domestic waste collected by municipalities or
smaller number of batteries collected by accredited organization. Excluded:
construction and demolition waste, vehicles at the end of its useful life, water treatment,
sludge treatment of wastewater and sewage sludge.
Source: European Union.
 Rural solid waste:

Rural solid wastes are those wastes that can be naturally recovered or removed by
quitting the field.
The Catalonia Waste Agency calls them surplus of livestock excretions and are
considered the following residues:
Manure
Purines
Chicken depositions
Source: Catalonia Waste Agency.
 Dangerous residues:
A dangerous residue is any solid, liquid or gas that contains some substance to its
composition, presentation or possible mixture or combination may mean a present or
future danger, direct or indirect to human health and the environment.
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Are classified as:
-Acids

-Aerosol sprays

-Bacteria

-Solvents

-Medicines and cosmetics

-Engine oils

-Basis

-Fluorescent

-Small appliances

-Button battery

-Oxidizing products

-Radiographs

-Solids and pasty

-Toners

-Phytosanitary

-Asbestos

-Used oils non renewable

-Particular and unidentified products

-Alkaline battery and other

-Fridges
and
devices
with
CFR
(refrigerant compounds with low toxicity).

Source: Catalonia Waste Agency.
 CER / LER codes
LER codes are the updated version of the CER codes, with the entry into force of the
MAM/304/2002 order, and correspond to the new European Waste List. These codes
are used to identify each type of waste using six digits.
Source: Generalitat de Catalunya.
 Inert residue
The inert residues are those that, once deposited in a landfill, do not undergo
significant physical, chemical or biological changes and that, and which meet the
leaching criteria determined by the regulation.
In the works are classified in:
Ceramics
Concrete
Stone
Other
Source: Universitat de Barcelona.
 Special residue:
Special residues are those who need special treatment and storage for their danger to
people. They are included in the scope of Directive 91/689/CEE (DOCE of 31th
December, 1991).
Source: Universitat de Barcelona.
Within the category of special residues, can be classified into four groups:
Type I residues: Garbage, organic, paper… not contaminated.
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-

-

-

Type II residues: Because of their inert composition not require special
handling, but they can be risky for people with low defenses and can cause
disgust. They are neither polluting nor have biological or chemical risks, as:
gloves, masks, clothes…
Type III residues: They are special waste that requires preventive measures in
the collection, storage, transport, treatment and disposal, because they can
generate a risk for the work and public health.
Type IV residues: They are special residues not included in group III and the
cytotoxides, that means, compounds of residues of cytotoxic drugs and all the
material that has been in contact that present carcinogenic, mutagenic and
teratogenic properties.

Source: Universitat Pompeu Fabra.
 Biological residues:
There are two types:
 Not biohazardous: Very low capacity to introduce or produce an infection,
allergy or toxicity to living beings and pose no danger to the environment.
 Biohazardous: They have the capacity to produce an infection, an allergy or
toxicity to the living beings, or that are dangerous for the environment.
 Cytostatic residues:
They are remnants of antineoplastic drugs and any disposable material contaminated
with these drugs. These are hazardous waste specific to the health activity.
 Chemical residues:
They are residues contaminated with chemical nature products that give them
character of special industrial waste. These are not from health activity and comprise
very diverse materials, such as batteries, thermometers, solvents, etc.
Source: Universitat Pompeu Fabra i Universitat de Barcelona.
No special residue:
Generally they are all those residues that are not classified as inert or special.
In the works are classified in:
Metal
Plastic
Wood
Paper and paperboard
Drywall
…
Source: Universitat de Barcelona
 Circular economy:
Circular economy consists of:
Improve economic performance while reducing resource use.
Ensure security of supply of essential resources.
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-

Combating climate change and limiting the environment impacts of resource
use.

Aspects of the circular economy:
It is the intersection of environmental and economic aspects.
It proposes a new model of society that uses and optimizes the stocks and
flows of materials, energy and waste and its objective is the efficiency of the
use of resources.
Contributes to the security of supply and the reindustrialization of the territory,
due to scarcity and fluctuation of raw material costs.
The waste of one can be turned into the resource of another. Design the
product to be deconstructed.
Operation of the circular economy / Principles:
Eco-conception: It considers the environmental impacts throughout the life cycle
of a product and integrates them from its conception.
Industrial and territorial ecology: Establishing a model of industrial organization
in the same territory characterized by optimized management of fewer stocks
and flows of materials, energy and services.
The economy of functionality: Privilege the use before the possession, the sale
of a service before a property.
The second use: Reintroduce in the economic circuit those products that no
longer correspond to the initial needs of consumers.
Reuse: Use certain residues or parts that can still function for the development
of new products.
Repair: Find a second way to the ramshackle products.
Recycling: Take advantage of the materials found in the waste.
Valorization: Use energy waste that cannot be recycled.
Benefits:
Decreased use of resources.
Reduce waste production.
Limiting energy consumption.
Reduced environment impact.
Source: Fundación para la economía circular.
 Controlled dump:
They are landfills with meticulous studies of environmental, economic and social impact
from the planning and election of the place to the surveillance and the study of the
place during the whole life of the landfill.
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Source: Institució educativa Manuela Beltrán.
 SIG (Integrated Management System):

Packing companies pay annually an economic amount, according to the weight
quantity of the containers placed on the national market or according to the number of
packaging units sold to the management company of the SIG. This founds finance the
selective collection, transport and selection of different materials.

Source: Agència de Residus de Catalunya.

 SDDR (System of depòsit, refund and return of reusable containers):
The packer establishes a system to recover physically the containers placed on the
market with their products. The packaging company charges a tax as a deposit to the
customer, which is returned when the packaging is returned once empty.
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Source: Agència de Residus de Catalunya.

Energy recovery:
With the heat produced in the process is generated steam, which is driven to a turbine
generates electricity (approximately 470 kWh per ton of waste). However, this process
also generates other wastes:
- Gases: As for example CO2, water, nitrogen and oxygen. The rest of the gases
(chlorine, hydrogen chloride, sulfur oxides and nitrogen) are removed by a gas cleaning
system.
- Slags: They represent between 20% and 25% of the residues by weight. They are
classified and valued as needed.
- Ashes and purification solids: They are special waste and must be deposited in a
controlled landfill.
The energy recovery reduces the volume of waste destined for landfill by 80-90%.
Source: Agència de Residus de Catalunya.
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PREFACE
The motivation to carry out the end-of-degree project in internship mode was the
interest to apply and expand the knowledge acquired during the DAC, Diploma of
expansion of Competences of environmental impact in the building and energetic
rehabilitation. My tutor from the end-of-degree project launched the proposal of this
practice and quickly showed my interest.
After making the first interview to know better about the work to be done, I was clear
that I was interested. They explained what work they were doing, and where they
wanted to come with my incorporation, which seemed tangible and helpful.
I think that circular economy is a fact close in time and I was very interested in being
able to understand from within a company how it works. In addition, the fact that it is a
university still has more motivation, because I can see the waste management that I
have been part of over the last few years as a student, from another perspective. So, in
addition, I can give my point of view on the proposals of action and the feedback that
the students require.
Pompeu Fabra University is a very large entity, but I have been within the Patrimonial
Management Service, more specifically in the Management of the Environment and
mobility, working every day with Martí Boleda Torrent, my supervisor.
With the memory of this final work of degree, it is tried to transmit the knowledge
acquired during these five months, both practical and theoretical. From the first contact
with the company, the meetings I attended, the projects we worked on and the
conclusions we were able to reach.

74

Treball final de grau
Pràcticum a la UPF. Procediment per a la gestió sostenible dels residus diaris de la UPF

INTRODUCTION
This document has the purpose of transmitting my experience carrying out the end-ofdegree project in internship modality in the Universitat Pompeu Fabra, where I have
been able to experiment in which the labor world consists for a technician in
architecture specialized in the environment.
The possibility of practicing after completing the degree allows you to enter the work
world little by little. It is a great opportunity to begin to see how to apply the knowledge
acquired in the last four years, and more along with a technician with more than 10
years of experience.
The regulations regarding the environment are changing; we are trying to promote the
circular economy with initiatives such as the Catalonia 2020 strategy, and I believe that
the opportunity to be part of the implementation of the circular economy in the UPF is
very advantageous for an immediate future. I believe that the transition to the working
world is a much more comfortable and safe process if you do it through company
practices, so I consider it has been a good opportunity.
However, even if the regulations are ready to demand changes, society is not.
Businesses are far from implementing the circular economy, and citizens are far from
understanding the importance of their role and the impact they have on waste.
The population's awareness of waste management is scarce, but its footprint is very
large.
So far it has been tried to implement the 3R’s law; reduce waste whenever possible,
reuse as a second option or recycle as the last option. However, it seems that progress
is not favoring waste reduction, because in recent years new customs have been
adopted that favors the appearance of waste.
An example would be the use of silver paper in schools, which in recent years has
been increasing and is a residue very easy to reduce.31
The reuse of waste is an issue that has not been raised until recently, and there is still
a long way to go. For example; has been favored the reuse of paper on both sides in
libraries, but instead many single-use containers are used.
The third "R" is the recycling of waste, which although it was increasing significantly in
recent years32, especially in the municipalities or has been implemented door-to-door
collection, since 2011 declined again. The year 2015 in Catalonia was recycled 38.93%
of the waste selectively.33

31

Source: Àrea metropolitana de Barcelona and Agència de Residus de Catalunya.
Source: Agència de Residus de Catalunya.
33 Souce: Agència de Residus de Catalunya
32
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GOALS
The main goal of this internship was to have the opportunity to enter the world of work
for five months and to see how the acquired knowledge is applied not only during the
whole career, but more specifically the DAC, Certificate of competence extension.
I have always believed that the best way to learn is by practicing what is learned in
class, and that is why I have believed that the best way was by doing business
practices. In this way he could attend business meetings, learn to negotiate interests
and manage UPF data.
I also wanted to learn how to write official documents, both technical and
administrative, managing activities at the university to promote the interests of the
department. Look for solutions so that students, teachers and employees of the
University administration can accept and carry them out.
In addition, it also aimed to learn how to manage and manage information with public
and private entities in order to improve the UPF system and to plan activities related to
the environment, more specifically waste management.
However, the main objective has always been to learn to make the knowledge and the
main objectives practical when thinking about solutions. It was a challenge to change
the way workers and users of the University were doing in order to improve waste
management. As well as finding viable alternative management taking into account that
according to it cannot be modified due to the contracts that are signed with the
companies that manage the waste currently.
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PROJECT MEMORY
3.1 UPF, THE ENTITY
3.1.1 Description of the entity
-

Universitat Pompeu Fabra is a public university created in
1990, specialized in three areas of knowledge; the social
sciences and the humanities, health and life sciences, and
information and communication sciences and technologies.
The dimensional data of the UPF per course 2015-2016 are as
follows:34

Figure 1: UPF’s
trademrk.
Source: UPF







Grade: 9,943 students.
Master's degree: 1,113 students.
Doctorate: 1,139 students.
Master's own degree: 1,443 students.
Full-time equivalent teaching and research staff: 592 (permanent teaching staff:
308).
 Personnel of administration and services: 678.
 Budget 2016: 133 M €.
The UPF has three campuses, in addition to the Balmes building, the Born building and
the Merced building, where I have been:






34

Ciutadella Campus: Studies of social sciences and humanities are given. It is
made up of different buildings; Water deposit, Llull annex, Ramón Turró
building, Jaume I building, Mercè Rodoreda building and Roger de Llúria
building.
Poblenou Campus: Communication and information technology studies are
taught. It is made up of different buildings too; La Fàbrica building, La Nau
building, Roc Boronat building, Workshops area and Tangier building.
Campus del Mar: The studies of health sciences and life are given. It is made
up of different buildings; Doctor Aiguader building and PRBB building.

Data extracted from the official website: www.upf.edu
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Figure 2: Location map of UPF campus and buildings.

3.1.2 Structure of the entity
The manager of Pompeu Fabra University is Jaume Badia Pujol, and the administrative
structure of the University is shown in the following table35; I have realized my practices
within the Service of Patrimonial Management and Recruitment - Unique places Environment and security.

35

Data extracted from the official website: www.upf.edu
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Figure 3: Conceptual map of the UPF organization.
Source: UPF.

The head of property management and contracting is Antoni González Cubo, and the
person in charge of Environment and Security is Martí Boleda, with whom I have
carried out my practices. The technician responsible for Environment and Security has
the task of managing mobility, water, energy and waste, as well as its dissemination. In
addition, it also covers safety-related issues, such as fire drill management. Being such
broad topics, you should always team up with those in charge of other areas, such as
the person in charge of the Technical Unit for Works and Maintenance or with the
Graphic Service
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2 METHODOLOGY OF INTERNSHIP
I started the internship on September 15, 2016 and I will finish them on January 31,
2017, thus being 4 and half months of internship. The working hours have been from
9:00 a.m. to 3:00 p.m. from Monday to Friday. Of these hours, most have been in the
office, although the one we have often gone to visit the campuses or even have done
work from home.

3.2.1 UPF context
My contact with the UPF was through the Montserrat Bosch, professor of two subjects
of the DAC of environmental impact and energy rehabilitation, Building and
environment and Diagnosis and energy rehabilitation of buildings, in addition to
Construction V.
The first contact was an interview with Martí Boleda, who would be my tutor at UPF
and Antonio González Cubo, who is the head of the Patrimonial Management Service,
where he talked about improvement objectives and what my role would be.

3.2.2 Workspaces
My work has been done mainly in the Martí Boleda’s office, in the Mercè building of the
UPF, however I have also done work from home and I have done field work.

Figure 4: Picture at Martí Boleda’s office.
Source: Made by myself.

Campus visits have been fundamental and very productive tasks, since the theoretical
management of waste and practice in each of the campuses is far away. In addition, in
order to train us to improve the management of the UPF, we have attended various
workshops, courses and talks that I will detail later.
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3.2.3 Work tools
In order to work in the office and use the computers and printers of the University, the
UPF was created me an identification number with a password to access the
computers and have the possibility to print the documents that we needed. Besides, I
also had a landline phone at my disposal.
In order to work together and see the progress we were making, we worked through
Google Drive, which is a tool that allows you to share documents and work at the same
time in the same document, as well as see the latest changes made. This tool has
allowed us to exchange interesting documents, images made in visits and workshops,
and so on.

3.2.4 Work methodology
During my stay at the Pompeu Fabra University, we have done office work, meetings,
visits and workshops and trainings.

3.2.4.1 Summary of work to do
The script of the work to be done during the internship at the UPF is as follows:
1.- Characterization of waste:
Know what waste we have in the UPF, what quantity, what management is currently
being done and how much is purchased.
So, the first task to be carried out in the company was to get in touch with waste
managers in each campus to learn firsthand about the management that UPF is
currently doing. In addition, once the management was known, we made the task of
quantifying all the waste generated by looking at documents of the companies that
manage them.
Once we had qualified and quantified the waste, we had to report what other entities
similar to ours do to find effective and viable alternatives for the UPF.
2.- Lines of knowledge of other institutions:
In order to improve our management, we must first know what is being done around us.
So, we can see with perspective the different options we have and if we can find some
better. In addition, we have the opportunity to know at least as far as we can go.
Once we have the knowledge acquired, we can move on to the next step, and try to
improve our institution
3.- Plan of action of the UPF:
The third section consists of drafting an action plan to improve the current management
of Universitat Pompeu Fabra..
However, in addition to this plan, awareness and outreach activities have been carried
out to improve recycling during the 4 1/2 months of practice. For example, during the
Week of Waste Prevention, from November 19, 2016 to November 27, 2016, we
organized a series of exhibitions and workshops to raise awareness among both
students and teachers of the importance of our actions.
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In addition, we created a poster, along with Miriam Vázquez, a student in
communication internship, and with Albert Parés, of the Communication and
Institutional Projection Unit, Graphic Services, to make the Campus users aware of the
UPF's impact In terms of waste and what we could do to improve it.
In addition to the above, we also modify the documents of good practices for both
teachers and students to make them more colorful and more useful and thus improve
the practices of collectives.

3.2.4.2 Meetings and visits
In this section are mentioned the different meetings and views that have been carried
out during the four and a half months of the practices.
 September 9, 2016
It was the first contact with Martí Boleda and Antonio González Cubo. This meeting
decided the schedule that would do, detailed the work to be done and signed the
papers of the practice agreement.
 September 29, 2016
There was a meeting in the Campus of Ciutadella with the Maintenance staff to explain
the objectives of the project that we carried out to get their collaboration. Their point of
view is very important to know the feasibility of our proposals and get their collaboration
to carry them out. Later, more personal meetings will be held to deepen the
responsibility of each one.
In addition, this visit was useful to me to know the campus and to see its facilities.
 October 7, 2016
There was a meeting with Rafael Amo, head of the Supplies, Equipment and General
Services Section, to begin to complete the list of waste generated by the UPF. The
objective of the meeting is to know if our previous classification is correct and to make
a compilation of all the possible data of the last five years.
 October 27, 2016
There was a meeting with Ignasi Puig Ventosa, an industrial engineer from the UPC,
Doctor of Environmental Sciences from the UAB and founder of ENT. ENT is a socioeconomic initiative that is carried out through two organizations; A consultancy (ENT,
environment and management) and a foundation (ENT Foundation) and carry projects
mainly linked to the development and implementation of public policies.
The purpose of this meeting was to exchange knowledge with Ignasi, to give us ideas
to implement in the University and give us his point of view of the ones we had in mind.
 October 25, 2016
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There was a meeting with Jose Antonio Asensio Bosquet responsible for maintenance
in the Campus of Poblenou to know its waste management. In addition, he showed us
the waste storage areas as well as the spaces of maintenance personnel.
 November 2, 2016
There was a meeting with Miriam Vázquez, student of communication practices at the
UPF. The objective of this meeting was to organize the Waste Prevention Week. In
addition, we also talked about the poster that we did together with the data obtained
from previous meetings and proposals for good practices for students and teachers.
 December 2, 2016
There was a meeting with Antonio González Cubo and Ana María Hernández Salado
to decide how to quantify maintenance waste. When they do not have exact surfaces, a
criterion will be determined to quantify these residues. The table of the works carried
out in the years 2014 and 2015 has been presented and proposals for action have
been made.
 January 18, 2017
There was a meeting with Martí Boleda, Miriam Vázquez and Albert Parés to finish
making the virgin paper versus recycled paper poster and the energy and material flow
of plastic.

3.2.4.3 Training events
 November 7 to 25, 2016
Disruptive innovation festival. It's an open, online event that invites people to explore
the question: The economy is changing, what do I have to know, experiment and do?
36
One of the issues addressed is the circular economy, and gives a global vision, as it
is a global event
 November 21 to 27, 2016
Exhibition "As clear as water", on the Campus de la Ciutadella: We have easily within
reach the water to drink: we open the tap and it leaves drinking and of good quality.
The exhibition shows how, in comparison to bottled water, the tap water is much more
economical and ecological37

36
37

Data extracted from the official website: www.thinkdif.co/about
Data extracted from the official website: www.upf.edu/upfsostenible
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Figure 5: Photography of the exhibition "As clear as water" at Campus de la Ciutadella.
Source: Made by myself.

Exhibition "Turn around, from waste to resource", at Poblenou Campus: What can we
do with the waste we generate? This exhibition shows us five illustrated elements of
the process of transformation of the five selective collection fractions - paper and
cardboard, packaging, organic fraction, glass and fraction remainder - plus an element
with an interactive game that also speaks of proposals of attitudes that encourage
prevention38

Figure 6: Photography of the exhibition "Turn around, from waste to resource” at Campus del
Poblenou.
Source: Made by myself.

38

Data extracted from the official website: www.upf.edu/upfsostenible
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Exhibition "reuse: and you?" At the Campus del Mar: Exhibition for awareness about
waste generation and CO2 and energy saving. Calculate the emissions you can
avoid!39

Figure 7: Informative poster of the exhibition "I REUSE: you?"
Source: Aeress (Spanish Association of Recuperators of Social and Solidarity Economy).

 November 22, 2016 at 10:00h at the Campus del Poblenou
Workshop "How waste management in the Barcelona Metropolitan Area.” In this
workshop, we will learn how the Metropolitan Area of Barcelona manages waste,
looking for synergies and similarities with our organization and the way to move
towards a circular economy.40
 November 23, 2016 at 10:00h at the Campus de la Ciutadella.
Workshop "is a bluf the circular economy?" by the AMB. This workshop aims to delve
into the complexity of the life cycle of everyday materials and the management that can
be done to incorporate them into the productive circuit, once used. We want to reflect
on the viability of the concept of circular economy, based on the model of
environmental policy and municipal waste management in the Metropolitan Area of
Barcelona.41

39

Data extracted from the official website: www.upf.edu/upfsostenible
Data extracted from the official website:: www.upf.edu/upfsostenible
41 Data extracted from the official website:: www.upf.edu/upfsostenible
40
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3.2.4.4 Other tasks
 November, from 19 to 27, 2016
European Week of Waste Prevention. Together with Miriam Vázquez and Martí
Boleda, a series of exhibitions, workshops and divulgations were organized on the
sustainable UPF website.42
Exhibition of the poster about consumption and waste in the UPF: Do you want to know
the waste produced by the University during the last years? From “UPF Sostenible” we
have prepared some informative posters that we will distribute by all the campuses.
Take a look!43 It was performed by Miriam Vázquez, Albert Parés and me.
 From November 24, 2016
Poster "Where is the paper we recycled?": This is a poster explaining the procedure for
recycling paper and comparing the environmental impact of white paper and recycled
paper.44
 A partir del 2 de desembre de 2016
Poster "Where is the plastic we recycled?": This is a poster explaining the procedure
for recycling plastic.45

3.2.5 Main project
3.2.5.1 Introduction
This section presents some of the work done during these months of practice, both the
previous knowledge tasks and the final results acquired. Reference has been made to
the normative framework, as well as experiences of other similar entities in the UPF to
better understand the rest of the content.

3.2.5.1.1 Regulatory framework
The knowledge of the normative framework is important, since it allows knowing the
need to act and the marked objectives.
 European legislation
- Directive 2013/56/UE on waste batteries and accumulators.

See 2nd appendix: Website “UPF sostenible”
Data extracted from the official website: www.upf.edu/upfsostenible. See poster at first
appendix.
44 See poster at 3rd appendix.
45 See poster at 4th appendix.
42
43
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- Directive 2011/92/UE, on the assessment of the impact of certain public and private
projects on the environment.
- Directive 2008/98/CE, on waste.
- Directive 2004/12/CE, on packaging waste.
- Directive 75/439/CEE, on management of waste oils.
- Directive 75/442/CEE, about waste, modified by 1991/156/CEE Directive.
 State regulations
- 21/2013 Law, relating to environmental assessment.
- 5/2013 Law, concerning contaminated waste and soils.
- 2/2011 Law, sustainable economy.
- 9/2006 Law, concerning the effects of certain plans and programs on the
environment.
- RD 710/2015, relating to batteries and accumulators and waste.
- RD 110/2015, Relating to electrical and electronic equipment waste.
- RD 717/2010, concerning dangerous substances.
- RD 105/2008, concerning the management of construction and demolition waste.
 Catalan regulations
- 2/2014 Law, concerning fiscal, administrative, financial and public sector measures.
- 6/2009 Law, concerning the environmental assessment of plans and programs.
- 197/2016 Decree, relating to the prior communication on waste and the general
registers of persons producing or managing waste.
- 98/2015 Decree, relating to the prevention and management of waste.
- 161/2010 Decree, relating to construction and demolition waste.
- New directive 2008/103/CE, of November 19, 2008, that modifies the 2006/66/CE
directive and dDefines the next hierarchy, where waste prevention is the highest
priority.

Figure 8: Pyramid priorities of Directive 2008/103 / EC.
Source: Own based on information Directive 2008/103 / EC.
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3.2.5.1.2 Background
A search for information on the actions of other similar entities in the UPF has been
carried out. This gives us options of future applications and allows us to know how far
we can go. Some entities that we have done research are the following:
 Universitat Politècnica de Catalunya
The UPC has a strategy called a recirculated UPC. In order to achieve the mission,
three lines are established that guide the progressive development of the recirculated
UPC Strategy, with a global perspective of resource and waste management.
1. Responsible use and purchase. Systematically apply general guidelines for
responsible use and purchase of products and services.
2. Promoting reuse. Systematize the internal and external reuse of products.
3. Improvement of selective collection and composting. Optimize the selective
collection of waste and implement the collection and composting of organic
matter on campus or in its environment.
 Universitat Autònoma de Barcelona
The UAB follows the concept of the 3R (reduce, reuse and recycle) and mentions five
key points to prevent the generation of waste in laboratories, since being hazardous
waste, prevention is the best action.
Key points for the prevention and minimization of laboratory waste at the UAB:
 Reduction of pollution at source
 Replacement of products with less hazardous ones
 Reducing the scale of practice
 Improved operations
 Efficient purchasing and storage
 Universidad de Alcalá de Henares
The UAH considers five points of action to improve its ecological footprint and minimize
environmental impacts.
 Strategic lines of action (PCA – Environmental Quality Program)
 Management of physical resources and activities with environmental impact
 Minimization and recycling waste.
 Energy efficiency, saving and water recovery
 Cafes and cafeterias services
 Operation of laboratorios
 Projects from different universities to implement the circular economy



Reusable glass  Cofee machines with no glass option.
Car sharing  Campaigns and organization to avoid indiscriminate use of own
vehicle.
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Gotimplora (UAB) Eliminate the purchase of drinks and thus the waste
generated.
Bicycle storage (UdG)  Old vehicles are set up for the use of the university
population and thus reduce the use of the car.
Reuse of coffee grounds as a fertilizer.
Computer repair (UPC)  Pick up old computers to tune them up and give
them to social entities.

3.2.5.2 Characterization of UPF waste
This section presents the waste classification of the University as well as the quantity of
these in the last 5 years, although some waste has no data. In addition, it presents the
flow of materials and energy of each waste to know its life cycle.

3.2.5.2.1 Operating waste
The operating wastes are generated by the campus every day and have no risk. It
should be noted that the cafeteria is an external sector of the University and it manages
its own waste.

REST FRACTION
Management
department
Equipment

Units (Tons)
2011
2012
63
55,36

2013
47,32

2014
41,18

2015
48,24

Management that is currently
carried out
In
Ciutadella
there
is
a
compactor. The company in
charge is CLECE.

Observations
Data refer only to the Campus de la Ciutadella.
Chart 3.1: Characterization of rest fraction waste.
Source: Made by myself.
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Figure 3.9: Flow diagram of materials and energy of the rest fraction.
Source: Made by myself.
ORGANIC MATERIAL
Management
department
Equipment

Units (Tons)
2011
2012
19
17,14

2013
9,59

2014
25,99

2015
19,80

Management that is currently
carried out
In Ciutadella there is a daily
collection in a container, by
Urbaser S.A. In the rest of
Campus is municipal collection.

Observations
Data refer only to the Campus de la Ciutadella.
Chart 3.2: Characterization of organic material waste.
Source: Made by myself.

Figure 3.10: Flow diagram of materials and energy of the organic material.
Source: Made by myself.
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PLASTICS
Management
department
Equipment

Units
2011
2012
Sense dades

2013

2014

2015

Management that is currently
carried out
Municipal collection is done in all
the Campus.

Observations
Chart 3.3: Characterization of plastic waste.
Source: Made by myself.

Figure 3.11: Flow diagram of materials and energy of plastic waste.
Source: Made by myself.

Management
department
Equipment

Units (Tons)
2011
2012
61
44,5

PAPER AND PAPERBOARD
Management that is currently
carried out
2013
2014
2015
34,82
42,52
42,33
All the paper and cardboard is
taken to the compactor of the
Campus de la Ciutadella. The
company that is in charge is
Urbaser S.A.

Observations
Chart 3.4: Characterization of paper and paperboard waste.
Source: Made by myself.
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CONCLUSIONS
The UPF is a relatively new entity, and therefore has a long way to go. However, this
also allows you to take a global view of what other entities do and introduce those
concepts and actions that are considered favorable. One example is sustainability and
environmental impact, which has been identified as having to be improved.
So, my role within this entity has been to know the waste generated, to see what
happens with these residues once they leave the entity and what their environmental
impact. In addition, I have realized a job of finding information on different actions of
other entities in order to deepen the knowledge of waste management and achieve
more criteria to finally propose improvements to move towards the circular economy.
To get the data of the different waste I have had to attend several meetings with the
different departments and that has allowed me to learn about teamwork as well as
make use of the knowledge acquired during the degree.
In addition, I have learned to adapt to the work methodology of the people who have
accompanied me, using other programs that I had not previously used.
Thanks to these practices carried out at the UPF, I have been able to acquire a great
deal of knowledge, either conceptually, through research work and meetings, exchange
of knowledge, as instrumental and professional when entering an office.
I have had the opportunity to increase my knowledge towards a subject that had been
unknown to me until the end of the grade, and that I consider important and necessary
to advance in the next years. Although we are often not aware, we have a great impact
on the environment, and this also means that we have many tools in our hands to
improve it. Thanks to the practices carried out, I now have a more global and more
practical vision of these tools that we have at hand, and how to use them.
I am satisfied with my progress with Martí, and have been able to share my practices
with Miriam Vázquez, a student of communication and politics, who has taught me how
to transmit knowledge, organizing joint awareness campaigns and dissemination
posters.
Being in the department of sustainability and environment of the UPF has helped me to
become more aware, if possible, of our impact and the range of possibilities we have to
improve our surroundings, which I believe is a knowledge that we should all have in
mind.
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