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RESUM
Avui en dia, la emissió de gasos d’efecte hivernacle és un dels principals factors que
contribueixen en l’acceleració del canvi climàtic i l’agreujament de l’efecte hivernacle
en el nostre planeta.
La mesura de la petjada de carboni és una eina per a avaluar quin és l’impacte
ambiental causat per les emissions de gasos d’efecte hivernacle provocades per
una organització. Així doncs, la utilització d’aquesta eina per a la determinació de la
petjada de carboni del campus universitari de les Illes Balears permetrà conèixer
quines són les fonts d’emissió de gasos d’efecte hivernacle principals del campus de
la UIB i la quantitat de gasos que provoquen.
Aquest treball pretén informar de quina és la petjada carboni del campus de la UIB i
quines activitats contribueixen en major proporció a aquest valor, sent aquest el
primer pas per a posteriors estratègies de reducció.

ABSTRACT
Nowadays, the emission of greenhouse gases is one of the main factors that are
contributing to accelerate the climate change and aggravate the greenhouse effect
on our planet.
Carbon footprint measurement is a tool to assess the environmental impact of
greenhouse gases emissions from an organization. Therefore, the use of this tool to
determine the carbon footprint of the Balearic Islands’ University’s campus will allow
us to know the main sources of greenhouse gas emission of the UIB campus and the
amount gases they cause.
This paper aims to inform about the carbon footprint of the UIB campus and what
activities contribute in greater proportion to this value, which is the first steep for
subsequent reduction strategies.
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1.- INTRODUCCIÓ
Un dels problemes mediambientals més importants que afronta la societat actual és
el canvi climàtic provocat per l’escalfament global. Si bé aquest fenomen es pot
produir de forma natural, hi ha hagut una gran intensificació i acceleració d'aquest
procés en el darrer segle a causa de l'augment de la concentració de gasos d'efecte
hivernacle a l'atmosfera. El principal causant d'aquesta situació ha estat l'activitat
humana, provocant un augment de la temperatura mitjana del planeta d'1º C des de
1900, i es preveu que hagi augmentat d'1,5 a 6º C el 2100. (Herman et al., 2015).
Entre aquestes activitats destaquen el gran consum de combustibles fòssils per a la
producció d'electricitat i calor, la indústria, el transport, la producció de recursos i la
gestió de residus, accentuant-se degut al creixement demogràfic i econòmic. Aquest
fet provoca un augment en la temperatura tant de l'aire com de l'oceà i la fusió de
zones gelades del planeta, causant un augment del nivell del mar. (IPCC, 2015).

Els gasos d'efecte hivernacle estan presents de forma natural en l'atmosfera
terrestre fent possible la vida al planeta gràcies a la retenció de l'energia remesa per
la Terra que produeixen aquests gasos, l'anomenat efecte hivernacle. (Espíndola i
Valderrama, 2012). En el protocol de Kyoto s'identifiquen sis gasos els quals fan que
sigui possible aquest efecte. El principal gas d'efecte hivernacle, i el que es troba en
major proporció, és el diòxid de carboni (CO2), els altres gasos que es troben en
concentracions menors són el metà (CH4), l'òxid nitrós (N2O), els hidrofluorocarburs
(HFC), l'hexafluorur de sofre (SF6) i els perfluorocarburs (PFC). (Rodríquez i Garza,
1999). L'augment considerable de la concentració d'aquests gasos a l'atmosfera ha
provocat una absorció més exagerada de la radiació emesa per la superfície de la
Terra i, per conseqüència, un augment de la temperatura mitjana del planeta, sent
una amenaça pel desenvolupament sostenible en el segle XXI. (WRI, 2005). En el
cas del CO2, ha augmentat un 30% la seva concentració atmosfèrica des de la
revolució industrial, la concentració de CO2 preindustrial era de 280 ppm (parts per
milió), actualment ja s'han superat les 400 ppm i segueix augmentant, això posa de
manifest la gran responsabilitat que té l'ésser humà en relació al canvi climàtic i que
les mesures utilitzades per mantenir constants aquests valors no són suficients.
(Bala, 2013).

La conscienciació per part de la societat de la gravetat del problema i les
conseqüències immediates provocades per aquest ha provocat un augment en les
investigacions i estudis sobre el fenomen de l'efecte hivernacle i els gasos que el
provoquen. Han incrementat les mesures preses per part d'organitzacions i
institucions per conèixer quin és el comportament dels gasos d'efecte hivernacle,
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quina quantitat d'aquests gasos produeixen les activitats dutes a terme per ells i, per
conseqüència, com poden disminuir aquest valor. (Schneider i Samaniego, 2009).

La petjada de carboni és un concepte que forma part de la petjada ecològica, però
és utilitzat de forma independent per mesurar la quantitat de gasos d'efecte
hivernacle que han estat alliberats a l'atmosfera degut als processos i activitats
causats pels éssers humans. D'aquesta forma es pot calcular quin és l'impacte total
d'una organització determinada en quant a l'emissió de gasos d'efecte hivernacle a
l'atmosfera en un període de temps determinat, i una comparació amb estudis
anteriors i/o posteriors per observar la seva tendència. (Toro, et al., 2015)
Per calcular la petjada de carboni es tenen en compte tant les emissions de CO 2
emeses directament dins de l'àrea corresponent a l'estudi, provocades pel consum
de gas i de gasoil; com les emissions de CO2 emeses fora dels límits de
l'organització estudiada però causades per les seves activitats, com ara el consum
elèctric, d'aigua i el transport.

Una de les eines per calcular la petjada de carboni d'una organització, com ara la
universitat, és protocol estàndard corporatiu de comptabilitat i report (ECCR, 2005)
de gasos d'efecte hivernacle.
Amb l'objectiu d'oferir una millor interpretació dels resultats, el protocol divideix les
emissions de gasos d'efecte hivernacle en tres abasts.
 L'abast 1 engloba totes les emissions directes produïdes per l'organització
estudiada. Entenem com a emissions directes les emissions provocades per
fonts que són propietat de l'organització com ara la combustió a les calderes.
 L'abast 2 engloba les emissions indirectes de gasos d'efecte hivernacle
associades a l'electricitat adquirida. L'electricitat adquirida fa referència
l'electricitat comprada la qual la seva generació ha provocat l'emissió de
gasos d'efecte hivernacle a la central elèctrica on és generada.
 L'abast 3 fa referència a altres emissions indirectes, es a dir, emissions que
succeeixen fora dels límits de l'organització però que la seva producció es
provocada per activitats relacionades amb l'organització. Cal dir que aquest
tercer abast és opcional, però la seva inclusió millora la precisió de l'estudi.
Per a la inclusió de les fonts dins aquest abast est té amb compte la quantitat
de gasos emesos per aquesta font i si és significatiu en el resultat de l'estudi,
si es disposen de les dades necessàries per a la seva determinació, i la seva
rellevància.
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Amb aquestes emissions de carboni es pot esbrinar quina és l’àrea del territori
ecològicament productiva necessària per a produir els recursos utilitzats i assimilar
els residus produïts per una població determinada, el que s’anomena petjada
ecològica. (Rees i Wackernagel, 1996). La petjada ecològica avalua quina és la
superfície necessària per a poder assimilar l’impacte provocat per una organització,
representat en hectàrees/persona/any.
Amb aquests mètodes d’avaluació es pot valorar l’estat actual de l’organització
estudiada en comparació amb altres organitzacions pròximes, i dur a terme un
seguiment anual per analitzar la tendència que segueix la organització, quines
mesures s’haurien de prendre per reduir-ne les emissions i veure l’efectivitat
d’aquestes mesures amb el pas del temps.

2.- OBJECTIUS
La realització d’aquest treball pretén assolir següents els objectius generals:
 Determinar quina és la petjada de carboni corresponent al campus universitari
de la Universitat de les Illes Balears durant l’any 2016 mitjançant el protocol
estàndard corporatiu de comptabilitat i report. D’aquesta manera s’obtindrà la
quantitat total de CO2 emès a l’atmosfera en el 2016.

 Calcular la petjada ecològica corresponent a l’àrea de territori necessària per
a poder assimilar les emissions provocades per les diferents activitats de la
Universitat de les Illes Balears.

Al seu torn també es pretén treballar els següents objectius específics.
 Comparar els resultats obtinguts amb altres estudis realitzats a diferents
universitats, degut a l’absència d’estudis anteriors d’aquest tipus a la UIB.

 Proposar diverses mesures per a la reducció d’aquestes emissions un cop es
tingui l’estudi realitzat.
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3.- METODOLOGIA
Per a determinar la petjada de carboni de la Universitat de les Illes Balears es
seguirà el protocol estàndard corporatiu de comptabilitat i report (ECCR, 2005) de
gasos d'efecte hivernacle.

3.1.- ORGANITZACIÓ ESTUDIADA
La Universitat de les Illes Balears va ser fundada el 1978. El 1983 va començar la
construcció del campus universitari actual. Es tracta d'un campus rural ubicat a les
afores de Palma, concretament a la vora de la carretera de Valldemossa entre les
possessions de Cas Jai i Son Lledó.
Actualment, la Universitat consta de 9 facultats i 1 escola, 4 centres adscrits. També
consta de 149 equips d'investigació distribuïts en 23 grups de recerca segons àrea
ANEP, i col·labora en 7 instituts d'investigació. A més, la Universitat té 12 Càtedres.
En quant a la formació, la universitat ofereix 23 titulacions de grau, 36 màsters i 24
programes de postgrau.
La població universitària de la UIB a l'any 2016 consta de 14.496 estudiants i de
2.153 treballadors dels quals són: 1.346 professors, 556 membres del personal
d'administració i serveis (PAS) i 251 contractats com a investigadors i personal
tècnic. Per tant, la població universitària total de la UIB és de 16.649 persones.

3.2.- LÍMITS ORGANITZATIUS I OPERACIONALS
Definim com a límits organitzatius temporals de l'estudi tot l'any 2016, i com a límits
organitzatius espacials s'intentarà cobrir tot el campus universitari de la UIB, incloent
tots els edificis que formen part d'ell. Al següent mapa es poden observar tots els
edificis del campus de la UIB inclosos dins els límits organitzatius:
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1. Anselm Turmeda
2. CTI – Oficina Web
3. Guillem Colom
Casasnoves
4. Ramon Llull
5. Mateu Orfila i Rotger
6. Estació de Metro
7. Cas Jai
8. Serveis Cientificotècnics i
dels instituts universitaris
9. Serveis cientificotècnics i
dels instituts universitaris
10. Antoni Maria Alcover i
Sureda
11. Beatriu de Pinós
12. Llibreria Campus
13. Guillem Cifre de Colonya
14. Gaspar Melchor de
Jovellanos
15. Instal·lacions esportives
16. Residència d'estudiants
17. Arxiduc Lluís Salvador
18. Son Lledó
Figura 1: Mapa del campus de la UIB

La determinació dels límits operacionals es farà d'acord amb el protocol estàndard
corporatiu de comptabilitat i report (ECCR, 2005) de gasos d'efecte hivernacle.
S'identificaran les diferents emissions provocades per la Universitat i es classificaran
per abasts, intentant incloure el màxim de fonts possibles per així aconseguir unes
conclusions més exhaustives, però prioritzant les fonts més significatives.
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En la següent imatge es detallen quines emissions corresponen a cada un dels
abasts:
 Abast 1: Produïdes pel consum de gasoil i gas natural utilitzat dins el campus
de la UIB.

 Abast 2: Produïdes pel consum de l’nergia elèctrica contractada pel campus
de la UIB.

 Abast 3: Produïda per la mobilitat de la comunitat universitària, pel consum
d’aigua de xarxa i el consum de paper en el campus de la UIB.
Figura 2: Abasts els quals es classifiquen les emissions de CO2 produïdes al campus de la UIB.

3.2.- MÈTODE DE CÀLCUL
 Dades directes: gas natural, gasoil, electricitat, aigua i paper.
La metodologia general utilitzada per a calcular les emissions de gasos d’efecte
hivernacle produïdes a les diferents activitats analitzades consisteix en utilitzar
factors d’emissió corresponents a cada unitat del paràmetre de cada activitat.
Seguint aquest senzill factor de conversió es pot obtenir l’equivalència en kg de CO2
de qualsevol activitat, sempre i quan es tingui el factor d’emissió corresponent a
l’activitat determinada (Toro, 2016):

Figura 3: Fórmula utilitzada per a la determinació de la petjada de carboni per a les activitats amb dades directes.

Les dades de la major part de les activitats analitzades seran proporcionades pels
serveis de la UIB. Un cop es tinguin, es procedeix a la determinació dels kg de CO2
emesos per l’activitat en qüestió en el temps corresponent a l’estudi.

 Dades indirectes: mobilitat.
Quan a les dades corresponents a la mobilitat dels alumnes i treballadors de la UIB
no es tenen dades directes. Per aquest motiu es durà a terme un estudi estadístic a
través d’una enquesta presencial. L’objectiu d’aquesta enquesta és determinar
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estadísticament el nombre de persones que es mouen fins a la UIB en un determinat
medi de transport, saber quants dies fan la ruta i quina distància recorren cada dia.
En el cas de que es moguin amb transport privat també es preguntarà quantes
persones comparteixen el medi de transport. Les preguntes que es realitzaran a
l’enquesta seran les següents:

1. Per a desplaçar-se fins al campus de la UIB utilitza un mitjà de
transport privat o públic?
(En cas de que contesti privat):
2.

El seu vehicle es tracta d’un cotxe de gasolina, un cotxe dièsel o
d’una moto?

3.

Quin és el codi postal de la zona on comença la seva ruta?

4.

Quants de dies a la setmana realitza aquesta ruta?

5.

Quantes persones compartiu aquest mitjà?

(En cas de que contesti públic):
2.

Amb quin mitjà de transport públic realitza la ruta fins al
campus de la UIB?

3.

Des de quina parada comença la seva ruta?

4.

Quants de dies a la setmana realitza aquesta ruta?

Figura 4: Preguntes de l’enquesta realitzada a la comunitat de la UIB per a la determinació de les dades
corresponents a la mobilitat.

D’aquesta forma es sabrà quina quantitat de persones es mouen en cada medi de
transport, quina és la distància mitjana recorreguda de cada un dels diferents medis,
la mitjana de dies lectius en que es mouen fins la UIB i, en el cas del transport
privat, quina és la mitjana de persones que viatgen dins un mateix turisme.
Per a calcular les emissions generades a partir de la mobilitat utilitzarà el nombre de
quilòmetres realitzats en un any, es multiplicarà pel factor corresponent al transport
utilitzat i es dividirà entre el grau d’ocupació del vehicle, tal i com podem veure a la
fórmula següent (Toro, 2016):
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Figura 5: Fórmula utilitzada per a la determinació de la petjada de carboni de la mobilitat.

Un cop calculades les emissions totals de CO2 i de cadascuna de les diferents
activitats es procedirà a calcular el ràtio d’emissions de CO2 per persones
pertanyents a la comunitat universitària. D’aquesta manera es podrà realitzar una
comparació amb altres organitzacions universitàries que hagin dut a terme estudis
semblants.

 Petjada ecològica
Quan al càlcul del nombre d’hectàrees necessàries per a assolir les emissions de
CO2 produïdes durant el 2016 per l’activitat del campus de la UIB, és a dir, la
petjada ecològica, s’utilitzarà la següent equació (VCSUM, 2015):

Figura 6: Fórmula utilitzada per a determinar la petjada ecològica a partir de les emissions de carboni.

Posteriorment es redactaran una sèrie de recomanacions per tal de reduir la mida
d’aquesta petjada en els anys vinents que podrà ser comprovada la seva eficiència
en posteriors estudis.

4.- DADES I FACTORS D’EMISSIÓ
La major part de les dades recopilades han estat proporcionades pel Servei de
Patrimoni, Contractació i Infraestructura de la Universitat de les Illes Balears. La
resta de dades s’han aconseguint mitjançant enquestes presencials a l’alumnat i
treballadors de la UIB.
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4.1.- ABAST 1: EMISSIONS DIRECTES
Les emissions produïdes directament dins els límits del campus universitari de la
UIB provenen principalment del consum de gas natural i gasoil d’alguns dels seus
edificis, utilitzats per a la seva climatització. Si bé, la majoria de les instal·lacions de
la UIB utilitzen la font elèctrica per a la climatització, tres dels seus edificis, Guillem
Colom Casasnoves, Mateu Orfila i Rotger, i Ramon Llull, utilitzen gas natural o
gasoil per a dur a terme aqueta funció.

 Gas natural
El consum de gas natural de la UIB prové principalment de la climatització de l’edifici
Guillem Colom Casasnoves. El Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura
de la UIB ha proporcionat les dades corresponents al consum de gas natural durant
el 2016 tant en metres cúbics en condicions normals (Nm 3), quilowatts hora (kWh), i
gigajules (GJ):
Consum gas natural

Nm3

kWh

GJ

Edifici Guillem Colom

7911

101735,46

366,25

Taula 1: Consum de gas natural del campus de la UIB en Nm3 (metres cúbics en condicions normals), kWh i GJ.

Els factors d’emissió utilitzats per el gas natural provenen de l’informe de factors
d’emissió de contaminants emesos a l’atmosfera de la Direcció General d’Energia i
Canvi Climàtic del Govern de les Illes Balears (DGECC, 2016):
Factors d’emissió

Kg CO2/GJ

Kg NOx/GJ

Kg Partícules/GJ

Gas natural

56

0,038

0,0002

Taula 2: Factors d’emissió del gas natural de kgCO2/GJ, kgNOx/GJ i kg de partícules/GJ.

 Gasoil
El total del consum de gasoil de la UIB prové majoritàriament de la climatització dels
edificis Mateu Orfila i Rotger i Ramon Llull. Les dades corresponents al consum de
gasoil per part d’aquests dos edificis durant l’any 2016 ha estat proporcionada pel
Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura de la UIB:
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Consum gasoil

m3

kWh

GJ

Edifici Mateu Orfila

15000

154200

555,12

Edifici Ramon Llull

15001

154210

555,16

TOTAL

1.110,28

Taula 3: Consum de gasoil del campus de la UIB en m3, kWh i GJ durant l’any 2016.

Els factors d’emissió utilitzats per el gasoil provenen també de l’informe de factors
d’emissió de contaminants emesos a l’atmosfera de la Direcció General d’Energia i
Canvi Climàtic del Govern de les Illes Balears (DGECC, 2016):
Factors d’emissió

Kg CO2/GJ

Kg SO2/GJ

Kg NOx/GJ

Kg Partícules/GJ

Gasoil

73

0,0472

0,05

0,005

Taula 4: Factors d’emissió del gasoil de kgCO2/GJ, kgSO2/GJ, kgNOx/GJ i kg de partícules/GJ.

4.2.- ABAST 2: EMISSIONS INDIRECTES
 Electricitat
El consum d’electricitat de la UIB es deu principalment a l’enllumenat, a la
climatització dels altres edificis i a l’ús elèctric dels equipaments. El Servei de
Patrimoni, Contractació i Infraestructura de la UIB ha facilitat les dades
corresponents al consum elèctric general de tot el campus universitari corresponent
a cada un dels mesos de 2016:
Consum elèctric
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
(kWh)
Campus UIB
872.903
909.324 895.678
796.698
813.613
947.398
Consum elèctric Juliol
Agost
Setembre Octubre
Novembre Desembre
Campus UIB
1.021.777 770.765 971.342
912.873
884.460
860.657
Consum elèctric
TOTAL
Campus UIB
10.657.488
Taula 5: Consum elèctric del campus de la UIB en kWh durant l’any 2016.

Els factors d’emissió corresponents al consum elèctrics han estat proporcionats per
la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic del Govern de les Illes Balears.
(DGECC, 2016). Aquests factors es van actualitzant cada any, depenent de quina
proporció de l’electricitat s’ha generat a cada una de les diferents centrals
elèctriques de l’illa o de la península. Els factors d’emissió més actualitzats són els
següents:
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Factors d’emissió

Kg CO2/kWh

Kg SO2/kWh

Kg NOx/kWh

Kg Partícules/kWh

Energia elèctrica

0,758

0,0014436

0,0014436

0,0000603

Taula 6: Factors d’emissió del consum elèctric de kgCO2/kWh, kgSO2/kWh, kgNOx/kWh i kg de partícules/kWh.

4.3.- ABAST 3: ALTRES EMISSIONS INDIRECTES
 Mobilitat
Les dades de mobilitat dels alumes i treballadors de la UIB s’han obtingut mitjançant
una enquesta presencial realitzada durant l’abril de 2017 sobre els hàbits de
transport durant el curs 2016-17.
Sabent que el nombre d’alumnes i treballadors de la UIB és de 16.649, es varen
realitzar un total de 376 enquestes per a obtenir uns resultats amb un nivell de
confiança del 95%, una precisió desitjada del 5% i una prevalença esperada del
50%.
Amb les enquestes es va recopilar informació del medi de transport utilitzat per cada
participant, la zona des d’on començava la seva ruta al campus i el nombre de dies
a la setmana que feia aquesta ruta. A més, als usuaris de transport privat se’ls hi va
preguntar quin és el grau d’ocupació del seu vehicle. Els resultats de l’enquesta van
ser els següents:
Transport

Persones

Cotxe dièsel

4.323

Cotxe gasolina

5.198

Moto
Bus
Bus+Metro
Metro

515
2.161
412
3.036

Tren+Metro

926

Bicicleta

52
Taula 7 i Gràfic 1: Mobilitat dels alumnes i treballadors de la UIB durant el curs 2016-17.

Quan al transport amb cotxe o moto s’han obtingut els següents resultats, mitjançant
l’enquesta, tant la mitjana de quilòmetres diaris recorreguts, el nombre de dies per
setmana que realitzen la ruta, i el grau d’ocupació del vehicle en què viatgen:
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Tipus de vehicle

Km diaris/pers.

Dies setmana/pers.

Grau ocupació/pers.

Cotxe dièsel

49,0333

4,3929

1,6726

Cotxe gasolina

44,3901

4,3119

1,4554

Moto

25,02

4,75

1,1

Taula 8: Km diaris recorreguts per persona, dies que realitzen la ruta per persona i grau d’ocupació del vehicle per persona del
transport privat de la UIB durant el curs 2016-17.

La Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic ens ha proporcionat el consum mitjà
per quilòmetre que té cadascun dels diferents mitjans de transport. (DGECC, 2016).
Els factors d’emissió corresponents a cada quilogram de combustible consumit
s’han extret de l’informe dels factors d’emissió del Ministeri d’Agricultura i Pesca,
Alimentació i Medi Ambient del Govern d’Espanya (OECC, 2016) :
Tipus de vehicle

Consum mitjà (l/km)

KgCO2/l

Cotxe dièsel

0,0706

2,539

Cotxe gasolina

0,1029

2,196

Moto

0,0515

2,196

Taula 9: Consum mitjà en l/km i factors d’emissió dels vehicles privats en kgCO2/l.

Pel que fa al transport mitjançant bus urbà, l’Empresa Municipal de Transports de
Palma ens ha proporcionat les dades del nombre de viatgers per any i el nombre de
quilòmetres que es fan a la línia 19 (Universitat) del bus urbà de Palma durant el
darrer any (EMT, 2016):

Línia de bus

Viatgers per any

Km per any

19 – Universitat

904.318

327.998
Taula 10: Viatgers i km per any de la línia 19 del bus de Palma.

Amb referència al desplaçament mitjançant transport ferroviari, tren i metro, i bus
interurbà s’han obtingut els següents resultats. Quant al grau d’ocupació dels
vehicles ha estat proporcionat pels Serveis Ferroviaris de Mallorca (CTM, 2015):
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Transport ferroviari

Km diaris/pers.

Dies setmana/pers.

Metro

14,1119

4,4237

Tren + Metro

72,3667

4,3611

Bus + Metro

49,45

Grau ocupació/pers
53,0
26,4

4,125

16,4

53,0

Taula 11: Km diaris recorreguts per persona, dies que realitzen la ruta per persona i grau d’ocupació del vehicle per persona
del transport públic de la UIB durant el curs 2016-17.

A partir d’informació obtinguda a la Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC,
2017) i coneixent el grau d’ocupació dels seus trens s’ha elaborat un factor
d’emissió de quilograms de CO2 per quilòmetre recorregut per un ferrocarril
connectat a la xarxa elèctrica:
Factor d’emissió

Kg CO2/km

Ferrocarril elèctric

2,226

Taula 12: Factor d’emissió dels ferrocarrils elèctrics de kgCO2/km.

El consum mitjà per quilòmetre ha estat proporcionat per la Direcció General
d’Energia i Canvi Climàtic (DGECC, 2016) i el factor d’emissió per cada litre de
combustible dels busos ha estat extret del Ministeri d’Agricultura i Pesca,
Alimentació i Medi Ambient (OECC, 2016) :
Tipus de vehicle

Consum mitjà (l/km)

KgCO2/l

Bus dièsel

0,2824

2,539

Taula 13: Consum mitjà en l/km i factor d’emissió del bus dièsel de kgCO2/l.

 Aigua
El Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura de la UIB ens ha proporcionat
les dades en relació al consum d’aigua de xarxa del campus de la UIB de cada un
dels mesos de 2016:
Consum d’aigua
(m3)
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Campus UIB

893,996

905,867

919,814

Consum d’aigua Juliol

Agost

Campus UIB

951,147

946,423

928,192

933,947

941,041

Setembre Octubre

Novembre

Desembre

959,942

977,6

985,229

Consum d’aigua

TOTAL

Campus UIB

11.312,28

969,082

Taula 14: Consum d’aigua de xarxa del campus de la UIB en m3 de l’any 2016.
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El factor d’emissió corresponent a la producció de CO2 degut als processos de
captació, potabilització i distribució de l’aigua de xarxa consumida ha estat
proporcionat per l’Empresa municipal d’Aigües i Clavegueram de Palma (EMAYA):
Factor d’emissió

KgCO2/m3

Consum d’aigua de xarxa

0,395

Taula 15: Factor d’emissió de l’aigua de xarxa de kgCO2/m3.

 Paper
La quantitat de paper consumit per la universitat durant l’any 2016 ha estat
proporcionada pel Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura de la UIB,
paper utilitzat pels serveis de la UIB; i per Imprès ràpit, paper utilitzat a les
copisteries.. Sabent que cada full té una massa de 4,988 g, les dades obtingudes
són les següents:
Consum de paper

Fulls

Pes (Kg)

Serveis UIB

4.000.000

19.952,00

Copisteries UIB

3.754.100

18.725,45

Taula 16: Consum de paper del campus de la UIB en nombre de paquets i fulls i en kg de l’any 2016.

El factor d’emissió de CO2 per a la producció de paper procedeix del Ministeri
d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient del Govern d’Espanya (OECC,
2016):
Factor d’emissió

Kg CO2/kg paper

Paper de fibra verge

1,8

Taula 17: Factor d’emissió del paper de fibra verge de kgCO2/kg de paper.

4.4.- RESUM DE LA RECOPILACIÓ DE DADES
Les taules següents mostren de forma conjunta totes les dades anteriorment
exposades en mode de resum:
Font d’emissió
Consum de gas natural
Consum de gasoil
Consum d’electricitat

Dada 2016

Font

366,28 GJ

SPIC de la UIB

1.110,28 GJ

SPIC de la UIB

10.657.488,00 kWh
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SPIC de la UIB

Usuaris de cotxe
dièsel
Usuaris de cotxe
gasolina
Usuaris de moto
Mobilitat

Usuaris de bus

19.485.144,34 km/any/oc. Enquesta presencial
23.926.366,59 km/any/oc. Enquesta presencial
1.947.437,39 km/any/oc. Enquesta presencial
234.486,06 km/any/oc. Enquesta presencial

Usuaris de bus +
metro

29.822,94 km/any/oc. Enquesta presencial

Usuaris de metro

125.159,87 km/any/oc. Enquesta presencial

Usuaris de tren +
metro

192.991,41 km/any/oc. Enquesta presencial
11.312,28 m3

SPCI de la UIB

Serveis UIB

19.952,00 Kg

SPIC de la UIB

Copisteries UIB

18.725,45 Kg

Imprès ràpid

Consum d’aigua de xarxa
Consum de
paper

Taula 18: Resum de les dades recopilades de les diferents fonts d’emissió de l’any 2016 i la font que les va facilitar.

Font d’emissió

Factor d’emissió de CO2

Font

Consum de gas natural

56 kgCO2/GJ

DGECC

Consum de gasoil

73 kgCO2/GJ

DGECC

0,758 kgCO2/kWh

DGECC

Consum d’electricitat

Mobilitat

Cotxe dièsel

0,1793 kgCO2/km

Cotxe gasolina

0,2259 kgCO2/km

Moto

0,1131 kgCO2/km

Bus

0,717 kgCO2/km

Ferrocarril
elèctric

2,226 kgCO2/km

Consum d’aigua de xarxa

0,395 kgCO2/m3

Consum de paper

1,8 kgCO2/kg

Elaboració pròpia, DGECC i
MAPAMA
Elaboració pròpia, DGECC i
MAPAMA
Elaboració pròpia, DGECC i
MAPAMA
Elaboració pròpia, DGECC i
MAPAMA
Elaboració pròpia amb
informació de la Guia OCCC
EMAYA
MAPAMA

Taula 19: Resum dels factors d’emissió seleccionats i la font que els va facilitar.
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4.5.- PETJADA ECOLÒGICA
Per a calcular el valor de la petjada ecològica del campus universitari de la UIB es
necessita un factor de fixació mitjana de carboni, en el cas del campus de la UIB un
factor de fixació mitjana de carboni d’un terreny forestal, més concretament del bosc
mediterrani. El factors següents han estrat extrets del projecte europeu Gestion
durable des forêts: un reseau européen de zones pilotes pour le mise en oeuvre
opérationelle:
Factor de fixació

t C/ha/any

t CO2/ha/any

Terreny forestal

1,71

6,27

Taula 20: Factors de fixació mitjana de carboni del terreny forestal en tC/ha/any i tCO2/ha/any.

Per a obtenir un valor de la petjada ecològica amb hectàrees amb una capacitat de
fixació mitjana a nivell mundial, el que s’anomena hectàrees globals (hag),
s’utilitzarà el següent factor d’equivalència de obtingut a l’Informe Planeta Vivo de la
WWF:
Factor d’equivalència

hag/ha

Boscos

1,34

Taula 21: Factor d’equivalència hectàrees globals / hectàrees de boscos.
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5.- CÀLCUL DE LES EMISSIONS
Per a calcular les emissions de CO2 a partir de les dades recopilades es multiplicarà
cada un dels valors obtinguts per el seu factor d’emissió corresponent, seguint la
fórmula anteriorment explicada a l’apartat del mètode de càlcul.
Quan a les emissions provinents de la mobilitat, s’ha de tenir en compte el grau
d’ocupació de cadascun dels vehicles.

5.1.- ABAST 1: EMISSIONS DIRECTES

Font d’emissió
Gas natural
Gasoil

Dada 2016
366,248 GJ
1.110,276 GJ

Factor d’emissió
56 kgCO2/GJ

Petjada de C
20.509,87 kg CO2

73 kgCO2/GJ

81.050,15 kg CO2

Total emissions abast 1

101.560,02 kg CO2

Taula 22: Emissions de carboni en kgCO2 del campus de la UIB durant l’any 2016 corresponents a l’abast 1.

5.2.- ABAST 2: EMISSIONS INDIRECTES

Font d’emissió
Consum elèctric

Dada 2016
Factor d’emissió
Petjada de C
10.657.488 kWh
0,758 kgCO2/kWh 8.078.375,90 kg CO2
Total emissions abast 2
8.078.375,90 kg CO2

Taula 23: Emissions de carboni en kgCO2 del campus de la UIB durant l’any 2016 corresponents a l’abast 2.
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5.3.- ABAST 3: ALTRES EMISSIONS
Font d’emissió

Dada 2016

Factor d’emissió

19.485.144,34 km

0,1793 kgCO2/km

3.492.778,37 kg CO2

23.926.366,59 km

0,2259 kgCO2/km

5.406.602,77 kg CO2

1.947.437,39 km

0,1131 kgCO2/km

220.243,48 kg CO2

Bus

234.486,06 km

0,717 kgCO2/km

168.126,50 kg CO2

Bus +
Metro

111.417,03 km

0,717 kgCO2/km

79.886,01 kg CO2

18.405,91 km

2,226 kgCO2/km

40.971,55 kg CO2

Metro

125.159,87 km

2,226 kgCO2/km

278.605,87 kg CO2

Tren +
Metro

192.991,41 km

2,226 kgCO2/km

429.598,87 kg CO2

Aigua

11.312,28 m3

0,395 kgCO2/m3

4.468,35 kg CO2

Paper

38.677,45 kg

1,8 kgCO2/kg

69.619,41 kg CO2

Total emissions abast 3

10.190.901,20 kg CO2

Cotxe
dièsel
Cotxe
gasolina
Moto
Mobilitat

Petjada de C

Taula 24: Emissions de carboni en kgCO2 del campus de la UIB durant l’any 2016 corresponents a l’abast 3.

6.- PETJADA DE CARBONI I PETJADA ECOLÒGICA
Tot seguit s’exposa la distribució de la petjada de carboni del campus universitari de
la Universitat de les Illes Balears per fonts d’emissió:

Abast Font d’emissió
1:
Gas natural
Gasoil
2
Electricitat
3
Mobilitat
pública
Mobilitat
privada
Aigua
Paper
Emissions totals

Emissions
20.509,87 kg CO2
81.050,15 kg CO2
8.078.375,90 kg CO2

Contribució
00,11%
00,44%
44,06%

997.188,80 kg CO2

49,73%

9.119.624,63 kg CO2

05,44%

4.468,35 kg CO2

00,02%

69.619,41 kg CO2

00,20%

Emissions Abast 1 + 2
8.179.935,92 kg CO2

18.337.131,31 kg CO2

Taula 25: Emissions de carboni totals en kgCO2 del campus de la UIB durant l’any 2016 per fonts d’emissió.
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Quan al total dels abasts analitzats en aquest estudi
s’observa la següent contribució a la petjada de carboni
del campus de cadascun d’ells:

Abast

Emissions

1: Emissions directes

101.560,02 kg CO2

00,55%

8.078.375,90 kg CO2

44,06%

3: Altres emissions

10.190.901,20 kg CO2

55,39%

Emissions totals

18.370.837,12 kg CO2

2: Emissions indirectes

Taula 26: Emissions totals de carboni en kgCO2 del campus de la UIB durant l’any
2016 per abasts.

Gràfica 2: Emissions del campus de la UIB per abasts

Tenint en compte que el total de persones de la comunitat universitària de l’any
2016 és de 16.649 persones es calcula el ràtio d’emissions per persona:
Abast
1:

Font d’emissió

Emissions

Ràtio (kg CO2/persona/any)

Gas natural

20.509,87 kg CO2

1,23

kg CO2/persona/any

Gasoil

81.050,15 kg CO2

4,87

kg CO2/persona/any

8.078.375,90 kg CO2

485,22

kg CO2/persona/any

10.116.813,44 kg CO2

607,65

kg CO2/persona/any

Aigua

4.468,35 kg CO2

0,27

kg CO2/persona/any

Paper

69.619,41 kg CO2

4,18

kg CO2/persona/any

18.370.837,12 kg CO2

1.103,42

kg CO2/persona/any

2

Electricitat

3

Mobilitat

Emissions totals

Taula 27: Ràtio d’emissions de carboni en kg CO2 per persona de cada font d’emissió durant l’any 2016.
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Pel que fa a la petjada ecològica del campus universitari de la Universitat de les Illes
Balears s’han obtingut els següents resultats:
Petjada ecològica

Hectàrees per any

1: Emissions directes

Hectàrees globals per any

16,168 ha/any

21,665 hag/any

2: Emissions indirectes

1.288,417 ha/any

1.726,479 hag/any

3: Altres emissions

1.625,343 ha/any

2.177,960 hag/any

Emissions totals

2.929,958 ha/any

3.926,144 hag/any

Taula 28: Petjada ecològica del campus de la UIB durant l’any 2016 per abasts en he/any i hag/any

Quan al ràtio d’hectàrees i hectàrees globals per persona s’obtenen els següents
resultats:
Petjada ecològica

Hectàrees per persona i any

Hectàrees globals per persona i any

1: Emissions directes

0,00097 ha/pers./any

0,00130 hag/pers./any

2: Emissions indirectes

0,07739 ha/pers./any

0,10370 hag/pers./any

3: Altres emissions

0,09762 ha/pers./any

0,13081 hag/pers./any

Emissions totals

0,17598 ha/pers./any

0,23582 hag/pers./any

Taula 29: Petjada ecològica per persona del campus de la UIB durant l’any 2016 per abasts en he/pers./any i hag/pers./any

7.- COMPARACIÓ DELS RESULTATS
Degut a que no s’han realitzat estudis anteriors de la petjada de carboni del campus
universitari de la UIB, no es poden comparar els resultats obtinguts amb els d’altres
anys per a analitzar quina és la tendència de les emissions de CO 2.
No obstant això, s’han comparat els resultats d’aquest estudi amb els d’altres
estudis realitzats a diferents universitats de dintre el territori espanyol, concretament
a la Universidad de Córdoba (UCO) (Toro et.al, 2016), la Universidad de Málaga
(UMA) (VCSUMA,2015) i la Universidad de Valladolid (UVa) (Hernández i Cano,
2015).
Tot seguit es mostren les emissions de CO2 de cadascuna de les universitats tant
amb kg CO2/any com les emissions corresponents a cada una de les persones de la
respectiva comunitat universitària:
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Petjada de carboni
kgCO2/pers./any

Universitat

Petjada de carboni kgCO2/any

Universidad de
Valladolid

22.080.486,00 kgCO2/any

1.170,63 kgCO2/pers./any

Universidad de Málaga

24.607.830,00 kgCO2/any

540,53 kgCO2/pers./any

Universidad de Córdoba

15.581.320,00 kgCO2/any

756,23 kgCO2/pers./any

Universitat de les Illes
Balears

18.370.837,12 kgCO2/any

1.103,42 kgCO2/pers./any

Taula 30: Comparació de les emissions de CO2 de les diferents universitats en kgCO2/any i kg/pers./any

Gràfiques 2 i 3: Comparació de les emissions de CO2 de les diferents universitats en kgCO2/any i kg/pers./any

Degut a que els criteris de selecció de les fonts d’emissió corresponents a l’abast 3
són diferents a cada universitat, es compararan les emissions corresponents als
abasts 1 i 2.
A la taula següent es mostren els kg de CO2 emesos dins els abasts 1 i 2 de
cadascuna de les universitats:
Universitat

Abast 1

Universidad de Valladolid
Universidad de Málaga
Universidad de Córdoba
Universitat de les Illes
Balears

Abast 2

5.441.155,00 kgCO2/any

6.657.418,00 kgCO2/any

420.320,00 kgCO2/any

14.242.020,00 kgCO2/any

1.890.510,00 kgCO2/any

6.680.490,00 kgCO2/any

101.560,02 kgCO2/any

8.078.375,90 kgCO2/any

Taula 30: Comparació de les emissions de CO2 dins els abasts 1 i 2 de les diferents universitats en kgCO2/any
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Tot seguit es pot observar la comparació entre les emissions dels abasts 1 i 2 de les
diferents universitats en tones de CO2/persona/any:
Universitat

Abast 1

Universidad de Valladolid

Abast 2

288,47 kgCO2/pers./any

352,95 kgCO2/pers./any

Universidad de Málaga

9,23 kgCO2/pers./any

312,84 kgCO2/pers./any

Universidad de Córdoba

91,75 kgCO2/pers./any

324,23 kgCO2/pers./any

6,10 kgCO2/pers./any

485,22 kgCO2/pers./any

Universitat de les Illes
Balears

UVa

UMA

UCO

UIB

0

100

200

300
Abast 2

400

500

600

700

Abast 1

Taula 31 i Gràfica 4: Comparació de les emissions de CO2 dins els abasts 1 i 2 de les diferents universitats en kgCO2/pers./any

Es pot observar com les emissions dins l’abast 1 de la UIB són menors a les de les
altres universitats, ja que només tres dels edificis del campus universitari utilitzen
combustible. Quant a l’abast 2, s’observa que és la universitat que més emissions
de carboni provoca dins aquest abast, ja que la majoria dels seus edificis només
utilitzen energia elèctrica per a dur a terme funcions com la climatització.
Si es comparen conjuntament les emissions dels dos abasts de les quatre
universitats s’observa com la UIB es troba per sobre les universitats de Màlaga i
Còrdova. No obstant, la UVa té una taxa d’emissió més elevada que la UIB quan els
abasts 1+2.
Pel que fa l’abast 3, no són comparables les emissions de les quatre universitats
degut a que la selecció de les fonts d’emissió corresponents a aquest abast de cada
universitat varia, sobretot si s’han dut a terme construccions. No obstant, les quatre
universitats coincideixen en que una gran part de les emissions de l’abast 3 es
corresponen amb la mobilitat.
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A la taula següent es mostren els kg de CO2 provocats per la mobilitat en cadascuna
de les universitats:
Mobilitat

Vehicles privats

Vehicles públics

Universidad de Valladolid 3.624.333,30 kgCO2/ any

553.222,46 kgCO2/ any

Universidad de Málaga

2.675.504,25 kgCO2/ any

812.166,00 kgCO2/ any

Universidad de Córdoba

2.158.475,04 kgCO2/ any

373.138,44 kgCO2/ any

Universitat de les Illes
Balears

9.119.624,63 kgCO2/ any

997.188,80 kgCO2/ any

Taula 32: Comparació de les emissions de CO2 corresponents a la mobilitat de cada universitat en kgCO2/any

Tot seguit s’exposen les diferents emissions de CO2 provocades per la mobilitat de
cadascuna de les universitats comparades:
Mobilitat

Vehicles privats

Universidad de Valladolid

Vehicles públics

192,15 kgCO2/pers./any

29,33 kgCO2/pers./any

Universidad de Málaga

58,77 kgCO2/pers./any

17,84 kgCO2/pers./any

Universidad de Córdoba

104,76 kgCO2/pers./any

18,11 kgCO2/pers./any

Universitat de les Illes
Balears

547,76 kgCO2/pers./any

59,85 kgCO2/pers./any

Taula 33: Comparació de les emissions de CO2 corresponents a la mobilitat de cada universitat en kgCO2/pers./any

UVa

UMA

UCO

UIB
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100

200
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Vehicles privats
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600
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Vehicles públics

Gràfica 5: Comparació de les emissions de CO2 corresponents a la mobilitat de cada universitat en kgCO2/pers./any
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Quan a la mobilitat, s’observa que la quantitat de CO 2 emès per la comunitat
universitària de la UIB és molt superior al de les altres universitats. Aquest fet pot
ser degut a les característiques del campus de la UIB, ja que es tracta d’un campus
rural situat fora el nucli urbà. Això dificulta la capacitat de poder accedir-hi sense un
medi de transport. També es pot observar com la proporció d’emissions generades
per la mobilitat en vehicles privats és major en la UIB que en les altres universitats
degut a un ús del transport públic menor, sobretot en distàncies llargues.

Pel que fa a la petjada ecològica, tant la UMA com la UVa han dut a terme els seu
càlcul. En la taula següent es troben les dades de les petjades ecològiques de cada
universitat en ha/any, hag/any, ha/pers./any i hag/pers./any:
Ha/pers./any

Ha/any

Hag/any

UVa

5.465,47 Ha/any

7.487,69 Hag/any

UMA

3.924,69 Ha/any

5.259,09 Hag/any

UIB

2.929,96 Ha/any

3.926,14 Hag/any

Ha/per
s./any
Ha/per
0,0862
s./any
Ha/per
0,1760
s./any
0,2898

Hag/pers./any
Hag/per
s./any
Hag/per
0,1155
s./any
Hag/per
0,2358
s./any
0,3970

Taula 34: Comparació de les petjades ecològiques corresponents a cada universitat en ha/any, hag/any, ha/pers./any i
hag/pers./any

Gràfiques 6 i 7: Comparació de les petjades ecològiques de les diferents universitats en ha/any, hag/any, ha/pers./any i
hag/pers./any
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8.- CONCLUSIONS
1.
Tal i com s’ha enunciat en els objectius, en aquest treball s’ha calculat quina
va ser la petjada de carboni provocada per les activitats del campus universitari de
la UIB durant l’any 2016. La petjada de carboni total del campus de la UIB ha estat
de 18.337.131,31 kgCO2. Desglossant aquest valor per abasts s’han emès un total
de 101.560,02 kgCO2 en emissions directes corresponents a l’ús del gas natural i
del gasoil, un total de 8.078.375,904 kgCO2 en emissions indirectes corresponents a
l’ús de l’energia elèctrica, i un total de 10.157.195,39 kgCO2 corresponents a altres
emissions indirectes les quals un 89,78% són degudes a la mobilitat en vehicles
privats.
2.
Pel que fa el ràtio d’emissions per persona a l’any 2016, cada persona
pertanyent a la comunitat universitària ha emès un total de 1.101,395 kgCO2, dels
quals 6,1 kgCO2 són degudes a les emissions directes, 485,217 kgCO2 són degudes
al consum d’energia elèctrica, i 610,078 kgCO2 corresponen a altres emissions
indirectes on 547,73 kgCO2 són causats pel transport en vehicles privats.
3.
L’altre objectiu general d’aquest treball és calcular la petjada ecològica de la
UIB de l’any 2016 a partir de les emissions de CO2 produïdes. La petjada de carboni
total del campus universitari de la UIB durant l’any 2016 ha estat de 2.924,582
ha/any o 3.918,940 hag/any, del qual correspondrien 16,168 ha/any o 21,665
hag/any a l’abast 1, 1.288,417 ha/any o 1.726,479 hag/any a l’abast 2, i 1.619,967
ha/any o 2.170,756 hag/any a l’abast 3.
4.
Quan a la proporció de la petjada ecològica corresponent a cada persona de
la comunitat universitària és de 0,176 ha/pers./any o de 0,2354 hag/pers/any.
D’aquests 0,001 ha/pers./any o 0,0013 hag/pers./any corresponen a l’abast 1,
0,0774 ha/pers./any o 0,1037 hag/pers./any corresponen a l’abast 2, i 0,0973
ha/pers./any o 0,1304 hag/pers./any corresponen a l’abast 3.

5.
Es pot observar com les emissions corresponents a l’abast 1 són molt baixes
en comparació a les de l’abast 2 o a les d’altres universitats. Això es degut a que
només tres edificis utilitzen gas natural o gasoil. Per aquest fet, les emissions
degudes al consum elèctric es torben en una proporció molt més gran
Per aquest fet cal centrar-se en una disminució del consum d’energia elèctrica o
adquirir-la mitjançant energies renovables. D’aquesta manera es podrà reduir
significativament el nombre d’emissions dins l’abast 2 i, per conseqüència, una
disminució notable de la petjada de carboni i ecològica del campus universitari de la
UIB en un futur.
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6.
L’altre factor que també contribueix en gran proporció a la petjada de carboni
del campus de la UIB són les emissions per mobilitat. El fet de que el campus
universitari de la UIB sigui un campus rural situat fora del nucli urbà dificulta molt el
desplaçament amb medis no motoritzats. No obstant, aquest estudi revela que més
del 60% de la comunitat universitària es desplaça fins al campus en vehicles privats.
A més, una gran part d’aquest usuaris es desplacen des de altres nuclis urbans, fent
que la distància recorreguda sigui major. També es destaca que el grau mitjà
d’ocupació dels turismes dièsel és de 1,67 i el de turismes de gasolina de 1,46.
7.
Així doncs, per a reduir les emissions de CO2 produïdes per la mobilitat cal
centrar-se en disminuir progressivament la proporció d’usuaris de vehicles privats
potenciant l’ús del transport públic i millorant la seva qualitat. També s’ha de
conscienciar sobre la importància de compartir vehicle, ja que s’observa que el grau
d’ocupació dels vehicles privats és relativament baix.
S’espera que amb els resultats d’aquest treball es pugui treballar en els factors que
més emissions produeixen per així minvar-les de cara a un futur i que aquestes
disminucions puguin ser recollides amb estudis posteriors d’aquest tipus.
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