
 
 MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 

 

1. Novedades formativas en el FIPU: Con el fin de lograr la transmisión a la comunidad 

universitaria de los valores de la igualtat, la diversitat i la sostenibilitat en nuestro 

profesorado de nueva incorporación, hemos logrado un espacio formativo en el FIPU. 

Supone una implicación de todas las áreas del vicerrectorado. Complementamos con ello 

la numerosas acciones formativas que llevamos a cabo en el Servei de Formació 

Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) i a traves del SEDI 

2. Aprobación del Reglamento de la Comisión de sostenibilidad y constitución de la misma. 

Comisión de Sostenibilidad 

Reglamento 

3. Elaboració de  la Proposta Pla Campus Saludable i Sostenible, dins de la Xarxa Vives 

d’Universitats Saludables (2018) co-elaborat per la UAB y la UV, la missió del qual és 

Potenciar la universitat com a entorn promotor de salut de la comunitat universitària i de 

la societat en el seu conjunt, fomentar la promoció de la salut en els camps de la recerca, 

la transferència i la docència i oferir serveis, programes i activitats, orientades a 

promocionar la salut personal i la salut comunitària de l’estudiantat, el professorat i el 

personal d’administració i serveis. 

Propuesta Plan Campus Saludable y Sostenible para las Universidades de la Red Vives  

 

4. Creación en 2019 de los Grupos de trabajo:  

• GT1 SALUT. Elaboració de propostes per a la millora dels serveis de màquines de vending i 

cafeteries, dirigides a uns productes més saludables. 

• GT2 REDUCCIÓ DE PLÀSTICS. Establir les estratègies per a aconseguir la reducció de l'ús 

i generació de residus plàstics. 

• GT3 PETJADA DE CARBONI Realitzar el registre de la petjada de carboni de la Universitat 

de València, és a dir, el càlcul, reducció i compensació de les emissions de gasos d'efecte 

d'hivernacle que genera la Universitat de València amb la seua activitat. 

• GT4 SOSTENIBILITAT CURRICULAR Anàlisi de la incidència de la sostenibilitat en els plans 

d'estudi i guies acadèmiques. Proposar estratègies de per a incorporar la perspectiva de 

sostenibilitat en els estudis universitaris. 

• GT5 COMERÇ JUST I DE PROXIMITAT. Col·laboració en temes de comerç just i entorn 

social. 

5. Campaña UV Camvia pel Clima como inicio de una nueva etapa en la UV comprometida 

con la lucha por la crisis climática. 

https://www.uv.es/uv-sostenibilidad/es/universidad-sociedad/comision-sostenibilidad/comision-sostenibilidad.html
https://www.uv.es/uv-sostenibilidad/es/universdad-sociedad/comision-sostenibilidad/reglamento.html
https://www.uv.es/uvsostenible/Objectius_Campus_Saludables_Xarxa_Vives_versi%C3%B307juny_adapt_GT.pdf


 
La UV defiende el planeta 

Semana Mundial de Acción de los ODS  

6. Planificación y difusión del proyecto La universidad como motor de transformación 

social a través de los ODS. ODS: yo sí! En el año 2019 se ha realizado una planificación  

estratègica del proyecto, procediendo a la consecución de las primeres fases del mismo, 

de acuerdo al cronograma de actuación. 

La Universitat como motor de transformación social a través de los ODS 

7. Diseño y puesta en marcha de la web de la delegación de Sostenibilitat 

https://www.uv.es/uvsostenibilitat 

8. Gestió residuos i energética mejorada: s'han reduït en 2.300 kg els residus de laboratori 

acuradament gestionats. També en gestió energètica, gràcies a les plaques solars 

instal·lades als diferents campus, s’ha estalviat en emissions de CO2 a l’atmosfera 530 

tones. 

https://www.uv.es/uv-sostenibilidad/es/null.html  

9. Ambientalització de la contractació: 

Al 2018 férem visites de comprovació per a verificar el compliment dels requisits 

ambientals establits als plecs de contractació. Aleshores constatarem un alt grau 

d’incompliment dels contractes per part d’algunes empreses de neteja, raó per la qual, al 

2019 hem començat a establir penalitzacions econòmiques a les empreses que de manera 

reiterada incomplien amb les clàusules ambientals.  

Aquest esforç servirà per fer veure a les empreses contractades que han de canviar el seu 

comportament respecte al compliment dels contractes. Confiem que també servirà per 

millorar el resultat dels concursos, donat que hem identificat que en moltes ocasions es 

presenten ofertes amb preus excessivament baixos, als que després fan front retallant 

en la qualitat del servei prestat, incomplint els contractes i traint l’esperit dels concursos. 

 

Mobilitat: Al desembre de 2018 l’empresa Novotec, ens va entregar l’Estudi de Mobilitat, 

on es mostrava la situació de la UV en tots els aspectes relacionats amb la mobilitat. 

L’informe s’envià a totes les parts de la UV implicades en l’estudi per a fer les aportacions 

oportunes.  

Amb aquesta informació organitzàrem reunions amb els principals responsables per tal 

d’informar-los resumidament de l’entrega del estudi i l’esborrany de Pla de Mobilitat i 

https://www.uv.es/uv-sostenibilidad/es/novetats-1286057472645/Novetat.html?id=1286095547260
https://www.uv.es/uv-sostenibilidad/es/novetats-1286057472645/Novetat.html?id=1286093730366
https://www.uv.es/uvsostenible/PROYECTOODS.pdf
https://www.uv.es/uvsostenibilitat
https://www.uv.es/uv-sostenibilidad/es/null.html


 
establir els òrgans necessaris per articular la mobilitat a la Universitat. D’una banda es va 

designar l’Àrea de Medi Ambient com a Gestor de Mobilitat, amb les competències de 

coordinació de les iniciatives i interlocució amb altres administracions. I d’altra banda es 

va acordar la creació i format de la Mesa de Mobilitat, que serà l’òrgan de presa de 

decisions. 

Hem preparat un esborrany de Reglament de la Mesa de Mobilitat, que ha segut esmenat 

per diferents òrgans i aprovat pel Consell de Govern. 

Estudi de mobilitat 2018 (104 MB) 

10. La Universitat de València ha sigut la seu del I Taller d’Universitats Saludables (2018) de 

la Xarxa Vives, que ha tingut com a objectiu iniciar la elaboració del Model d’Universitat 

Saludable I Sostenible. 

Más información 

11. CoElaboració del Model d’Universitat Saludable I Sostenible com a marc estratègic 

comú, amb objectius i estratègies de sostenibilitat compartides que, finalment, hauran 

de ser adaptades per cada institució en funció de la seva situació de partida, naturalesa i 

idiosincràsia. Aquest document ha estat elaborat i consensuat per 15 universitats dins de 

la Xarxa Vives (de septiembre 2018 a enero 2019). 

Model d'Universitat Sostenible i Saludable 

12. S’ha creat la xarxa Blockuniversitas, formada per la Universitat de València, la Universitat 

d’Alacant, la Universitat Politècnica de València i la Universitat Miguel Hernández. Aquest 

projecte és pioner en l’estat espanyol i té com a objectiu integrar la tecnologia blockchain 

en les universitats en pro d’un desenvolupament més eficaç amb els recursos propis. Amb 

aquesta iniciativa, la universitat compleix una vegada més amb el seu deure d'estar a 

l'avantguarda de totes aquelles tecnologies que serveixen per al bé comú i el progrés de 

la societat. 

Blockuniversitas 

13.  El 23 de febrero de 2019 se celebró la Jornada blockchain administración pública. La 

aplicación en las Universidades Valencianas. Dicha jornada se coorganizó con las 

universidades de la red Blockuniversitas y constó de varias ponencias y dos mesas 

redondas. 

Jornada blockchain administració pública. L'aplicació a les Universitats Valencianes 

 

http://www.uv.es/preven/mediambient/documents/estudimobilitat2018-val.pdf
https://www.uv.es/uv-sostenibilitat/ca/participacio-institucional/xarxa-vives-universitats-saludables.html
https://www.uv.es/uvsostenible/Model_USiS_XV_Annexos.pdf
https://www.uv.es/uv-sostenibilitat/ca/participacio-institucional/blockuniversitas.html
https://www.uv.es/uvsostenible/Blockuniversitas/Programa.pdf


 
14.  ODS A través de la formació del PDI i PAS de la UV en matèria d'igualtat, diversitat i 

sostenibilitat s'ha convidat a la comunitat universitària a embarcar-se en un procés 

reflexiu i de responsabilitat que els permeta replantejar-se les pràctiques docents, 

investigadores i de gestió des de les coordenades de la sostenibilitat en totes les seues 

dimensions. S'han realitzat dues edicions del curs amb una matrícula molt més elevada 

del que s'esperava. 

Formación y sensibilización 

15. Universidades saludables: S'han fet campanyes de conscienciació en pro d'una vida 

activa, nutrición adecuada i contra el sedentarisme, bienestar emocional. A més a més 

s’han fet diversos tallers saludables relacionats amb el son distribuïts per les Facultats de 

Ciències de l'Activitat Física i Esport, de Farmàcia, de Fisioteràpia, d'Infermeria i 

Podologia, de Medicina i Odontologia i de Matemàtiques (2018). Se ha procedido a 

celebrar de forma conjunta el Día de las Universidades Saludables (8 de octubre 2019) y 

el Día de la Xarxa Valenciana de Universidades Públicas Saludables (noviembre 2019), con 

una campaña de Reparto de fruta en diversos centros, y diverses actividades 

desarrolladas por los centros. Se han elaborado la guía de la actividad Física Saludable 

(2019) y la guía del sueño Saludable (2018) 

16. Colaboración en la organización de las V Jornadas de Educación Amibiental de la 

Comunitat Valenciana, celebradas el 27, 28 y 29 de septiembre de 2018. 

17. Participación durante el mes de marzo en el Reto 30 días en bici, para promover el uso 

de la bicicleta como movilidad sostenible, del que la UV resultó vencedor. 

18. Participación en la campaña Urban Mobility Challenge del 16 de septiembre al 16 de 

octubre, para reducir el uso del coche y promover transportes más sostenibles. La 

UV ha resultado ganadora en dicha campaña  

19. Coordinación en la organización de la Conferencia dada por el profesor Robert U. 

Ayres el 15 de mayo de 2019 en la Facultad de Economía. 

20. Participación en la celebración del Día de las Naciones Unidas (24 de octubre de 

2019) con la participación en el Congreso Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Valencia mediante la coorganización de un stand junto con la biblioteca depositaria 

de las Naciones Unidas ONUBIB y la Red de Centros de Documentación Ambiental 

RECIDA. 

https://www.uv.es/uv-sostenibilitat/ca/educacio-investigacio/educacio-aprenentatge/formacio-sensibilitzacio.html
https://www.uv.es/uv-sostenibilitat/ca/novetats-1286057472645/Novetat.html?id=1286104921925
https://www.uv.es/uv-sostenibilitat/ca/novetats-1286057472645/Novetat.html?id=1286105514868
https://www.uv.es/uv-sostenibilitat/ca/novetats-1286057472645/Novetat.html?id=1286104921925
https://www.uv.es/uvsostenible/Dorm%20b%C3%A9,%20viu%20millor/2018_UV_XVUS_Guia_del_Sue%C3%B1o_Saludable_DEF_20181114_A4.pdf
https://www.uv.es/uv-sostenibilitat/ca/novetats-1286057472645/Novetat.html?id=1286101155391
https://www.uv.es/uv-sostenibilitat/ca/novetats-1286057472645/Novetat.html?id=1286101155391
https://www.uv.es/uv-sostenibilitat/ca/novetats-1286057472645/Novetat.html?id=1286100463153


21. Participación en la Cumbre del Clima COP 25 el 11 de diciembre de 2019 con la

actividad “La reducción de la huella de carbono en la UV, acciones, compromiso y

transformación”.

La Universidad de Valencia presente en la COP25

Carta de agradecimiento del Presidente

22. En el marc de la Universitat d'Estiu de Gandia de 2019 s'han inclòs tallers i cursos

que aborden la tercera generació de drets humans: Dret a l’alimentació. Sobirania

Alimentària i comerç just; Els drets del planeta.

23. Se ha realizado asesoramiento en materia de sostenibilidad para el Paseo Saludable

que organiza la UV anualmente desde el  Servei d'Extensió Universitària y el Servei

d'Educació Física i Esports

24. La UV ha sido la sede del XVIII Seminario de Centros de Documentación Ambiental
y Espacios Naturales Protegidos, que tuvo lugar del 24 al 26 de julio de 2019 y ha

sido coorganizado por el CENEAM del Ministerio para la Transición Ecológica y el

Vicerrectorado de Igualdad Diversidad y Sostenibilidad de la UV.

25. Se ha participado con diversas ponencias en la III Semana de la Ética: un planeta ético
y sostenible, organizada por   el Col·lectiu d’Estudiants per la Facultat d’Economia Ética

(CEFDEE) y la Facultat d’Economia, donde se pretende reflexionar acerca de la

sostenibilidad desde la perspectiva empresarial.

26. Colaboración en la elaboración del vídeo promocional de la REUS mediante la

participación de la Rectora en 2019.

Pilar Rueda
Delegada de la rectora per la Sostenibilitat

https://www.uv.es/uv-sostenibilitat/ca/novetats-1286057472645/Novetat.html?id=1286109090760
http://www.uv.es/uvsostenible/CartaCOP25.pdf

