
 
 

La UdG entra al top 100 de les 
universitats sostenibles segons el 
rànquing mundial GreenMetric 

 
La Universitat d’Indonèsia elabora anualment el rànquing GreenMetric, que 
aquest any ha avaluat 780 universitats de tot el món en relació a la sostenibilitat. 
La Universitat de Girona ha escalat 12 llocs respecte a l’any passat, situant-se en 
la 93a posició en la classificació global. 
 
 
Girona, 16 de desembre de 2019. La Universitat de Girona (UdG) s’ha situat en la 93a posició 
mundial i ha escalat dotze llocs en la darrera edició del rànquing internacional GreenMetric 
que la Universitat d’Indonèsia elabora cada any des del 2010. Aquesta és el millor resultat 
obtingut per la UdG des que l’any 2016 va iniciar les seves avaluacions dins aquesta 
classificació (2016: 96; 2017: 109; 2018: 105; i 2019: 93). En altres escales territorials, aquest 
any la Universitat de Girona ocupa la 44a posició a nivell europeu; la 7a, en l’àmbit estatal; i el 
2n lloc a Catalunya.  
 
GreenMetric Ranking of World Universities té l’objectiu de promoure la sostenibilitat a les 
institucions d’educació superior de tot el món. Permet que les universitats comparteixin la 
seva experiència i bones pràctiques en termes de sostenibilitat i que puguin mesurar de 
manera uniforme el seu nivell de compromís amb el medi ambient. A més, facilita la 
comparació entre aquestes institucions a partir d’un rànquing. En aquesta edició hi han 
participat 780 universitats de 85 països, 61 més que l’any passat. 
 
“Els resultats de GreenMetric confirmen l’evolució positiva que la UdG està fent, pas a pas, en 
l’àmbit de les polítiques ambientals”, afirma el delegat del Rector per al Territori i la 
Sostenibilitat a la Universitat de Girona, Jaume Feliu. Agrega que ha estat possible gràcies al 
Pla d’ambientalització, en vigència des de l’any 2000. “Aquesta bona posició recolza les futures 
accions que seran guiades per un nou Pla d’ambientalització que inclourà el seguiment de les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle, uns objectius alineats amb les institucions i governs 
internacionals més implicats en la mitigació del canvi climàtic i unes accions emmarcades en 
els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides”, destaca Jaume 
Feliu. 
 
El rànquing estableix sis categories d’indicadors –energia i canvi climàtic (21%), transports 
(18%), educació (18%), gestió de residus (18%), ubicació i infraestructures (15%) i ús de l’aigua 
(10%)– i fa una ponderació per determinar la posició en la classificació global. 
 
Energia i canvi climàtic 
La Universitat de Girona és la 51a universitat del món en la categoria de gestió energètica i 
reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. Aquest és l’indicador amb major 
ponderació, ja que té en compte les polítiques universitàries en matèria d’energia i canvi 



climàtic des de l’ús d’aparells eficients, els consums totals d’energia elèctrica, el programa 
d’estalvi i eficiència energètica, la construcció ecològica, polítiques d’implantació d’energies 
renovables i el programa de mitigació i adaptació del canvi climàtic fins a la política d’emissió 
i reducció de gasos d’efecte hivernacle. En aquest indicador, la UdG se situa en la 35a posició 
a nivell europeu, és la 5a de l’Estat espanyol i la 3a de les universitats catalanes.   
 
Transports 
Pel que fa a la promoció de la mobilitat sostenible, i malgrat haver obtingut una major 
puntuació que l’any anterior, la UdG ha perdut posicions a escala mundial. Ara ocupa la 205a 
posició a nivell internacional; la 82a, a escala europea; i la 10a, al territori espanyol. En l’àmbit 
català, manté la 2a posició. L’indicador valora la política de transport per limitar el nombre de 
vehicles de motor als campus, l’ús de la bicicleta i el transport públic fomentar un ambient 
més saludable i sostenible als campus i la disminució de la petjada de carboni.  
 
En aquest sentit, la UdG destaca per la promoció del transport públic amb abonaments 
especials per la comunitat universitària, el foment de l’ús de la bicicleta per accedir als campus 
amb un servei de préstec propi i el recentment inaugurat servei de bicicletes elèctriques. 
També destaquen accions com el Fes-edit, per optimitzar els desplaçaments en vehicle privat. 
No obstant això, encara ens penalitza l’ús excessiu del vehicle privat sense compartir a l’hora 
d’accedir al Campus Montilivi, que representa al voltant d’un 35%.  
 
Educació  
L’indicador d’educació és de gran importància pel que fa a la formació i recerca en 
sostenibilitat, és a dir, l’ambientalització curricular, la recerca i la formació de futurs 
professionals compromesos amb la sostenibilitat. Enguany, en aquest indicador, la UdG s’ha 
situat en la 2a posició en l’àmbit català; 8a, a nivell estatal; 47a, a escala europea; i 105a, en la 
classificació global. L’informe té en compte les assignatures ambientalitzades, el pressupost 
de recerca en sostenibilitat, publicacions, articles i esdeveniments. 
 
Gestió de residus 
Pel que fa a la gestió de residus, la UdG guanya cinc posicions a nivell mundial (105a) respecte 
a l’anterior edició i es manté en les altres escales territorials, destacant la 4a posició a 
Catalunya. El marge de millora d’aquest indicador passa per reduir la generació de residus i 
fomentar la reutilització. 
 
Ubicació i infraestructures 
L’indicador sobre campus i infraestructures és quantitatiu i afavoreix sobretot les universitats 
amb molta extensió i amb un percentatge molt elevat de zones forestals o zones verdes. Les 
universitats denominades “Campus Verds”, amb espais agroforestals o amb enormes 
extensions de “green”, són les que ocupen les primeres posicions del rànquing. En aquest 
apartat, la UdG ocupa la 388a posició mundial, 118a posició europea, 14a posició espanyola i 
3a catalana. 
 
Ús de l’aigua 
Finalment, en l’indicador sobre l’ús de l’aigua, la UdG es troba en la 104a posició del món, la 
33a a nivell europeu, la 4a de l’estat i la 2a de Catalunya. En aquest àmbit, es tenen en compte 
aspectes relacionats amb la recuperació, reciclatge i regeneració del cicle de l’aigua als campus. 
Aquest és el camp en què la UdG té més marge de millora, ja que podria utilitzar els seus propis 
campus com a laboratoris de recerca i innovació. Pel que fa a la gestió de l’aigua, es valoren 
accions d’estalvi i eficiència a nivell de micro-infraestructures (polsadors, airejadors, 
programació de descàrregues,...) com la gestió del reg (espècies autòctones, gota a gota,...). En 
aquest aspecte, s’han aconseguit bons resultats de consum per càpita. 
 
 
 

https://www.udg.edu/ca/udg/detall-noticies/eventid/9962

