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El Vicerectorat d’Investigació i Doctorat de la Universitat Jaume I ha promogut la 
creació del Seminari Interdisciplinari d’Investigació en Canvi Climàtic a fi d’aglutinar 

la recerca transversal que es desenvolupa en aquesta institució vinculada amb 
l’escalfament global i impulsar accions de mitigació i adaptació per al territori 
autonòmic valencià.  

 

Davant la importància de l’escalfament global, les Nacions Unides van crear en 1988, 
enguany farà 30 anys, el Panell Intergovernamental de Canvi Climàtic (IPCC), el qual 

va rebre el Premi Nobel de la Pau el 2007. Aquest organisme ha elaborat cinc informes 
sobre l’evolució del canvi climàtic, amb la col·laboració de milers de científics d’arreu 
del món (1990, 1995, 2001, 2007 i 2014). A més a més, s’han aprovat diversos 

compromisos polítics internacionals a fi de frenar les emissions d’efecte hivernacle 
generades per la combustió de recursos fòssils, com ara el Protocol de Kyoto (1997) 
o l’Acord de París (2015). 

 

Els informes de l’IPCC, a grans trets, reconeixen l’increment tèrmic d’1,1 ºC de la 

superfície del planeta vinculat a l’increment de les emissions d’efecte hivernacle des 
de l’època preindustrial al voltant d’un 40%. La concentració mitjana mundial de CO2 
equivalent es troba al voltant de les 400 parts per milió. Els anys 2015, 2016 i 2017 

han sigut els més calorosos a escala mundial des que es tenen dades, segons 
l’Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica (NOAA) i l’Organització Meteorològica 
Mundial (OMM). 

 

La regió mediterrània es considera una àrea d’elevada vulnerabilitat davant 
l’escalfament global, com recull l’Estratègia valenciana davant el canvi climàtic (2016-

2020) de la Generalitat Valenciana. L’increment continuat de les temperatures i 
l’alteració dels patrons de precipitacions al territori valencià revelen l’impacte present 
i futur sobre els ecosistemes, els recursos naturals, la salut i sectors econòmics com 

ara l’agricultura o el turisme. 

 

Atès el desafiament global i local, el Seminari Interdisciplinari d’Investigació en Canvi 

Climàtic de la Universitat Jaume I ha elaborat un informe preliminar de prioritats en 
canvi climàtic a Castelló, atenent també a les potencialitats de recerca científica 
d’aquesta institució pública d’educació superior per a la mitigació i l’adaptació davant 

aquest fenomen. 

 

https://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml
https://public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/el-aumento-de-la-concentración-de-gases-de-efecto-invernadero-alcanza-un
http://www.noaa.gov/news/noaa-2017-was-3rd-warmest-year-on-record-for-globe
http://www.agroambient.gva.es/documents/20549779/92789118/EVCC+2013-2020/e3dbb4a0-aaf4-49b9-81df-297028076b47?version=1.1
http://www.agroambient.gva.es/documents/20549779/92789118/EVCC+2013-2020/e3dbb4a0-aaf4-49b9-81df-297028076b47?version=1.1


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta iniciativa compta amb la col·laboració de l’empresa de gestió ambiental 
FOBESA, del Grupo Gimeno, gràcies al seu suport per a posar en marxa l’Observatori 
de Canvi Climàtic de Castelló a la Universitat Jaume I. FOBESA està certificada amb 

l’ISO 14001 de gestió ambiental i amb l’ISO 14064 de verificació de gasos d’efecte 
hivernacle. A més, aposta per incorporar les últimes tecnologies i més sostenibles per 
tal d’optimitzar els processos productius dels diversos serveis que desenvolupa, entre 

els quals hi ha la gestió de residus. En aquesta activitat, per exemple, promou la 
separació en origen, el compostatge, la biometanització o la valorització energètica. 
FOBESA calcula la seua petjada de carboni i compensa les emissions de CO2 produïdes 

per la seua activitat.  

 

 

Les 10 prioritats en canvi climàtic vinculades a la investigació desenvolupada 
a la Universitat Jaume I són: 

 

1. Agricultura i seguretat alimentària 

2. Aigua i recursos naturals 

3. Energies renovables  

4. Processos industrials i eficiència energètica 

5. Salut i qualitat de vida 

6. Edificació i mobilitat sostenibles 

7. Inclusió social 

8. Minimització de residus i gestió ambiental 

9. Economia circular i ocupació verda 

10. Justícia climàtica 

 
 

 

 



 
 

 

 

1. AGRICULTURA I SEGURETAT ALIMENTÀRIA 
 

Unitats d’investigació de l’UJI: 
 

- Grup d’Ecofisiologia i Biotecnologia 

- Grup Metabolic Integration and Cell Signaling  
- Grup de Bioquímica i Biotecnologia 

 
Les previsions de canvi climàtic anuncien per a la regió mediterrània un increment 

tèrmic alhora que una reducció en la quantitat d’aigua disponible –la qual n’afectarà 
la qualitat–, tant per la disminució de les precipitacions i l’alteració dels seus patrons 
habituals, com per l’increment de l’evaporació. El factor hídric és preeminent per a 

afrontar el futur a Castelló en diversos àmbits vinculats amb els recursos naturals, 
des de la conservació dels ecosistemes i la biodiversitat fins al sòl fèrtil, sectors 
econòmics com ara l’agricultura o el turisme i requeriments tan necessaris com la 

seguretat alimentària o el control de la contaminació de les aigües. Entre els 
ecosistemes, destaca l’impacte de l’escalfament en la costa per l’increment tèrmic de 
les aigües o la pujada del nivell de la mar i també la vulnerabilitat del territori 

castellonenc davant el risc d’incendis forestals. 

Les conseqüències del canvi climàtic tenen i tindran una forta repercussió sobre 
la capacitat de produir aliment, no sols en termes de quantitat total, sinó també en la 

seua qualitat, el que provocarà que molts productes agraris resulten inadequats per 
a l’alimentació humana. En aquest sentit, a banda dels conreus de rellevància clau en 
nutrició humana com ara l’arròs, el blat o la dacsa, es veuran afectades de forma 

especial espècies llenyoses de fruiters de gran importància econòmica i social a casa 
nostra, com són els cítrics, la vinya o l’olivera. 

L’acció conjunta de condicions ambientals adverses com les elevades temperatures i 

la sequera, que veuran incrementada la seua incidència en els pròxims anys com a 
conseqüència del canvi climàtic, redueix el creixement, la capacitat reproductiva i, per 
tant, la supervivència de les espècies llenyoses perennes. A més, la variació en els 

patrons climàtics té un impacte directe sobre el desenvolupament anual d’aquestes 
espècies: n’altera la floració, el quallat de fruits i el procés de maduració, per la qual 
cosa es produeixen fruits d’escàs o nul valor organolèptic, nutricional i comercial. 

La recerca agrícola persegueix desxifrar els mecanismes de resposta vegetal a les 
variables ambientals adverses i conèixer com aquests es relacionen amb la capacitat 
productiva. Un dels objectius és la implementació d’estratègies agronòmiques per a 

l’optimització dels recursos i la millora de la productivitat, així com la selecció de 
material vegetal (varietats i portaempelts) més tolerant a les condicions adverses. No 
obstant això, en últim terme, el que es persegueix és la identificació dels factors 

genètics i moleculars responsables d’aquestes respostes, per tal de poder modificar-
los en varietats d’elit mitjançant estratègies biotecnològiques. 

El canvi climàtic influeix sobre gran part dels factors que les plantes necessiten per a 

desenvolupar-se. A més, la modificació de les temperatures, la humitat i els gasos de 
l’atmosfera, pot afavorir el creixement de fongs i insectes i alterar, al mateix temps, 

els tres factors implicats en l’establiment de les malalties (hoste-patogen-factors 



 
 
ambientals). Aquests factors influeixen directament en la dinàmica de poblacions de 
les plagues, així com en la  taxa de reproducció i la supervivència. D’aquesta forma, 
es pot esperar que la major temperatura hivernal implica una major supervivència de 

les plagues i una acceleració en la seua taxa de reproducció. Sota aquestes condicions 
d’augment de la temperatura dels episodis meteorològics extrems, també es pot 
presentar una redistribució de població de plagues i, en conseqüència, apareixen 

plagues i malalties provinents de climes tropicals o subtropicals adaptades a 
temperatures més altes, els vectors de dispersió de les quals són l’aigua i el vent. 

A més, en el cas de pluges fortes, les plantes queden exposades a danys mecànics en 

els seus òrgans, el que les fa més susceptibles al dany per patògens i plagues. La 
recerca en la interacció planta-patogen sota condicions de canvi climàtic busca obtenir 
informació sobre la capacitat de defensa de les plantes davant de patògens vegetals 

quan estan sofrint un estrès abiòtic com són la temperatura o la sequera. 

En l’àmbit econòmic, el canvi en els patrons ambientals incrementarà els costos de 
producció principalment per la necessitat d’adaptació de les infraestructures 

productives, així com l’ús de fitosanitaris per a controlar les noves plagues i malalties 
que veuran incrementada la seua incidència. A més, l’ús de plaguicides repercutirà 
negativament en la qualitat nutricional i en la comercialització dels productes agraris. 

Una possible solució implica enfortir el «sistema immunitari» vegetal induint les seues 
defenses naturals en un procés anomenat ‘condicionament’ (de l’anglès 
priming). D’aquesta manera, el conreu estaria més preparat per a combatre la plaga 

o malaltia, i es podria reduir l’ús de fitosanitaris amb el consegüent benefici ambiental 
i en salut humana. Per a poder aconseguir-ho, cal conèixer els mecanismes d’acció de 

l’amenaça biòtica incloent les respostes de defensa de la planta que s’indueixen i, 
sobretot, com afecta el volum i la qualitat de la producció agrària en el context del 
canvi climàtic. Per això, l’abordatge seguint una estratègia de tipus biologia de 

sistemes proporciona una visió integrada que inclou els aspectes biològics de l’espècie 
vegetal i de la plaga/malaltia i la interacció amb l’entorn físic: sòl i atmosfera. 

L’objectiu final és proporcionar a l’agricultor les eines necessàries per a obtenir una 

producció suficient i de qualitat que permeta la sostenibilitat del sector agrari fent un 
ús racional dels recursos naturals i assegurant el manteniment del patrimoni 
ambiental. 

Dins de la gestió dels recursos hídrics, l’agricultura és essencial perquè necessita grans 
quantitats d’aigua. Actualment, requereix un 70% de l’aigua consumida. D’altra 
banda, el ràpid creixement demogràfic del planeta farà que en 2050 l’agricultura haja 

de produir un 60% més d’aliments, un repte important si, a més, s’hi afegeixen les 
prediccions d’una reducció del 54% de la producció agrícola associada amb el canvi 
climàtic. Un percentatge molt important de la producció d’aliments mundial es realitza 

en xicotetes parcel·les que necessiten una tecnificació de baix cost per a poder fer 
front al desafiament per al 2050. A més, està demostrat que l’agricultura de regadiu 
és més productiva que la de secà. Per tant, resulta important orientar aquesta 

revolució cap a l’optimització del reg agrícola. En aquest àmbit, la investigació en 
sistemes de reg se centra tant en parcel·les de xicotetes dimensions com en altres de 
grans dimensions. En les primeres, el reg localitzat (o degoteig) de baix cost, que a 

més fa ús d’energia renovable per a millorar les produccions agrícoles en zones 
allunyades del subministrament elèctric, és una línia de recerca. D’altra banda, i 
considerant les grans parcel·les agrícoles de cítrics de la zona, investigar com estalviar 

aigua i fertilitzants sense disminuir la producció és un repte que en l’actualitat s’està 
investigant. 



 
 
 

 

2. AIGUA I RECURSOS NATURALS 
 
Unitats d’investigació de l’UJI: 

- Institut Universitari de Plaguicides i Aigües (IUPA) 
- Grup de Química Analítica en Salut Pública i Medi Ambient-IUPA 
- Grup de Recursos Hídrics-IUPA 

- Centre d’Estudis de Dret i Relacions Internacionals (CEDRI) 
 

 

La comunitat científica està d’acord que el canvi climàtic provocarà una reducció de 
molts recursos naturals a causa, bàsicament, de l’augment de la temperatura. En gran 
part del planeta, un dels recursos que estarà afectat a causa de canvi climàtic és 

l’aigua. Aquest recurs, essencial per a la vida, patirà variacions a causa de la 
modificació del cicle de l’aigua i, per tant, la seua disponibilitat canviarà de manera 
immediata i en algunes zones de forma radical. Aquest nou escenari hídric i climàtic 

vindrà marcat també pel moviment o augment de la població (canvi global). És sabut 
que quan la població es duplica, les necessitats hídriques augmenten més del doble, 
ja que aquest recurs no s’utilitza només per a l’abastiment urbà, sinó també la 

ramaderia, l’agricultura i els processos industrials (petjada hídrica o water footprint) 
en són usuaris . Per tant, una gestió òptima del recurs és essencial per a poder 
continuar utilitzant-la  de forma sostenible. Perquè es duga a terme una bona gestió, 

cal partir d’un coneixement clar del recurs actual i, posteriorment, prendre decisions 
de forma preventiva i no curativa. La investigació en aquest àmbit es basa a conèixer, 
estimar i provar metodologies que ens ajuden a preservar i augmentar tant la 

quantitat com la qualitat de l’aigua. 

Els models matemàtics són una eina bàsica de gestió dels recursos hídrics —aigües 
subterrànies i superficials—, ja que permeten, a més de conèixer en profunditat els 

sistemes actuals, simular escenaris futurs modificant els paràmetres introduïts com, 
per exemple les precipitacions, la temperatura, qualitat i quantitat d’aigua existent, 
etc. En general, la majoria dels esforços s’estan concentrant a quantificar els recursos 

existents i estimar-ne els futurs, a més de controlar la qualitat de les aigües. 
Tanmateix, la gestió hauria d’anar més enllà i intentar localitzar i estudiar magatzems 
naturals (aqüífers), que permeten preservar aigua en èpoques d’excedents i que es 

puguen utilitzar en èpoques de dèficit o estrès hídric.  

Altres línies d’investigació radiquen a conèixer la qualitat i el comportament de 
recursos no convencionals (aigües residuals procedents de depuradores, aigües 

regenerades) en el sòl, molt utilitzats en zones agrícoles amb escassetat hídrica. Per 
a certificar la qualitat d’aquest tipus d’aigua, una volta sotmesa als diferents 

tractaments en les estacions depuradores, és necessari assegurar l’absència de 
contaminants en aquesta aigua. Els tractaments convencionals aplicats en les 
estacions depuradores d’aigua residual són, sovint, insuficients per a eliminar per 

complet la totalitat dels contaminants presents. Aquest seria el cas dels edulcorants i 
alguns fàrmacs, entre d’altres. També s’ha de tenir en compte que alguns d’aquests 
compostos poden patir degradacions/transformacions en la mateixa planta 

depuradora, i poden formar-se (no sempre) compostos fins i tot més perillosos que el 
compost de partida. Per tant, es requereix instrumentació científica avançada, que es 



 
 
basa principalment en cromatografia acoblada a espectrometria de masses, la qual 
permet el garbellament del nombre més gran possible de contaminants orgànics, així 
com dels possibles productes de degradació formats. La detecció d’aquests 

contaminants pot determinar si una zona està sent afectada per algun tipus de 
contaminació antropogènica. 

Per la seua banda, els espais marítims, els seus recursos i elements associats, vius i 

no vius, ja es troben afectats pel canvi climàtic. S’estima que per a l’any 2100, només 
l’augment del nivell de la mar inundarà més d’un centenar de llocs considerats per la 
Unesco com a patrimoni cultural o històric. Aquest patrimoni cultural situat en les 

zones marines properes a la costa mereix una atenció especial per a ser apreciat, 
protegit i valorat conjuntament amb el context natural que l’envolta. En l’àmbit de la 
Mediterrània, en 2008 es van adoptar diversos components associats a la política 

marítima i de planificació del litoral de la UE que ofereixen interessants eines 
jurídiques per a la millora i la protecció del patrimoni cultural present en els 
ecosistemes esmentats anteriorment.  

 

 

 

3. ENERGIES RENOVABLES  
 
Unitats d’investigació de l’UJI: 

- Institut de Materials Avançats (INAM) 
- Grup de Semiconductors Avançats-INAM 

- Grup de Fluids Multifàsics 

 

 
Són apressants per als investigadors de l’UJI el desenvolupament de les energies 
renovables i de plans d’eficiència i estalvi energètics a Castelló per a reduir la 

dependència del petroli i reduir dràsticament les emissions d’efecte hivernacle 
procedents de la combustió de recursos fòssils. I, alhora, la investigació en nous 

materials que permeten el desenvolupament d’aquestes fonts no contaminants, com 
ara la solar, o els dispositius de llum més eficients. La investigació de l’UJI en aquest 
àmbit es desenvolupa en diverses línies de treball. Per exemple, en l’àmbit de la 

nanotecnologia, l’estudi de materials per a fer cèl·lules solars més eficients i 
econòmiques o la creació de dispositius LED, emissors de llum de diversos colors, més 
eficients per a estalviar consum energètic. 

L’energia solar és una font inexhaurible i molt abundant, particularment en el nostre 
territori. Tanmateix, la conversió de la llum solar en energia útil requereix dissenyar 
dispositius de baix cost a fi que amb aquest tipus d’energia siga possible desplaçar i 

eliminar aquelles energies basades en la combustió de fòssils que generen derivats de 
carboni contaminants. Actualment, el cost dels panells de silici es redueix 
progressivament, de manera que l’explotació de l’energia solar és viable sense cap 

subvenció. Però, la investigació en nous materials i dispositius mira més enllà a fi de 
produir sistemes de conversió de cost baixíssim per a les futures necessitats. A l’UJI 
es treballa en la comprensió química i física de propietats i operacions de materials 

avançats, des de molècules i interfícies fins a compostos a granel, connexió de matèria 



 
 
i llum, per a crear nous coneixements que superen la distància entre materials i 
dispositius. Avancem en nous materials funcionals que generen aplicacions en 
subministrament d’energia neta i emmagatzematge, il·luminació i la creació de 

productes químics d’alt valor afegit. 

Les cèl·lules solars de perovskita constitueixen, probablement, el tema més important 
de la recerca en energia fotovoltaica i un dels temes científics dominants de tot el 

món. Des de l’informe inicial de 2012 d’eficiència al voltant del 10%, el creixement 
d’aquest camp ha sigut exponencial i, molt recentment, s’han registrat eficiències tan 
elevades com el 22,7%. Aquests materials emergents permeten la síntesi de baixa 

temperatura de les pel·lícules sòlides amb excel·lents propietats de semiconductor. 
Per tant, són candidats a una magnífica tecnologia de conversió d’energia solar a 
electricitat a molt baix cost, amb aplicacions versàtils com ara una gran diversitat de 

colors, baix pes i flexibilitat. A mesura que avança el camp, l’estabilitat d’aquests 
dispositius augmenta significativament de manera paral·lela. No obstant això, els 
processos físics que es produeixen en l’operació dels materials de perovskita i els 

principis de treball que regeixen aquest tipus de dispositius no es comprenen 
completament. La investigació de l’UJI ha estat fortament compromesa amb la 
comprensió del mecanisme fonamental que treballa en les cèl·lules de perovskita i la 

recerca en aquest camp ha tingut un impacte important en la comunitat investigadora 
amb una gran quantitat de cites i documents d’alt impacte. Els treballs de l’INAM han 
establert característiques principals de la física i el comportament dels dispositius. 

Un aspecte clau de l’energia del futur serà la creació de combustibles benignes, que 
permeten emmagatzemar l’energia en forma de productes químics i utilitzar-la quan 

siga necessari. El sistema de referència és la fotosíntesi de les plantes, que 
aconsegueix produir elements d’alt valor energètic com els hidrats de carboni a partir 
de bases poc energètiques, l’aigua i el diòxid de carboni. Aquest sistema natural és 

un prodigi d’aprofitament dels fotons solars per a realitzar cadenes de reaccions 
químiques favorables per als propòsits de la vida. La producció d’un sistema artificial 
que aconseguisca aquest propòsit és un desafiament enorme a la ciència i la 

tecnologia. El desenvolupament de dispositius eficients per a la producció de 
combustibles solars amb semiconductors fotoactius constitueix un dels objectius més 
ambiciosos de la recerca actual en materials per a aplicacions energètiques. Les 

investigacions de l’UJI sobre aquest tema s’orienten a la síntesi de materials 
innovadors i arquitectures de dispositius amb eficiència de col·lecció adequada i 
propietats electròniques optimitzades per a transferir càrregues a una solució líquida 

i realitzar les reaccions electroquímiques desitjades. Com a valor fonamental, les 
tècniques de caracterització optoelectrònica i electroquímica, juntament amb el 
modelatge de dispositius, constitueixen una valuosa eina per a comprendre els 

mecanismes catalítics i proporcionar pautes rellevants per a l’optimització de materials 
i dispositius. A més, ens centrem en l’explotació de conceptes fascinants com el 
disseny de nanoescala, la conversió espectral, el confinament quàntic, l’enginyeria 

energètica de banda i l’enginyeria trampa per a superar els límits d’eficiència actuals. 
Una altra via excel·lent per a mitigar l’impacte dels derivats de carboni en l’atmosfera 
és la captura i reducció de diòxid de carboni. Actualment, a l’UJI, com a part d’un gran 

projecte europeu, s’investiga la formació de dispositius que efectuen la reducció de 
CO2 amb l’actuació de l’energia de cèl·lules fotovoltaiques. 

 

 



 
 

 

 

4. PROCESSOS INDUSTRIALS I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
 
Unitats d’investigació de l’UJI: 

- Grup d’Enginyeria Tèrmica 
- Institut Tecnològic de la Ceràmica (ITC) 

 

 

Juntament amb el desenvolupament i aprofitament de les energies renovables, 

considerem fonamental promoure l’eficiència energètica en tots els àmbits, 
especialment en els processos de producció industrial, a fi d’evitar emissions d’efecte 
hivernacle i també combustió. 

En aquest àmbit, la recerca en nanofluids també es pot associar a l’eficiència dels 
processos industrials, per a millorar el rendiment i disminuir els requeriments 
energètics vinculats als processos productius. Als laboratoris de l’UJI també es treballa 

en el disseny de nanofluids solars, substàncies que permeten captar la radiació solar 
i convertir-la en energia. 

A l’UJI s’estudia l’aplicació de les energies renovables, especialment la solar 

fotovoltaica, per a fer possibles recs de suport en zones sense accés a xarxa elèctrica 
que puguen assegurar collites i avançar en el desenvolupament rural de zones més 
aïllades. 

Les emissions de gasos d’efecte hivernacle són considerades un dels factors més 
rellevants causants de l’escalfament global a la Terra, i en la Unió Europea estan 
regulades mitjançant la Directiva 2009/29/CE. Aquesta normativa és d’aplicació als 

sectors industrials, especialment als sectors intensius en energia, com ara el sector 
ceràmic de fabricació de taulells ceràmics o la fabricació de vidre. Les emissions de 
CO2 en la indústria poden generar-se en processos de combustió de combustibles 

fòssils, o per emissions del procés, com per exemple la descomposició d’algunes 
matèries primeres. 

A curt termini, la reducció d’emissions de CO2 en el sector industrial passa 

inevitablement per aplicar mesures d’estalvi energètic al procés de fabricació per tal 
de reduir el consum de combustibles, juntament amb la recerca de noves 
composicions que donen les propietats requerides als productes finals sense fer ús de 

les matèries primeres que en descompondre emeten CO2. 

A llarg termini, es requeriran canvis tecnològics de gran envergadura per a reduir de 
manera més significativa les emissions de CO2, i així tractar de complir els ambiciosos 
objectius marcats pel full de ruta publicat per la Comissió Europea per a canviar cap 

a una societat hipocarbònica. 

L’UJI investiga en projectes orientats a reduir el consum d’energia en els processos 

de fabricació de productes ceràmics mitjançant l’optimització dels processos de 
combustió, la recuperació de calors residuals, la millora de la combustió en els 
cremadors dels forns i la implantació de noves tecnologies de seguiment del consum 

dels equips industrials. A més, es porten a terme projectes centrats en la millora de 
les composicions ceràmiques, per a aconseguir noves i millors prestacions en els 



 
 
productes finals obtinguts, reduint el seu impacte ambiental, juntament amb activitats 
orientades a trobar mètodes de captura de CO2 apropiats per a ser aplicats en el sector 
ceràmic, i noves tecnologies productives que no estiguen basades en combustibles 

fòssils. També s’investiga en el desenvolupament i la utilització de gasos refrigerants 
innocus per al medi ambient. 
  

5. SALUT I QUALITAT DE VIDA 
 
Unitats d’investigació de l’UJI: 

- Grup Salusex 

- Grup Melanogén 
- Grup d’Epidemiologia Perinatal i Salud Ambiental 

- Grup d’Infermeria  

 
Les emissions contaminants no solament estan afavorint l’escalfament planetari, sinó 

que, a escala local, la pol·lució generada per la combustió de recursos fòssils està 
afectant la salut de les persones. En aquest sentit, considerem prioritari reduir les 
emissions, especialment de partícules en suspensió o els òxids de nitrogen en les 

àrees urbanes, precisament on es concentra el 80% de la població mundial. Tres 
quartes parts de la població europea viu en entorns urbans i entre el 87% i el 90% 
dels habitants de les zones metropolitanes de la Unió Europea estan exposats a nivells 

que superen els llindars establerts per l’Organització Mundial de la Salut. Aquesta 
entitat, de fet, atribueix a la pol·lució al voltant de 30.000 morts prematures a l’any 
a Espanya i unes 400.000 al continent europeu. 

La població infantil, segons diverses investigacions, és la més sensible a la 
contaminació atmosfèrica, com mostren les taxes d’incidència d’asma en la població 
pediàtrica durant les últimes dècades. Als EUA, s’atribueix l’augment de morts 

sobtades en lactants a l’increment de la pol·lució. 

D’altra banda, el medi ambient resulta un dels determinants de la salut que ha generat 

més problemes en els últims anys, en la mesura en què el canvi climàtic i, en concret, 
algunes conseqüències associades com la contaminació de l’aire, les variacions 
meteorològiques o la major exposició als rajos solars, ha generat una major exposició 

al risc per a problemes tan dispars com el càncer, les dificultats respiratòries o 
l’increment del risc d’infeccions. 

Davant aquest panorama, a més de promoure propostes centrades en la millora dels 

tractaments i intervencions curatives, seria fonamental incloure esforços dirigits al 
canvi d’estils de vida i la promoció d’hàbits de salut que, ajustats a les característiques 
de l’entorn, contraresten l’impacte que un medi ambient deteriorat pot tenir en la 

salut i la qualitat de vida de les persones. 

D’aquesta forma, s’abordarien aquells factors que predisposen (i alhora són més 
modificables) i poden multiplicar el risc de patir una malaltia si no són atesos, com 

ara la sobreexposició al sol –quan la radiació ultraviolada és cada vegada més intensa–
, la protecció de la pell o els ulls (fins i tot, evitant l’exposició en les hores centrals del 
dia) i les creences quant a l’atractiu d’estar morens. Per a això, seria fonamental 

aprofundir en l’anàlisi del comportament humà, així com d’aquelles variables 
psicosocials que podrien facilitar la realització d’hàbits saludables i validar estratègies 
d’intervenció eficaces que permeten consolidar-los entre la població general. 



 
 

 

 

6. EDIFICACIÓ I MOBILITAT SOSTENIBLES 
 
Unitats d’investigació de l’UJI: 

- Grup de Tecnologia, Qualitat i Sostenibilitat en l’Edificació  
- Grup de Química Inorgànica Mediambiental i Materials Ceràmics 

 

 
Els experts de l’UJI estimen que els sectors de l’edificació i la mobilitat urbana són 
fonamentals per a la reducció d’emissions contaminants i d’efecte hivernacle. 

L’edificació té un alt cost ambiental. No obstant això, la ciutadania necessita edificis 
per a viure i per a desenvolupar les seues activitats. Per això, aconseguir construccions 
que estiguen en línia amb el desenvolupament sostenible és un factor clau en la lluita 

contra el canvi climàtic.  

L’edifici és un sistema molt complex en el qual entren en joc gran quantitat de factors. 
Si atenem a la fase de construcció, es pot intervenir optimitzant els recursos 

necessaris. Els materials més sostenibles contribuiran a un menor impacte ambiental. 
Així mateix les solucions constructives per a façanes, cobertes, etc., i l’optimització 
dels processos constructius són factors que cal analitzar per a aconseguir una 

edificació més sostenible. 

D’altra banda, al considerar la fase d’utilització de l’edifici, trobem un producte d’una 

llarga vida útil, que consumeix recursos com aigua i energia (aigua calenta, 
il·luminació, calefacció i refrigeració). Un ús racional d’aquests recursos és prioritari. 
Així, es pot incidir en un disseny adequat i en la selecció de solucions constructives 

per a l’envoltant tèrmica, que possibiliten una menor demanda energètica i reduïsquen 
l’aportació d’energia per a cobrir les necessitats de l’usuari. Això influirà en la reducció 
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera, fet directament relacionat amb 

el canvi climàtic. També un correcte manteniment dels components de l’edifici permet 
mantenir-lo en les condicions òptimes d’ús. 

Per últim, la consideració de l’edifici des d’una perspectiva més holística, com és 

l’entorn urbà, hi permet una visió més realista, atès que el comportament de l’edifici 
està relacionat amb el seu context. L’estudi de l’edifici integrat en entorns urbans 
permet analitzar les interaccions amb altres factors com són el planejament i 

l’estructura urbana, les dotacions i els espais públics. Aconseguir una mobilitat 
sostenible als espais urbans és un altre factor clau, la qual cosa està relacionada amb 
un urbanisme racional i un transport públic, eficient i de qualitat. El repte és 

especialment interessant quan considerem espais urbans consolidats amb moltes 
limitacions de partida, on solem trobar edificacions antigues i obsoletes que 
requereixen intervenció per a adaptar-les als estàndards actuals de qualitat i a la 

situació de canvi climàtic que actualment afrontem. 

Aproximadament el 50% de la radiació solar és absorbida per la superfície de la Terra. 
Les superfícies negres absorbeixen el 90% de la radiació i les blanques menys del 

25%. Els casquets polars i les superfícies nevades, avui en clara regressió per efecte 
del canvi climàtic, desenvolupen un potent efecte refrigerant per reflexió de la radiació 
solar; la seua progressiva recessió incentiva l’escalfament global. Els edificis 

consumeixen el 40% de l’energia mundial. Incrementar la reflectància solar de les 



 
 
superfícies (edificis, paviments, carreteres...) amb la utilització de pigments 
refrescants (cool pigments) o pigments termosolars d’alta reflectància a l’infraroig 
proper (NIR) permet reflectir la radiació solar infraroja, disminuint la temperatura dels 

edificis (efecte refrescant), evitar l’absorció de calor efectiva pels gasos d’efecte 
hivernacle (disminuint el seu efecte d’escalfament) i moderar l’efecte illa de calor urbà 
(amb temperatures incrementades i major concentració de gasos contaminants com 

els òxids de nitrogen en ambients urbans, que afecten la salut ciutadana), a més 
d’augmentar l’eficiència energètica i reduir la despesa econòmica en climatització dels 
edificis. 

A més a més, si aquests pigments refrescants es doten d’activitat fotocatalítica, que 
amb la llum del sol eliminen contaminants de l’aire com compostos orgànics volàtils, 
òxids de nitrogen i altres, la qualitat de l’aire millora en acolorar vials i edificis amb 

aquests pigments termosolars refrescants i fotocatalítics, en lloc dels pigments poc 
reflectants avui habituals. Si bé ja disposem de pigments clàssics de certa eficiència 
NIR, la recerca en pigments termosolars implica la utilització de components de baixa 

toxicitat i amb alt rendiment, tant en la intensitat del color per cada gram de pigment 
o en la seua reflectància solar com en la seua activitat fotocatalítica en aplicar-los en 
pintures, asfalts, ciments, vidres o ceràmiques.  

En aquesta àrea, l’UJI també investiga en el desenvolupament de ciments més 
respectuosos amb el medi ambient mitjançant la reutilització de residus. La producció 
de ciment Portland, conglomerant utilitzat majoritàriament en construcció a causa del 

seu reduït cost econòmic, excel·lents propietats mecàniques i durabilitat, requereix 
una gran quantitat d’energia i recursos naturals (pedra calcària i argila principalment) 

per a la seua producció. D’altra banda, el nivell de CO2 emès a l’atmosfera és elevat, 
perquè es generen quasi 830 kg de diòxid de carboni per cada tona de ciment produït, 
que provenen principalment de la descomposició de la pedra calcària utilitzada 

(CaCO3) i del combustible emprat per tal d’assolir les temperatures necessàries (≈ 
1450 ºC). 

D’altra banda, i vinculat amb la prioritat número vuit d’aquest informe, actualment es 

generen gran quantitat de subproductes industrials i residus que, generalment, 
acaben en abocadors, ocupant amples superfícies de sol i podent originar problemes 
ambientals. En funció de les característiques d’aquests residus, hi ha la possibilitat de 

valoritzar-los i reutilitzar-los per tal de desenvolupar materials de construcció, com 
ara ciments o formigó, més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient. Així, 
alguns residus s’han emprat per tal de substituir arena i grava en la producció de 

formigó, reemplaçar part de ciment Portland, o per tal de desenvolupar ciments 
alternatius al ciment Portland. Un d’aquests conglomerants alternatius és el ciment 
activat alcalinament, on els residus reaccionen amb una dissolució química, es 

dissolen i formen un nou material amb propietats cimentants. En aquesta línia de 
recerca s’han reutilitzat residus tant com a material base que serà dissolt, com per a 
desenvolupar la dissolució química, el que permet reduir molt significativament les 

emissions de CO2. Reutilitzar residus amb aquestes finalitats permet tant reduir les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle, l’energia i les matèries primeres  associades 
amb la producció del ciment Portland, com contribuir a minimitzar els residus generats 

i la seua acumulació en dipòsits, el que ajuda a un desenvolupament més sostenible 
i respectuós amb el medi ambient. 

 

 

 



 
 

 

7. INCLUSIÓ SOCIAL 
 
Unitats d’investigació de l’UJI: 

- Grup Social Innova-IIDL 

- Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL) 
- Grup de Riscos Ambientals i Laborals 

 

 

Nacions Unides, després dels vuit Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) 
vigents fins a 2015, ha plantejat una nova agenda de sostenibilitat que involucra a 

tots els països fins a 2030. Aquesta proposta està formada per 17 Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS). És destacable el seu abast, molt més ample, 
dirigit a tots els països, així com el vessant social en cadascun dels objectius i 

metes. Per exemple, l’ODS 1 té en compte l’eradicació de la pobresa i els ODS 4 i 5, 
consideren, respectivament, la qualitat en l’educació i la perspectiva de gènere. 
L’ODS 10 està dedicat a reduir les desigualtats socials. I, d’ altra banda, l’ODS 11 té 

com a missió aconseguir entorns urbans i ciutats sostenibles, però que, a més a 
més, siguen inclusives i resilients.  

En relació amb l'ODS 11, la reducció de les emissions contaminants, la creació 

d’espais habitables, de joc i de generació de diàleg, lliures de pol·lució —
atmosfèrica, de soroll, etc.— també implica millorar la vida de les persones i 
aconseguir ciutats i barris sostenibles i inclusius, que permeten a la ciutadania amb 

les seues diversitats gaudir d’un entorn adequat i saludable. 

El canvi climàtic afecta adversament i de forma directa l’entorn que habiten les 
persones. Les àrees més afectades generalment estan habitades per estrats de la 

població més vulnerables, amb menys oportunitats de sortir-ne i, en molts casos, en 
risc d’exclusió social. Per aquest motiu, cal identificar els problemes amb els quals 
s’enfronta la població, especialment aquells grups socials considerats més vulnerables 

(població envellida, xiquets, dones, etc.). 

D’altra banda, és convenient integrar la població com un agent més que participe en 
els processos que impliquen canvis per a crear entorns saludables i de qualitat. Són 

els habitants d’un determinat entorn els que són coneixedors de primera mà de la 
problemàtica ambiental a la qual han de fer front en les seues vides diàries. Per aquest 
motiu, és important recollir l’opinió de les persones, desenvolupant per exemple 

processos de participació ciutadana. D’aquesta manera, s’integra la població com un 
agent més que participa en els processos que impliquen canvis per a crear entorns 
saludables i de qualitat. 

En el vessant dels riscos ambientals i laborals, la contaminació per aerosols té una 
gran importància en el fenomen de l’escalfament global. Les partícules en suspensió 
atmosfèrica tenen com a conseqüència una disminució de la radiació solar que arriba 

a la superfície de la Terra i, per consegüent, produeixen un refredament de l’atmosfera 
que, en certa mesura, contraresta l’escalfament global. No obstant això, aquest 
aerosol atmosfèric, independentment de la seua composició química, actua 

augmentant la morbiditat associada amb malalties preexistents i disminuint la 
productivitat vegetal. 



 
 
D’altra banda, la presència de gasos com l’ozó, contaminant secundari format en 
l’atmosfera com a resultat d’altres emissions i de la radiació, contribueix no solament 
a l’escalfament global, sinó que també produeix una disminució de la productivitat 

d’algunes espècies vegetals d’interès econòmic i augmenta els índexs de mortalitat 
com a conseqüència d’algunes malalties de l’aparell respiratori. 

 

8. MINIMITZACIÓ DE RESIDUS I GESTIÓ AMBIENTAL 
 

Unitats d’investigació de l’UJI: 
- Grup d’Enginyeria de Residus  

- Grup de Polímers i Materials Avançats  
- Grup d’Enginyeria del Disseny  

 
La gestió dels residus sòlids urbans genera al voltant del 5% de les emissions d’efecte 

hivernacle al territori espanyol. Així doncs, és prioritari optimitzar la seua gestió i 
realitzar un millor aprofitament de les deixalles per a reduir el seu impacte ambiental, 
alhora que aprofitar-les com a matèria primera i també com a energia mitjançant la 

valorització. 

En aquesta àrea, l’UJI investiga la implantació de la recollida selectiva, en especial, 
de la fracció orgànica, que és responsable de les emissions de metà, un gas amb un 

poder 25 vegades més potent que el CO2 quant a l’absorció de calor. També s’avança 
en l’aprofitament de la fracció de rebuig de la planta de tractament de l’anomenat 
‘combustible sòlid recuperat’ (CSR), el disseny d’abocadors més eficients i l’anàlisi del 

cicle de vida de serveis i productes. 

L’economia circular, en la qual s’aprofundeix en el punt següent, té com un dels 
principals pilars la minimització del residu a través de la prolongació de la vida útil 

dels productes i de la incorporació d’alternatives de fi de vida com el reciclatge i la 
reutilització, a més del disseny per a desacoblament, àmbits en els quals l’UJI treballa. 

D’altra banda, s’estudia com es pot reduir l’ús de materials derivats del petroli en 

aplicacions d’envasat alimentari i productes plàstics d’un sol ús, a fi de substituir-los 
per polímers nous que siguen renovables i biodegradables. D’aquesta manera, es 
disminuiran els efectes negatius que els materials plàstics tenen per al medi ambient, 

així com les emissions de CO2 associades amb la tecnologia de l’envasat d’aliments. 

«El que no es defineix no es pot mesurar. Els que no es mesura no es pot millorar. El 

que no es millora, es degrada sempre», va dir Lord Kelvin al segle XIX. I aquest és 
l’esperit que anima els investigadors de l’UJI a mesurar el potencial impacte ambiental 
per a evitar-lo en el disseny de nous productes, tecnologies i serveis. Han mesurat el 

potencial impacte ambiental en quasi tots els àmbits, incloent-hi la petjada de carboni 
que avalua l’impacte en el canvi climàtic: noves energies, nous polímers, residus 
urbans i industrials, metalls, fusta, aigua potable, transport, construcció, turisme, etc. 

A més, també han participat activament en l’impuls de noves solucions innovadores 
més sostenibles, que redueixen activament les emissions de diòxid de carboni 
equivalent, com ara nous plans de mobilitat fomentant la bicicleta i caminar, compra 

pública verda per a les administracions públiques, desenvolupament de projectes amb 
innovadores energies renovables i projectes d’economia circular que aprofiten els 
residus per a fer nous productes. 



 
 
Conceptes com ara ‘petjada de carboni’, ‘anàlisi de cicle de vida’ o ‘anàlisi de la 
sostenibilitat del cicle de vida’ són eines de la gestió ambiental que permeten valorar 
l’impacte produït per productes, processos i sistemes, entre altres, amb la finalitat 

d’optimitzar-los. En aquest context, les eines, canals i estratègies de comunicació 
ambiental es consideren indispensables per a millorar aquesta gestió perquè ajuden 
a implicar els consumidors i que esdevinguen una part fonamental de la sostenibilitat.  

 

9. ECONOMIA CIRCULAR I OCUPACIÓ VERDA 
 
Unitats d’investigació de l’UJI: 

- Grup d’Integració Econòmica 
- Grup d’Economia Experimental i Computacional 

 
Des de la recerca d’especialització en economia o dret, l’UJI destaca la importància 
que des de les administracions i el món de l’empresa es posen en pràctica conceptes 

innovadors com l’economia circular, la qual té en consideració l’impacte dels productes 
des de la seua creació fins a la seua posterior eliminació, així com l’impuls de 
l’ocupació verda, com una eina de creixement sostenible i responsable. La reducció i 

l’aturada dels efectes del canvi climàtic exigeixen un canvi en la forma de producció i 
això provocarà impacte en l’àmbit de l’empresa i de l’ocupació, ja que transformarà 
els actuals processos en altres no contaminants, el que implica que apareguen nous 

jaciments d’ocupació. Exemples de sectors amb potencial de creació de llocs de treball 
són la separació i reciclatge de residus, el sector de les energies renovables, com la 
solar i l’eòlica, i el desenvolupament de materials orgànics no contaminants per a 

substituir el plàstic. 

En aquest àmbit, també es recomana la mesura de la petjada de carboni de tot tipus 
d’accions, productes i serveis, i també per a incrementar la competitivitat de l’empresa 

i la promoció d’inversions en l’àmbit de la sostenibilitat, pel seu retorn en positiu a 
mitjà i llarg termini. Una disponibilitat d’informació més gran en aquest sentit 
permetria a la ciutadania prendre decisions de consum més coincidents amb el 

desenvolupament sostenible i la preservació dels recursos naturals. Per tant, són 
necessàries les activitats de formació en el sistema educatiu a tots els nivells: educació 
primària, secundària i universitària. 

Des de l’àmbit de la recerca de la integració econòmica es desenvolupen diverses 
línies, com ara el creixement verd i la creació d’ocupació en l’economia circular o 
l’estudi de la importància del reciclatge de residus i els processos productius amb 

baixa o nul·la creació de rebutjos (impressió 3D) per a fomentar la sostenibilitat o 
l’estudi de l’efectivitat de les polítiques de la Unió Europea i els plans nacionals 
mediambientals en la convergència i la reducció d’emissions de gasos d’efecte 

hivernacle. D’altra banda, s’aborden les regulacions mediambientals i acords 
internacionals per a preservar i millorar la qualitat ambiental. És el cas de l’efectivitat 

de la Convenció de Rotterdam i la Convenció de Copenhaguen en la reducció del 
comerç de substàncies perilloses. S’estudia l’impacte del canvi climàtic i els 
esdeveniments climàtics extrems en els fluxos migratoris interns i internacionals, així 

com l’efecte de les regulacions mediambientals en la innovació i la competitivitat 
empresarial (hipòtesi de Porter), com aquestes regulacions poden estimular la 
innovació en matèria mediambiental, incrementar la productivitat i fomentar la 

competitivitat internacional. Per últim, també s’analitzen les diferents polítiques 



 
 
mediambientals estudiant-ne els efectes sobre el comportament estratègic de les 
empreses per tal de conèixer l’efectivitat de les polítiques ambientals quant a la 
generació d’incentius en adoptar noves tecnologies, els problemes de free-riding 

associats amb la concessió de subsidis i possibles solucions a aquests problemes, així 
com l’endogeneïtzació dels estàndards de contaminació conjuntament amb polítiques 
d’inspecció  complementàries.   

L’economia circular se centra a aconseguir que els productes, els materials i els 
recursos es mantinguen en l’economia durant el temps més gran possible. En aquest 
àmbit, l’avaluació i comunicació de la sostenibilitat de productes, processos i 

organitzacions és un aspecte clau demandat tant per les polítiques europees com pels 
mercats i els consumidors, cada vegada més conscienciats per l’aspecte social i 
ambiental dels productes i les organitzacions.  

 

 

10. JUSTÍCIA CLIMÀTICA  
 

Unitat d’investigació de l’UJI: 
- Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social  

 
El gran impacte que produeix el canvi climàtic en el medi on viuen les persones incideix 
en les seues possibilitats de permanència, forçant, en els casos més extrems encara 

que cada vegada més habituals, grans desplaçaments de població, siguen interns o 
cap a altres estats. No obstant això, en el nostre món globalitzat, els moviments de 
persones han d’ajustar-se bàsicament a dos canals, que són molt estrictes i 

determinats. És per això que des de l’àrea jurídica se subratlla la necessitat d’establir 
vies adequades per a canalitzar els moviments de persones provocats pel canvi 
climàtic. Aquests desplaçaments per motius ambientals no troben resposta en 

l’ordenament, sinó que romanen en un limbe jurídic. 
 

Des de la integració econòmica es destaca la importància d’estudiar els causants dels 
processos migratoris i, entre aquests, subratllar no sols la importància del canvi 
climàtic, sinó també la ocurrència més gran de desviacions extremes de temperatura 

i precipitacions que afecten la producció agrícola i que podrien també, en un futur 
pròxim, tenir un impacte en la seguretat alimentària. Per últim, des del vessant jurídic 
se subratlla la necessitat d’estudiar la capacitat d’acollida de la immigració climàtica 

global motivada per l’escalfament. Els desplaçaments de persones causats pel canvi 
climàtic no responen a ordenament jurídic. D’aquesta manera, no són considerats 

refugiats, perquè no s’hi pot identificar un agent perseguidor, encara que es veuen 
obligats a abandonar les seues terres i països d’origen. No obstant això, tampoc no 
troben resposta adequada en la immigració econòmica, perquè aquesta està 

condicionada a l’existència de necessitats de mà d’obra a l’estat receptor i, per tant, 
és una via insegura i que depèn de factors externs. En conseqüència, cal buscar noves 
respostes jurídiques a aquest problema o adaptar les figures existents, ja que es tracta 

d’una realitat cada vegada més àmplia i apressant.  

 


