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La Universitat Jaume I posa el focus en el concepte 

de la ‘petjada de carboni’ a través d’un seminari 
En la cita s’han explicat alguns dels aspectes més rellevants per al seu càlcul , així com 

les diferències entre les diverses eines disponibles 

La Càtedra BP de Medi Ambient Industrial de la Universitat Jaume I ha celebrat aquest passat 

divendres, 14 de maig, el seminari ‘Eines per al Càlcul de Petjada de Carboni en el sector 

industrial’, on a més d’introduir el concepte de ‘petjada de carboni’ s’han explicat alguns dels 

aspectes més rellevants per al seu càlcul, així com les diferències entre les diverses eines 

disponibles. 

Les polítiques i estratègies europees i espanyoles incorporen cada dia més objectius relacionats 

amb la reducció d’emissions de Gasos d’Efecte d’hivernacle (GEI). En aquest context, el càlcul 

de la petjada de carboni és una eina útil per a les organitzacions a l’hora de conèixer les seues 

emissions de GEI i analitzar l’efecte de les estratègies implementades per a la seua reducció. 
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En els últims anys s’han desenvolupat diferents eines i aplicacions informàtiques que permeten 

quantificar la petjada de carboni d’organitzacions de diferents sectors, incloent les facilitades pel 

Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic (Miteco) que s’han utilitzat durant la 

sessió en un senzill exemple pràctic. 

El contingut del seminari ha sigut preparat per l’autora del treball Premi a millor TFG/TFM de la 

Càtedra BP de l’UJI, Karen Valls, que actualment desenvolupa la seua tesi doctoral entorn de 

la mitigació del canvi climàtic i l’anàlisi d’oportunitats d’economia circular en organitzacions. Per 

motius personals, la ponència ha sigut duta a terme finalment per la directora del treball i 

catedràtica de l’àrea de projectes d’enginyeria, Loles Bovea. Aquesta activitat, presencial per a 

35 assistents del Grau en Enginyeria Química, s’ha pogut continuar en línia de manera 

simultània per fins a 76 persones d’un total de 115 inscrits. 

La Càtedra sorgeix per l’interès de BP Oil España i la Universitat Jaume I a proporcionar 

mecanismes per a facilitar la investigació i la divulgació en l’àmbit del medi ambient industrial, 

així com també acostar el món de l’ensenyament a la realitat de la indústria. En el seu 

compromís amb el medi ambient, la Càtedra vol contribuir al benestar amb accions destinades 

a disseminar el coneixement i a fomentar la consciència ambiental 
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