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_La Universitat de Barcelona proclama i garanteix al seu Estatut una política 
de respecte pel medi ambient i de desenvolupament sostenible. Però, 
nosaltres què podem fer quan estem a la Universitat? 

_Durant el temps que hi passem consumim energia i aigua, comprem 
productes, generem residus i fem altres accions que comporten un impacte 
sobre el medi ambient. Quan això ho multipliquem per tota la comunitat 
universitària, la incidència de la nostra activitat sobre el medi és molt 
rellevant.
_Per això, a més de les decisions que prengui la UB per reduir aquest 

impacte, cal la nostra participació canviant els hàbits de compra de 
productes, l’ús de l’energia als edificis i la manera de desplaçar-nos. 

La nostra societat és poc eficient en l’aprofitament 
dels recursos naturals. Ho demostra l’elevada quanti- 
tat de residus que generem en qualsevol activitat. La 
UB té definits procediments per gestionar tots els 
materials i productes que ja no ens són útils. Els heu de 
conèixer i seguir:

• Els residus municipals i les fraccions assimilables: paper i 
cartró, envasos lleugers, vidre, matèria orgànica i resta (el que no s’ha pogut 
seleccionar en les quatre fraccions anteriors).

• Els residus especials, que es generen als laboratoris i tallers i que 
requereixen una gestió controlada per la seva perillositat. 

Abans de posar en marxa el procediment de gestió, hem d’evitar la generació 
del residu posant en pràctica les tradicionals 3R: reduir, reutilitzar i reciclar.

• Abans de començar la nostra activitat, pensant alternatives que ens 
permetin evitar la generació del residu.

• Durant l’activitat: 

- Emprant bones pràctiques per reduir la quantitat i la perillositat dels 
residus que generem.

- Evitant els productes d’un sol ús.

- Allargant la vida útil dels productes, materials i aparells que utilitzem.

• Quan generem el residu, assegurant-nos que el deixem en el lloc adequat, 
seguint el procediment de gestió de la UB.

La mobilitat és l’activitat que té una incidència 
ambiental més gran a la UB. Cada dia es fan més de 
100.000 desplaçaments entre els llocs de residència i 
els centres de la Universitat. Podem fer-los més 
sostenibles seguint les recomanacions següents:

• Comprovar si podem desplaçar-nos a peu en un 
temps raonable.

• Optar per utilitzar la bicicleta com a mitjà de transport habitual, ja que és 
la manera més saludable i més ràpida per fer trajectes de menys de 5 km. 
Cada cop hi ha més rutes segures.

• Buscar alternatives de transport públic en qualsevol desplaçament al llarg 
del dia, ja sigui a l’àrea metropolitana de Barcelona o des de qualsevol punt 
de Catalunya.

• Compartir cotxe  amb familiars, amics, companys o veïns que facin el 
mateix recorregut.

• Aplicar les tècniques de conducció eficient, en cas d’utilitzar el cotxe o la 
moto, per reduir la contaminació associada a l’ús del vehicle motoritzat.

Cadascú és responsable de dipositar els residus que 
genera al contenidor adient. Sense aquesta 
participació no serà possible que cada residu rebi el 
tractament que li pertoca.

http://mobilitat.ajuntament.barcelona.cat/ca/modes-de-transport/a-peu
http://w20.bcn.cat/GuiaMap/GuiaBici_ca.aspx
http://www.tmb.cat/ca/vull-anar
http://mou-te.gencat.cat/
http://mou-te.gencat.cat/
https://www.fesedit.cat/
http://ub.edu/ossma/wp-content/uploads/2016/03/conduccio_eficient.pdf


_COMPRA VERDA_ _Consum d’energia_

_Consum d’aigua_

Per decidir què comprem, és habitual que només ens fixem en el seu 
aspecte o en el preu. Tanmateix, podem valorar moltes altres coses, com ara 
la despesa energètica necessària per fabricar-lo, els recursos utilitzats o la 
generació de residus derivada del seu ús. Es tracta de prestar atenció a tot el 
cicle de vida del producte.

Tenim desenes de milers de punts de consum 
d’electricitat (lluminàries, ordinadors, aparells, etc.), i 
cadascú de nosaltres decideix quan s’engeguen i 
quan s’apaguen. Per això, la vostra participació és 
essencial perquè la UB faci un consum eficient de 
l’energia. Recomanem:

• Utilitzar la ventilació natural per mantenir una tempe- 
ratura confortable, sobretot a l’estiu. 

• Fer servir la calefacció o l’aire condicionat només els dies més calorosos. Si 
tenim climatització individual, regular la temperatura correctament: màxim 
26 °C a l’hivern i mínim 20 °C a l’estiu.

• Apagar la climatització en acabar l’activitat.

• Apagar els aparells i els equips quan acabem d’utilitzar-los. Els que 
queden en espera (mode stand by) també consumeixen energia.

• Desendollar el carregador del mòbil. Si no, segueix consumint energia!

• Utilitzar al màxim la llum natural, fent un ús correcte de les cortines o 
persianes segons les condicions climàtiques o l’hora del dia.

• És molt important apagar els llums sempre que sortim d’un espai.

• Utilitzar les escales en comptes de l’ascensor sempre que sigui possible. 

El consum d’aigua de la UB ha millorat molt els darrers 
anys, però hi ha diverses accions que hem de recordar 
en la nostra activitat diària per no malbaratar-ne ni una 
gota:

• Tancar l’aixeta quan acabem d’utilitzar l’aigua.

• Si detectem alguna fuita d’aigua a la universitat, cal 
comunica-ho al servei de manteniment o al punt 

d’informació del centre.

• No utilitzar el vàter com a paperera.

A l’hora de comprar material d’oficina, equips electrònics, material de 
laboratori, mobiliari o qualsevol altre producte, cal tenir en compte els 
consells següents:

• Abans de comprar, pensar si  és realment necessari  i  informar-se del 
consum energètic que implica. Moltes vegades allò que necessitem es pot 
compartir amb algú altre que ja ho té.

• Escollir productes fabricats amb materials reciclats i/o amb materials que 
siguin reciclables.

• Escollir productes que disposin d’alguna  etiqueta o certificació 
ambiental. En el cas d’aparells electrònics nous, escollir el model més eficient.

• Escollir productes que siguin de llarga durada i/o reuti- 
litzables.

• Evitar la compra de productes d’un sol ús.

• Comprar productes que generin pocs residus. Cal 
evitar els productes amb embalatges innecessaris.

• Reduir el consum de paper sempre que sigui possible, 
aplicant criteris d’estalvi i reutilització.

http://ub.edu/ossma/wp-content/uploads/2016/03/etiquetes_ecologiques.pdf
http://ub.edu/ossma/wp-content/uploads/2016/03/etiquetes_ecologiques.pdf
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http://www.ub.edu/ossma/residus/fitxes-de-procediments
http://www.ub.edu/ossma/residus/residus-especials-laboratori
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