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Reduir l’impacte ambiental dels edificis i instal·lacions al llarg de la 
seva vida útil, amb accions com la implantació de criteris d’edificació 
sostenible en edificis de nova construcció o criteris de millora ambi-
ental en projectes de reforma. 
Promoure la funció docent i investigadora dels edificis, amb accions 
com l’elaboració de projectes final de grau o treballs de màster que 
incideixin en l’aplicació a la docència dels criteris de sostenibilitat 
implantats als edificis de la UB. 
 
Fer un bon ús de l’energia, amb accions com ara: 

aprofitar al màxim la llum natural i apagar llums i aparells quan 
marxem d’un despatx o qualsevol altre espai,  
reduir l’ús de la climatització aprofitant la ventilació natural o adap-
tant-nos a les condicions de l’entorn amb menys o més roba, o 
ajustar-ne la temperatura (no pujar més de 21ºC a l’hivern ni baixar 
de 26ºC a l’estiu).  

Consumir aigua de forma responsable, tancant les aixetes que no tin-
guin temporitzadors, evitant l’ús dels vàters com a papereres o donant 
avís de qualsevol fuita d’aigua que detectem als edificis.  

SOSTENIBILITAT ALS EDIFICIS I CAMPUS UNIVERSITARIS 
 

Tenir uns bons hàbits d’ús dels recursos com ara l’energia o l’aigua és molt impor-
tant per reduir l’impacte ambiental a la universitat, però per ser més sostenibles 
també és necessari que els espais on treballem i estudiem 
facilitin aquests hàbits de consum responsable, incorporant 
automatismes per reduir el consum o creant un entorn més 
saludable i segur per accedir als centres. 

Tenint en compte que el cost econòmic i ambiental de l’ús 
dels edificis al llarg de tota la seva vida útil pot ser fins a cinc 
vegades superior al cost de construcció, és molt important 
que els nous edificis incorporin criteris d’edificació sostenible. 
El Pla de Sostenibilitat de la UB vol treballar en aquesta direc-
ció a través de la línia estratègica Ordenació territorial, 
adequació dels espais i construcció sostenible. 

Per conèixer amb més detall què vol fer la UB en relació a la sostenibilitat dels nos-
tres edificis i campus universitaris, podeu accedir al Web del Pla o al Blog del Pla de 
Sostenibilitat. 
 
 Què vol fer la UB per la sostenibilitat dels edificis? 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
I què pots fer tu? 
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http://www.ub.edu/ossma/index.php?pagina=mediambient/PdS/linia_2.php
http://www.ub.edu/plasostenibilitat/construccio-sostenible/
http://www.ub.edu/ossma/mediambient/documents/63-OfiVerda2.pdf
http://www.ub.edu/ossma/mediambient/documents/20-Aigua.pdf
http://www.ub.edu/plasostenibilitat/
http://www20.gencat.cat/docs/icaen/Migracio%20automatica/Documents/Activitats%20i%20dades%20energetiques/Arxius/1999_guiaedificaciosostenible.pdf
http://www.erf.cat/php/arxius/Presentacio_ERF_Edificacio_sostenible.pdf

