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Realitzar controls periòdics de la qualitat de les aigües residuals dels cen-
tres experimentals per detectar si es produeix algun abocament indegut de 
productes químics. 
Controlar el compliment de les obligacions en matèria de sostenibilitat 
fixades als plecs de les empreses subcontractades. 
Potenciar l’ús de material reutilitzable en l’activitat administrativa, fixar 
com a opció de compra habitual de paper d’oficina el de menor cost ener-
gètic i ambiental, i incorporar al catàleg de compres UB productes 
alternatius ambientalment correctes. 
Incorporar productes d’agricultura ecològica i/o de comerç just als serveis 
de restauració i màquines automàtiques. 

 
Seguir els procediments de gestió de residus, evitant en tot moment 
l’abocament de productes tòxics i/o perillosos per l’aigüera o el seu vessa-
ment al subsòl. 
Fer un ús adequat i garantir un correcte manteniment de les vitrines de 
gasos per tal d’assegurar el control i la contenció de contaminants atmos-
fèrics al laboratori. 
Mantenir un nivell de soroll adient a les activitats que desenvolupem als 
edificis universitaris. Els nivells recomanats de soroll a l’interior dels edificis 
s’incompleixen més pel brogit de les persones que pel soroll dels aparells!
Evitar la compra de productes d’un sol ús, ja que incrementen en excés i de 
forma innecessària el consum de recursos i la quantitat de residus generats. 
Escollir productes fabricats amb materials reciclats, reutilitzats, o que dis-
posin d’etiqueta ecològica. 
Comprar només allò que realment necessitem i en la quantitat imprescindible.

QUALITAT AMBIENTAL, TAMBÉ A LA UNIVERSITAT 
 
L’activitat que es desenvolupa a la UB incideix sobre la qualitat ambiental del nostre 
entorn, en forma d’emissions de contaminants i consum de recursos. Al mateix temps, la 
nostra activitat també es troba condicionada per la 
qualitat ambiental de l’espai que ens envolta. El 
transport, la indústria i altres activitats que es desen-
volupen en l’entorn urbà que rodeja els edificis de la 
UB exerceixen un impacte en forma de soroll o con-
taminació atmosfèrica, que podem conèixer i mesurar. 

En relació a aquests temes, el Pla de Sostenibilitat 
de la UB vol contribuir a reduir l’impacte ambiental 
de l’activitat universitària —incidint especialment en 
la compra responsable— i a millorar les condicions ambientals mitjançant el control i 
seguiment de la contaminació associades a la docència i la recerca. Per més informa-
ció, podeu accedir al Web del Pla o al Blog del Pla de Sostenibilitat. 
 

 Què vol fer la UB per la qualitat ambiental? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I què pots fer tu? 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Més informació… 
Blog del Pla de Sostenibilitat UB. OSSMA, Universitat de Barcelona. 2012. 
Web de l’oficina verda. OSSMA, Universitat de Barcelona. 2011. 
Mapa sonor del Campus Diagonal. OSSMA, Universitat de Barcelona. 2005. 
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http://www.ub.edu/ossma/index.php?pagina=mediambient/PdS/linia_4.php
http://www.ub.edu/plasostenibilitat/qualitat-ambiental/
http://www.ub.edu/ossma/index.php?pagina=mediambient/medi_residus.php&title=Seguretat,%20Salut%20i%20Medi%20Ambient%20(OSSMA)&titulo=Residus
http://www.ub.edu/ossma/mediambient/documents/32-Compres1.pdf
http://www.ub.edu/plasostenibilitat/
http://www.ub.edu/ossma/index.php?pagina=mediambient/medi_overda.php&title=Seguretat,%20Salut%20i%20Medi%20Ambient%20(OSSMA)&titulo=Oficina%20Verda
http://www.ub.edu/ossma/index.php?pagina=mediambient/medi_soroll.php&title=Seguretat,%20Salut%20i%20Medi%20Ambient%20(OSSMA)&titulo=Soroll

