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Establir polítiques específiques sobre estalvi de recursos, directrius de 
funcionament de les instal·lacions, i assignar responsabilitats sobre el 
consum d’energia i aigua als diferents nivells d’organització interna. 
Executar actuacions d’estalvi derivades de les auditories d’energia i 
aigua ja realitzades. 
Introduir progressivament il·luminació amb LED en obres de remodela-
ció d’espais. 
Identificar els espais on es produeix un ús excessiu de la il·luminació 
artificial, i aplicar les mesures correctores adients en cada cas. 
Dur a terme campanyes de sensibilització sobre consum responsable 
d’energia i aigua destinades a tota la comunitat universitària, i informar 
de les actuacions d’eficiència que es duguin a terme. 
Implantar sistemes de control que permetin fer el seguiment dels con-
sums, i difondre entre la comunitat universitària els impactes associats.
 
Comunicar situacions de malbaratament d’energia i aigua als responsables 
de l’edifici (excés d’il·luminació, aixetes o cisternes que perden aigua, etc.).
Apagar els llums sempre en sortir d’un despatx o qualsevol altre espai 
quan no tinguis previst tornar en menys de 10 o 15 minuts. 
Utilitzar ventilació natural sempre que sigui possible. 
En cas de fer servir climatització, respectar els límits de temperatura 
fixats per la normativa vigent: no baixar el termòstat de 26°C a l’estiu, 
ni superar els 21°C a l’hivern. 
Apagar els aparells quan no es fan servir i en marxar del teu espai de 
treball, evitant en ambdós casos deixar encesa la llum de posició en 
espera (stand-by). 

ESTALVI D’ENERGIA I RECURSOS A LA UNIVERSITAT 
 
L’energia i l’aigua són recursos cada cop més escassos. Tenint en 
compte, a més, que la producció d’energia i l’obtenció d’aigua 
potable comporta impactes ambientals associats, i que el seu 
cost creix contínuament tant en les nostres factures domèstiques 
com en el pressupost universitari, és necessari fer-ne un consum 
responsable i eficient. A la UB tots en som conscients, i ja hem 
començat a reduir significativament el consum d’energia i 
d’aigua. 
Per tal de continuar donant exemple, el Pla de Sostenibilitat de la UB 
vol integrar la gestió d’energia i recursos en l’activitat de la institució, 
sensibilitzar a tota la comunitat universitària sobre l’ús responsable 
de l’energia i els recursos naturals, facilitar el control i seguiment del 
seu consum, i implantar mesures d’estalvi. Per més informació, po-
deu accedir al Web del Pla o al Blog del Pla de Sostenibilitat. 

 Què vol fer la UB per estalviar energia i recursos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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http://www.ub.edu/plasostenibilitat/2012/04/ub-redueix-consum-electricitat-2011/
http://www.ub.edu/plasostenibilitat/2012/04/consum-aigua-disminueix-2011/
http://www.ub.edu/ossma/index.php?pagina=mediambient/PdS/linia_5.php
http://www.ub.edu/plasostenibilitat/
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

