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Sostenibilitat  

2013-2017 

 Territori i biodiversitat 

 Gestió de fluxos: energia, aigua i residus  

 Ambientalització interna 

 Comunicació i participació ambientals 

Compensació 

d’emissions de CO2  

Préstec de gots 

Programa 1.1. Ordenar i planificar el territori amb criteris de sostenibilitat. 

Acció 1 Elaborar un nou planejament urbanístic del campus de Bellaterra. 

Acció 2 
Prioritzar la remodelació i l’ampliació de les construccions existents per davant de 
l’edificació de nous espais. 

Acció 3 Integrar la gestió de la mobilitat dins la planificació urbanística i territorial. 

Acció 4 
Preservar els espais agroforestals del campus i la seva connectivitat en la planificació 
urbanística i territorial. 

Programa 1.2. Fomentar una mobilitat més sostenible i segura d’acord amb el Pla de 
mobilitat de la UAB.  

Acció 5 Potenciar el transport públic col·lectiu per accedir al campus. 

Acció 6 Fomentar un ús més racional del vehicle privat. 

Acció 7 
Millorar l’accessibilitat al campus i la xarxa d’itineraris interns per afavorir l’ús de mitjans 
no motoritzats. 

Programa 1.3. Millorar la qualitat ambiental de l’entorn del campus d’acord amb el Pla de 
gestió dels espais agroforestals del campus.  

Acció 8 Ordenar l’ús públic i les activitats que es fan als espais agroforestals del campus. 

Acció 9 
Mantenir els camps de conreu, els espais agroforestals i altres zones obertes del 
campus per tal de conservar el mosaic agroforestal del campus. 

Acció 10 Realitzar actuacions de conservació i de millora paisatgística. 

 

Utilització de recursos hídrics 

locals 

Actuar sobre el consum de recursos, la generació de residus i d’emissions 

deguts a l’activitat pròpia de la UAB 
Programa 2.1. Promoure l’eficiència i l’estalvi energètics implementant el Pla de gestió de l’energia 
de la UAB. 

Acció 11 Optimitzar la contractació de l’energia. 

Acció 12 Millorar l’eficiència energètica de les instal·lacions de climatització (calefacció i refrigeració). 

Acció 13 
Instal·lar tecnologies més eficients a l’enllumenat i impulsar l’estalvi energètic dels equipaments 
de laboratoris i d’oficines. 

Acció 14 Potenciar l’ús d’energies renovables. 

Programa 2.2. Fer una gestió més eficient i responsable de l’aigua.  

Acció 15 Garantir un manteniment preventiu periòdic dels dispositius consumidors d’aigua dels edificis. 

Acció 16 Implementar un programa d’estalvi d’aigua en les instal·lacions de docència i de recerca. 

Acció 17 Optimitzar el reg de les zones enjardinades i potenciar la utilització de recursos hídrics locals. 

Programa 2.3. Prevenir la generació de residus i millorar la gestió dels que es generen d’acord amb 
el Pla de gestió dels residus de la UAB. 

Acció 18 Elaborar i implantar un pla de gestió de residus. 

Acció 19 Elaborar un pla de minimització dels residus tant dels municipals com dels especials. 

Acció 20 Fomentar el reciclatge d’acord amb el Pla de gestió dels residus. 

 

Potenciar la inclusió de criteris ambientals en 

les diverses activitats de la UAB 

Comunicar de manera eficient i involucrar a la comunitat universitària. 

Programa 4.1. Fomentar la comunicació dels projectes de sostenibilitat ambiental. 

Acció 26 
Dissenyar i implantar activitats de conscienciació ambiental adreçades a tots els col·lectius que 
constitueixen la comunitat universitària. 

Acció 27 
Col·laborar amb el personal acadèmic per a facilitar el coneixement de la gestió ambiental de la 
UAB. 

Acció 28 
Elaborar un pla de comunicació extern per difondre a la societat el projecte UAB campus 
Saludable i Sostenible. 

Programa 4.2. Promoure la participació de la comunitat universitària en els projectes de gestió 
ambiental de la Universitat. 

Acció 29 
Fomentar la participació activa de l’alumnat en diferents projectes de sostenibilitat mitjançant 

actuacions de voluntariat. 

Acció 30 
Establir i mantenir diversos canals de comunicació que permetin la participació de la comunitat 
universitària. 

Programa 4.3. Fomentar la col·laboració de la UAB amb entitats que treballen en l’àmbit de la 
sostenibilitat ambiental. 

Acció 31 
Col·laborar amb institucions, entitats, associacions i plataformes que treballen en l’àmbit de la 
sostenibilitat ambiental. 

 

Programa 3.1. Promoure la formació en l’àmbit de la sostenibilitat. 

Acció 21 
Dissenyar un programa de cursos adreçat al PAS i al personal acadèmic sobre diferents 
temàtiques relacionades amb la sostenibilitat ambiental a la UAB. 

Programa 3.2. Ambientalitzar l’adquisició i la contractació de béns i serveis. 

Acció 22 
Potenciar la compra de productes i la contractació de serveis respectuosos amb el medi 
ambient. 

Acció 23 Impulsar l’ambientalització dels concursos de compres de béns i de proveïment de serveis. 

Acció 24 Introduir criteris de sostenibilitat en la construcció i la remodelació d’edificis. 

Programa 3.3. Ambientalitzar els actes organitzats per la UAB. 

Acció 25 
Fomentar que els esdeveniments organitzats per la UAB segueixin uns criteris de sostenibilitat 
establerts que els facin respectuosos amb el medi ambient i amb l’entorn. 

 

Planificació territorial, la mobilitat i la gestió dels espais 

agroforestals del campus. 


