
Sostenibilitat

 L’equipament disposa del distintiu    
de garantia  de  qualitat  ambiental.



Sostenibilitat de l’edifici

El Disseny Hub Barcelona es compromet a la màxima exigència en matèria ambiental per tal d’obtenir un 
equipament amb els nivells més alts d’eficiència i estalvi energètic. L’Institut Català d’Energia 
(ICAEN) li ha atorgat la certificació A de qualificació energètica, la màxima possible. L’equipament 
també disposa del Distintiu de garantia de qualitat ambiental per a la categoria d’equipaments culturals.

Estructuralment, la construcció i l’aprofitament dels desnivells, perquè un 70% de l’edifici estigui 
semisoterrat, han millorat l’aïllament i el comportament tèrmic i acústic. L’ús de materials de reciclatge 
per a la construcció ha estat un element de sostenibilitat rellevant en les obres.

La coberta de l’edifici està dotada de plafons solars fotovoltaics. Tenen capacitat per produir fins a un 
85% de l’electricitat necessària per a l’enllumenat de l’edifici. Els sistemes d’enllumenat són de baix 
consum, amb làmpades fluorescents i LED que minoren els fluxos de consum. Els detectors de 
presència i els temporitzadors també garanteixen una reducció de la despesa energètica. 

La calefacció i l’aire condicionat de l’edifici s’alimenten a partir de la connexió a la xarxa de climatització 
de DistriClima que abasteix els edificis del districte del 22@. Aquest sistema descentralitzat estalvia fins 
a un 50% de les emissions de CO2.

Pel que fa als recursos hídrics, la xarxa de sanejament recupera i reutilitza l’aigua procedent de la pluja 
que és recollida des de la coberta de l’edifici. La xarxa també està preparada per recollir aigua del nivell 
freàtic i no consumir cabals d’aigua potable. També disposa de sistemes de control i regulació dels 
consums d’aigua a l’interior, amb aparells de regulació dels cabals i detectors que activen o aturen les 
aixetes.

Sostenibilitat organitzativa

Més enllà d’aquestes mesures, el Disseny Hub Barcelona aposta per l’estalvi i l’eficiència organitzatius 
concentrant recursos i serveis de diferents operadors. La gestió i l’aprofitament conjunt dels recursos 
disponibles, les superfícies i la seva flexibilitat d’usos donen una dimensió nova a un espai que es 
defineix amb una marcada vocació de servei i compromís social. 

Conseqüent amb aquest compromís, el Disseny Hub Barcelona implementa accions perquè les mesures 
d’estalvi preses durant la construcció tinguin continuïtat en l’activitat diària del centre. Per això, 
introdueix criteris de sostenibilitat en totes i cadascuna de les activitats quotidianes. Això comporta 
campanyes de sensibilització, la formació dels treballadors en l’adquisició de bons hàbits, el foment de 
les bones pràctiques ambientals en tot allò que fa referència als consums, el tractament dels residus, el 
reciclatge i la reutilització o la mobilitat. Consells que es fan extensius tant als treballadors com als 
visitants a través d’accions de comunicació internes i externes. L’equipament aposta per assolir que 
l’activitat generada en el centre incorpori tots aquests criteris. L’objectiu és aconseguir l’organització 
d’esdeveniments sostenibles i contribuir així a estendre els bons hàbits a la resta de la societat.




