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ODS centrats en la PROSPERITAT

ODS PAU i ASSOCIACIONS

ODS centrats en el PLANETA

ODS centrats en les PERSONES

Els 17 Objectius per a transformar el nostre món

En Culmia apostem pels ODS i caminem en paral·lel a l’agenda 2030 on les 5 
esferes de vital importància conegudes com les “5 P” són àrees d’importància 
crítica per a la humanitat i el planeta.

Persones: Posar fi a la pobresa i la fam en totes les seves formes i

assegurar la dignitat i igualtat de totes les persones.

Planeta: Protegir els recursos naturals del planeta i combatre el canvi

climàtic per assegurar un ambient digne per a les futures generacions.

Prosperitat: Assegurar que tothom pugui gaudir d’una vida pròspera i

plena en harmonia amb la natura.

Pau: Fomentar societats pacifiques, justes i inclusives.

Aliances: Implementar l’Agenda 2030 a través d’aliances globals

sòlides.

Antecedents

Culmia Ernest Lluch
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• Incentivar i potenciar el disseny i construcció d’edificis industrialitzats, 
afavorint una ocupació de qualitat i contribuint a la disminució dels 
accidents laborals.

• Treballem per poder desenvolupar els nostres habitatges sota criteris 
de consums gairebé nuls (NZEB).

• Introducció gradual del sistema d’organització digital BIM en la fase 
de disseny.

• Introducció de la metodologia de planificació LPS (Lean Construction).

• Apostem pel desenvolupament de promocions sota plataformes 
industrialitzadores que recullen les sinergies de múltiples agents.

• La construcció industrialitzada permet una major incorporació de la 
dona en la producció d’habitatges.

• Ens hem implicat en el desenvolupament d’habitatge assequible 
mitjançant aliances amb el sector públic i el sector de la construcció 
industrialitzada, apostant per l’accés a l’habitatge de tot el món.

• En el desenvolupament d’urbanitzacions impulsem criteris de 
sostenibilitat per a millorar el futur dels seus habitants i del planeta.

• Posem especial atenció en el disseny de les zones verdes, implementant 
plantes autòctones, sistemas de reg de baix consum, etc.

• Fomentem el transport alternatiu, zones protegides per a bicicletes i 
zones de càrrega per a vehicles elèctrics.

• Augmentem el percentatge de materials amb certificat DAP (Declaració 
Ambiental de Producte).

• Els certificats mediambientals incentiven l’aprofitament dels recursos 
utilitzats en la construcció i minimitzen els residus. 

• Apostem a mig termini per un major disseny dels edificis sota requisits 
de l’economia circular.

• Hem desenvolupat el nostre propi certificat de sostenibilitat per 
assegurar habitatges més sostenibles minimitzant-ne l’impacte sobre el 
canvi climàtic.

• Els certificats de sostenibilitat i salut Culmia afavoreixen el manteniment 
dels ecosistemes del planeta.

• Apostem per la col·laboració pública-privada per al desenvolupament 
d’un parc d’habitatges assequibles.

• Ens hem associat a Green Building Council Espanya (GBCe), la principal 
organització d’edificació sostenible del nostre país.

• Som socis del Clúster per a la Industrialització i la Innovació de 
l’Edificació, associació per impulsar la construcció industrialitzada.

• Disseny d’instal·lacions per optimitzar el consum d’aigua.

• Reducció consum aigua interior limitant els consums d’aixetes i 
electrodomèstics.

• Solucions de reutilització d’aigües pluvials i grises.

• Ús de plantes autòctones que no necessitin reg i/o ús d’un sistema de 
reg de baix consum d’aigua.

• Utilització d’estratègies passives en la fase de disseny.

• Implementació de sistemes actius d’alt rendiment.

• Ús d’energies renovables com geotèrmia, energia solar i fotovoltaica i 
instal·lacions eficients com Aerotermia.

• Disseny d’Edificis de Consum Gairebé Nul (ECCN)

• Ús de làmpades de baix consum, detectors de presència i temporitzadors 
per minimitzar el consum.

• Incentivem l’ús d’electrodomèstics d’alta eficiència energètica.

Accions relacionades amb els ODS
• Hem desenvolupat el nostre propi certificat de salut per assegurar 
habitatges més saludables.

• Potenciem la il·luminació natural interior.

• Seguim millorant la qualitat de l’aire interior amb ventilació adequada i 
materials sense components orgànics volàtils.

• Introducció de la biofilia en el disseny de zones comunes.

• Incentivem la relació social entre els veïns.

• Incentivem l’ús de l’escala i l’exercici.
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Gràcies per formar part d’aquest viatge.
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