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VLC/CAMPUS contempla un aspecte multidimensional de la sostenibilitat sent al
mateix temps un àrea d'especialització i un àrea d'actuació. Per açò, la
implantació de laboratoris sostenibles donarà suport a les estructures pròpies de
recerca que està desenvolupant VLC/CAMPUS en Salut, Sostenibilitat i TICS.
Aquesta actuació consolida també les agregacions de VLC/CAMPUS atès que ja
és membre col·laborador de la Xarxa LAB’S a través d'un dels membres de
l'agregació central i té previst, promoure la seua incorporació com CEI, així com,
dins de la xarxa, la certificació dels laboratoris seleccionats segons alguna
normativa de qualitat internacional
•Impulsar l'establiment de laboratoris sostenibles en VLC/CAMPUS, mitjançant
un pla d'actuació basat en una avaluació prèvia sobre el grau de sostenibilitat dels
seus laboratoris i centres de recerca, que permeta integrar-los en la Xarxa
Espanyola de Laboratoris Sostenibles (LAB’S) promoguda per la Fundació MAITE
•Promoure un model de referència de laboratori sostenible, adaptat a cada
tipologia de laboratori, i basat no solament en aspectes mediambientals, sinó
també en els estàndards de qualitat i de seguretat necessaris per a aconseguir
l'optimització dels recursos i el benestar i la satisfacció dels usuaris
• Realitzar una proposta d'actuacions per a millorar la sostenibilitat dels mateixos
així com el pla de gestió sostenible futur
• Establir un fòrum de discussió, intercanvi de coneixements i difusió de resultats,
que permeta desenvolupar mecanismes per a la millora contínua del model.
• Les actuacions previstes afecten a 10 edificis situats en VLC/CAMPUS i que
alberguen diferents laboratoris del campus.
• S'ha signat un conveni marque de col·laboració amb la Fundació MAITE, per al
desenvolupament, implantació i millora d'un model de laboratori sostenible, a
través de les activitats de la Xarxa LAB’S. Mitjançant aquest conveni ha obtingut
la condició de membre col·laborador de LAB*S.
• S'està executant una planificació de visites de la Fundació Maite a alguns
Laboratoris de docència i recerca, els dies 28-29 i 30 d'octubre.
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