
 

   

 

 

 

 

 

A. DATOS XERAIS 

II PLAN DE ACCIÓN 

DO PROGRAMA GREEN CAMPUS FERROL UDC 

DATA DE ELABORACIÓN DO PLAN DE ACCIÓN 10/11/2020       DATA DE APROBACIÓN POLO COMITÉ AMBIENTAL 26/11/2020 

NOME COMPLETO DA PERSOA DE CONTACTO María Jesús Movilla Fernández / María Jesús Caínzos López 

DIRECCIÓN   Rúa Dr. Vázquez Cabrera, s/n. Campus de Esteiro     LOCALIDADE Ferrol CÓDIGO POSTAL 15403 

TELÉFONO  881013800/3640          CORREO-E greencampus.ferrol@udc.es 

 

B. BREVE XUSTIFICACIÓN RAZOADA 

 

Tras a visita, o 17 de xullo de 2019, de ADEAC ao Campus de Ferrol para a avaliación das actuacións levadas a cabo no desenvolvemento do I Plan de Acción, o noso 

Campus convértese no primeiro Campus que, dentro da nosa Universidade, con todos os centros en conxunto consegue a bandeira verde, seguindo os pasos en Galicia e 

España do Campus de Pontevedra na Universidade de Vigo. 

A persar diso, somos conscientes que hai obxectivos aínda por cumprir de cara a avanzar na consecución dun Campus que se implique cada véz máis co medio ambiente e 

que tamén fomente unha sociedade e economía máis sostible. 

Por isto, tras realizar a segunda ecoaditoría, e acadar unha puntuación na situación ambiental entre un 5 e un 6, atopamos certas debilidades polo que consideramos que 

debemos aunar os nosos esforzos nas seguintes áreas de traballo: 

• Compra verde e consumo responsible 

• Eficiencia enerxética 

• Contaminación atmosférica, acústica e lumínica 

• Residuos 

• Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social 

• Participación e sensibilización 

• Alimentación e estilos de vida saudables 

• Mobilidade 

• Zonas verdes e biodiversidade 

mailto:greencampus.ferrol@udc.es


 

   

 

C. PLAN DE ACCIÓN 

 

ACCIÓN OBXECTIVOS METODOLOXÍA RECURSOS NECESARIOS TEMPORALIZACIÓN RESPONSÁBEIS INDICADORES DE      

SEGUIMENTO 

 

1. Ecoauditoría e Plan 

de Acción. 

1.1. Realización da 

Ecoauditoría 

Ambiental. 

 

1.2. Aprobación do 

Plan de Acción 

Green Campus Ferrol 

 

1. Realización da 

Ecoauditoría en cada 

centro. Recopilación das 

respostas. Incorporación 

dos comentarios á 

Ecoauditoría do CGF-UDC.  

 

2. Sesión de traballo do CA 

para recoller propostas 

para o Plan de Acción 

 

3. Elaboración e 

aprobación polo CA e 

información nas distintas 

Xuntas de Centro do 

documento do Plan de 

Acción Green Campus 

Ferrol 

1. Documento de 

Ecoauditoría Ambiental 

Green Campus UDC 

 

2. Documento de Plan 

de Acción Green 

Campus UDC 

Curso 2020/2021 Presidenta e 

coordinadora 

do Comité 

Ambiental. 

Comité 

Ambiental 

GCF-UDC 

1. Actas reunións 

Comité 

Ambiental 

 

2. Documento de 

Ecoauditoría. 

 

3. Documento do 

Plan de Acción 

 

4. Participación no 

Comité 

Ambiental e 

Subcomités 

Ambientais dos 

diferentes 

centros. 



 

   

 

 

ACCIÓN OBXECTIVOS METODOLOXÍA RECURSOS NECESARIOS TEMPORALIZACIÓN RESPONSÁBEIS INDICADORES DE 

SEGUIMENTO 

 
2. Compra verde e 

consumo responsable 

1. Favorecer por parte 

dos  centros do 

campus a elección de 

productos e servizos 

que sexan de 

consumo ecolóxico e 

responsable (social, 

económica e 

medioambientalmente

), os que sexan de 

proximidade, así como 

os de comercio xusto 

 

2. Sensibilizar a toda a 

comunidade 

universitaria para o 

consumo responsable, 

buscando reducir, 

reutilizar, reciclar, 

reparar e redistribuir 

 

3. Ter en conta criterios 

ambientais á hora de 

adquirir ou sustituir 

aparatos eléctricos ou 

electrónicos a fin de 

reducir o seu consumo 

enerxético 

 

 

1. Encontros con 

responsables e 

persoal técnico de 

diferentes áreas e 

servizos para 

asesorar na 

implementación 

do ODS12. 

2. Obradoiro sobre 

compra pública 

ética dirixido a 

xefaturas de 

sección e servizos. 

3. Na medida do 

posible establecer 

compras con 

criterios de 

consumo 

responsable: 

medioambiental, 

económica e 

socialmente 

(valorando 

cuestións como 

igualdade de 

xénero, 

colaboración con 

Centros Especiais 

de Empleo, 

agricultura 

ecolóxica, 

etiquetas ou 

certificados de 

xestión ambiental, 

social, prevención 

de riscos 

1. Guías de 

implementación dos 

ODS na universidade. 

2. Dossier con empresas 

de comercio xusto na 

zona de influencia da 

UDC. 

3. Recursos humanos:  

Subcomités Ambientais 

dos centros. 

Colaboración con 

OMA, UDC Saudable e 

Oficina de 

Cooperación e 

Voluntariado 

Curso 2020/2021 

 

Subcomités 

ambientais dos 

Centros 

 

Coordinadores/as  

Alfonso Gomis 

 

Vanessa Míguez 

Martín 

 

 

Número de 

actividades 

realizadas no 

conxunto do 

campus 

(campañas, 

charlas, 

documentos 

enviados…) 



 

   

 

laborais…)  

4. Campaña de 

sensibilización sobre 

consumo 

responsable, de 

proximidade e de 

comercio xusto con 

envío de correos 

electrónicos a 

estudantes, PDI e 

PAS 

5. Continuar coa 

sustitución de 

lámpadas e 

aparatos eléctricos 

por outros de baixo 

consumo enerxético 

6. Continuar coa 

reducción da 

utilización de papel  

en traballos de 

clase, TFG, TFM, 

impresos…, e 

favorecer o uso do 

papel reciclado ou 

elaborado con 

materiais de bosques 

xestionados de 

forma sostible 

 

 



 

   

 

 

ACCIÓN OBXECTIVOS METODOLOXÍA RECURSOS 

NECESARIOS 

TEMPORALIZA

CIÓN 

RESPONSÁBEIS INDICADORES DE 

SEGUIMENTO 

 

 

3. Eficiencia 

enerxética 

3.1 Auga 

 

- Reducción de 

consumo de auga 

- Seguimento de 

consumo de auga 

- Sensibilizar a toda 

a comunidade 

universitaria para a 

reducción do 

consumo de auga 
 

- Medición del 

consumo de auga 

por centro e 

análisis dos datos. 

- Carteles e 

actividades  de 

difusión de 

consumo 

responsable. 

- Optimización do 

apagado 

automático dos 

equipos en sexa 

posible. 

- Análisis de 

alternativas para a 

reducción de 

consumo eléctrico. 

- Sustitución das 

calderas de diésel 

por outras máis 

eficientes e menos 

contaminantes a 

gas. 

- Incrementar o 

número de paneis 

solares. 

- Centralización del 

sistema de 

calefacción. 

- Iniciación de 

auditorías 

enerxéticas nos 

 
1.  Subcomités 

Ambientais dos 
centros. Colaboración 
con OMA, UDC 
Saudable 

2. Subdirección/ 
Comisión de 
infraestructuras de 
cada centro. 

3. Vicerrectorado de 
infraestructuras e 
sostenibilidade 

4. Recursos económicos 
5. Tablóns nos centros e 

outros medios de 
difusión 

6. Redes sociais 

Curso 

2020/2021 

Subcomités 

ambientais dos 

centros 
 Vicerrectorado de 
infraestructuras e 
sustentabilidade 

 

 

 

Coordinadores:  

 

Sonia Bouza 

Fernández  

 

Vicente Díaz 

Casas 

 

 

 

 

 

1.  Informe de 

consumos. 

2.  Informe de 

resultados. 

3. Auditorías 

enerxéticas 

realizadas 

4. Obras 

realizadas. 

5.  Actividades 

de difusión e 

concienciación 

3.2 Enerxía 

- Reducción de 

consumo enerxético 

y emisiones 

- Auditoría enerxética 

- Control de 

temperatura por 

espazos do centro 

- Introducir sensores 

de 

presenza/luminosida

de 

- Incrementar 

porcentaxe de 

iluminación LED 

- Sectorializar e/ou 

regular a 

intensidade 

luminosa das aulas 

e zonas comúns 

- Autoabastecement

o eléctrico. 

- Sensibilizar a toda a 

comunidade 



 

   

 

universitaria para a 

reducción do 

consumo 

enerxético. 

centros. 

- Eliminación de 

secadores de 

mans. 

- Eliminación 

progresiva de luz 

halóxena ou 

incandescente e 

sustitución por led. 

- Colocación 

progresiva de 

válvulas 

termoestáticas en 

los radiadores 

 
 



 

   

 

ACCIÓN OBXECTIVOS METODOLOXÍA RECURSOS 

NECESARIOS 

TEMPORALIZACIÓN RESPONSÁBEIS INDICADORES DE 

SEGUIMENTO 

 

 

   4. Contaminación 

atmosférica, 

acústica e 

lumínica 

4.1 - Medicións de 
contaminantes 
atmosféricos en centro e 
inmediacións: 

  
4.1.1 - Medición de 
Calidade de Aire Interior 
(CAI): concentración de CO2   
temperatura e  humidade, 
formaldehido, compostos 
orgánicos, etc. 
4.1.2    Medición de 
presenza de radón 

  
4.1.3 –  Participación no 
programa de vixilancia 
radiológica ambiental do 
CSN para determinar a 
exposición da poboación 
ás radiacións ionizantes e 
coñecer a calidade 
radiológica do 
medioambiente. 

  
4.2 - Medidas para 
minimizar contaminación 
atmosférica en edificios e 
inmediacións   
 
 
 
 
 

4.1.1 - Estudo  e 
determinación de 
puntos e 
momentos críticos. 
Monitorización da 
CAI 
4.1.2 -Combinación 
de medicións en 
continuo (cámara 
de ionización) de 
curta duración (7 
días) con medicións 
de detectores de 
trazas (3 meses). 

4.1.3 Recollida 
de mostras e 
análises.  
Determinación 
dos índices de 
actividade alfa 
e/ou beta 
total. 

  

- Optimización 
dá ventilación 
- Revisión de 
equipos 

 

4.1.1 -  Subcomité 
Ambiental de 
cada centro e 
Subdirección/Comisión 
infraestructuras de cada 
centro.  
Medidores de calidad de 
aire. 
4.1.2 -  RRHH Lab. 
Radioactividad Ambiental 
UDC 
4.1.3 -  RRHH Lab. 
Radioactividad Ambiental 
UDC 

 Subcomité Ambiental de 
cada centro e 
Subdirección/Comisión 
infraestructuras de cada 
centro  
SAU 

  

 Curso 2020/20021 Subcomités 

ambientais dos 

centros  

 

Coordinadora: 

María Isabel 

Fernández 

Ibáñez 

 

 

 

 

 

4.1.1 -  Informe de 
resultados  
4.1.2 -  Informe de 
resultados 
4.1.3 – Informe de 
resultados 

Protocolo de 
ventilación   
 
Informes de 
mantemento/s
ubstitución 
equipos 



 

   

 

4.3 - Medidas para reducir o 
ruído no centro  
Concienciar e elevar os 
niveis de participación 
activa da comunidade 
universitaria no ámbito do 
impacto ambiental que no 
noso quefacer provocamos. 

4.5 - Ter en conta nos 
sistemas de aire 
acondicionado, 
refrixeración ou aerosois a 
ausencia de CFCS 

 

 

Campaña de 
formación e 
sensibilización 
 

 
 
 
 
 
Estudo das 
características 
das distintas 
instalacións 
existentes no 
campus e 
proposta de 
substitución/ 
modificación en 
caso necesario. 

 
Subcomité Ambiental de 
cada centro e 
Subdirección/Comisión 
infraestructuras de cada 
Centro. 
 
 
 
 
 
Subdirección/Comisión 
infraestructuras de cada 
centro. 
SAU 

 

Número de charlas 
e actividades 
organizadas no 
conxunto do campus 
ou documentos 
(posters, 
presentacións) das 
campañas de 

formación e 
sensibilización 

Informe 
substitución 
equipos 

 
 

ACCIÓN OBXECTIVOS METODOLOXÍA RECURSOS 

NECESARIOS 

TEMPORALIZACIÓN RESPONSÁBEIS INDICADORES DE 

SEGUIMENTO 



 

   

 

 

5. Residuos 

 

 

- Reducción; 

minimizar a 

cantidade de 

materiais 

desbotables 

(plásticos dun só 

uso, papel, etc...). 

- Recollida selectiva 

de residuos. 

- Recollida de 

aparellos eléctricos. 

- Minimización e 

xestión adecuada 

de residuos tóxicos. 

- Información sobre 

o destino final e a 

cantidade de 

residuos xerados no 

campus. 

- Información e 

formación sobre 

3R´s e xestión de 

residuos. 

- Empregar residuos 

orgánicos para 

compost.  

- Fomentar a 

reciclaxe e a 

reutilización de 

residuos xerados no 

Campus. 

- Control da 

cantidade de 

fotocopias por 

centro e usuario. 

- Visibilizar as 

actividades 

realizadas a toda a 

comunidade 

1. Fomentar mediante, 

accións formativase 

campañas dirixidas a toda 

a comunidade universitaria, 

a concienciación da 

comunidade universitaria 

para favorecer a reducción 

de residuos. 

2. Colaboración coa 

Oficina de Medio Ambiente 

da UDC e as empresas de 

limpeza dos centros para 

organizar a recollida 

selectiva. 

3. Recollida de aparellos 

electrónicos en desuso por 

empresas responsables, 

puntos de recollida 

mensuais e campañas 

dirixidas a toda a 

comunidade universitaria. 

4. Naqueles centros onde 

existan residuos perigosos, 

establecer a mellor forma 

de xestionalos. 

5.Establecer un sistema de 

control dos residuos que 

implique ao persoal de 

limpeza e á empresa/s 

concesionarias para 

coñecer destino e 

cantidade dos residuos. 

 9. Establecer composteiros 

naqueles lugares onde se 

considere conveniente 

(cafetaría do campus e 

algún outro sitio se fose o 

caso) para recoller restos 

de comida, pousos de 

café, restos de froitas, 

1. Colectores para 

recollida selectiva en 

cada centro e/ou en 

zonas comúns; 

mantemento dos 

actuais e 

establecemento de 

novos puntos de ser 

necesario. 

2. Composteiro  

3. Lugar para 

depositar os materiais 

electrónicos 

desbotables antes de 

que sexan recollidos 

 4. Tablóns nos centros 

e outros medios de 

difusión 

5.Medios para a 

elaboración do 

material de formación 

e difusión. 

6.Equipamento de 

laboratorio (por 

exemplo do 

Laboratorio de 

Plásticos) para as 

actividades de 

reutilización e 

reciclaxe 

programadas. 

7.Participación de 

expertos para as 

actividades de 

formación, para os 

talleres, etc... 

8. Redes sociais. 

9.Recursos humanos: 

Colaboracións coas 

empresas 

Curso 2020/2021 Subcomités 

ambientais dos 

centros  

 

Coordinadora: 

Ana Isabel Ares 

Pernas 

1. Comprobación do 

estado dos puntos de 

recollida de residuos. 

2.Número de novos 

puntos de recollida 

de residuos. 

3.Comprobación 

instalación do 

composteiro. 

4. Comprobación 

recollida de materiais 

electrónicos xa non 

válidos. 

5.Comprobación dos 

puntos ou métodos 

de información nos 

centros. 

6.Evidencias do 

material elaborado 

para formación e 

sensibilización. 

7. Informe de 

seguemento e 

cuantificación 

residuos xerados. 

8.Fotografías. 

9. Número de charlas 

e evidencias das 

actividades de 

formación e talleres 

organizados no 

conxunto do campus. 

10. Informes onde se 

recollan os resultados 

das investigacións 

realizadas en temas 

de reciclaxe e 

reutilización. 

11. Informe de 

resultados de cada 



 

   

 

universitaria é á 

sociedade en xeral. 

herba… 

10. Identificar e xestionar 

calquer residuo adicional 

que se poida xerar nos 

centros e que poida ser 

convinte separalo. 

Colocación de 

contenedores para esos 

residuos (por exemplo 

máquinas expendedoras) 

11. Investigar novas formas 

de reutilizar e reciclar 

algúns residuos xerados nos 

campos. 

12. Relizar talleres de 

reciclaxe e reutilización.  

13. Difundir as accións a 

través das redes sociais 

para implicar a toda a 

comunidade. 

14. Dispoñer no panel do 

Green Campus ou na web 

dun plano cos puntos de 

recollida de residuos/zonas 

de compostaxe. 

concesionarias da 

recollida de residuos, 

coa OMA, co persoal 

de limpeza e con 

aquelas persoas ou 

empresas implicadas 

na xestión dos 

residuos. 

 

 

centro. 

12. Evidencias das 

publicacións nas 

redes sociais. 

 



 

   

 

 

 

ACCIÓN OBXECTIVOS METODOLOXÍA RECURSOS NECESARIOS TEMPORALIZACIÓN RESPONSÁBEIS INDICADORES 

DE      

SEGUIMENTO 

 

6. Docencia e 

investigación saudable 

e sustentable ambiental 

e social 

- Formar ao 

profesorado en 

temas ambientais, 

saude, xustiza 

social e igualdade 

de xénero para a 

integración das 

temáticas nas súas 

materias.  
- Establecer contidos 

ou materias 

específicas 

relacionadas coa 

sustentabilidade, 

igualdade, xustiza 

social e saude 

nalgunha materia 

das titulacións. 

- Promover a 

redacción de TFG e 

TFM sobre temas 

ambientais, sociais, 

saúde ou 

igualdade. 

- Promover proxectos 

de investigación ou 

traballos 

relacionados co 

desenvolvemento 

sustentable, a 

igualdade de 

xénero, a xusticia 

social. 

1. Incorporar nas guías 

GADU, e nos regulamentos 

TFG, TFM instruccións para a 

presentación de traballos 

onde se contemple o 

consumo responsable, a 

linguaxe non sexista, 

actividades saudables, etc… 
 2. Dar difusión a todo o 

alumnado, dende grado ate 

doutoramento desas 

instruccións e tamén aos 

responsables das liñas de 

investigación 
 3. Incorporar competencias 

e contidos nas materias 

relacionadas cos obxetivos 

de desenvolvemento sostible 

(ODS),  
 5. Fomentar a realización de 

actividades de aprendizaxe-

servizo con entidades 

próximas ao campus que 

traballen con persoas en 

risco de exclusión social ou 

con diversidade funcional. 
 6. Dar difusión da labor da 

Oficina de Cooperación e 

Voluntariado. 

7.Dar difusión da labor da 

Oficina de Igualdade de 

Xénero. 

8.Dar difusión da labor da 

Oficina de Medioambiente. 

9.Dar difusión da labor da 

UDC Saudable. 

10. Dar difusión, nas webs ou 

1. Recursos humanos: 

Oficina de cooperación 

e voluntariado, Oficina 

de Igualdade de Xénero, 

Oficina de 

Medioambiente e UDC 

Saudable. 
2.  Entidades externas que 

queiran participar en 

actividades ApS. 

3. Membros da comisión de 

apoio á UDC Saudable 

nos centros. 

4. Representantes de 

igualdade dos centros. 

5. Tablóns nos centros e 

outros medios de difusión 

6. Medios para a elaboración 

do material de formación e 

difusión. 
7. Redes sociais. 

Curso 2020/2021 Subcomités 

ambientais dos 

centros 

Coordinadoras:   

 

Carmen 

Coronado 

Carvajal 

 

Ana Ares 

 

Vanessa Míguez 

Martín 

1.Fotografías. 

2.Evidencias das 

actividades 

realizadas 

(fotografías, 

documentos, 

mailing) 

3.Guías 

docentes e 

Regulamentos 

de TFG e TFM. 

4.Informe de 

cada centro 

das actividades 

realizadas. 

 



 

   

 

- Promover GID de 

profesores 

interesados por 

temas de 

responsabilidad 

social 

- Promocionar nos 

centros as 

actividades de 

voluntariado e 

cooperación 

desenvolvidas 

dende o Campus. 

outros medios, a todos os 

membros da comunidade 

universitaria en cada centro 

a través das persoas 

responsables das accións 

que se leven a cabo nestas 

materias. 

11.Difundir en redes sociais 

as accións realizadas para 

que cheguen tamén fora da 

comunidade universitaria. 

 



 

   

 

 

 

ACCIÓN OBXECTIVOS METODOLOXÍA RECURSOS NECESARIOS TEMPORALIZACIÓN RESPONSÁBEIS INDICADORES 

DE      

SEGUIMENTO 

 

7. Participación e 

sensibilización 

 

7.1. Concienciación e 

Comunicación 

(Redes) 

 

7.2. Actividades de 

sensibilización e de 

innovación.  

 

7.3. Proxección 

comunitaria 

 

- Creación de 
Taboleiro de 
anuncios  virtural 
con información 
ambiental 

- Enquisas sobre algún 
tema ambiental 
(mobilidade, 
recursos….) 

- Canle para que a 
comunidade 
universitaria poida 
achegar suxestións 
ou ideas para a 
mellora ambiental 

- Actividades de 
sensibilización 
ambiental (folletos, 
posters, 
conferencias, 
cursos…..) 

- Información / 
formación sobre boas 
prácticas ambientais 
ao alumnado, PDI e 
PAS nos seus centros 
de traballo, estudo ou 
fogares 

1. Recursos humanos: 

Subcomité Ambiental de 

cada centro, OMA, UDC 

Saudable e Oficina do 

Campus Industrial Ferrol. 

 

 

Novembro 2021 Subcomités 

ambientais dos 

centros 

Coordinadora: 

María Jesús 

Caínzos López  

Iolanda 

Fernández 

Fernández 

1. Fotografías 
 
2. Número de 
charlas e 
actividades 
organizadas no 
conxunto do 
campus  
 
3. Documentos 
(posters, 
presentacións) 
das campañas 
de 
concienciación 
e sensibilización 



 

   

 

 

 

ACCIÓN OBXECTIVOS METODOLOXÍA RECURSOS NECESARIOS TEMPORALIZACIÓN RESPONSÁBEIS INDICADORES 

DE      

SEGUIMENTO 

 

8. Alimentación e 

estilos de vida 

saudables 

8.1. Alimentación 

saudable 

8.2. Actividade física e 

deporte 

8.3. Xestión do tempo e 

conciliación. 

8.4. Tabaco, alcol e 

outros tóxicos 

8.5. Saúde sexual 

8.6 Saúde mental 

 

1. Organizar charlas e actividades 

sobre temas de saúde e bos 

hábitos de alimentación 
2. Colaboración nas iniciativas de 

UDC Saudable 
3. Fomentar o uso das instalacións 

deportivas da UDC en Ferrol 
4. Asesorar na elaboración de 

menús saudables e cocina de 

tempada e proximidade coa 

cafetería universitaria 

5. Seguemento do 

procedemento de novos pliegos 

de condicións na contratación 

do servicio de máquinas de 

vending para que conteñan 

produtos saudables. 

Colaboración con Nutriciona 

6. Dar maior difusión aos Espazos 

de Asesoramento de estudantes 

e comunidade universitaria en 

xeral UDC:  

FEAFES-Saúde mental (en Ferrol),  

INGADA UDC (en Ferrol) 

Persoas con TDAH (Trastornos de 

déficit de atención e 

hiperactividade) e trastornos 

asociados, p.e. pedagóxicos, 

entre outros.  

Asociación Española contra o 

Cancro (AECC) (en Ferrol).  

ASFEDRO-Ferrol, Información 

sobre drogas, alcol, tabaco e 

adiccións sen sustancia. 

AFRONTEMOS 21. Atención 

psicolóxica a Comunidade UDC e 

1. Recursos humanos: 

Subcomité Ambiental de 

cada centro, UDC 

Saudable e Servizo de 

Deportes Ferrol. 

Novembro 2021 Subcomités 

ambientais dos 

centros 

Coordinadora: 

Carmen 

Coronado 

Carvajal 

1. Número de 

charlas e 

actividades 

organizadas no 

conxunto do 

campus 

relacionadas con 

temas da saúde 

ou documentos 

(posters, 

presentacións) das 

campañas de 

concienciación 

2. Fotografías  
3. Informe das 

instalacións 

deportivas sobre o 

número de usuarios  

4. Informes do 

Servicio UDC 

Saudable sobre o 

uso dos Espazos e 

convenios de 

asesoramento de 

estudantes 



 

   

 

ás súas familias, atención on-line 

o presencial (en Ferrol). Crises 

psicolóxicas, ansiedade, estrés,.. 

Quérote + (de saúde sexual e 

autoestima, en CUR, A Coruña) 

Nin+Nin- (Cruz Vermella), de 

información sobre drogas e 

outras adiccións (alcol, 

tabaco, nomofobia, 

apostas, videoxogos, etc.) 

tamén no CUR con 

posibilidade de achegar o 

servizo ao alumnado de 

Ferrol 
 



 

   

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN OBXECTIVOS METODOLOXÍA RECURSOS NECESARIOS TEMPORALIZACIÓN RESPONSÁBEIS INDICADORES 

DE      

SEGUIMENTO 

 

9. Mobilidade 
 

- Coñecer os 

diferentes medios 

de transporte 

empregados pola 

comunidade 

universitaria. 

- Deseñar e 

promover distintas 

iniciativas para 

fomentar o uso do 

transporte 

público, bicicleta, 

transporte 

compartido, etc. 

- Informar do uso 

seguro e saudable 

da bicicleta polo 

campus (carril 

bici). 

- Fixar actuacións 

para reducir os 

desprazamentos  

nas horas punta 

(concentrar 

horarios de 

docencia, 

 
1. Os que poidan servir para 
promocionar o uso 
compartido do vehi ́culo ou 
as vantaxes do uso da 
bicicleta e camiñar a pé: 
carteis, web, redes sociais, 
charlas, taboleiro, etc. 
 
2. Conservar e, de ser 
posible, mellorar os 
convenios de transporte 
universitario.  
 
3.Solicitar ao Concello de 
Ferrol e a outros concellos 
da contorna a mellora dos 
carris bici para fomentar o 
uso da bicicleta por parte 
da comunidade universitaria 
(PDI, PAS, alumnado). 
  
4. Elaboración de enquisas 
para medir o grao de 
utilización dos modos de 
acceso ao campus 
(vehículo propio, medios de 
transporte público, bicicleta 
ou camiñando a pé). 
 

 

1. Recursos humanos:  

Subcomité Ambiental 

de cada centro, UDC 

Saudable e Servizo de 

Deportes Ferrol. 
 

2. Campan ̃a informativa a 

trave ́s de carteis, web, 

redes sociais e correos 

electrónicos. 
 

3. Tablóns nos centros e 

outros medios de 

difusión (web e redes 

sociais). 
 

 

 

Novembro 2021 

 

Subcomités 

ambientais dos 

centros.  

 

Coordinador: 

Javier Ruiz Astiz 

 

1. Comprobar se 

hai problemas 

de aparcadoiro 

na contorna dos 

centros en 

horario lectivo. 

 

2.  Comprobar o 

uso dos 

aparcadoiros de 

bicicletas. 

 

3. Comprobar o 

uso do 

transporte 

público para 

acceder ao 

campus. 



 

   

 

teletraballo, etc.).  

- Promocionar os 

beneficios de 

camin ̃ar sempre 

que sexa posíbel 

(para acceder ao 

campus dende a 

cidade de Ferrol 

ou para percorrer 

cada centro).  

- Estimular a vida 

saudable a través 

do deporte 

(camiñar, correr 

ou andar en 

bicicleta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

ACCIÓN OBXECTIVOS METODOLOXÍA RECURSOS NECESARIOS TEMPORALIZACIÓN RESPONSÁBEIS INDICADORES 

DE      

SEGUIMENTO 

 

10. Zonas verdes e 

biodiversidade 

 

- Creación dun horto 

ecolóxico 

- Instalación dun 

composteiro 

- Educación na 

biodiversidade do 

Campus 

- Introducción de 

elementos nos xardíns 

do Campus para a 

educación, 

observación e goce 

por parte da 

comunidade 

universitaria 

- Facilitar á comunidde 

universitaria un 

espazo para a 

práctica da 

agricultura ecolóxica 

- Empregar os residuos 

vexetais e os residuos 

orgánicos da 

cafetaría para 

compost 

- Realizar rótulos con 

nomes das árbores  

- Elaborar paneis 

informativos sobre 

flora e fauna do 

Campus 
 

1. Recursos humanos: 

Subcomité Ambiental de 

cada centro, OMA, UDC 

Saudable e Oficina do 

Campus Industrial Ferrol. 

 

1. Recursos materiais: 

• Compra de 

material necesario 

para a creación da 

horta  

• Compra de 

composteiro 

 

• Material necesario 

para a rotulación 

nos xardíns 

 

Novembro 2021 Subcomités 

ambientais dos 

centros 

Coordinadora: 

María Jesús 

Caínzos López 

 

1.  Fotografías 

2. Grado de 

participación da 

comunidade 

universitaria nas 

actividades de 

plantacion e 

recolleita de 

froitas e verduras 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

Criterios xerais propostos pola OMA-UDC e por Green Campus:  

O plan de acción debe ser concreto e realista, e elaborarase de acordo con:  

• Plan de Acción elaborado corresponderá a un curso académico concreto, polo que as actuacións propostas deberán ser 

planificadas para que sexan acometidas nese prazo de tempo. No caso de actuacións que requiran máis tempo, indicarase até 

onde se levarán a cabo ao longo no curso de referencia.  

• As actuacións que se propoñan deberán ser acordes coas necesidades identificadas na ecoauditoría previa e realistas en canto 

aos recursos necesarios e prazos de execución.  

• Recoméndase un número de actuacións propostas dunhas 10, aínda que se poderá xustificar un número menor ou maior segundo 

posibilidades. Débese ter en conta que compre acadar polo menos o 65% dos obxectivos formulados para unha avaliación 

positiva).  

• Deberán abarcar, ao menos, tres temáticas diferentes (ver documento base Green Campus) e atenderán tanto aos obxectivos xerais 

da UDC como aos particulares de centro.  

 

Os obxectivos xerais da UDC están definidos no Plan Estratéxico PEUDC2020 (que se consideran en vigor mentres non se renoven), 

aprobado en decembro de 2013. Deles, seleccionamos pola súa relación directa cos obxectivos e contidos de Green Campus os 

seguintes:  

PLAN ESTRATÉXICO UDC2020, capítulo “RESPONSABILIDADE SOCIAL” (pp. 32-37)  

https://www.udc.es/export/sites/udc/goberno/_galeria_down/vice_planificacion_economica_e_infraestruturas/documentos/PLAN1320.

pdf 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 1: UNHA UNIVERSIDADE QUE IMPULSA O CAMBIO SOCIAL  

1.6 Fomentar as políticas de compra socialmente responsable.  

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 3: Unha universidade responsable do seu impacto ambiental  

3.1 Mellorar a xestión e coordinación dos procesos de ambientalización e sustentabilidade.  

3.2 Implantar procesos de xestión sostible dos residuos.  

3.3 Impulsar a mobilidade sostible.  

3.4 Impulsar a eficiencia enerxética, o uso de enerxías renovables e o aforro de auga.  

No texto do Plan Estratéxico hai unha definición destes obxectivos a nivel de universidade, así como uns indicadores, que se poden adaptar 

ao nivel de centro.  

Por outra banda, alén da contribución do centro a estes obxectivos xerais prioritarios da UDC no seu conxunto, cada centro deberá definir 

os seus obxectivos adicionais específicos, xunto cos indicadores que estime pertinentes.  

https://www.udc.es/export/sites/udc/goberno/_galeria_down/vice_planificacion_economica_e_infraestruturas/documentos/PLAN1320.pdf
https://www.udc.es/export/sites/udc/goberno/_galeria_down/vice_planificacion_economica_e_infraestruturas/documentos/PLAN1320.pdf


 

   

 

A proposta do centro será valorada tanto pola OMA como por Green Campus, que poderán solicitar ampliacións ou modificacións 

razoadas. 

Como documentos orientadores para a definición de obxectivos e indicadores, suxerimos os seguintes:  

- Guía para a Sustentabilidade na UDC: 

https://www.udc.es/arquivos/sites/udc/sociedade/medio_ambiente/pegada_ecoloxica/Guia_sustentabilidade_ambiental.pdf 

 
- Documento Sostenibilidad-CRUE 2017: Herramienta de autodiagnóstico de la sostenibilidad ambiental en las universidades 

españolas: Guía del Usuario.  
https://drive.google.com/file/d/0BxKvyGbf3ZDSX3FWa2Z0QW8wOGc/view  

- Cuestionario de Auditoría Ambiental Interna para Facultades, Escolas E Centros Universitarios GREEN CAMPUS  

Recoméndase facer uso deste último, xa que constitúe a ferramenta de diagnóstico da situación de partida, podendo facer uso dos 

outros documentos como material complementario. 


