
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ACTA DA REUNIÓN DO COMITÉ AMBIENTAL 

 
 

DATA: 21 de abril de 2021 

LUGAR: Vicerreitoría Campus Ferrol e 
virtual (Teams) 

(Teams 

HORA DE INICIO: 9:00 h. 

HORA DE FINALIZACIÓN: 10:03 h. 

 

ASISTENTES: 

María Jesús Movilla Fernández 

Carmen Coronado Carvajal 

Javier Ruíz Astiz 

Alfonso Gomis Rodríguez 

Sonia Bouza Fernández 

Vicente Díaz Casás 

Isabel Fernández Ibáñez 

Ana Ares Pernas 

Vanessa Míguez Martín 

Xan Rodríguez Silvar 

Yolanda Fernández Fernández 

Marta Trueba Gayol 

Marisol Jorge Pena 

Elena Salgado Castro 

Mª Jesús Caínzos López 

 
 
ORDEN DO DÍA: 
1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior: 26/11/2020 
2. Seguimento do avance nas accións do II Plan de Acción 
3. Novas incorporacións ao Comité Ambiental. 
4. Quenda aberta de intervencions. 
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ACORDOS ADOPTADOS: 
 

1. Apróbase a acta da sesión anterior, celebrada o 26/11/2020. 

2. Explícanse polos diferentes membros do Comité a evolución das actuacións nos 
diferentes eixos do Plan de Acción. 

o Comentarios da coordinadora: 

• Estamos pendentes da visita da empresa Recorecovering coa que a 
UDC ten asinado un convenio para a recollida de residuos 
electrónicos/eléctricos. A idea é que se poida poñer nos centros do 
Campus de Ferrol que estean interesados. Estudiarase a posibilidade 
de colocar unha gaiola na Escola Politécnica Superior, Deseño, CC. do 
Traballo e un edificio de Servizos Centrais 

• Simultaneamente co ánimo de facer extensiva a iniciativa da Escola 
Politécnica Superior de donar equipos informáticos para familias 
desfavorecidas, contactouse coa empresa ErrorFerrol!. Esta empresa 
comprométese a recoller todos os portátiles e tablets que lles poidamos 
facilitar, repáranos e doanos ás persoas que por la escaseza de 
recursos non teñan posibilidade de acceder a un equipo novo. Acórdase 
poñer ao lado das gaiolas que a empresa GeoRecovering nos instale 
un colector para portátiles e táblets para esta finalidade. 

• Debido a que a finca que, en un principio se ía a destinar para comezar 
co proxecto de hortas urbanas xa non está dispoñible, estamos 
buscando unha alternativa. Dende a Vicerreitoría estanse a negociar co 
Concello de Ferrol co ánimo de poder contar con algunha parcela para 
este fin. 

• A comezos de ano visitounos o Grupo Naturalista Habitat coa idea de 
ver a posibilidade de colocar gaiolas para distintas especies de paxaros 
que frecuentan os xardíns para que aniñen mantendo así a 
biodiversidade da zona. Como durante o marzo ambiental este grupo 
xa fixo unha charla online, verase a posibilidade de colocar o vídeo na 
páxina web e ademáis colocar diferentes gaiolas nas árbores do 
Campus. 

• Na reunión anterior falouse de que os centros que estivesen 
interesados en poñer planos indicadores dos interruptores que 
encendían as diferentes fases de luces, podían contactar coas bolseiras 
para este traballo. Insístese nesta posibilidade. 

 

o Elena Salgado Castro, procede a explicar a nova páxina web do Green 
Campus na que estivo a traballar conxuntamente con Marisol Jorge Pena, 
como bolseiras do Green Campus 

Vanessa Míguez, manifesta que dende a OCV non conseguen unha axeitada 
visibilización das actividades desenvolvidas. 

Tendo en conta as diferentes achegas realizadas polos membros do Comité 
volverán a valorarse algúns cambios na proposta feita polas bolseiras de 
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maneira que poidamos ter una maior difusión e visibilización a través da páxina 
web. 

o Xan Rodríguez Silvar da a coñecer as actividades que ofrecen dende o Museo 
de Historia Natural de Ferrol, invitando a que a comunidade universitaria 
participe nelas. 

o Comentarios de Vicente Díaz Casás 

• Na Escola Politécnica Superior remataron as obras relativas á nova 
instalación de calefacción e iluminación led que se executou dentro do 
proxecto de eficiencia enerxética que a UDC está a desenvolver en 
varios dos seus centros. 

• Sería interesante a compra centralizada de papel reciclado a nivel de 
Campus. 

Acordase probar o subministrado pola copistería ou o que xa 
empregamos na Vicerreitoría en todos os centros e se vai ben nos 
correspondentes equipos, procedemos á compra centralizada. 

o Ana Ares comenta que a información relativa a todas as actividades que están 
a desenvolverse e que poden ser de interese están subidas na plataforma 
Teams. 

 

 

 Sendo as 10:03 h. remata a sesión 

 

Coordinadora Green Campus Ferrol  
 
María Jesús Caínzos López 

 
 
 
 
 
 

Vicerrectora do Campus de Ferrol e de 
Responsabilidade Social 
 
  Vº Bº: María Jesús Movilla Fernández 
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ACTA DA REUNIÓN DO COMITÉ AMBIENTAL 

 
 

DATA: 1 de decembro de 2021 

LUGAR: Vicerreitoría Campus Ferrol e 
virtual (Teams) 

(Teams 

HORA DE INICIO: 13:00 h. 

HORA DE FINALIZACIÓN: 14:10 h. 

 

ASISTENTES: 

María Jesús Movilla Fernández 

Carmen Coronado Carvajal 

Alfonso Gomis Rodríguez 

Sonia Bouza Fernández 

Isabel Fernández Ibáñez 

Ana Isabel Ares Pernas 

Rebeca Bouza Padín 

Vanessa Míguez Martín 

Xan Rodríguez Silvar 

Yolanda Fernández Fernández 

Mateo Suárez Gil 

María Hernández García 

Mª Jesús Caínzos López 

 
 
ORDEN DO DÍA: 
1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior: 21/04/2021 
2. Seguimento do avance nas accións do II Plan de Acción 
3. Novas incorporacións ao Comité Ambiental. 
4. Quenda aberta de intervencións. 
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ACORDOS ADOPTADOS: 
 

1. Apróbase a acta da sesión anterior, celebrada o 21/04/2021 

2. Benvida aos novos membros do Comité Ambiental 

Debido ao nomeamento de Ana Isabel Ares Pernas como directora do Campus 
Industrial, deixa de formar parte do Comité Ambiental e sustitúea Rebeca Bouza 
Padín, en representación da Escola Universitaria de Deseño Industrial. 

Os bolseiros do Green Campus Ferrol para o curso 2021/2022 son María 
Hernández García da Facultade de Humanidades e Mateo Suárez Gil da E.U. de 
Deseño Industrial, presentes na reunión. 

3. Explícanse polos diferentes membros do Comité a evolución das actuacións nos 
diferentes eixos do II Plan de Acción. 

o María Jesús Caínzos: 

• A empresa Recorecovering coa que a UDC ten asinado un convenio 
instalou gaiolas para a recollida de REE na EPEF (antiga EPS), no 
Edificio de Talleres e está pendente de colocar unha na Facultade de 
CC. do Traballo.  

ErrorFerrol! comprometeuse a recoller os portátiles e tablets que xa non 
funcionan, repáranos e doanos ás persoas que pola escaseza de 
recursos non teñan posibilidade de acceder a un equipo novo. Acórdase 
poñer ao lado das gaiolas que a empresa GeoRecovering nos instalou 
un colector para portátiles e táblets para esta finalidade. 

Faranse os oportunos carteis por parte dos/as bolseiros/as. 

• As negociacións dende a Vicerreitoría co Concello de Ferrol co ánimo 
de poder contar con algunha parcela para a horta urbana, avanzaron 
un pouco no sentido de que dous concelleiros foron visitar as hortas da 
UDC no Campus de Elviña, de cara a coñecer as características e 
dinámica de concesión de parcelas. 

• Durante o marzo ambiental 2022 faremos unha actividade co Grupo 
Naturalista Habitat para a elaboración de gaiolas para distintas 
especies de paxaros que frecuentan os xardíns para que aniñen 
mantendo así a biodiversidade da zona. 

• Xa se abriu a Sala de Lactación destinada a todos os membros da 
comunidade universitaria. Enviouse o correspondente correo a listas 
para a oportuna comunicación. Os bolseiros elaborarán os carteis de 
difusión para os diferentes centros así como para as redes.  

• Colonia controlada de gatos no Campus. A iniciativa de Sonia Zaragoza 
imos estudiar a posiblidade de que os gatos sen dono que andan polo 
Campus pertenzan a unha colonia controlada. Os bolseiros están en 

Código Seguro De Verificación vf33nhb/u7a+RSta7/eo8A== Estado Data e hora

Asinado Por Vicexer. do Campus de Ferrol e Apoio ao Emprego  - María Jesús Caínzos
López

Asinado 08/01/2022 18:58:52

Vicerr. do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social  - María Jesús Movilla
Fernández

Asinado 08/01/2022 18:55:57

Observacións Páxina 2/5

Url De Verificación https://sede.udc.gal/services/validation/vf33nhb/u7a+RSta7/eo8A==

Normativa Este informe ten o carácter de copia electrónica auténtica con validez e eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Lei 39/2015).

https://sede.udc.gal/services/validation/vf33nhb/u7a+RSta7/eo8A==


 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

contacto coa persoa que dirixe as actuacións na colonia ubicada nunha 
parcela próxima ao Tercio Norte, de cara a coñecer os pasos a dar.  

• Papel reciclado. Na anterior reunión acordamos que probaríamos se a 
todos os Centros lles resultaba viable o emprego de papel reciclado, de 
cara a facer unha compra conxunta deste. Vicente Diaz Casás 
comprometeuse a adquirir este papel na Copistería do Campus e logo 
distribuilo aos diferentes Centros. Sen embargo dende a Administración 
da EPEF xa lle comunicaron que as fotocopiadoras non lles ían 
adecuadamente con ese papel e entón desistiu. 

Sen embargo ímolo intentar co papel reciclado que estamos a usar na 
Vicerreitoría. Distribuíremos unha caixa de proba aos centros que aínda 
non o están a usar para que cando acaben as súas existencias poidan 
comprobar se é compatible coas súas impresoras e fotocopiadoras.  

O obxectivo é facer un pedido conxunto aínda que o pago sexa 
realizado de xeito individualizado por cada centro. 

• En reunións anteriores concretouse que os centros que estivesen 
interesados en poñer planos indicadores dos interruptores que 
encendan as diferentes fases de luces, podían contactar cos/as 
bolseiros/as para este traballo. Insístese novamente nesta posibilidade. 

Do memo xeito tamén se deben programar cos/as bolseiros/as a 
realización de pequenas charlas sobre concenciación de reciclaxe co 
alumnado de primeiro curso. 

 

o Carmen Coronado Carvajal: 

• Sinala a proposta da sinalética para os despachos que quedou 
pendente coas bolseiras anteriores. Trátase de deseñar algo visual 
para o pomo/manilla das portas para sinalizar a situación de 
ausencia/presencia dos usuarios/as. Habitualmente faise mantendo a 
luz encendida, para indicar que se está polo centro, polo que evitar isto 
permitiría un aforro de enerxía. 

• Con referencia aos avances relativos ao punto de Saúde, comenta que 
hai grande cantidade de material relativo ao Outubro Saudable que este 
ano tivo o seu epicentro na E.U. de Deseño Industrial, donde Ana Ares 
organizou gran cantidade de actividades. 

Na Facultade de Enfermería tamén se realizaron varias conferencias, 
entre elas a desenvolta pola empresa NUTRICIONA, con resultados 
moi satisfactorios. 

• Carmen pregunta sobre a evolución dos proxectos de cambios en 
relación coas máquinas de vending 
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A vicerrectora informa que se está traballando nos pregos en  
colaboración con Nutriciona. Está bastante avanzado.  

Nutriciona tamén colabora nos pregos de licitación das cafetarías. De 
momento está realizando un traballo de diagnóstico. 

 

o Ana Ares Pernas 

• Tanto no relativo a Aprendizaxe e Servizos como a Reciclaxe foron 
subidas a Teams evidencias 

Cabe destacar un proxecto de reciclaxe de llantas inservibles recollidas 
na Escola de Deseño. Conseguiuse obter a partir delas fío 3D. Hai un 
informe sobre este proxecto. Aínda se continúa a traballar neste 
proxecto para introducir un colorante e acadar un producto que poida 
ser empregado na EUDI 

Ao mesmo tempo colocáronse colectores para a recollida destas llantas 
e poder seguir realizando este proceso de reciclaxe. 

• Tamén están subidas as evidencias das actividades integradas no 
“Outubro Saudable”. 

• Dentro de Aprendizaxe e Servizos,  destaca a existencia dun proxecto 
con Cáritas que realiza unha alumna de Podoloxía (Raquel Veiga 
Seijo), dirixido ao coidado dos pés para persoas sen fogar. 

Neste mesmo sentido, a vicerreitora, sinala a existencia doutro proxecto 
dentro do Grado de Xestión da Moda, tamén en colaboración con 
Cáritas, para reutilizar a roupa dos colectores. 

Yolanda, tamén fai mención que é posible que con Cáritas haxa 
convenio asinado para a realización de prácticas extracurriculares. 

o Compra verde e consumo responsable. Alfonso Gomis e Vanessa Míguez 
comentan que se subiron tamén evidencias relativas a este eixo do Plan de 
Acción. 

Destacase o documento que, dende a Oficina e Cooperación e Voluntariado 
se elaborou en relación cos proveedores que cumpren garantías no eido de 
compra verde e consumo responsable.  

Anímase a todos/as a seguir completando este documento e ir encamiñando 
as nosas compras neste sentido. 

o Taboleiros Green Campus 

Acordase, que nos diferentes centros, se destine un pequeno espazo nos 
taboleiros para o Green Campus. Por parte dos bolseiros farase algo 
visualmente atractivo para que a través dun código QR se poida acceder á 
páxina Green Campus Ferrol. 

Código Seguro De Verificación vf33nhb/u7a+RSta7/eo8A== Estado Data e hora

Asinado Por Vicexer. do Campus de Ferrol e Apoio ao Emprego  - María Jesús Caínzos
López

Asinado 08/01/2022 18:58:52

Vicerr. do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social  - María Jesús Movilla
Fernández

Asinado 08/01/2022 18:55:57

Observacións Páxina 4/5

Url De Verificación https://sede.udc.gal/services/validation/vf33nhb/u7a+RSta7/eo8A==

Normativa Este informe ten o carácter de copia electrónica auténtica con validez e eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Lei 39/2015).

https://sede.udc.gal/services/validation/vf33nhb/u7a+RSta7/eo8A==


 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nesta páxina, ubicada no Campus Industrial, intentará actualizarse a 
información máis relevante, a relativa a proxectos de máis entidade (marzo 
ambiental, outubro saudable....) 

Para as actividades do día a día os centros deberán facer chegar as novas 
para as redes sociais. 

 

 Sendo as 14:10 h. remata a sesión 

 

Coordinadora Green Campus Ferrol  
 
María Jesús Caínzos López 

 
 
 
 
 
 

Vicerreitora do Campus de Ferrol e de 
Responsabilidade Social 
 
  Vº Bº: María Jesús Movilla Fernández 
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