
 
Anexo 2
Compra verde e consumo responsable 

 
Campus de Ferrol, 2020-2022 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ANEXO 2 - II PLAN GREEN CAMPUS FERROL 
FERROL 

2 

          COMPRA VERDE E CONSUMO RESPONSABLE 
 

 

2.1 CONSUMO ECOLÓXICO E RESPONSABLE 
 

2.1.1 Medidas de fomento de hábitos saudables e sustentables no servizo de 
restauración e cafetería do campus de Esteiro: 

Manténse vixente o documento de Medidas de fomento de hábitos saudables e sustentables nos 
servizos de restauración e cafetería da Universidade da Coruña, aprobado pola Xerencia da UDC e 
enviado a todos os comedores en agosto-setembro de 2018. Nese documento inclúense unha serie 
de criterios mínimos recomendables para os comedores e cafeterías, sobre menús e distintas 
recomendacións (pode consultarse este documento na páxina web de UDC Saudable: 
https://drive.google.com/file/d/1A9d5jQhbW6qVKs3SrtbG-YTVxdzp07B6/view ). 

 

No comedor-
cafeteria do 
campus de 

Esteiro no mes 
de xulio de 2022 

cumpríanse 
moitas desas 

recomendacións 

- non dispor de saleiro nas mesas e reducir a adición de sal nas comidas 
- dispor de leite sen lactosa e algunha bebida vexetal como soia 
- como alternativa de sobremesa disponse sempre de productos de fabricación 
caseira e de froita natural 
- cando se sirven cafés e outras bebidas quentes para levar sírvense en vasos 
de papel e con variña para remexer de madeira, co fin de evitar os plásticos 
- non se fan promocións de productos como pastelería, hamburguesas, 
salchichas, patacas fritidas e similares; e de bebidas como refrescos, bebidas 
con froita e azucre ou edulcorantes engadidos 
- a xestión de residuos xerados no comedor e cafetería realizanse seguindo a 
normativa vixente 
- ofrecense legumes polo menos dúas veces por semana 
- as guarnicións de verduras/hortalizas ofrecense a diario 
- o menú inclúe como bebida auga por defecto 
- ofrécese froita fresca, enteira ou mínimamente procesada 
- sírvense menús especiais adaptados a alerxias e intolerancias alimentarias 
baixo demanda previa 
- as técnicas culinarias empregadas son en moitos casos ao vapor, ao forno, 
fervido e á prancha 
- favorecese a prioridade da utilización de productos de tempada 
- estratexia de xestión e tratamento axeitado do aceite usado nas cociñas 

 
 

 

2.1.2 Relatorios/obradoiros do Plan Nutriciona-UDC Saudable 2021-2022 

Durante o curso 2021-2022 celebraronse unha serie de conferencias e obradoiros relativos a temas 
de nutrición, alimentación y tamén con consumo sostible e responsable, nos centros de toda a 
universidade, dentro das actividades de UDC-Saudable. No campus de Esteiro tiveron lugar as 
seguintes: 

- Alimentación saudable e sostible.  
Conferencia. Facultade de Enfermaría e Podoloxía. Martes 9 de novembro de 16 a 17:30 horas 
- Batch cooking (básico) – Nutriciona on line 

https://drive.google.com/file/d/1A9d5jQhbW6qVKs3SrtbG-YTVxdzp07B6/view
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On line – Teams. 18 novembro 16:00 horas 
- Alimentación saudable e sostible.  
Conferencia. Escola Universitaria Politécnica de Enxeñería de Ferrol. 10 febrero 13:30 horas 
- Cociña para principiantes. 
Conferencia. Escola Universitaria de Deseño Industrial, 16 marzo, 17:30 horas 
- Mitos e lendas en alimentación 
Conferencia. Facultade de Ciencias do Traballo, 6 abril 11:30 horas 
 
 

 
 
 

 
Foto: Conferencia en Ciencias do Traballo, 6 abril 2022 

 

2.1.3 Convenio con Cáritas Mondoñedo-Ferrol para sumarse o Campus de Ferrol ao 
Programa MODA RE- para reciclaxe de roupa usada 

Co ánimo de potenciar dende o Campus de Ferrol a reciclaxe de ropa usada fixemos un convenio con 
Cáritas Mondoñedo-Ferrol para sumarnos ao programa MODA RE-  
(https://www.caritas.es/economia_solidaria/moda-re/) dedicado á reciclaxe e reutilización de segunda 
man, co fin de optimizar o seu actual cometido de surtir ás persoas sen recursos da vestimenta 
necesaria. 

Este convenio permitirá a instalación dun colector dentro das instalacións do Campus Ferrol. Pode 
consultarse o convenio na seguinte ligazón: https://sivi.udc.es/documentos/CC/3812022.pdf 

 

https://www.caritas.es/economia_solidaria/moda-re/
https://sivi.udc.es/documentos/CC/3812022.pdf
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Imaxe da páxina de Cáritas 

 

 

Colector ubicado no Campus en agosto de 2022 

 

2.1.4 No “Outubro Saudable” de 2021 celebraronse charlas sobre nutrición e 
consumo responsable 

Na primeira semana, adicada a “Nutrición, saúde física e mental”, houbo varias charlas: 
- 7 outubro. Tranxénico ou ecolóxica ¿cómo será a comida do futuro?. Conferencia de José Miguel 
Mulet Salort. 
Lugar de realización. Aula AAVV EUDI e Teams. 44 asistentes 
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- 7 outubro. Alimentación saudable e sustentable. Conferencia de Emma Enríquez e Susana 
Rodríguez, de NUTRICIONA. 31 asistentes 
Lugar de realización. Aula AAVV EUDI e Teams 
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- 7 outubro. Obradoiro de cociña de aproveitamento. Emma Enríquez e Susana Rodríguez. 
NUTRICIONA. 
Lugar de realización: Laboratorio Tecnolóxico EUDI e Teams. Asistentes: 11 persoas. 
 

 
 
 
- 7 outubro. Mitos e lendas urbanas sobre nutrición e actividade física. Miguel Santiago. 
Lugar de realización: Aula 0 EUDI e Teams. 21 asistentes. 
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- 8 outubro.Varias conferencias da OIX, OCV e SEDRA-FPFE e mesa redonda inclusión coa 
participación de TEIMA, ASPANAES, ASPANEPS, COGAMI e ESPAZO COMPARTIDO. Stand 
ALCER entrada. 
Lugar de realización: Aula 0 EUDI e Teams. 36 asistentes. 
 

 
 
 

- Panel colaborativo Semana 1 Receitas da avóa, consellos breves para comer san, a túa receita 
saudable. 
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- 14 outubro. Escape room sobre alimentación saudable. Rosalía Fernández, AECC 
Lugar de realización: No Campus. 22 participantes. 
 

 
 

 
                      (La Voz de Galicia, 23 oct. 2021) 
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- Panel colaborativo Semana 3. Consellos breves para consumir menos, qué fas para reducir? 

 

 

(As imaxes anteriores nas que non se cita a fonte están tomadas da Memoria 2021 - VII Outubro UDC Saudable, actividades 
organizadas pola Escola Universitaria de Deseño Industrial no mes de outubro de 2021) 

 

2.1.5 Estudouse a posibilidade da compra centralizada de papel reciclado polos centros 
do campus de Ferrol. 

Por parte do Comité Ambiental do campus estudiouse a posibilidade de organizar a compra 
centralizada de papel reciclado. Finalmente non se fixo, algúns dos centros teñen moitas reservas de 
papel, xa que o seu uso reduciuse nos últimos tempos polos efectos da COVID e porque, e xeral, 
téndese a reducir a utilización de papel en fotocopias, traballos fin de grado e máster, informes... 

O papel que se ven utilizando maioritariamente conta co selo ECOLABEL da Unión Europea, é de tipo 
FSC Mix, procedente de recursos responsables, e ten as certificacións ISO 9001 de sistema de xestión 
de calidade, e ISO 14001 de sistema de xestión medioambiental. 
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2.2 SENSIBILIZACIÓN SOBRE O CONSUMO RESPONSABLE 
 

2.2.1 Instalación de dispensadores de papel secamans reciclado para sustituír aos 
anteriores secadores eléctricos  

No curso 2019-2020 instalaronse en todos os centros do campus dispensadores de papel de mans 
sen batería nin corrente, para sustituir aos anteriores secadores eléctricos. Contan con bobina-toallero 
de papel reciclado autocortado para evitar un consumo excesivo.  
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2.2.2 Elaboración de listado de proveedores de compras verdes e responsables  

A Oficina de Cooperación e Voluntariado da UDC elaborou un listado de proveedores de compras 
verdes e responsables, todos dun ámbito xeográfico cercano. 
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2.2.3 Iniciativa da Cátedra Epifanio Campo para premiar as mellores propostas 
multimedia do estudantando da UDC centradas na divulgación da economía circular 

No mes de xuño de 2022 a Cátedra Epifanio Campo da UDC, impulsada polo Grupo Rodonita, 
convocou o I Premio de Divulgación Científica “Epifanio Campo”, dedicado ao fundador da empresa e 
un pioneiro no ámbito da xestión medioambiental. 

Esta nova iniciativa enmárcase no obxectivo fundamental da cátedra, constituída en 2019, que se 
centra no fomento da investigación, a formación e a divulgación no ámbito do medio ambiente, a 
sustentabilidade e a xestión de residuos. No caso deste premio, a finalidade é impulsar e recoñecer a 
participación do alumnado da UDC no ámbito da sustentabilidade e o coidado do medio ambiente. 
Para iso, os estudantes deberán elaborar unha proposta centrada na imaxe e con enfoque didáctico, 
na que se divulguen aspectos relacionados coa economía circular, a auga, a enerxía e a xestión e 
valorización dos residuos industriais. Poderán presentarse pezas multimedia, tanto en fotografía como 
en infografía, ilustración, vídeo ou animación 2D e 3D, dos que se valorará fundamentalmente a 
calidade, a orixinalidade ou o enfoque da mensaxe que se quere transmitir. 

Estes premios están dirixidos a estudantado que estea matriculado nalgún grao, máster ou programa 
de doutoramento da Universidade da Coruña no curso 2021-2022. Os estudantes poderán 
presentarse en grupo ou en solitario e deberán presentar antes do 30 de setembro unha proposta de 
imaxe, infografía, ilustración, vídeo ou animación con enfoque didáctico, para optar a un premio de 
1.200 euros ou os tres accésits de 300 euros. Cada estudante poderá presentar un máximo de dúas 
solicitudes, independentemente de que sexan individuais ou grupais. 

En 2019 a UDC e o Grupo Rodonita subscribiron un Convenio de colaboración para o 
desenvolvemento da Cátedra Epifanio Campo, adscrita á Escola Politécnica Superior da Universidade 
da Coruña, no Campus de Ferrol. O seu ámbito de actuación é o medio ambiente, a xestión de 
residuos e a sostibilidade. Os obxectivos da cátedra céntranse en promocionar todo tipo de actividades 
de formación, divulgación, investigación e transferencia de coñecemento, relacionadas coa xestión 
medioambiental. 

RODONITA é a sociedade cabeceira dun holding empresarial formado por múltiples empresas e con 
ampla presenza e implantación en diversos sectores como a enerxía, o medio ambiente e residuos 
así como materiais de construción, hostaleiro, vitivinicultura, acuicultura ou sector servizos. A división 
ambiental do Grupo está liderada polas sociedades PMA, SOGARISA e CONTECO, especializadas 
na xestión integral de residuos e servizos ambientais. Conforman un grupo empresarial competitivo, 
dinámico e socialmente responsable, capaz de gañar tamaño e implantación e reforzar a súa posición 
no mercado nacional. 

PMA (Protección Medio Ambiental, SL), que inicia a súa actividade en 1991, está especializada na 
recollida itinerante e capilar de residuos procedentes do sector industrial e talleres de automoción. 
Pola súa banda, SOGARISA (UTE PMA- CONTECO), é a entidade concesionaria da explotación do 
CTRIG (Centro de Tratamento de Residuos Industriais de Galicia), infraestrutura pública titularidade 
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da Xunta de Galicia, situada no Polígono das Somozas e referente a nivel nacional no tratamento e 
eliminación de residuos industriais perigosos. Por último, CONTECO (Contenedores da Coruña), 
empresa coruñesa fundada en 1985, está especializada na recollida, transporte e xestión integral de 
residuos de construción e demolición e residuos industriais non-perigosos. 

 
 
(Fonte: Portal de novas da UDC) 

 
 

2.2.4 Difusión nas redes sociais dos centros do campus das campañas de UDC 
Saudable, con referencias en ocasións a cuestións para sensibilizar sobre un consumo 
responsable 

Exemplo: Difusión da iniciativa “Habilidades da vida (OMS)” de Universidade Saudable en Twitter e 
Facebook da Facultade de Ciencias do Traballo. 
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2.2.5 Unha aplicación para o comercio local e unha editorial enfocada á creación de 

libros animados gañan o Programa Explorer by Santander X na UDC 

Nota de prensa 

12/05/22  

 
Foto: A plataforma dixital para o comercio local con packaging sostible Cunca foi deseñada por cinco estudantes da Escola 

Universitaria de Deseño Industrial (EUDI) do Campus Industrial de Ferrol. 

 

Ferrol, 12 de maio de 2022.- Cunca, unha plataforma dixital para o comercio local 

con packaging sustentable, e Zorro Blanco, unha editorial enfocada á creación de libros animados 

con ilustracións e audiolibros, son os dous proxectos gañadores da XIII edición do programa de 

emprendemento universitario Explorer “Jóvenes con Soluciones” nos UDC Space de Ferrol e 

da Coruña, respectivamente. 

Pablo Seoane, Sara Soldevilla, Carlos Rodríguez, Ana Montero e Alberto Caaveiro, estudantes do 

Grao en Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto no Campus Industrial de 

Ferrol, son os creadores de Cunca, unha plataforma de comercio local que pretende deixar claro que 

“ser de barrio non é un problema, máis ben unha oportunidade”. Detrás da editorial Zorro Blanco está 

a antiga alumna da Facultade de Ciencias da Comunicación do Campus da Coruña, Alba Álvarez, 

quen actualmente cursa un máster en Ilustración e Concert Art. Tanto os estudantes da Escola 

Universitaria de Deseño Industrial como a moza titulada en Comunicación Audiovisual galardoada 

viaxarán no mes de xullo ata Oporto para continuar formándose nun HUB de innovación europeo. 

O Salón de Actos Concepción Arenal do Campus Industrial de Ferrol acolleu este martes 10 de maio 

a presentación dos 10 proxectos finalistas e o acto de entrega de premios que presidiu a vicerreitora 

de Estudantes, Participación e Empregabilidade, María José Lombardía, e ao que asistiu a concelleira 

de Emprego e Promoción Económica, Mayte Deus. O tribunal estivo integrado polo xerente de 

Institucións Territoriais de Galicia do Banco Santander, Enrique Daniel Facal; a xerente do Clúster de 

Solucións Ambientais e Economía Circular de Galicia, Ana Botas; o secretario da Confederación de 

Empresarios de Ferrolterra, Eume e Ortegal (COFER), Pablo Rivera, e o coordinador do grao en 
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Relacións Laborais e Recursos Humanos que se imparte na Facultade de Ciencias do Traballo, 

Fernando Luis Agulló. 

Pola súa banda, no UDC Space da Coruña, o segundo premio foi para o proxecto ASMIKASA, 

un marketplace dirixido aos peregrinos do Camiño de Santiago ideado polo alumno da Facultade de 

Economía e Empresa, Iago Parga. O terceiro premio foi para BODS, unha plataforma para solicitar 

bonos para eventos con contido vinculado aos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible das Nacións 

Unidas. Detrás desta proposta está o estudante da Facultade de Dereito, Alfonso Martínez. 

  

Emprendemento universitario 

O programa Explorer “Jóvenes con Soluciones” é unha iniciativa de emprendemento universitario que 

promove o Banco Santander e dirixe o Centro Internacional Santander Emprendemento. Está dirixido 

a mozos e mozas de entre 18 e 31 anos que, ao longo de 12 semanas de formación en liña, traballaron 

nun proxecto da súa elección para atopar unha solución sólida, viable e sustentable enfocada a 

resolver problemas relacionados cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible 2030 fixados polas 

Nacións Unidas, tales como a fin da pobreza, unha educación de calidade, a igualdade de xénero, 

unha enerxía alcanzable e non contaminante, un traballo digno, a redución de desigualdades, a 

promoción de cidades e comunidades sustentables, a produción e consumo responsable, accións polo 

clima e a creación de alianzas para acadar obxectivos comúns. 

Nesta XIII edición, foron un total de 39 mozos e mozas, maioritariamente alumnos e alumnas da 

Universidade da Coruña, quen recibiron a correspondente formación en liña no UDC Explorer Space 

do Campus de Coruña e, por segunda vez, no de Ferrol. Os seus proxectos foron mentorizados por 

persoal docente e investigador da UDC e máis por varios integrantes da delegación coruñesa da 

Asociación de Sénior Españois para a Cooperación Técnica. 

 
2.3 CRITERIOS AMBIENTAIS Á HORA DE ADQUIRIR EQUIPOS ELÉCTRICOS E 
ELECTRÓNICOS 
 
Por parte de todos os centros do campus, á hora de adquirir equipos eléctricos e electrónicos 
procurase que sexan o máis mediambientalmente responsables, de baixo consumo e 
adquiridos a comerciantes locais. 


