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1. INTRODUCI1. INTRODUCIÓÓNN
A Universidade da Coruña como ente público que é, e dada a súa 
finalidade docente e educativa ten que ser referente e exemplo para a 
sociedade. 

A sensibilización da comunidade universitaria en temas como o cambio 
climático, a mobilidade, a redución e reutilización de residuos, a 
optimización en consumos de auga e enerxía é unha das finalidades da 
Oficina de medio ambiente (http://www.udc.es/vixa).

A xestión do mantemento e da eficiencia enerxética require a dotación 
de persoal técnico sensible e consciente das vantaxes de loitar pola 
sustentabilidade como así ocorre no caso do Servizo de Arquitectura e 
Urbanismo dependente da Vicerreitoría de Planificación Económica e 
Infraestruturas (http://www.udc.es/sau).

A sinerxia entre os dous servizos é perfecta, por un lado a labor executiva 
do Servizo e por outro a Oficina cunha labor divulgativa que transmita á
sociedade a responsabilidade da UDC neste eido. 



A UDC está presente de xeito activo nos últimos anos en congresos, grupos 
de traballo e colaboracións con entes da enerxía. Un exemplo é a adhesión 
no ano 2008 á Rede Enerxía Sostible da Coruña.

Co obxecto de poder facer fronte a accións de mellora da eficiencia 
enerxética creouse o PLANO ENERXÉTICO da UDC, enfocado a mellorar a 
eficiencia das instalacións de consumo enerxético na UDC cunha dotación 
orzamentaria específica (600 000€) para o ano 2009 e 250.000€ para os naos
2010 e 2011 os que permitiron realizar actuacións de importancia e 
singularidade.  

Alén diso, nos últimos anos vénse contando coa colaboración de 
organismos estatais e autonómicos en materia enerxética e ambiental para 
a concesión de subvencións e o establecemento de convenios de 
colaboración que permiten estender un pouco máis as inversións nesta 
materia.



Permiten dispor dunha base sólida sobre a cal ir xerando novas 
instalacións máis respectuosas co medio.

Realizáronse as seguintes tarefas:
•Elaboración dun prego de condicións técnicas ambientais.
Exemplos de criterios:

- Redución ao mínimo de sistema de aire acondicionado 
(ventilacións naturais cruzadas e forzadas)
- Control da temperatura mediante sonda
- Emprego de equipos de alta eficiencia
- Emprego de controis intelixentes que minimicen o consumo

•Valoración dos concursos para novas obras con criterios ambientais
•Enfocar todas as instalacións para unha futura telexestión e 
monitorización
•Inventario completo de instalacións
•Creación de listaxes de comprobación para mantemento
•Estudo enerxético global dos distintos centros (Benchmarking) tanto 
comparando entre centros UDC con datos doutras Universidades.

2. TRABALLOS DE XESTI2. TRABALLOS DE XESTIÓÓNN



Os custes cada vez maiores da subministración enerxética así como as 
limitacións de combustibles fósiles fan que a UDC tente reducir o seu impacto 
mediante a eficiencia enerxética e mediante o aporte enerxético con enerxías 
renovables.

Pretendese conseguir con este tipo de actuacións ademais dunha 
sensibilización na comunidade afectada pola actividade da UDC unha 
contribución para a sustentabilidade económica, social e medioambiental 
que lle permitan á UDC dispoñer dunha sustentabilidade institucional axeitada.

A continuación indicanse as actuacións máis interesantes dende o punto de 
vista enerxético nos distintos centros da UDC dende 2008.

3. INTERVENCI3. INTERVENCIÓÓNS NO EIDO ENERXNS NO EIDO ENERXÉÉTICOTICO

Sala de Caldeiras District Heating - A Zapateira
Sistemas de eficiencia en auga e iluminación ampliación ETSAC

ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE 
ARQUITECTURA

Sistema de separacion circuitos de iluminaciónFACULTADE DE FILOLOXÍA

Iluminación LED en corredoresANEXO A CIENCIAS

Instalación de billas perlizadoras no canto dos grifos monomando
anteriores - enquisa de satisfacciónFACULTADE DE CIENCIAS

Proxecto de hidrotermiaAULA NAÚTICA

ACTUACIÓNCENTRO



3. INTERVENCI3. INTERVENCIÓÓNS NO EIDO ENERXNS NO EIDO ENERXÉÉTICOTICO

Regulacion por zonas zonas reformadas, deteccion de presenzaCENTRO CULTURAL DE RIAZOR

Regulacion por zonas en aulas de estudo + termostaticasCENTRO UNIVERSITARIO DE RIAZOR ( 
CUR)

Sistema regulacion de climatizacion por zonas oficinas -
Refrescamento e sombreamento aula de estudo.XOANA CAPDEVIELLE

Proxecto iluminacion e control solar - Instalación Solar FotovoltaicaCITIC

Mellora iluminacion aforro cambio lampadas 2008. Auditoría
enerxética. Bases para futuro proxecto en Elviña.ALUMEADO PÚBLICO

Lampadas plan renove iluminación interior INEGA - potencia aforros
anuaisCITEEC

Iluminación por LED en aulasETS. CAMIÑOS CANAIS E PORTOS

Proxecto detección presenza en iluminacionFACULTADE  DE ECONOMÍA E 
EMPRESA

Valvulas termostaticas e termostatos por zona en aulas.FACULTADE DE CC DA EDUCACIÓN

Valvulas termostaticas en despachos.FACULTADE DE INFORMÁTICA

Iluminacion aula magna e especiais - sensibilizacion calefaccionESCOLA UNIVERSITARIA DE 
ARQUITECTURA TÉCNICA

ACTUACIÓNCENTRO



3. INTERVENCI3. INTERVENCIÓÓNS NO EIDO ENERXNS NO EIDO ENERXÉÉTICOTICO

Parque tecnolóxico - central de producción BIOMASA e distribución 
calor todo o parquePROXECTOS

Gasificación de área de Elviña. Futuro cambio sala de Caldeiras.CAMPUS DA CORUÑA - ELVIÑA

Instalación solar termica de tubo de baleiro e sistema de produccion
ACS instantaneo

FACULTADE DE CIENCIAS DO 
DEPORTE E DA EDUCACIÓN FÍSICA

deteccion presenza - FotovoltaicaCENTRO CÍVICO

Regulacion de temperatura en aulas de estudo - descargas auga en 
cisternas (iniciativa persoal do Centro).EDIFICIO DE APOIO AO ESTUDO

Válvulas de control de temperatura por zona en calefacción.FACULTADE DE HUMANIDADES

LEDs salon de actos
ESCOLA UNIVERSITARIA DE 
FISIOTERAPIA E FACULTADE DE 
CIENCIAS DA SAÚDE

ACTUACIÓNCENTRO

A continuación comentamos máis polo miúdo as seguintes actuacións:
- Contribución de enerxía solar.
- Sala de caldeiras – District Heating a Zapateira.
- Proxectos de iluminación interior.
- Proxecto de hidrotérmica – Aula Naútica.



EDIFICIO CITIC
Instalación solar fotovoltaica de 9 kW pico e 7,5 kw nominais.

- Paneis en vertical a 34º e orientación sur 
perfecta.
- 60 módulos de silicio monocristalino
- 3 inversores monofásicos de 2,5 kW cada 
un, para dispor dunha potencia nominal da 
instalación de 7,5 kW.
- Sistema de recolla de datos a distancia, 
produción, históricos, lecturas radiación e 
temperaturas tanto de cela como 
ambiente.

Os resultados agardados eran:
- Produción anual de 9.318 kW.h.
- Aforro anual de 5,98 Ton/CO2.
- Ingresos anuais de 4.099 €/año. 

Resultados comprobados
- Media dos anos 2009 a 2011 de produción 
foron 10246 kW.h – incremento de 10%

4. INSTALACI4. INSTALACIÓÓNS SOLARESNS SOLARES



EDIFICIO CCUF
Instalación solar fotovoltaica de 13,2 kW pico e 12 kw nominais.

- Paneis en horizontal a 35º e orientación sur perfecta.
- 60 módulos de silicio policristalino
- 1 inversor trifasico de 12 kW.
- Sistema de recolla de datos a distancia, produción, históricos, lecturas radiación e 
temperaturas tanto de cela como ambiente.

Os resultados agardados eran:
- Produción anual de 14.337,4 kW.h.
- Aforro anual de 9,2 Ton/CO2.
- Ingresos anuais agardados de 4.588 €/año. 

Resultados comprobados
- Pendente posta en marcha – problemas burocráticos e posterior xestión da 
instalación.

4. INSTALACI4. INSTALACIÓÓNS SOLARESNS SOLARES



FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A 
EDUCACIÓN FÍSICA
- Instalación para a contribución gratuíta (35%) de 
enerxía térmica para o quentamento da auga 
quente sanitaria (AQS) e o vaso da piscina 
- Substitución do combustible fósil (gasóleo).
- Piscina cunha media de 200 usuarios/día
- Para conseguir esta porcentaxe dispuxéronse 108 
m2 en cuberta (35º)e 32 m2 en fachada (60º).
- Sistema de colector de tubo de baleiro que 
permite unha maior integración arquitectónica e un 
maior rendemento.
- Disposición de disipadores de seguridade ante 
sobrequecemento, durante a época de baleirado 
da piscina -> tapado parcial.
- Contouse cunha subvención do INEGA polo 20% 
do investimento.
DATOS AGARDADOS
- Aforro anual de 17 700 litros de gasóleo e 47,8 Ton 
CO2/ano, uns 15 000€/anuais.

4. INSTALACI4. INSTALACIÓÓNS SOLARESNS SOLARES



FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE E A 
EDUCACIÓN FÍSICA

-Recente mellora coa instalación dun depósito de 
ACS por estratificación.
-Deste xeito a produción solar empregase tamén
para calefacción sempre de forma prioritaria ao uso 
de combustibles fósiles.
-Un único depósito sen separación física onde a 
diferencia de temperatura provoca unha
estratificación creando unha zona de impulsión a 
alta temperatura e unha de retorno a baixa
temperatura.
-Implementase un sistema de regulación integrado 
nun sistema de xestión central.
-Control de calefacción en aulas mediante sondas 
ambiente.
FUTURAS MELLORAS
-Renovación caldeiras a gas.
-Climatizadora piscina por unha de recuperación 
entálpica.
-Illamento tubarías nos corredores.

4. INSTALACI4. INSTALACIÓÓNS SOLARESNS SOLARES



¿É posible a integración arquitectónica deste tipo de instalacións?

4. INSTALACI4. INSTALACIÓÓNS SOLARESNS SOLARES
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5. SALA CALDEIRAS A ZAPATEIRA5. SALA CALDEIRAS A ZAPATEIRA
CARACTERCARACTERÍÍSTICAS DO PROXECTOSTICAS DO PROXECTO

• Recuperación paisaxística do entorno da vella sala de caldeiras
• Central de calefacción para mais de 37.500 m2 de edificación en uso e 6.500m2 máis en futuro.

SINGULARIDADES
• Instalación de 3.395 kW de calor con caldeiras de baixo nivel de emisións de NOx
• Alta eficiencia enerxética do conxunto.  Rendemento nominal global do  99,5%
• Actuación estratéxica de futuro. Integración de futuros edificios.
• Control intelixente da instalación con acendido predictivo de caldeiras.
• Supervisión da instalación e do seu rendemento mediante sistema SCADA.
• Contaxe de calor, gas e consumos eléctrico e de auga.
• Distribución de calor por tubaría preillada RAUVITHERM de Rehau – máis de 200m.



VANTAXES DESTE TIPO DE INSTALACIÓNS

-Eficiencia na xestión das instalacións, descarga de traballo dos equipos de 
mantemento.
-Custes de elementos de control claramente xustificado e amortizables (contadores, 
sistema de supervisión, etc…)
-Reduce os custes de personal de mantemento e supervisión.
-Reduce os espazos necesarios para a situación de equipos e elementos accesorios 
(acometidas, chemineas, etc.).
-Posibilidade de dispoñer de varios equipos de xeración funcionando en óptimo de 
rendemento estacional (condensación, baixa temperatura) segundo necesidades.
-Diminúe globalmente os custes fixos da subministración e incluso mellores prezos nos 
variables.
-Acceso a subvencións. INEGA – IDAE
-Proxecto singular, acceso a publicidade, difusión.

DISTRICT HEATING OU CALEFACCIÓN DE BARRIO



MATERIALIZACIÓN

INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA DE ELEMENTOS VISIBLES

RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS

ANTES DESPOIS



INTEGRACIÓN PAISAXISTICA DE ELEMENTOS VISIBLES - Chemineas caracterizadas como 
árbores, recubertas con aceiro cortén e con lixeiras inclinacións (sistema orgánico).

SUPERVISIÓN EFICIENCIA ENERXÉTICA
− Contador de gas VS contadores de calor 
enerxía producida.
− Integrador de rendemento global da 
instalación.
- Contabilización de perdas nas tubarias
de distribución.



RESULTADOS AGARDADOS:

-Cambio de combustible – Gasoil a Gas e actualización de equipos que 
leva consigo unha redución de custes de produción de calor asegurada do 
30%.
- Combustible máis limpo – EMISIÓNS SOx=0% - BAIXA EMISIÓN NOx e  aforro 
de emisións de 202 Ton CO2/año.
- Mellora paisaxística do entorno.

- Aforro anual estimado de 46.702,14€/año.
- Amortización entorno a 10 anos.
-Mellora substancial do servizo ofrecido aos usuarios por renovación da 
instalación.

En calquera caso despois de 35 anos
de funcionamento era unha renovación

NECESARIA



Realizouse na Escola Universitaria de Arquitectura Técnica en 
dúas aulas especiais e na aula magna con asentos en grada.

•Esta actuación ten enorme importancia  porque:
Permitiu amañar un problema nos niveis de iluminación nas 
aulas deste centro dos anos 70. Nivel medio eran inferiores a 
150lux. Ademais, melloráronse as uniformidades e os 
deslumbramentos.
Permitiu facilitar o mantemento no sistema de iluminación 
destas aulas, cunha duración de até 15.000 horas fronte ás 1.000 
horas da instalación orixinal (cambios cada seis meses agora 
cada 7 años.
Redución da potencia instalada e consumo enerxético nunhas 
2.100 horas de funcionamento anual estimadas.
Obra representativa para unha escola técnica como esta.
Rápida amortización pola diminución de custos de 
mantemento e contribución do 50% por parte da Consellería. 
Altura de disposición de luminarias entre 5 e 6 metros.
Elevada redución de CO2 por actuar sobre enerxía eléctrica 
0,649 Kg CO2/kW.h.
Nos planos pódense ver os niveis de iluminación medidos na 
situación antes e despois, mediante luxómetro calibrado.
Calcúlanse os valores de VEEI segundo as medicións reais.

6. MELLORAS NA EFICIENCIA E NO MANTEMENTO DA 
ILUMINACIÓN INTERIOR





•Aula magna –difusor opal. 
•Aulas especiais – difusor de celosía.
•En calquera caso o VEEI mellora a 4.
•Equipos accesorios electrónicos, cunha maior duración 
da lámpada e menor consumo.
•Axuste de potencias de lámpadas segundo altura de 
grada para unha maior uniformidade no plano de 
traballo.
•Acendementos por sectores para posibilitar 
acendementos parciais
•Acendementos fóra de cadro eléctrico cuxo acceso 
estará controlado mediante chave.
CONCLUSIÓN:
•A deficiente situación inicial e a incorporación dun 
sistema de alta eficiencia, tubo T5, con reactancia 
electrónica permitiu reducir a potencia instalada e 
aumentar os niveis de iluminación, por tanto a eficiencia 
enerxética está xustificada en dous termos. 
•Tamén se reducen os custos derivados do mantemento 
por un aumento das vidas útiles.
•Iso si, perdeuse en calefacción durante o inverno – 83 
lámpadas de 100W en funcionamento – 8300W supoñen 
6640 W en perdas caloríficas.

Formulación do proxecto:
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Comparativa Potencias, consumo de enerxía e emisións CO2 
Aulas Especiais

Potencias Watts

Enerxía Kw .h

Emisións CO2 Kg CO2/ano

Antes Despois

Contraste de valores:
Local Em (antes) Em (despois) Em recomendada

Aula Magna 144 609 500

Aula Especial 1 138 761 500

Aula Especial 2 206 691 500

Local Potencia (w) antes Potencia (w) despois Diferencia (w)

Aula Magna 10220 7266 2954

Aula Especial 1 5968 1501 4467

Aula Especial 2 5668 1501 4167

% de redución de potencia

Aula Magna 28,90%

Aula Especial 1 74,85%

Aula Especial 2 73,52%

Local VEEI (antes) VEEI (despois)

Aula Magna 19,76 3,32

Aula Especial 1 36,49 1,66

Aula Especial 2 23,22 1,83
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Comparativa Potencias, consumo de enerxía e emisións CO2 
Aula Magna

Potencias Watts

Enerxía Kw .h

Emisións CO2 Kg CO2/ano

Antes Despois

Local

Aforro en enerxía

(Kw/ano)

Aforro económico 

(€/ano) amortización (anos)

Aforro emisións CO2 

Tn CO2/año

Aula Magna 5938 2789 8 3,85

Aulas Especiais 17354 3459 4 11,26











OUTRAS ACTUACIÓNS EN ILUMINACIÓN INTERIOR

Sustitución tubo LED aulas ETS. Camiños, Canais e Portos

Fluorescencia de 58 W por tubo LED de 22W en luminarias existentes (2 tubos).



OUTRAS ACTUACIÓNS EN ILUMINACIÓN INTERIOR
Sustitución tubo LED aulas ETS. Camiños, Canais e Portos

Estancia Largo Ancho Superfi
cie

Potencia 
instalada 

(W)
Em Lux VEEI Ugr VEEI Límite

Aula LED 14 9 126,00 792,00 296,75 2,12 0,76 4

Aula 58W 14 9 126,00 2296,00 172,78 10,55 0,67 4



Consumos – aforros e amortización

Estudo previo

Medidas de campo (230V alimentación)

6. MELLORAS NA EFICIENCIA E NO MANTEMENTO DA 
ILUMINACIÓN INTERIOR

int. interruptor 
fiestra (A)

int. interruptor 
central (A)

int. interruptor 
pasillo (A)

TOTAL
aula (A)

TOTAL
aula (kW)

aula LED 1,1 1,1 1,1 3,3 0,7689

Aula 
fluorescencia

4,1 4,3 5 13,4 3,1222

AHORRO ESTIMADO: 68% AHORRO REAL: 75%



6. MELLORAS NA EFICIENCIA E NO MANTEMENTO DA 
ILUMINACIÓN INTERIOR

FACULTADE DE CIENCIAS

AGORA: Corredores con lámpadas LED de 
12W e detectores de presenza
ANTES: Haloxenos de 50W acendidos de 
xeito continuo.

SALÓN ACTOS CIENCIAS DA SAÚDE – ANTES 
73 LÁMPADAS 50W, SUBSTITUÍDAS POR 87 de 
7W. Aforro de 3041W e sen problemas 
dende 2008.



Aspectos a ter en conta en proxectos de mellora da iluminación interior.

-Os custes de mantemento e xestión para lámpadas de baixa duración 
(haloxenas ou incandescencia) son moi elevados. Especialmente en espazos 
de gran altura.
-Os custes enerxéticos das tipoloxías sinaladas anteriormente son moi elevados 
e soamente deberían de empregarse para casos moi puntuais de 
representatividade. Ter en conta o consumo dos equipos accesorios (15% do 
consumo da lámpada aproximadamente).
-Todo cambio debe ser estudado previamente pois se ven maior potencia vai 
aumentar os niveis tamén pode aumentar a falta de uniformidade.
-A limpeza das lámpadas e as luminarias (reflectores, celosías, etc…) xoga un 
papel fundamental no mantemento dos niveis.
-Os detectores de presenza e os detectores crepusculares permiten o aforro de 
enerxía pero deben compatibilizarse co tipo de lámpada a empregar.
-O cambio directo a LED non sempre é recomendable e este tipo de 
substitucións soamente está xustificada economicamente para espazos de 
longa utilización ou ben por altos custes de mantemento.
-Coidar o control do deslumbramento molesto nas instalacións interiores.
-O cambio de lámpadas pode permitir alcanzar valores normativos.
-Empregar unicamente luxómetros calibrados.

6. MELLORAS NA EFICIENCIA E NO MANTEMENTO DA 
ILUMINACIÓN INTERIOR



Edificio sito no Dique de Abrigo da Coruña.

SOLUCIÓN ANTERIOR:
DEPOSITO DE GASOIL CON DIFICIL ACCESIBILIDADE PARA RECARGAS.
PROBLEMAS MEDIOAMBIENTAS POR VERQUIDOS DE GASOIL AO MAR EN 
OCASIÓNS PUNTUAIS.

RENOVACIÓN DO EDIFICIO ->CAMBIO DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

SOLUCIÓN 1:
SISTEMA DE BOMBA DE CALOR CONVENCIONAL CON UNIDADES EXTERIORES EN 
CUBERTA.
PROBLEMAS DE INTEGRACIÓN E DE CORROSIÓN DAS DITAS UNIDADES.

SOLUCIÓN 2:
SISTEMA DE BOMBA DE CALOR HIDROTÉRMICA.
PROXECTO SINGULAR – ALTO RENDEMENTO – MAIOR DURABILIDADE DAS 
UNIDADES EXTERIORES, PERMITE EMPREGAR ACOMETIDA ELÉCTRICA 
PREEXISTENTE.

7. INSTALACI7. INSTALACIÓÓN DE HIDROTERMIA N DE HIDROTERMIA –– AULA NAAULA NAÚÚTICATICA



7. INSTALACI7. INSTALACIÓÓN DE HIDROTERMIA N DE HIDROTERMIA –– AULA NAAULA NAÚÚTICATICA

PROBLEMAS DE CORROSIÓN EN CLIMATIZADORAS EN 
CUBERTA (UBICACIÓN PRÓXIMA) – MÁQUINAS 15 ANOS 
E CON TRATAMENTO ESPECIAL PARA AMBIENTE 
SALINO.



Sistema de climatización con renovación de aire
- Sonda de CO2 e HR para optimizar o rendemento enerxético da 
instalación.
- Aporte de aire renovado mediante recuperador de calor con 
aproveitamento enerxético de ata o 65%.
- No verán a ventilación nocturna permite garantir importantes aforros.
- Unidades exterior auga-gas de forma que o intercambio co foco 
exterior farase con grella exterior disposta no fondo mariño. As 
máquinas dispoñense no interior do edificio sen estar sometidas a unha 
intemperie agresiva.
- A solución 1 tiña uns rendementos de COP=3,84 e EER=3,40
- A solución 2 ten uns rendementos de COP=5,4 e EER=5,7 moito máis
estable ao longo do ano que supoñen un aforro de custes enerxéticos
dun 37% en refrixeración e do 28% en calefacción.
- Parrilla de PE 100 electrosoldado no leito mariño cunha variación de 
temperatura moi inferior ao do aire exterior.
- Esta parrilla situase no fondo con mortos de formigón, de forma que 
non afecte á navegación marítima da zona, dispón igualmente dun
aditivo anticonxelante de moi baixa toxicidade de forma que en caso 
de rotura accidental non habería problemas no entorno.
- A parrilla non require mantemento preventivo.

7. INSTALACI7. INSTALACIÓÓN DE HIDROTERMIA N DE HIDROTERMIA –– AULA NAAULA NAÚÚTICATICA



7. INSTALACI7. INSTALACIÓÓN DE HIDROTERMIA N DE HIDROTERMIA –– AULA NAAULA NAÚÚTICATICA



7. INSTALACI7. INSTALACIÓÓN DE HIDROTERMIA N DE HIDROTERMIA –– AULA NAAULA NAÚÚTICATICA
Unidades interiores de cassete de teito

Unidades “exteriores” e tubarias de acometida ás grellas subacuaticas



7. INSTALACI7. INSTALACIÓÓN DE HIDROTERMIA N DE HIDROTERMIA –– AULA NAAULA NAÚÚTICATICA

Contabilización de consumos e vixilancia do rendemento

Colocación de grellas subacuaticas



7. INSTALACI7. INSTALACIÓÓN DE HIDROTERMIA N DE HIDROTERMIA –– AULA NAAULA NAÚÚTICATICA

Nas probas de funcionamento – no mes de decembro de 2011 obtiveronse os 
seguintes resultados de campo (contadores, caudalimetros) e sondas da 
instalación.



8. COMPOÑENTE DE DIFUSIÓN:
A UDC trata de publicitar estas medidas co fin servir de exemplo e sensibilizar a sociedade 
no coñecemento e na aplicación de criterios de eficiencia enerxética, enerxías 
renovables e sustentabilidade en xeral.

-Visita do CIFP de Someso 02-04-2009
- N.º aprox. alumnos na visita: 60
-Ciclos formativos que estudan grao superior da
familia profesional de Edificación e Obra Civil

máis información: http://www.udc.es/vixa


