
GUÍA DA SUSTENTABILIDADE – ENERXÍA 
VICERREITORÍA DE INFRAESTRUTURAS E XESTIÓN AMBIENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-A UDC ven de adquirir un recente compromiso ambiental mediante á adhesión á rede de enerxía sostible de A Coruña que debería plasmarse 
nunha serie de actuacións que concreten o establecido nos obxectivos desta rede ademáis no grupo de traballo da CRUE se establecen moitos 
dos criterios que foron tidos en conta para a elaboración do presente documento. 
 
- Por outro lado mediante convenios co instituto enerxético de Galicia (INEGA) da Consellería de Industria ou da Consellería de Medioambiente e 
Desenvolvemento sostible trata de buscar as axudas necesarias para aumentar a súa inversión en materia de mellora enerxética non quedando 
atrás na carreira da persecución da sustentabilidade ambiental, económica e social. 
 
-O seguinte documento tenta plasmar as actuacións que a día de hoxe se consideran prioritarias nas actuacións a acometer pola UDC en canto á 
reducción de emisións de gases de efecto invernadoiro.  
 
-A busqueda de financiación para poder acometer estas medidas se convirte nun importante obxectivos da Vicerreitoría de Infraestruturas e 
Xestión Ambiental durante os anos 2008-2009.  

Programa de mellora da eficiencia enerxética e de 

acción contra o cambio climático motivado polas 

edificacións, campus e actividadades da UDC 

 

Plano Enerxético da UDC– fase 1 
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1 PROXECTOS DE MELLORA EN ALUMEADO INTERIOR 
 
A acción centraráse na rehabilitación de instalacións de alumeado 
máis deficientes da UDC: 
 

- Edificacións antigas. 
- Edificacións con grandes posibilidades de aproveitamento 

(control por iluminación natural, control por detección de 
presenza). 

 
No ano 2007 realizaronse algúnhas actuacións neste sentido con moi 
bos resultados que poden verse nos diagramas da dereita que 
establecen un contraste entre o estado antes e o estado despois da 
actuación. 
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1.1 Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e 
da Comunicación 

Este edificio é un dos que ten grandes posibilidades de 
aproveitamente da luz solar que ademáis grazas as súas lámas de 
control solar podería facerse de forma controlada e automática, 
evitando a luz natural cando o sol incida directamente na fachada 
para evitar así tamén as gañanzas termicas durante o verán. Todo isto 
controlado cun intelixente sistema automático de xestión. Ademáis o 
tipo de encendidos a instalar dará flexibilidade aos espazos. 

1.2 Escola Técnica Superior de Arquitectura 
 
Neste caso pola idade das instalacións e porque non se tiveron 
criterios ambientais no seu deseño, anos 70, o edificio presenta 
iluminación moi escasa e ineficiente. As actuación que tentarán de 
paliar estas deficiencias serán: 
 

- Mellora da da iluminación nos nucleos de escaleiras con 
controis de encendidos. 

- Mellora da iluminación do hall de entrada. A existencia de 
bombilla incandescente, halóxena e convencional da boas 
posibilidades de aforro e mellora. 

- Por outra banda o cambio da iluminación xeral da planta 
baixa e planta -1 mellorará moito as condicións de 
iluminación do centro. 

 

1.3 Escola Universitaria de Arquitectura Técnica  
 
Este edificio da época do anterior (finais dos anos 70), ten ademáis 
dos inconvintes do anterior a presenza de laboratorios de 
construcción e mecanizado. As luminarias existentes en parte destes 
locais son abertas e por tanto é moi complicado levar a cabo un 
mantemento que permita manter uns bos niveis de iluminación. Por 
tanto a mellora sería a substitución destas luminarias por unhas de 
alta eficiencia estancas que permitan o seu doado mantemento e 
conservación de niveis de alumeado e eficiencia no tempo. 
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1.4 Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais 
Dada a superficie desta edificación e a súa configuración hay unha 
enorme superficie de lugares comúns con acceso a iluminación 
natural sen ningún tipo de control a este respecto. Neste caso se 
prevé a sectorización do alumeado controlados pola iluminación 
exterior e a utilización de control de presencia para aseos e 
corredores reducindo os consumos anuais de forma importante. 

2 ALUMEADO PÚBLICO – ELVIÑA 
 
Actualmente a potencia instalada na área universitaria de Elviña é 
de 138,95 kW. cunha previsión de 4500 horas de funcionamento anual 
se considera un consumo anual de 625.275 kW.h nos que se prevé 
unhas posibilidades de aforro do 60% que evitarían unhas emisión de 
243,4 Toneladas de CO2. 
 
Estas medidas conseguiríanse en base a:  
1 – Substitución de lámpadas de vapor de mercurio e instalación de 
lámpadas de vapor de sodio ou lámpadas de haloxenuros metálicos 
de última xeración. Se prevé unha primeira actuación neste sentido a 
finais de 2008. 
2 – Instalación de reductores-estabilizadores de fluxo nos circuitos de 
alumeado. Permitindo diminuir o alumeado nas horas de madrugada, 
mantendo un alumeado mínimo de seguridade. 
3 – Instalación de reloxios astronómicos. 
4 – Substitución de lámpadas de globo por outras que eviten o fluxo 
no hemisferio superior, o cal permitiría levar a cabo outra medida 
ambiental evitando a contaminación lumínica dos globos actuais. 
 
Este proxecto precisa dun estudo técnico minucioso onde serva 
ademáis para mellorar as características técnicas da instalación 
mellorando a súa dispoñibilidade e caracterízando cada zona para 
contemplar o tipo de iluminación a empregar. Os aforro tanto 
económicos como ambientais poden ser moi importantes e 
aamortización está asegurada. 
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3 MELLORAS NAS INSTALACIÓNS DA FACULTADE DE CIENCIAS 
DO DEPORTE E DA EDUCACIÓN FÍSICA 

 
Dada o alto gasto enerxético ligado a estas instalacións e motivado 
polos grandes espazos a climatizar e climatización da piscina é un 
dos puntos prioritarios sobre dos que se debería de actuar. 
 
As melloras serían:  
 
1 – Mellora do sistema de climatización da piscina – reducción do 
consumo de ata o 60%. 
2 – Mellora de cerramentos e espazo da piscina e protección solar 
doutras zonas con grandes deficiencias. 
3 – Sistemas de producción de ACS, calefacción e vaso da piscina. 

Mellora das instalacións existentes en base a mellora da 
regulación na producción, substitución de caldeiras por outras de 
maior eficiencia e combustible limpo (gas natural, sen emisións de 
NOx e máis baixa emisión de CO2), mellora de illamentos nas 
edificacións e instalacións con grandes percorridos. Estudos de 
aproveitamento de auga. 
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4 INSTALACIÓN DE ENERXÍAS RENOVABLES 
 
Se prevén as seguintes instalacións de enerxías renovables que 
contribuirán a contrarestar parte do consumo da UDC. 
 
1 – Instalación solar térmica para o Centro de Investigacións 
Tecnolóxicas en Enxeñaría e Edificiación Civil (CITEEC).  
2 – Instalación solar fotovoltaica de 5,5 Kw. para o Centro de 
Investigacións Científicas Avanzadas. 
3 – Instalación solar fotovoltaica de 10 Kw. para o Edificio de Talleres 
Tecnolóxicos no Campus de Ferrol-Esteiro. 
 
Estas medidas permitirían dar unha producción anual preto dos 
20.000 kW.h que ademáis supoñería o aforro de 20 Ton de CO2 e 50 
Kg de óxidos de Xofre. 
 
 
 
 
 
 
 

5 MELLORA EN SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN POR OUTROS DE 
ALTA EFICIENCIA. 

Os sistemas de climatización en moitos centros teñen máis de 15 anos. 
A mellora da tecnoloxía permite que equipos que tiñan un 
coeficiente de operación de 2,5 poidan ter hoxe un día un 4 ou algo 
máis, isto supón un aforro importante en enerxía eléctrica. 
 
COEFICIENTE DE OPERACIÓN: Cociente entre a enerxía térmica 
producida e a enerxía eléctrica consumida. 
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6 REALIZACIÓN DUN PLAN DE MOBILIDADE 
Polas características da área universitaria de Elviña-A Zapateira o 
plan de mobilidade sería de gran importancia para acometer 
medidas co obxecto de diminuir factores como o uso do transporte 
privado favorecendo o uso de transporte colectivo, accesibilidade 
peonil e en bicicleta ao campus, etc… 
O doado acceso mediante estrada e infraestructura viaria de 
ferrocaril dispoñible posibilitaría o acceso mediante distintos medios 
de transporte colectivo.  

7 REHABILITACIÓN AMBIENTAL DE DÚAS AULAS DE ESTUDO 
 
A grande ocupación das aulas de estudo de Esteiro-Ferrol (edificio de 
apoio ao estudo) e Elviña-A Coruña (edificio Xoana Capdevielle) fai 
preciso ter un control térmico adecuado que tentará levarse a cabo 
con medidas pasivas de refrixeración evitando o uso de sistemas de 
aire acondicionado. A suma de ocupación das dúas aulas de estudo 
chega aos 1000 ocupantes polo cal unha boa promoción e 
publicidade da medida tería un importante carácter de 
sensibilización social.  
 
As medidas a levar a cabo serán: 
1 – Sistemas pasivos de ensombrecemento (vexetais e sistemas 
textiles). 
2 – Sistemas de creación de correntes naturais controladas, mediante 
fiestras de apertura automática baixo parámetros como o exceso de 
temperatura ou a falta de calidade do aire interior. 
3 – Sistemas de ventilación de baixo consumo. Ventiladores de teito, 
Desestratificando o calor en inverno co conseguinte aforro en 
calefacción e durante o verán facilitar a renovación de aire 
mellorando as condicións interiores de salubridad e de confort 
térmico. Existe por tanto un control en dúas velocidades en función 
do obxectivo perseguido. 
4  - Automatización e monitorización de parámetros para valoración 
de eficiencia e control de funcionamento. 
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8 MELLORA DE SALAS DE CALDEIRAS E SUBSTITUCIÓN DE 
COMBUSTIBLE GASOLEO POR COMBUSTIBLE GAS 

Melloras enerxéticas en base a: 
 
-As salas de caldeiras nalgún caso con máis de 30 anos poden 
mellorar moito o seu rendemento ata un 30% o cal redunda en 
grandes aforros anuais tanto económicos como ambientais.  
-A mellora de illamentos é outra compoñente importante. 
- Substitución de sistema de calefacción eléctrica por sistemas de 
calefacción por auga centralizados ou sistemas de bomba de calor. 
- Substitución do combustible gasoil por combustible gas con melloras 
económicas e ambientais importantes para grandes consumos. 

9 MELLORAS DE CERRAMENTOS 
Substitución de cerramentos por: 
- Malas condicións de illamento. 
- Vidro sinxelos  sen rotura de ponte térmica. 
- Carpinterías sen rotura de ponte térmica. 
 
Calquera destes puntos provoca grandes perdas térmicas a través de 
cerramentos por filtracións de aire e a través de intercambios por 
elementos de fachada. 

10 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE XESTIÓN E 
MONITORIZACIÓN DA UDC 

 
Sistema que permitirá: 
 
1 – Recoller consumos de auga, combustibles e enerxía eléctrica. O 
control destes parámetros e vital para controlar disfuncións nas 
instalacións. 
2 – Recoller a xeración de enerxía renovable pola UDC. 
3 – Monitorizar novos equipos de producción, contrastando en todo 
momento a enerxía consumida e a producida e permitindo avaliar 
por tanto a calidade do mantemento prestado polos mantedores 
contratados. 
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11 REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS ENERXÉTICA NA UDC 
 
A auditoría enerxética como ferramente para o estudo exhaustivo 
das instalacións de consumo enerxético se considera como base de 
traballo. Realizaránse durante o 2008-2009 auditorías na área 
universitaria da Zapateira e na complexo deportivo da Facultade de 
Ciencias do Deporte e a Educación Física. 

12 DIFUSIÓN E PUBLICIDADE DE CADA UNHA DAS MEDIDAS 
ADOPTADAS 

A difusión das medidas levadas a cabo así como das entidades 
colaboradoras se plantexa como fundamental para que as accións 
adquiran non soio a compoñente de mellora ambiental senón tamén 
a súa compoñente de difusión e concienciación dentro e fora da 
comunidade universitaria. Estas medidas faránse públicas a través da 
WEB da Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental 
www.udc.vixa.es 
Outra importante labor levada a cabo é a creación dun prego de 
condicións técnicas que contemplan as condicións técnicas, de 
aforro enerxético e de mellora ambiental nas novas edificacións e 
reformas a levar a cabo na UDC. 
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