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Responsabilidade Social Universitaria (RSU) 
 
A sociedade exíxelle á UDC que asuma un 
papel protagonista no necesario cambio cara a 
un novo modelo produtivo. 
  
A RSU é unha ferramenta para a definición de 
obxectivos e estratexias sobre a base do 
diálogo directo cos distintos grupos de interese: 
PDI, PAS, estudantado, cidadanía, 
administración pública e empresa.  
…. 
Forma parte da misión da UDC a formación 
dunha cidadanía aberta, culta, crítica, 
comprometida, democrática e solidaria, capaz 
de analizar a realidade, diagnosticar problemas, 
formular e implantar solucións baseadas no 
coñecemento e orientadas ao ben común. 



A ambientalización universitaria 

Pasos a seguir (Benayas e Alba, 2007):  

1. Establecer un compromiso institucional e unha visión estratéxica da 
sustentabilidade na universidade 

2. Desenvolver unha estrutura que asegure o compromiso e a actuación dentro 
do goberno da universidade 

3. Fomentar e consolidar o compromiso de base da comunidade universitaria 

4. Desenvolver e manter un servizo técnico que asegure o desenvolvemento 
das políticas de sustentabilidade 

5. Institucionalizar os resultados, mediante procedementos de seguimento e 
avaliación da sustentabilidade na universidade 

CADEP-CRUE 
Setembro de 2002:  
Comisión Sectorial para a Calidade Ambiental e o Desenvolvemento 
Sustentábel e a Prevención de Riscos (CADEP), da CRUE 
CRUE: Conferencia de Reitores das Universidades epañolas 
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Pegada ecolóxica 
promédio (2,8) 

Recursos disponíbeis promédio (2,1) 

PEGADA ECOLÓXICA EN DIFERENTES 
PAISES (ha/cápita) (ano 2000) 

Un desenvolvemento non sustentábel 





Guía para a Sustentabilidade na UDC 
 
Tres eixes de actuación ambiental:  
 
Eixe 1. Indicadores sintéticos integrados  

1- Caracterización do contorno natural e humanizado 
2. Caracterización dos campus no ordenamento territorial 
3- Caracterización da xestión ambiental (pegada ecolóxica da UDC) 
4- Compromiso ambiental da UDC (ferramentas de actuación) 

 
Eixe 2. Xestión ambiental 

5- Transporte e mobilidade (+Plan) 
6- Enerxía  (+Plan) 
7- Auga (+Plan) 
8- Residuos (+Plan) 
9- Atmosfera  
10- Biodiversidade 
11- Sensibilización e voluntariado 

 
Eixe 3. Investigación e aprendizaxe sostíbeis 

12- Ambientalización curricular (contidos regrados e actividades 
complementarias) 
13- Investigación en medio ambiente e sustentabilidade 
14- Prevención de riscos laborais 
15- Integración social  



Estratexia de actuación: 
1. Establecer un compromiso institucional e 
unha visión estratéxica da sustentabilidade 
2. Desenvolver unha estrutura que asegure o 
compromiso e a actuación dentro do goberno 
da universidade 
3. Fomentar e consolidar o compromiso de 
base da comunidade universitaria 
4. Desenvolver e manter un servizo técnico 
que asegure o desenvolvemento das políticas 
de sustentabilidade 
5. Institucionalizar os resultados, mediante 
procedementos de seguimento e avaliación 
da sustentabilidade na universidade 
 

+ Guía da Sustentabilidade 
+ Comisión Ambiental 
+ Oficina de Medio Ambiente 
+ Planos sectoriais MA 
+ Planos MA de centro 
+ Informe (periódico) de Sustentabilidade 





Puntuación da UDC nos diferentes ámbitos analizados 

Estudo CRUE 2011:  
30 universidades públicas 
(60% das universidades 
presenciais públicas) e unha 
privada. 



RESPONSABILIDADE SOCIAL 
 
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.  



PLAN ESTRATÉXICO 

INDICADORES 

•RS3.1 Plan ambiental. Obxectivo: dotar a todos os centros dun plan 

ambiental específico antes de 2020 (mínimo 6 centros antes de 2015). 

•RS3.2 Reciclaxe. Obxectivo: aumentar anualmente a porcentaxe total de 

recollida separada e reciclaxe dos residuos asimilables a urbanos, para acadar 

o 60% en 2015 e o 80% en 2020. 

•RS3.3 Mobilidade. Obxectivo: redución do 10% en 2015 e 30% en 2020, con 

respecto a 2008, do uso do automóbil particular na mobilidade e 

desprazamentos entre os domicilios e os centros de traballo. 

•RS3.4 Enerxía. Obxectivo: reducir do 5% en 2015 e 10% en 2020 o consumo 

enerxético específico anual, expresado en kWh/empregado e en kWh/m2 

edificado, con respecto a 2011. 

•RS3.5 Auga. Obxectivo: reducir do 5% en 2015 e 10% en 2020 o consumo de 

auga específico anual, expresado en m3/usuario, con respecto a 2011. 



Programa GreenCampus na UDC 
 

Inicio: marzo 2014 
 

ETS Arquitectura (A Zapateira) 

EU Arquitectura Técnica (A Zapateira) 

Facultade de Ciencias (A Zapateira) 

Facultade de Ciencias da Educación (Elviña) 

Facultade de Ciencias da Saúde (Oza) 



A mobilidade na UDC 
 
Mobilidade global:  
 
>500.000 km diarios!!! 





+34 medidas  
 … que debuxan un novo 

modelo de mobilidade onde o 

número de viaxes en 

transporte privado se reducirá 

a favor de medios de 

transporte máis sustentables 

 

…e libérase espazo público 

hoxe reservado ao coche para 

que a comunidade 

universitaria poida ocupalo 

sen restricións. 





Medidas infraestruturais (propostas ao PMUS 2013): 

 Acceso ciclista ao Campus de Elviña: conexión co centro urbano e 
coa área metropolitana. 

 Acceso ciclista ao Campus de Oza. 

 Mellora da comunicación peonil do Campus de Elviña coa zona de 
Espacio Coruña.  

 Postos de préstamo de BiciCoruña nos diferentes Campus (Elviña, 
Oza...) 

 Reserva de plataforma para o autobús urbano nos tramos máis 
conxestionados 

 Estender as novas redes mixtas peonil-bici polo campus, e nova 
zona de aparcadoiro de bicicletas no núcleo de Castro de Elviña. 

 Deseño das conexións entre barrios periféricos ao Campus de 
Elviña (Matogrande, Eirís, Parque Ofimático, zona de Espacio 
Coruña) respectuosas cos peóns e coas bicicletas. 



Medidas de xestión do transporte público (para PMUS 2013): 

• Modificación do trazado da liña 24: ida e volta polo Campus de 
Elviña e A Zapateira. 

• Mellorar a área de captación dos autobuses da liña E Universidade 
na cidade, a través da racionalización de toda a rede de autobuses 
da cidade: liñas de alta calidade, frecuencias elevadas, fiabilidade 
en horario (reserva de plataforma), e transbordo libre e rápido en 
puntos estratéxicos. 

• Conexión gratuíta no autobús entre o Campus de Elviña e o da 
Zapateira (hoxe so na dirección Elviña – A Zapateira)  

• Revisión das paradas no campus (en particular, para dar servizo a 
aula de estudo Xoana Capdevielle).  

• Inclusión nos beneficiarios da Tarxeta Bus Millennium Escolar aos 
estudantes da UDC. 

• Mellora transporte público Campus – Área metropolitana (orixe do 
30% do estudantado). 

• Acceder ao autobús urbano con bicicleta no tramo de subida Elviña 
– A Zapateira. 



A xestión de 
residuos na UDC 
 
 
♦ ~ 230 t/ano de RU 

 
♦ ~ 10 t/ano RP 



Modelo de xestión de RU (A Coruña): 

Contedor  Papel / 
cartón 

Restos 
orgánicos 

Vidro Envases 
+Resto 

TOTAL 

Amarelo  22.351 57.410 4.156 13.924 97.842 
Monomaterial  
+ compostaxe 

44.500 11.748 8.400 0 64.648 

Total 66.851 69.158 12.556 13.924 162.490 
%Fracción 41,1 42,6 7,7 8,6 100,0 
%RS fracción 66,6 17,0 66,9 0 39,8 

Estimación para 2013 (Elviña-A Zapateira, kg/ano): 
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PC e V nos residuos do servizo de limpeza (2014) PC V

Servizos de limpeza nos centros docentes de  

Elviña-A Zapateira: 

- 38 t RU 

- 24% PC (9000 kg), 1,2% V (464 kg), resto: propios 







Xornada de eliminación de Especies Exóticas Invasoras, limpeza de ríos… 





Papel reciclado:  
 
Redución do 67% das emisións 
de carbono indirectas 
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MOITAS GRAZAS! 
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