
Denominación CENTRO DE INVESTIGACIÓNS TECNOLÓXICAS (CIT)  

Dependencia 

orgánica 

Xerencia 

Dependencia 

funcional 

Vicerreitoría de Investigación e Transferencia 

Coordinador José Manuel López Vilariño 

Enderezo Centro de Investigación Tecnolóxicas 

Campus de Esteiro, s/n  

15403 Ferrol 

Teléfonos 981 337 400. Ext.: 3401 

Fax 981 337 416. Ext.: 3477 

Correo 

electrónico 

cit@cdf.udc.es 

Páxina web http://www.udc.es/cit/  

Atención ao 

público 

De luns a venres de 9:00 a 14:00 h e de 16:00 a 18:00 h 

Misión Ser un espazo de traballo para os diferentes grupos de 

investigación que alí desenvolven a súa actividade, coa idea de 

realizar e colaborar en actividades de investigación e de 

formación con empresas, organismos ou institucións públicas e 

privadas, ao mesmo tempo, aspirar ao seu propio 

autofinanciamento 

Unidades que 

comprenden o 

Centro 

Secretaría 

Taller de Mecanizado e Soldadura 

Laboratorio de Aplicacións Industriais do Láser 

Laboratorio de Química 

Laboratorio de Plásticos 

Laboratorio de Combustible 

Grupo Integrado de Enxeñaría 

Ferramentas 

para a 

seguranza da 

calidade 

 

ISO 9001:2008 
 

 

 

 

 

 



Denominación Secretaría (CIT) 

Dependencia  CIT 

Responsable José Manuel López Vilariño 

Enderezo Centro de Investigacións Tecnolóxicas  

Campus de Esteiro, s/n 

15403 Ferrol 

Teléfonos 981 337 400. Ext.: 3401 

Fax 981 337 416. Ext.: 3477 

Correo 

electrónico 

secrecit@cdf.udc.es 

 

Páxina web http://www.udc.es/cit/  

Atención ao 

público 

De luns a venres de 9:00 a 14:00 h e de 16:00 a 18:00 h 

Misión Servir de apoio aos grupos de investigación que desenvolven o 

seu labor no CIT realizando as diferentes tarefas 

administrativas e de xestión económica que resulten 

necesarias. 

Procesos Procesos chave: tramitación de facturas; inventario de bens; 

control de mantementos. 

Procesos de soporte: mantemento de equipos informáticos. 

Ferramentas 

para a 

seguranza da 

calidade 

 

ISO 9001:2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Denominación Taller de Mecanizado e Soldadura (CIT) 

Dependencia  CIT 

Responsable Juan Carlos Varela López 

Enderezo Centro de Investigacións Tecnolóxicas 

Campus de Esteiro, s/n  

15403 Ferrol 

 

Teléfonos 981 337 400. Exts.: 3426 e 3427 

 

Fax 981 337 416  

 

Correo 

electrónico 

tallermc@cdf.udc.es 

 

Páxina web http://www.udc.es/cit/  

Atención ao 

público 

De luns a venres de 9:00 a 14:00 h e de 16:00 a 18:00 h 

Misión Dar servizo aos grupos de investigación e aos laboratorios dos 

diferentes departamentos da Universidade da Coruña para estes 

levaren a cabo as súas tarefas investigadoras e educativas. 

 

Procesos Procesos chave: realización de pezas de carácter individual ou 

complexas e pequena maquinaria con fins de investigación. 

Procesos de soporte: mantemento de máquinas. 

 

Ferramentas 

para a 

seguranza da 

calidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Denominación Laboratorio de Aplicacións Industriais do Láser (CIT) 

Dependencia  CIT 

Responsable Armando J. Yáñez Casal 

Enderezo Centro de Investigacións Tecnolóxicas 

Campus de Esteiro, s/n  

15403 Ferrol 

Teléfonos 981 337 400. Ext.: 3409 

 

Fax 981 337 416. Ext.: 3477 

 

Correo 

electrónico 

lailcit@cdf.udc.es 

 

Páxina web http://www.udc.es/cit/  

Atención ao 

público 

De luns a venres de 9:00 a 19:00 h 

Misión Establecerse como un laboratorio de referencia no campo das 

aplicacións industriais do láser e servir así de apoio ao 

tecido industrial do contorno no I+D+I para facilitar o 

desenvolvemento e implantación de sistemas competitivos. 

 

Procesos Procesos chave: realización de proxectos e traballos de 

investigación tanto básica como aplicada no campo das 

aplicacións industriais dos láser en procesado e análise de 

materiais. 

 

Ferramentas 

para a 

seguranza da 

calidade 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Denominación Laboratorio de Química (CIT) 

Dependencia  CIT 

Responsable Victoria González Rodríguez 

Enderezo Centro de Investigacións Tecnolóxicas 

Campus de Esteiro, s/n 

15403 Ferrol. 

Teléfonos 981 337 400. Ext.: 3416 

 

Fax 981 337 416. Ext.: 3477 

 

Correo 

electrónico 

iquimica@cdf.udc.es 

 

Páxina web http://www.udc.es/cit/  

Atención ao 

público 

De luns a venres de 9:00 a 19:00 h 

Misión A realización de proxectos de investigación de carácter básico, 

cun obxectivo de transferencia de coñecemento a longo prazo e a 

colaboración en actividades de I+D+I con empresas, a través da 

realización de proxectos conxuntos e prestación de servizos 

especializados, como transferencia de coñecemento a curto 

prazo. 

 

Procesos Procesos chave: realización de proxectos de investigación 

básica e aplicada no campo das interaccións envase – alimento, 

e no campo da aditivación e formulación de polímeros. Control 

de calidade e toxicidade na elaboración de materiais plásticos. 

 

Ferramentas 

para a 

seguranza da 

calidade 

 

ISO 9001:2008 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Denominación Laboratorio de Plásticos (CIT) 

Dependencia  CIT 

Responsable María José Abad 

Enderezo Centro de Investigacións Tecnolóxicas 

Campus de Esteiro, s/n 

15403 Ferrol 

 

Teléfonos 981 337 400. Ext.: 3414 

 

Fax 981 337 416. Ext.: 3477 

 

Correo 

electrónico 

info@labplast.net 

 

Páxina web http://www.labplast.net 

Atención ao 

público 

De luns a venres de 9:00 a 19:00 h 

Misión Apoiar as actividades de investigación, desenvolvemento e 

innovación das empresas do sector do plástico a través da 

realización de proxectos conxuntos, prestación de servizos 

especializados e actividades de formación, axudando deste xeito 

a mellorar a competitividade destas empresas. 

 

Procesos Procesos chave: realización de proxectos de investigación, 

desenvolvemento e innovación. Control de calidade en produtos e 

procesos e a asesoría técnica especializada en materiais 

plásticos. 

 

Ferramentas 

para a 

seguranza da 

calidade 

 

ISO 9001:2008 
 

 

 

 

 



 

Denominación Laboratorio de Combustibles (CIT) 

Dependencia  CIT 

Responsable M.ª del Coro Fernández Feal 

Enderezo Centro de Investigacións Tecnolóxicas 

Campus de Esteiro, s/n  

15403 Ferrol 

 

Teléfonos 981 337 400. Exts.: 3419 e 3421 

 

Fax 981 337 416. Ext.: 3477 

 

Correo 

electrónico 

combust@cdf.udc.es 

 

Páxina web http://www.udc.es/cit/  

 

Atención ao 

público 

De luns a venres de 9:00 a 19:00 h 

Misión Ofrecer á sociedade en xeral e ao sector industrial público e 

privado en particular, un servizo tanto de apoio como de I+D+I, 

en materia de combustibles, carburantes e produtos afíns, que 

contribúa ao seu desenvolvemento. 

 

Procesos Procesos chave: realización de proxectos de investigación, 

análise e control de calidade e prestación de servizos de 

asistencia técnica no campo dos combustibles líquidos e gasosos 

e lubricantes. 

 

Ferramentas 

para a 

seguranza da 

calidade 

 

ISO 9001:2008 
ISO 17025:2005 
 

 

 

 

 

 



Denominación Grupo Integrado de Enxeñaría (CIT) 

Dependencia  CIT 

Responsable Richard José Duro Fernández 

Enderezo Centro de Investigacións Tecnolóxicas 

Campus de Esteiro, s/n 

15403 Ferrol 

Teléfonos 981 337 400. Ext.: 3863 

 

Fax 981 337 416. Ext.: 3477 

 

Correo 

electrónico 

gii@udc.es 

 

Páxina web http://www.gii.udc.es 

Atención ao 

público 

De luns a venres de 9:00 a 19:00 h 

 

Misión A realización de proxectos de investigación, quer en 

colaboración con outras universidades, quer con empresas, co 

obxectivo tanto de xerar coñecemento que transferir ao tecido 

industrial como de mellorar a formación persoal do grupo. 

 

Procesos Procesos chave: Realización de proxectos e traballos de 

investigación tanto básica como aplicada no campo da enxeñaría 

de fluídos, da organización industrial e con sistemas 

autónomos. 

 

Ferramentas 

para a 

seguranza da 

calidade 

 

 


