PLAN DE ACCIÓN
DO PROGRAMA GREEN CAMPUS UDC
A.DATOS XERAIS
DATA DE ELABORACIÓN DO PLAN DE ACCIÓN.......................................

DATA DE APROBACIÓN POLO COMITÉ AMBIENTAL............................................

NOME COMPLETO DA PERSOA DE CONTACTO.............................................................................................................................................................................................
DIRECCIÓN......................................................................................................
TELÉFONO...................................................

LOCALIDADE.................................................... CÓDIGO POSTAL..........................

CORREO-E...................................................................................................................

B.BREVE XUSTIFICACIÓN RAZOADA
Resumo do plan, partindo da descrición resumida da situación de partida e xustificación das medidas prioritarias (até 2 pax.)

C. PLAN DE ACCIÓN
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Criterios xerais propostos pola OMA-UDC e por Green Campus:
O plan de acción debe ser concreto e realista, e elaborarase de acordo con:





Plan de Acción elaborado corresponderá ao curso académico 2014-2015, polo que as actuacións propostas deberán
ser planificadas para que sexan acometidas neste prazo de tempo. No caso de actuacións que requiran máis tempo,
indicarase até onde se levarán a cabo no curso 2014-2015.
As actuacións que se propoñan deberán ser acordes coas necesidades identificadas na ecoauditoría previa e realistas
en canto aos recursos necesarios e prazos de execución.
Recoméndase un número de actuacións propostas entre 10 e 20, aínda que se poderá xustificar un número menor ou
maior segundo posibilidades.
Deberán abarcar, ao menos, tres temáticas diferentes (ver documento inicial Green Campus) e atenderán tanto aos
obxectivos xerais da UDC (PEUDC 2013-2020) como aos particulares de centro.

Os obxectivos xerais da UDC están definidos no Plan Estratéxico PEUDC2020, aprobado en decembro de 2013. Deles,
seleccionamos pola súa relación directa cos obxectivos e contidos de Green Campus os seguintes:
PLAN ESTRATÉXICO UDC2020, capítulo “RESPONSABILIDADE SOCIAL” (pp. 32-37)
https://www.udc.es/export/sites/udc/goberno/_galeria_down/vice_planificacion_economica_e_infraestruturas/documentos/PL
AN1320.pdf
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.
No texto do Plan Estratéxico hai unha definición destes obxectivos a nivel de universidade, así como uns indicadores, que se
poden adaptar ao nivel de centro.
Por outra banda, alén da contribución do centro a estes obxectivos xerais prioritarios da UDC no seu conxunto, cada centro
deberá definir os seus obxectivos adicionais específicos, xunto cos indicadores que estime pertinentes.
A proposta do centro será valorada tanto pola OMA como por Green Campus, que poderán solicitar ampliacións ou
modificacións razoadas.
Como documentos orientadores para a definición de obxectivos e indicadores, suxerimos os seguintes:
-

Guía para a Sustentabilidade na UDC:
https://www.udc.es/arquivos/sites/udc/sociedade/medio_ambiente/pegada_ecoloxica/Guia_sustentabilidade_ambient
al.pdf

-

Documento CADEP-CRUE 2011:
https://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sociedade/medio_ambiente/pegada_ecoloxica/Informeespecifico.
pdf

-

Cuestionario de Auditoría Ambiental Interna para Facultades, Escolas E Centros Universitarios GREEN CAMPUS

Recoméndase facer uso deste último, xa que constitúe a ferramenta de diagnóstico da situación de partida, podendo facer
uso dos outros documentos como material complementario.

