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INTRODUCIÓN  

  

 Motivación 

A Universidade de Vigo leva anos apostando de forma decidida polas enerxías renovables e a 

eficiencia enerxética, para lograr con iso unha importante redución do impacto que a súa 

actividade ten sobre o medio ambiente e unha menor exposición á escalada de prezos da enerxía. 

Con todo, a UVigo non é inmune á situación actual, o cal fai que se deban tomar medidas 

extraordinarias para conter o custo da enerxía que a Universidade de Vigo consome. 

Paralelamente á implantación destas medidas de aforro enerxético, que se deben adoptar de forma 

inmediata (Plan de medidas urxentes de aforro enerxético), a Universidade de Vigo seguirá 

priorizando os investimentos que melloren a eficiencia enerxética dos seus edificios e instalacións, 

e apostando por medidas a curto e a medio prazo de optimización do consumo enerxético. Todas 

estas medidas quedarán reflectidas no Plan de medidas estruturais de aforro enerxético que se 

presentará posteriormente. Ambos os plans están aliñados co Plan estratéxico da Universidade de 

Vigo e co Plan de sustentabilidade da Universidade de Vigo (Plan Suvi).   

O conxunto de actuacións da Universidade de Vigo estrutúrase en catro eixes principais.  

- Acción 

- Organización 

- Sensibilización 

- Planificación 

O presente plan de medidas urxentes describe medidas que desenvolven principalmente os tres 

primeiros eixes. As medidas do eixe de planificación definiranse no Plan de medidas estruturais. 

 

 Aposta da UVigo pola sustentabilidade e o aforro enerxético (Plan Suvi) 

O Plan Suvi ten como obxectivo mellorar a eficiencia enerxética e a redución da pegada de carbono 

da Universidade de Vigo para favorecer a transición a unha economía baixa en carbono e á xestión 

intelixente da enerxía, a través de actuacións divididas en dous eixes fundamentais: nos propios 

edificios, con instalacións de xeotermia en Ourense, biomasa en Pontevedra e fotovoltaica en todos 

os campus, e a concienciación en mobilidade. 

A pegada de carbono da UVigo ascende a 21 468 toneladas anuais, 0,94 toneladas por usuario/a. 

O 51,4 % desta pegada deriva do funcionamento dentro dela e representa o 18,7 % do consumo 

eléctrico, que actualmente equivale a 3932 toneladas de emisións de CO2 equivalente. O outro 

48,6 % da pegada da UVigo corresponde á mobilidade. 
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Coas actuacións que xa están planificadas no Plan Suvi, a UVigo espera obter un aforro de 2132 

tCO2/a, que corresponderían ao 19 % da pegada de carbono interna (sen contar a mobilidade) e 

o 9,5 % da pegada total da UVigo (que correspondería a 85 000 árbores plantadas ou 1150 ha de 

bosque, 277 millóns de teléfonos móbiles recargados, 469 coches durante un ano, 368 vivendas 

durante un ano ou 905 000 litros de gasóleo). 
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OBXECTIVOS DO PLAN  

O obxectivo deste plan de medidas urxentes de aforro enerxético é adoptar un conxunto de 

medidas para conseguir unha redución do consumo enerxético de entre un 25 % e un 30 % do 

consumo actual.  

O plan está aliñado co obxectivo estratéxico da Universidade de Vigo de fomentar a 

sustentabilidade da actividade universitaria, en consonancia co obxectivo xeral de loita contra o 

cambio climático (ODS13) e de redución do consumo enerxético e da pegada de carbono da súa 

actividade (ODS7 e ODS11).  

As medidas de aforro enerxético formúlanse atendendo a catro factores claves: 

• Que teñan un efecto significativo na redución do consumo de enerxía.  

• Que non afecten á actividade académica da institución.  

• Que preserven a salubridade e o confort dos postos de traballo do persoal da universidade.  

• Que manteñan plenamente o desempeño da actividade docente e investigadora.   

Proponse que este plan quede aberto e que se analice de forma periódica a súa efectividade. 

Ademais, poderanse establecer novas medidas de aforro ou modificar as propostas, en atención ao 

cumprimento dos obxectivos expostos.  

As medidas detalladas a continuación están ordenadas de maior a menor prioridade, en función 

da súa contribución prevista ao obxectivo de redución do consumo enerxético.  

É importante destacar que este conxunto de medidas ten como obxectivo lograr unha redución 

significativa do consumo de enerxía compatible co correcto funcionamento de toda a institución.  

Solicítase que calquera usuario/a da Universidade de Vigo que observe unha deterioración 

significativa no seu confort nas dependencias da UVigo, como resultado da implantación das 

presentes medidas, llo comunique á dirección do seu centro (mediante un aviso na conserxaría) 

co fin de que se tomen as medidas correctoras oportunas. 
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MEDIDAS DE AFORRO ENERXÉTICO (EIXE DE ACCIÓN) 

Apélase ao cumprimento das seguintes medidas de aforro enerxético a toda a comunidade 

universitaria e ao persoal das empresas que prestan servizos na universidade en mantemento de 

instalacións, seguridade, limpeza, cafetarías e outras contratas. 

  

1. Xestión da calefacción e da climatización dos edificios 

Calefacción  

• O aceso realizarase a partir do 1 de novembro e unicamente nos días cuxa previsión 

meteorolóxica cumpra as condicións detalladas máis abaixo. O seu uso non se estenderá 

máis aló do 15 de abril. 

En todo caso, a calefacción manterase acesa todo o tempo necesario nos laboratorios, animalarios 

etc., que obrigatoriamente o requiran.  

• Horario de calefacción: 

o Tramo da mañá: de 7.00 a 12.00 h 

o Tramo da tarde: de 15.00 a 19.00 h 

o Nos centros docentes que non teñan clase pola tarde, os sistemas de calefacción 

empregaranse só durante o tramo da mañá. 

o Os edificios administrativos só terán calefacción no tramo da mañá.  

o Non se autoriza o uso de calefacción fóra dos tramos sinalados, agás cunha 

autorización expresa da Vicerreitoría de Planificación e Sostibilidade. 

• Non se climatizarán os espazos de circulación e os vestíbulos dos edificios:  

o As conserxarías ou as empresas mantedoras encargaranse de anular os elementos 

de emisión de calor destes lugares. 

• Durante as fins de semana (sábados e domingos) a calefacción permanecerá apagada. 

• Con carácter xeral, reducirase a temperatura de impulsión da calefacción en 5 oC, excepto 

nos sitios que xa dispoñan de instalacións de baixa temperatura ou produción por medio 

de enerxía renovable. Quedan, por tanto, excluídas desta medida: 

o Edificio de Ferro (xeotermia + aerotermia) 

o CINTECX (xeotermia) 

o CACTI (xeotermia + aerotermia) 

o Campus da Auga (xeotermia + aerotermia) 

o Biblioteca central de Ourense (aerotermia) 

o Biblioteca central de Vigo (xeotermia + aerotermia) 

o Biblioteca de Ciencias de Vigo (xeotermia) 

o ECIMAT (aerotermia) 

o Edificio Ernestina Otero (aerotermia) 
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o Edificio Filomena Dato (aerotermia) 

o Facultades de Ciencias Sociais e da Comunicación + Ciencias da 

Educación e do Deporte (biomasa) 

• A temperatura obxectivo de confort dos espazos interiores de ensino e traballo con 

calefacción será como máximo de 19 °C. 

• O aceso das instalacións de calefacción realizarase unicamente nos días en que a 

temperatura prevista para ese día en cada campus, conforme a previsión meteorolóxica de 

Meteogalicia, cumpra simultaneamente as seguintes condicións:  

i) Temperatura máxima exterior igual ou inferior a 18 °C  

ii) Temperatura mínima exterior igual ou inferior a 12 °C  

- Dada a maior oscilación térmica diaria que se experimenta no campus de Ourense, 

en devandito campus considerarase tamén día habilitado para a calefacción calquera 

día, dentro dos períodos establecidos, cunha temperatura mínima exterior igual ou 

inferior a 8ºC. 

• O mecanismo que se empregará será o seguinte: 

- O último día laborable (xeralmente venres) de cada semana, a Dirección Técnica 

de Obras, Instalacións e Infraestruturas da Universidade de Vigo consultará a predición 

de Meteogalicia para os días laborables que van de luns a venres da semana seguinte. A 

citada predición consultarase de forma individual para a localización de cada campus 

da Universidade de Vigo. 

- Os días que cumpran simultaneamente que a temperatura mínima prevista sexa 

inferior a 12 °C e a temperatura máxima sexa inferior a 18 °C consideraranse días 

habilitados para usar a calefacción. 

- A dirección técnica enviaralles ese mesmo día (último día laborable da semana 

precedente) unha comunicación a todos os administradores/as e á Xerencia, con copia 

aos decanatos e ás direccións dos centros, coa listaxe dos días da semana seguinte na 

que estará autorizado o uso de calefacción. 

- Fóra do período de datas indicado ao comezo deste apartado, o uso de calefacción 

está desautorizado salvo os casos excepcionais que conten cunha autorización expresa 

por parte da Vicerreitoría de Planificación e Sustentabilidade.  
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Aire acondicionado  

• A temperatura obxectivo de confort dos espazos interiores de ensino e traballo 

refrixerados será de 27 °C.  

En todo caso, a climatización manterase acesa todo o tempo necesario nos laboratorios, 

animalarios etc., que obrigatoriamente o requiran.  

• O aceso establécese a partir do 1 de maio e ata o 30 de setembro, limitado aos días nos que 

a temperatura, conforme a previsión meteorolóxica de MeteoGalicia, cumpra 

simultaneamente as seguintes condicións:  

o Temperatura máxima exterior igual ou superior a 28 °C  

o Temperatura mínima exterior igual ou superior a 16 °C  

O mecanismo que se empregará será o seguinte análogo ao exposto para o caso da calefacción. 

• Dentro do período de datas sinalado no punto anterior, poderá utilizarse o aire 

acondicionado nos edificios que dispoñan de enerxía eléctrica excedentaria procedente 

da instalación FV e durante as horas centrais do día (de 10.00 a 18.00 h), dado que o custo 

é nulo ou practicamente nulo. Estes edificios/centros son: 

o Escola de Enxeñería de Minas e Enerxía 

o Escola de Enxeñería Industrial (sede campus e sede cidade) 

o CINTECX 

o Edificio Exeria 

o Escola de Enxeñería Forestal 

o Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte 

o Edificio de Ferro 

• Fóra do período de datas indicado ao comezo deste apartado, o uso do aire acondicionado 

está desautorizado salvo os casos excepcionais que conten coa autorización expresa por 

parte da Vicerreitoría de Planificación e Sustentabilidade. 

 

2. Prohibición do uso de dispositivos de calefacción individuais eléctricos  

• O uso indiscriminado de calefactores individuais supón un gasto enerxético moi superior 

aos sistemas colectivos de calefacción, ao seren moito máis ineficientes e non estaren 

suxeitos a control. 

• Con carácter xeral, queda prohibido utilizar calefactores individuais eléctricos co fin de 

evitar o elevado custo derivado do seu uso, ineficacia enerxética e risco de incendio. 
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3. Apagamento de computadores e de equipos, instrumentos e maquinaria cando 

non se utilicen  

• Os equipos informáticos, instrumentación científica e resto de equipamento de 

alimentación eléctrica deben apagarse fóra dos horarios de apertura dos edificios e en días 

festivos ou non laborables.  

Estes equipos, aínda que non estean en uso, chegan a consumir o 15 % da enerxía que 

consomen no seu uso normal. 

Quedan excluídos desta instrución os equipos e os computadores que requiran a súa 

conexión continuada por razóns docentes ou investigadoras. 

• Na medida do posible, recoméndase que o persoal configure os seus equipos para 

suspenderse de forma automática no caso de inactividade prolongada. 

 

4. Desconexión de termos eléctricos e quentadores de auga instantáneos en aseos e 

laboratorios 

• Desconectaranse en todos os aseos da Universidade de Vigo, salvo os vestiarios de 

instalacións deportivas e os vestiarios do persoal.  

• Nos laboratorios acordarase cos seus ou súas responsables a súa regulación ou desconexión 

se fose posible.  

  

5. Apagamento da achega de calor nas cortinas de aire 

Os edificios que conten con cortinas de aire nos seus accesos deberán configuralas en modo 

ventilación para evitar que o sistema realice un quecemento eléctrico do aire da cortina (modo 

calefacción). 

 

6. Axuste da iluminación interior 

• Solicítaselles a todos os membros da comunidade universitaria, especialmente ao persoal 

das conserxarías dos centros e edificios, que procedan: 

o Ao apagamento da iluminación dos espazos que non estean en uso.  

o Ao apagamento da iluminación de espazos de circulación e vestíbulos en horario 

diúrno, cando dispoñan de iluminación natural suficiente.  

• Esta obriga trasladarase tamén ao persoal da empresa de vixilancia, da empresa de limpeza 

e doutras empresas de servizos que traballan na universidade.  
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o Estudarase a optimización do horario programado de aceso dos edificios para a 

súa limpeza. 

• Nas dependencias administrativas o horario de aceso e de apagamento será o mesmo ca o 

horario de funcionamento do edificio. No caso de non ser posible de maneira 

telexestionada, estableceranse rutinas de actuación nas conserxarías dos centros. 

 

7. Axuste da iluminación exterior  

• Limitarase e regularase a intensidade da iluminación nas zonas de aparcadoiro nas 

horas centrais da noite (de 1.00 a 5.00 h). 

• Limitarase e regularase a intensidade da iluminación nas zonas das pistas de 

tenis/fútbol nos períodos sen ocupación reservada. 
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MEDIDAS ORGANIZATIVAS (EIXE DE ORGANIZACIÓN ) 

Xerais 

• Continuarase coa medida de peches por motivos de aforro enerxético (Semana Santa e 

parte do mes de agosto), estudando a posibilidade de estendelo a algúns días do Nadal/fin 

de ano.  

• Control do consumo  

o Ao longo do presente curso completarase a implantación dun sistema de 

monitorización de consumos e produción de enerxía de todos os edificios da 

universidade.  

o O devandito sistema permitirá un mellor seguimento destas e do resto das medidas 

de aforro que a Universidade de Vigo implantará progresivamente. 

• Actividades ou eventos extraordinarios 

o No caso de utilización extraordinaria das dependencias universitarias analizarase 

o seu impacto no conxunto destas medidas. 

Específicas para o servizo de limpeza 

O persoal de limpeza intervén no 100 % das estancias dun edificio; por iso, a súa implicación 

resulta de grande importancia. Debido a isto, precísanse tomar tres accións correctoras:  

• O aceso e o apagamento de cada estancia realizarase ao comezo e ao final do seu período 

de limpeza, evitando o exceso de iluminación.  

• A ventilación da estancia con apertura de xanelas no inverno realizarase unicamente 

mentres dure a limpeza da estancia.  

• A ventilación no verán promoverá a apertura do maior número de xanelas durante o 

período de limpeza do edifico, xa que favorece o arrefriamento do local.  
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COLABORACIÓN DA COMUNIDADE UNIVERSITARIA  

(EIXE DE SENSIBILIZACIÓN) 

Establécense unhas recomendacións para todos os usuarios e usuarias da UVigo, tendo en conta a 

importancia da súa contribución. A acción individual dos membros da comunidade universitaria 

resulta fundamental para reducir o consumo de enerxía na universidade. A suma de pequenos 

xestos pode supoñer unha gran diferenza neste sentido. Para iso recoméndanse seguir as seguintes:   

• Apagar a luz e a climatización ao abandonar aulas, salas ou despachos, ou en xeral cando 

non vaia haber ninguén durante un tempo.   

• Non manter enchufados aparellos que non se estean a usar (pantallas, cargadores, 

cafeteiras etc.).  

• Non manter tapados por ningún moble os radiadores de calefacción.  

• Prescindir do uso de calefactores individuais.   

• Na primavera e no outono aproveitar adecuadamente as condicións do ambiente exterior 

para acondicionar o interior. Por exemplo, no verán ventilar á primeira hora e pechar as 

xanelas e baixar as proteccións solares antes de que empece a ir calor, ou no inverno 

reducir o tempo de ventilación e permitir a entrada do sol para potenciar o efecto 

invernadoiro, cando sexa posible.  

• O termóstato de climatización, cando está dispoñible, debe axustarse a unha temperatura 

adecuada e indicada máis arriba. 

• Utilizar preferentemente as escaleiras, en lugar dos ascensores, cando as condicións físicas 

o permitan.  

• Comunicarlles ás conserxarías dos centros calquera uso inadecuado de enerxía que se 

observe ou calquera suxestión que poida contribuír a un mellor uso desta. 

Os servizos de conserxaría dos edificios son unha peza clave no seu funcionamento e pídese a súa 

máxima implicación no obxectivo de aforro enerxético. 
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SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN  

A Vicerreitoría de Planificación e Sustentabilidade será a encargada de realizar o seguimento e a 

avaliación do Plan de aforro enerxético da Universidade de Vigo.   

As instrucións incluídas no presente plan son susceptibles de revisión continua e modificaranse se 

a situación así o requirise. Crearase unha comisión formada por: 

- Vicerreitor de Planificación 

- Director técnico de obras 

- Adxunto ao reitor para sustentabilidade 

- 1 representante do PAS  

- 1 representante do PDI 

- 1 representante do estudantado 

- 1 representante dos decanatos/direccións de cada ámbito por campus 

A citada comisión reunirase tantas veces como sexa necesario e, polo menos, unha vez cada dúas 

semanas.   

Este plan entrará en vigor desde o día seguinte da súa aprobación polo Consello de Goberno. 

Daráselle a máxima publicidade mediante a súa publicación na páxina web da universidade e no 

seu taboleiro electrónico. 
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