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1. INTRODUCCIÓ
Les Institucions d’Educació Superior projecten la seua dimensió social a través de la
funció docent, investigadora i d’extensió universitària, contribueixen al
Desenvolupament Sostenible i la Responsabilitat Social (RS) i actuen com a canal de
transmissió de valors en la societat. En coherència, la universitat ha d’incorporar de
forma integral en el seu model organitzatiu principis d’ètica professional i de
competències clau per a la formació de professionals responsables i iniciatives
emprenedores. A més, ha de tenir en compte l’impacte de les tecnologies i els processos
propis en termes de sostenibilitat social i ambiental, i ha de ser motor de canvi per als
futurs i les futures professionals.
Davant d’aquest repte, resulta d’interès plantejar-se com pot la Universitat contribuir al
desenvolupament de la societat i incorporar la Responsabilitat Social de forma
transversal, i plantejar estratègies com les següents:
1. Respondre al repte de formar amb qualitat les demandes de la ciutadania.
2. Promoure una Investigació dirigida a la resolució innovadora dels problemes a què
s’enfronta la societat, sent alhora un espai de lliure creació de coneixement.
3. Fomentar que el coneixement generat s’aplique per a millorar el context
socioeconòmic en els països, i comptar amb la participació social en tots els
processos de canvi social.
4. Intensificar la cohesió social, la cultura i els valors de la ciutadania i posar en valor
el paper que té com a agent de desenvolupament econòmic i tecnològic.
5. Millorar l’autonomia científica i acadèmica, com també l’ús de recursos materials i
humans de forma responsable.
6. Garantir la rendició de comptes dels seus resultats a la societat.
7. Impulsar la valoració ciutadana de la institució com a motor de desenvolupament
econòmic i progrés social.
“Com a conreadora i dipositària del saber, correspon a la Universitat el deure de guiar
la discussió dels assumptes públics amb honradesa, respecte per la veritat i sentit crític
(…) Una Universitat que renuncia al deure d’encoratjar i donar forma a la discussió
ciutadana incorre en una greu omissió dels seus deures i es condemna a la
insignificança. Finalment, és clar que la conjunció de saber i fer, del discerniment
conceptual i la perícia tècnica és una riquesa que tota universitat ha de posar al servei
de la seua societat. La Universitat està obligada a ser motor i garant del
desenvolupament econòmic i social de la seua col·lectivitat amb intervencions
respectuoses, eficaces i amb sentit de futur a favor dels més necessitats.”1
Com a institucions d’impacte social, les Universitats han d’avançar cap a la
incorporació de la Responsabilitat Social Universitària (RSU) en les seues estructures, i
aquest és encara un repte que requereix del suport d’altres organitzacions, de més
Investigació i professionalització, amb la finalitat d’aconseguir el mateix grau de
maduresa que ha aconseguit la matèria en altres sectors.
1

Lerner Febres, Salomón. Op. Cit.
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L’“Informe RESPONSABILITAT SOCIAL EN LES UNIVERSITATS: Del coneixement a
l’acció. Pautes per a la seua implantació”2, descriu tres tipus d’Universitats a Espanya
segons la gestió que fan de la Responsabilitat Social:
 Universitats RSU: Universitats que implementen accions d’RSU.


Universitats Pre-RSU: aquelles Universitats que només facen accions aïllades
en matèria d’RS com: cursos de formació, jornades, seminaris, grups
d’Investigació, càtedres en matèria d’RSC o que inclouen en els plans d’estudi
assignatures de Responsabilitat Social. No es poden enquadrar dins del grup
anterior, ja que fomenten i difonen l’RS però sense arribar a integrar la gestió en
la pròpia institució.



Universitats No-RSU: aquelles que no tenen cap tipus d’activitat en l’àmbit de
l’RS.

Fins al mes de desembre del any 2014, 39 Universitats a nivell nacional se situaven en
el primer grup, entre aquestes es trobava la Universitat d’Alacant (UA).
La UA ha projectat el seu compromís amb la Responsabilitat Social des de l’any 2013,
any de publicació de la primera memòria d’activitats en matèria de sostenibilitat en el
marc del Pacte Global3. Posteriorment, l’any 2015, es va avançar en aquest compromís
mitjançant la creació d’un vicerectorat específic de responsabilitat social, el
Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat i, adscrit a aquest, el
Secretariat de Responsabilitat Social. L’any 2017, amb suport de la Conselleria de
Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, va iniciar la marxa la
Càtedra de Responsabilitat Social de la Universitat d’Alacant.
¨Per a la Universitat d’Alacant, la Responsabilitat Social Universitària és la relació
ètica i transparent de la institució d’educació superior amb la societat, i implica
l’establiment d’estratègies per a l’acció orientada a contribuir al desenvolupament
sostenible de la comunitat, preserva els recursos naturals, el patrimoni
artísticocultural, respecta la diversitat ètnicocultural i promou la reducció de les
desigualtats socials per qualsevol causa¨
L’estratègia de Responsabilitat Social d’aquesta té com a meta contribuir al progrés i
enfortiment d’una societat més justa, igualitària, sostenible i tolerant a través de la
2

“Informe RESPONSABILITAT SOCIAL EN LES UNIVERSITATS: Del coneixement a l'acció. Pautes per
a la seua implantació” desenvolupat conjuntament entre Forètica i el grup d’investigació ENGINYERIA
I GESTIÓ RESPONSABLE (EGR), i la col·laboració de Santander Universitats, la Càtedra de
Responsabilitat Social Corporativa de la Universitat d'Alcalà i l'Institut d'Anàlisi Econòmica i Social
(IAES).
3

El Pacte Mundial de Nacions Unides (també anomenat Pacte Global o en anglès Global Compact), és
una iniciativa internacional que promou posar en pràctica 10 Principis universalment acceptats per a
promoure la responsabilitat social empresarial (RSE) en les àrees de Drets Humans i Empresa, Normes
Laborals, Medi Ambient i Lluita contra la Corrupció en les activitats i l'estratègia de negoci de les
empreses. Té més de 13.000 entitats signatàries en més de 145 països, és la iniciativa voluntària més gran
de responsabilitat social empresarial en el món.
3
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transferència de coneixement a la comunitat i la provisió de professionals que lideren
canvis socials que avancen cap al compliment dels drets humans.
La UA aplica la Responsabilitat Social Universitària en els àmbits següents:








Creació de xarxes de col·laboració amb institucions públiques, el sector
privat, el tercer sector i la comunitat.
Transferència de coneixement i innovació científica a la societat com a
forces motrius del desenvolupament social, el creixement econòmic i la
generació d’ocupació.
Obtenció de recursos econòmics per a impulsar i donar suport a projectes de
responsabilitat social en la comunitat.
Generació d’indicadors de seguiment i avaluació de l’impacte social,
econòmic i mediambiental del coneixement transferit a la societat.
Avanç cap a la millora del procés ensenyament-aprenentatge de les
professionals i els professionals mitjançant l’alineació de les necessitats
socials i econòmiques amb el pla formatiu de la Institució d’Educació
Superior.
Contribució a la integració transversal dels principis d’igualtat de gènere,
sostenibilitat mediambiental, atenció a la diversitat i inclusió social en els
plans, programes i projectes desenvolupats des de la Universitat d’Alacant.

Després d’acumular una àmplia experiència de treball i mostrar el compromís amb un
desenvolupament transversal de la Responsabilitat Social en el si de la Universitat, és
necessari fer un Pla de Responsabilitat Social que constituïsca l’estratègia que
emmarque les accions en marxa i els nous objectius alineats amb les necessitats i les
expectatives dels grups d’interès de la Universitat i també les directrius, que en matèria
de responsabilitat social, es plantegen, tant en la nostra mateixa Universitat com a nivell
regional, nacional i internacional. L’objectiu no és només que el quefer universitari
adquirisca un model de governança socialment responsable, sinó que la UA assumisca
el rol transformador, de progrés i avanç social que ha de tenir en aquest àmbit.
Per a fer el Pla de Responsabilitat Social de la UA cal disposar, com a punt de partida,
d’un diagnòstic de la situació. Un diagnòstic que permeta una anàlisi exhaustiva, genere
una base professional, tècnica i sòlida i integre la Responsabilitat Social en el
desenvolupament de la vida universitària en totes les àrees i a tots els nivells: formació,
Investigació, gestió de l’organització i participació social.
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2. MARC TEÒRIC I METODOLÒGIC
La Responsabilitat Social (RS) és la competència d’una organització davant dels
impactes que les seues decisions i activitats ocasionen en la societat i el medi ambient,
mitjançant un comportament ètic i transparent que:
 Contribuïsca al desenvolupament sostenible, que incloga la salut i el benestar
de la societat.


Prenga en consideració les expectatives de les parts interessades.



Complisca amb la legislació aplicable i siga coherent amb la normativa
internacional de comportament.

(ISO 26000:2010)
L’RS, ha d’estar integrada en tota l’organització i portar-se a la pràctica en totes les
relacions amb els grups d’interès d’aquesta.
La Universitat, com a organització, ha d’aplicar aquesta mateixa definició a la seua
gestió responsable. No obstant això, la seua RS s’ha d’estendre a tots els àmbits en els
quals la Universitat impacta, que superen els límits de la gestió organitzativa. Segons
això, podem definir la Responsabilitat Social Universitària(RSU) com la capacitat de la
Universitat d’aplicar un conjunt de principis i valors en la realització de les funcions
bàsiques d’aquesta: formació acadèmica i pedagògica, Investigació i difusió, gestió de
l’organització i participació social, mitjançant la creació de canals de comunicació i
participació per a respondre les demandes dels grups d’interès.
La Universitat genera impactes en les actuacions quotidianes que fa, que poden
classificar-se en:


Impactes de funcionament organitzatiu: com qualsevol organització, la
Universitat genera impactes en la vida del personal administratiu, docent i
estudiantil, en les comunitats properes, com també en el medi ambient.



Impactes educatius: la Universitat té un impacte sobre la formació de la
població juvenil i de professionals, la seua manera d’entendre i interpretar el
món, el comportament i els valors. Influeix també sobre la deontologia
professional, i també en l’ètica professional de les disciplines i el rol social que
tenen.



Impactes cognitius i epistemològics: la Universitat orienta la producció del
saber i les tecnologies, i articula la relació entre la ciència i la societat. Influeix
també en la definició i selecció dels problemes que cal tractar per la ciència.



Impactes socials: la Universitat té un impacte sobre la societat i el seu
desenvolupament econòmic, social i polític. A més de formar els professionals i
líders del futur, és un agent d’influència en el progrés, l’accés al coneixement i
la solució als problemes que es plantegen en la societat actual.

5
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D’això, se’n deriva el que anomenem els 4 eixos de la Responsabilitat Social
Universitària.

Gestió de l'organització

Formació acadèmica i
pedagògica

Eixos de l'RSU
Investigació i difusió

Participació Social

Gràfic 1: Components de la Responsabilitat Social Universitària
Font: Elaboració pròpia
Després de la declaració de Nacions Unides “Transformant el nostre món: l’Agenda
2030 per al Desenvolupament Sostenible”, s’inicia un procés global de treball cap a la
consecució dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) definits en aquesta
agenda. Els ODS estan cridats a influir en les estratègies i les accions de governs,
empreses i organitzacions de tots els països. En un breu període de temps han suscitat
un gran interès.
Segons la guia COM COMENÇAR AMB ELS ODS EN LES UNIVERSITATS. UNA
GUIA PER A LES UNIVERSITATS, ELS CENTRES D’EDUCACIÓ SUPERIOR I EL
SECTOR ACADÈMIC”4, els ODS també tenen una gran rellevància per a les
universitats i, de manera més general, per al sector serveis i per a altres institucions
acadèmiques. Comprometre’s amb els ODS també beneficiarà en gran mesura les
universitats, ja que ajudarà a demostrar la capacitat d’impacte, atraurà l’interès de
formació relacionada amb els ODS, crearà noves aliances, permetrà accedir a noves
fonts de finançament i definirà la universitat com una institució compromesa (…).
L’educació i la Investigació es reflecteixen explícitament en diversos ODS en els quals
les universitats tenen un paper directe. No obstant això, la contribució de les
universitats als ODS és molt més àmplia, ja que poden donar suport tant a la
implementació de cadascun dels ODS com a la del mateix marc dels ODS.¨
Per tot això, és necessari alinear els esforços en Responsabilitat Social i l’estratègia
universitària amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, per a planificar i
mesurar d’aquesta forma la contribució de la UA amb el compliment de l’Agenda 2030.

4

Guia elaborada per la Sustainable Development Solutions Network (SDSN) Austràlia / Pacífic en
col·laboració amb els ACTS (Australian Campuses Towards Sustainability) i la Secretària Global de
SDSN.
6
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Segons la guia, les àrees principals de contribució de les universitats a la consecució
dels ODS són:


Aprenentatge i ensenyament: Dotar l’alumnat del coneixement, les habilitats i la
motivació suficient per a comprendre i tractar els ODS (d’una manera general,
“Educació per al Desenvolupament Sostenible”, EDS); proporcionar experiència
acadèmica o professional en profunditat per a implementar solucions als ODS;
proporcionar una educació assequible i inclusiva per a tots; fomentar el
desenvolupament de les capacitats d’estudiants i professionals de països en
desenvolupament; i empoderant i mobilitzant a la joventut.



Investigació: Dotar del coneixement necessari, les proves científiques, les
solucions, tecnologies, les vies i innovacions per a recolzar i donar suport a la
implementació dels ODS per part de la comunitat; proveir als països en
desenvolupament de capacitat d’emprenedoria i utilització de la Investigació;
col·laborar i donar suport a empreses innovadores per a implementar solucions
ODS; potenciar la diversitat en Investigació; i formar els estudiants en la
Investigació del desenvolupament sostenible.



Governança institucional, polítiques de gestió i extensió universitària:
Implementar els principis dels ODS a través de la gestió i el govern de la universitat
en els diferents aspectes d’aquesta: ocupació, finances, serveis universitaris,
instal·lacions, adquisicions, recursos humans i gestió acadèmica i d’estudiants



Lideratge social: enfortir el compromís públic de la universitat i de la implicació
d’aquesta en el tractament dels ODS; iniciar i facilitar el diàleg i l’acció
intersectorial; assegurar la presència del sector educatiu superior en la
implementació nacional dels ODS; ajudar a dissenyar polítiques basades en els
ODS; i demostrar el compromís universitari amb els ODS.

Atès que els 4 eixos de l’RSU (Gràfic 1) estan directament relacionats amb les àrees
principals de contribució als ODS, el diagnòstic i posteriorment el pla d’RS,
s’articularan en aquestes últimes segons reflecteix el Gràfic 2:

Gobernança institucional i
polítiques de gestió

Aprenentatge i ensenyament

Àrees principals de contribució de les
universitats a l'assoliment dels ODS

Investigació

Lideratge social

Gràfic 2: Àrees principals de contribució de les universitats a l’assoliment dels
ODS
Font: Elaboració pròpia
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Posteriorment, i alineades amb la norma ISO 260005, s’han classificat aquestes accions
per temes, segons les 7 matèries fonamentals que se citen en la ISO, i que reflecteixen la
transversalitat de la Responsabilitat Social. Aquestes són:








Governança
Drets humans
Pràctiques laborals
Medi ambient
Pràctiques justes d’operació
Assumptes de consumidors
Participació activa en la comunitat

GOVERNANÇA: La governança és el sistema pel qual una organització pren i
implementa decisions per a aconseguir els seus objectius. És, a més, el pilar central de
l’RS, i és un instrument imprescindible perquè les organitzacions tracten la resta de
matèries fonamentals.
DRETS HUMANS: Els drets humans són aquells drets que posseeix tot individu pel
simple fet d’haver nascut. Per a assegurar el seu compliment, sense delegar aquesta
supermissió a la capacitat de l’estat en el qual s’opera, la ISO 26000 recomana conèixer
la normativa internacional sobre drets humans. Això s’ha de fer tant per a la mateixa
organització com per a la cadena de proveïdors d’aquesta.
PRÀCTIQUES LABORALS: Les pràctiques laborals d’una organització són totes
aquelles pràctiques i polítiques que involucren els treballadors de la mateixa
organització o a treballadors subcontractats. A través d’unes bones pràctiques laborals,
una organització pot influir en el context social de forma molt positiva: foment
d’ocupació per a col·lectius en risc d’exclusió social, promoció de la conciliació, o
reducció de la bretxa laboral entre homes i dones.
MEDI AMBIENT: Tota organització genera impactes en el medi ambient: consum
d’aigua, emissions de carboni, impacte en la biodiversitat i els ecosistemes, generació
de residus… La norma ISO 26000 planteja tractar l’àmbit del medi ambient d’una
forma integral, entenent la importància dels factors econòmics, socials, de salubritat i
ambientals derivats i la interrelació que hi ha entre aquests.
PRÀCTIQUES JUSTES D’OPERACIÓ: Les pràctiques justes d’operació fan
referència a la necessitat que l’organització tinga un comportament ètic en les seues
relacions amb altres organitzacions, com també amb les seues parts interessades.

5

La Gu a ISO 26000, és la primera norma veritablement universal sobre responsabilitat social i és
aplicable a tot tipus d'organitzacions, privades, públiques i no governamentals, de qualsevol grandària,
sector o ubicació geogr fica. Per aquesta raó, l'estem aplicant en la metodologia d'aquest diagnòstic.
Aquesta norma sintetitza una gran diversitat de criteris en una sola norma internacional, amb la idea que
qualsevol organització que vulga incorporar criteris de responsabilitat social en les seues activitats
quotidianes puga tenir un estàndard universal. Mes informació en l'Annex 7.1.

8
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ASSUMPTES DE CONSUMIDORS: És important que les organitzacions
assumisquen determinades responsabilitats amb els seus consumidors, i desenvolupen
per a això, estratègies de màrqueting amb informació veraç. També es recomana
desenvolupar capacitació a aquests consumidors en temes de consum responsable, entre
d’altres.
PARTICIPACIÓ ACTIVA I DESENVOLUPAMENT DE LA COMUNITAT:
L’ISO 26000 proposa desenvolupar polítiques i processos que contribuïsquen al
desenvolupament polític, econòmic i social de les comunitats de la zona d’influència.
Per a això, suggereix donar suport a institucions o grups organitzats de la societat civil,
promoure l’educació permanent i la cultura, enfortir les relacions socials i els recursos
econòmics, especialment, amb els de grups en situació o risc d’exclusió social.

9
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Aquesta classificació permet creuar informació en la matriu següent que té com a
finalitat facilitar l’anàlisi de forma ordenada i classificada.
7 MATÈRIES FONAMENTALS DE L’RS
ÀREES
PRINCIPALS DE
CONTRIBUCIÓ
Participació
DE LES
Pràctiques Assumptes
activa i
UNIVERSITATS Governança Drets Pràctiques Medi
justes
de
Humans
laborals
ambient
desenvolupament
A
d’operació consumidors
de la comunitat
L’ASSOLIMENT
DELS ODS
Governança
institucional i
polítiques de gestió
Aprenentatge i
ensenyament
Investigació
Lideratge Social

10
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3. INICIATIVES DE RESPONSABILITAT SOCIAL DE LA UNIVERSITAT
D’ALACANT
3.1

GOVERNANÇA INSTITUCIONAL I POLÍTIQUES DE GESTIÓ
Iniciatives presents


Es reflecteix el compromís de la UA amb la Responsabilitat Social en l’Estatut i
en el Pla estratègic 2014-2019 UA 40
Polítiques específiques relacionades amb Pràctiques laborals, Medi Ambient i
Qualitat (veure annex 7.2)
Normativa interna, plans o estratègies vinculades a la gestió de l’RS (ex.: Pla
d’igualtat)




Estructures de direcció de l’RS:
 Vicerectorat d’RS, Inclusió i Igualtat
 Secretariat d’RS

GOVERNANÇA

Presència de mecanismes de gestió de l’ètica: Valors institucionals i canal de denúncies





Defensor o Defensora universitària6
Unitat d’Igualtat7
Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa
Unitat Tècnica de Qualitat8

6

La Defensora Universitària s’encarrega de vetlar pel respecte dels drets i les llibertats de l’alumnat, el
personal docent i investigador, i del personal d’administració, davant de les actuacions dels diferents
òrgans i serveis de la Universitat, com arreplega l’Art. 197 de l’Estatut de la Universitat d’Alacant. Les
actuacions d’aquesta es duen a terme respectant els principis d’autonomia i independència, equitat, i
respecte a la confidencialitat.
7 La Unitat d’Igualtat de la UA es constitueix com una part de l’estructura organitzativa de la UA,
d’acord amb l’Article 33 de l’Estatut de la UA, per al compliment de les funcions relacionades amb el
principi d’igualtat entre dones i homes.
8

La Unitat Tècnica de Qualitat facilita el desenvolupament de les polítiques de qualitat de la Universitat
d’Alacant en les rees de docència, investigació i gestió i donar suport als agents que intervenen en tots
aquells processos orientats a la millora contínua de la institució, i afavorir la creació i la difusió d’una
cultura de qualitat entre tots els membres de la comunitat universitària i la rendició de comptes a la
societat.

11
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Iniciatives presents
Promoció de la igualtat
 Unitat d’Igualtat
 Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes
 Comissió d’Igualtat entre Dones i Homes
 Campanya institucional de sensibilització Dia Internacional de la Lluita contra la
Violència de Gènere
 Campanya institucional Dia Internacional de les Dones
 Desenvolupament i/o participació d’accions de sensibilització relacionades amb la
sensibilització en igualtat, responsabilitat social i inclusió
 Programa de la Universitat d’Alacant per a l’Apoderament de les Dones (Aliances
amb el sector privat per al desenvolupament de la igualtat de gènere)
 Xarxa “Universitat, docència, gènere i igualtat”
 Portal web de recursos docents amb perspectiva de gènere per a docents
universitaris.
 Participació en projecte EQUALITY
 Premi Igualtat UA 2013
Promoció de la igualtat afectivosexual i etnicocultural
 Unitat d’atenció a la diversitat
 Pla d’Atenció a la Diversitat Etnicocultural i Afectivosexual
 Protocol d’atenció a la identitat i a l’expressió de gènere
 Campanyes de sensibilització LGTBI
 Càtedra Cultura Gitana
Promoció a la inclusió social
 Promoció a la cooperació universitària al desenvolupament
 Centre de Suport a l’Estudiant
 Càtedra Aigües d’Alacant d’Inclusió social
 Els centres de treball i/o instal·lacions són accessibles per a les persones amb
discapacitat

Comunicació i gestió de grups d’interès
 Informes de Progrés per a Pacte Mundial 2013 i 2014
 S’ofereix informació sobre l’activitat en general de la Universitat i activitats diàries
específiques i en particular sobre accions d’RS en diferents pàgines de la web

12
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Iniciatives presents

LABORALS

DRETS HUMANS







Cooperació internacional al desenvolupament a través del Vicerectorat de Relacions
Internacionals: Ajudes a projectes d’Investigació de la UA, de caràcter
complementari, per a finançar activitats d’Investigació lligades a la Cooperació
Internacional per al Desenvolupament, en el marc de la consecució dels Objectius
de Desenvolupament Sostenible
Campus Iberoamericà
Conveni amb la fundació “Dones per Àfrica”
Els centres de treball i/o instal·lacions són accessibles per a les persones amb
discapacitat

Processos de contractació
 Pla d’Igualtat
 Volum de contractació d’empleats amb discapacitat superior al que estableix la Llei
General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seua Inclusió Social
(LGD)
 Organització i coordinació de totes les accions que la UA desenvolupa des de
diferents unitats i departaments relacionats amb la inclusió de persones amb
diversitat funcional
 Pla d’Atenció a la Diversitat etnicocultural i afectivosexual
 Inclusió de clàusules socials en els plecs de contractació

PRÀCTIQUES

Diàleg social
 Procediment de Prevenció de Riscos Laborals (PRL)
 Protocol per a la prevenció i actuació davant de situacions d’assetjament sexual,
assetjament per raó de sexe i assetjament per orientació sexual
 Pla de Prevenció (integrat en el sistema de Direcció Estratègica de la UA)
 Servei de Prevenció de la UA
 Excedència per raó de violència de gènere

Foment de l’ocupació
 Programa específic per a l’ocupabilitat dels joves
Formació del personal
 Diagnòstics de necessitats de formació i cursos d’actualització per al professorat i
personal administratiu
 Pla de Formació per al PAS
 Pla de Formació per al PDI
 Programes de mobilitat per al PDI i el PAS amb suport de cursos d’idiomes
 Cursos de formació i beques de perfeccionament per al personal d’administració i
serveis en l’exterior, amb programació de cursos a través d’AULAS
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Iniciatives presents
Salut i Seguretat
 Comitè de Salut i Seguretat (SYSO) i Cursos de SYSO

SALUT

Salut
 Projecte Universitat Saludable9


Integrant de la Xarxa Espanyola d’Universitats Saludables



Atenció mèdica específica



Campus cardioregulat



Rutes UA de Salut, Cultura i Ciència



ALINUA: Gabinet d’Alimentació i Nutrició de la Universitat d’Alacant



Clínica optomètrica10



Promoció d’una alimentació sana: menú saludable en cafeteries



Col·locació de màquines expenedores exclusives d’aliments saludables.



Guia de nutrició sana



Iniciativa horts saludables



Revisions en el marc del Dia mundial de la visió i d’altres



Càtedra d’Infermeria Familiar i Comunitària



Càtedra Balmis de Vacunologia

Mesures de conciliació entre vida familiar i laboral
 Millores en la jornada laboral del personal administratiu i de serveis amb
reducció d’aquesta i permisos per a la conciliació familiar
 Escola d’estiu
 Excedència voluntària per cura de familiars
 Llicència per risc durant l’embaràs i la lactància natural
 Permís de paternitat més ampli que la resta de l’administració pública (fins a 27
dies)
 Permís per a l’assistència a exàmens prenatals
 Permís per a cuidar fills o filles menors afectats per càncer o una altra malaltia
greu

9

Des d'aquest projecte es desenvolupen cursos i campanyes específiques, com el curs sobre l'ús saludable
del microones o el transport segur d'aliments o les campanyes contra el VIH.
10

La Clínica Optomètrica de la Universitat d'Alacant és un centre docent i assistencial dedicat al
tractament dels problemes de visió. La Clínica presta serveis des de l'any 2001, i es troba situada en
l'edifici d'Òptica de la Facultat de Ciències. https://sp.ua.es/va/clinica-optometrica/presentacio.html.
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Iniciatives presents
Altres beneficis
 Cursos i tallers culturals
 Bestretes reintegrables, sense interès per a atendre despeses no previstes
 En situacions d’IT abonament del 100% de les retribucions a les i els
treballadors del Règim general
 Pla integral d’acolliment per al personal que s’incorpora a les plantilles de la
Universitat
 Jornades de Benvinguda a l’alumnat

MEDI AMBIENT

Gestió Ambiental
 Projecte Agenda 2111
 Oficina Ecocampus (2007)
 Pla Estratègic Sectorial de Medi Ambient de la Universitat d’Alacant
 Sistema integral de gestió de residus (interns i generats per serveis
externalitzats: neteja, manteniment, jardineria, etc. amb els gestors autoritzats
corresponents: perillosos, vidre, envasos, paper/cartó, olis, restes de poda,
elèctrics i electrònics, piles i acumuladors…)
 Informes de qualitat de l’aire
 Política d’eficiència energètica per a reduir el consum energètic i augmentar
l’estalvi. Mesura del consum d’energia elèctrica i aigua dels edificis del campus
 Programa de cessió de béns reutilitzables
Mobilitat Sostenible
 Pla de Mobilitat Sostenible UA12
o Punts de recàrrega per a vehicles elèctrics
o Promoció de l’ús de la bicicleta a través de l’establiment d’aparcaments per
a bicicletes, préstec de bicicletes públiques, informació que en facilita l’ús
o Informació disponible en la web que facilita l’ús de la bicicleta, el transport
públic, compartir cotxe
o Celebració de la setmana europea de mobilitat
o Servei de transport adaptat a alumnat amb discapacitat

11

L'any 2007, la Universitat d'Alacant va adquirir el compromís particular amb el Desenvolupament
Sostenible gràcies a l'aprovació del programa de l'Agenda 21 que es va executar al llarg dels 12 mesos
següents, amb l'objectiu de minimitzar l'impacte de l'activitat diària del nostre Campus. El procés
d'implantació de l'Agenda 21 de la Universitat d'Alacant, és coordinat per el Vicerectorat de Campus i
Tecnologia. https://web.ua.es/va/agenda21/presentacio.html
12

La finalitat última del Pla de Mobilitat Sostenible és implementar un sistema de transport que prioritze
formes de desplaçament no contaminants (bicicleta i a peu) i els mitjans col·lectius de transport públic, en
detriment
de
l'ús
del
vehicle
privat
motoritzat.
https://web.ua.es/va/agenda21/planmovilidad/introduccion.html
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Iniciatives presents
Promoció i conservació de la biodiversitat
 Identificació d’espècies vegetals del campus mitjançant plaques identificatives i
codis QR en col·laboració de l’empresa concessionària del servei de jardineria
en la UA (Romeu Lamaignere Paisatgista)

PARTICIPACIÓ ACTIVA I DESENVOLUPAMENT DE LA
COMUNITAT

ASSUMPTE DE
CONSUMIDOR
S

PRÀCTIQUES
JUSTES
D’OPERACIÓ

Compres responsables
 Publicació de la instrucció per a la incorporació de clàusules socials en la
contractació pública de la Universitat d’Alacant (2018)13
 Política d’introducció de criteris ambientals en la compra de materials de la
UA14
 Coordinació d’activitats de prevenció de les empreses que presten serveis a la
Universitat per a assegurar els principis de Salut i Seguretat ocupacional



Campanya per al consum responsable i el no desaprofitament d’aliments amb la
participació de la comunitat universitària
Enquestes de satisfacció d’alumnat

Foment de la cultura
 Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües
 Secretariat de Promoció Cultural i Lingüística
 Àmplia agenda cultural: Aules de cultura, tallers culturals, exposicions, teatre,
dansa, Coral de la UA, Orquestra Filharmònica…
 Revista cultural de la UA - VEU
 12 Seus Universitàries i 15 Aules Universitàries en diferents punts de la província
d’Alacant
 Museus: MUA, Museu de la Biodiversitat i jaciment arqueològic l’Alcúdia
 Oferta d’activitats culturals per a entitats públiques




13

14

Conveni de col·laboració amb Fiscalia de Menors
Convenis amb entitats socials per a fer pràctiques en la UA grups en situació o risc
d’exclusió social

Impulsat des del Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat
Política impulsada des del Vicerectorat de Campus i Tecnologia.
16
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Iniciatives presents
Cooperació Universitària al Desenvolupament15
 Vicerectorat de Relacions Internacionals
 Subdirecció de Cooperació Universitària al desenvolupament
 Desenvolupament de cursos específics16
 Beques i ajudes
 Ajuda humanitària

Reconeixements17
 Concessió de la Medalla d’Or i del Llorer d’Or


Concessió de la Distinció Honorífica i de la Medalla de Plata



Concessió del Premi Maisonnave



Nomenament de doctor honoris causa

Altres accions col·laboratives de la comunitat universitària
 Participació amb diferents associacions i organitzacions de la societat civil
 Campanya de recollida d’aliments
 Programes socials amb entitats educatives d’Alacant en contextos de risc social

15

Més informació en
desenvolupament-cud.html

https://sri.ua.es/va/cooperacion/convocatorias/cooperacio-universitaria-al-

16

On s'imparteix formació sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible i la vinculació que tenen
amb el voluntariat internacional https://web.ua.es/va/verano/2017/alicante/el-voluntariado-internacionaly-su-vinculacion-en-la-consecucion-de-los-ods-objetivos-de-desarrollo-sostenible.html
17

Reglament de símbols, distincions honorífiques i precedències de la Universitat d'Alacant
https://web.ua.es/va/protocolo/documentos/normativa-doc/normativa/reglament-de-simbols-distincionshonorifiques-i-precedencies-de-la-ua.pdf
17
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3.2

APRENENTATGE I ENSENYAMENT

Per la naturalesa acadèmica que té, la funció principal de la Universitat és formar
professionals d’excel·lència amb òptims coneixements científics en les àrees que
corresponga. No obstant això, una formació integral de l’alumnat implica: la formació
en valors i principis socialment responsables de manera que el seu ulterior exercici
professional aporte un impacte social elevat, com també la transmissió de coneixements
que els permeta comprendre els processos de canvi que experimenta la població i
l’entorn ambiental i els permeta identificar-se amb la promoció de societats més justes i
solidàries.
Iniciatives presents
Referència als principis d’RS


Referència als principis de Responsabilitat Social en el capítol de Docència i
Estudis de l’Estatut de la UA

GOVERNANÇA

Secció 2a. Dels ensenyaments oficials. Article 109. Estructura dels ensenyaments
oficials. ¨4. Els plans d’estudi i programes formatius tindran en compte que qualsevol
activitat professional ha de fer-se des del respecte i la promoció dels drets fonamentals
d’igualtat, tolerància, respecte a la diversitat, protecció ambiental i desenvolupament
sostenible, accessibilitat universal i disseny per a totes i tots, i d’acord amb els valors
propis d’una cultura de pau i democràcia¨





18

Inclusió de competències que fan referència a la Responsabilitat Social o alguns
aspectes vinculats en 23 dels 45 graus impartits a la UA18
Oferta de postgraus relacionats amb la gestió de l’RS des de diferents àrees de
coneixement o que contribueixen al desenvolupament sostenible

Programa d’assessorament i normativa19, sobre permanència i continuació
d’estudis de grau, d’adaptació curricular a alumnat amb diversitat funcional
i intel·lectual i per altres circumstàncies personals com ser víctima de violència
de gènere, conciliació laboral i familiar, esportistes d’elit i representació
estudiantil

Ampliació d'informació en Annex 7.4.

19

La normativa és https://web.ua.es/va/cae/igualdad-oportunidades/adaptacions-accessibilitat/reglamentd-adaptacio-curricular-de-la-universitat-d-alacant.html i el reglament per a adaptació d'exàmens
https://dma.ua.es/va/documentos/pdf/reglamente-avaluacio-aprenentatges-consell-governe-27-nov-15.pdf
18
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Iniciatives presents

DRETS HUMANS

Foment de l’accessibilitat
 Programa per a la igualtat d’oportunitats per a estudiants amb discapacitat20
 Xarxa de Serveis de suport a persones amb discapacitat en la UA
 Programa d’assessorament i normativa d’adaptació curricular a alumnat amb
diversitat funcional i intel·lectual i per altres circumstàncies personals tals com
ser víctima de violència de gènere, conciliació laboral i familiar, esportistes
d’elit i representació estudiantil
 Conveni amb la Fundació VODAFONE


Institut Universitari d’Estudis de Gènere

PRÀCTIQUES LABORALS

Oferta acadèmica
 Títols propis i programes d’especialització
o Inclusió educativa per a persones amb discapacitat intel·lectual en la
formació de competències personals i laborals (curs expert)
o Discriminació, racisme i xenofòbia (curs expert)
o Prevenció i intervenció en violència de gènere (curs expert)
 Cursos crèdits lliure elecció21
o Immigració, drets humans i control de la frontera (3 crèdits)
o La Unió Europea i drets humans (4 crèdits)
Foment de l’ocupació
 Observatori universitari d’inserció laboral
 Gabinet d’Iniciatives per a l’Ocupació (GIPE)
 Programa de pràctiques en empresa: Més de 6000 convenis en relació amb
pràctiques externes de l’alumnat amb la Unitat de pràctiques i el Gabinet
d’iniciatives per a ocupació (GIPE)
Oferta acadèmica
 Màsters oficials en:
o Prevenció de riscos laborals
o Salut pública
o Envelliment actiu i salut

20

Dirigit a l'alumnat de la Universitat d'Alacant amb diversitat (funcional i intel·lectual o amb malaltia
crònica) que incidisca en els seus estudis. Aquesta actuació es troba en el marc dels drets que l'art. 49 de
la Constitució reconeix a tots els ciutadans i la Convenció Internacional de Drets de les Persones amb
Discapacitat que garanteixen la inclusió educativa d’aquestes en totes les etapes educatives i la seua
participació plena en la vida social. https://web.ua.es/va/cae/igualtat-d-oportunitats-per-a-estudiants-ambdiscapacitat.html
21

Relació cursos 2018 https://web.ua.es/es/continua/documentos/oferta-cursos-de-especializacion-yactividades/oferta-alumnos-cursos-especializacion-actualizada-20-12-2017.pdf
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Oferta acadèmica
 Màsters oficials en:
o Anàlisi i Gestió d’Ecosistemes Mediterranis
o Gestió Pesquera Sostenible
o Biotecnologia per a la Salut i la Sostenibilitat
o Gestió Sostenible i Tecnologies de l’Aigua
o Gestió i Restauració del Medi Natural
o Química Ambiental i Sostenible
o Planificació i Gestió de Riscos Naturals
o Dret Ambiental i de la Sostenibilitat
 Programes de Doctorat
o Aigua i Desenvolupament Sostenible
o Biodiversitat i Conservació
o Conservació i Restauració d’Ecosistemes
 Títols propis i programes d’especialització
o Control de Plagues (especialista i expert)
o Territori, Urbanisme i Sostenibilitat Ambiental de l’Economia
Circular (màster propi)
o Auditoria Energètica i Edificis de Consum d’Energia quasi Nul
(especialista i expert)
o Dessalinització i Reutilització d’Aigua (especialista)





Cursos de formació i beques de perfeccionament en l’exterior per al personal
d’administració i serveis, amb programació de cursos a través d’AULAS
Programa de formació en castellà per a persones refugiades

Assignatures o estudis relacionats amb la formació de professionals competents en
aquest tema

Oferta acadèmica
 Màsters oficials en
o Desenvolupament Local i Innovació Territorial
o Cooperació al Desenvolupament (dins d’aquest màster es fan pràctiques
a l’exterior)
 Títols propis i programes d’especialització
o Infància i Joventut en Risc Social (especialista)
Cursos oberts
 Participació en la II Jornada Provincial d’RSE sota el títol: "Una xarxa social de
resposta davant de la crisi

PARTICIPACIÓ
ACTIVA I
DESENVOLUPAMENT
DE LA COMUNITAT

ASSUMPTE DE
CONSUMITR

PRÀCTIQUES
JUSTES
D’OPERACIÓ

MEDI AMBIENT

Iniciatives presents

20
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Iniciatives presents







22

Consulta

Formació i suport social a col·lectius socials que tenen conveni amb la UA,
canalitzen demandes amb formació, suport logístic
Clínica jurídica de la UA22
Cursos d’estiu en seus universitàries23
Formació a emprenedors i emprenedores
Universitat Permanent
Cooperació al desenvolupament en educació permanent d’adults majors
(CODEPAM)24

en:

https://web.ua.es/en/consejo-gobierno/documentos/consejo-de-gobierno-23-02-

2017/punto-3-1-reglamento-clinica-juridica.pdf
23

Consulta en: https://web.ua.es/va/verano/

24

Consulta en: http://www.proyectosupua.es/codepam/
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3.3

INVESTIGACIÓ
Iniciatives presents

GOVERNANÇA

Treball en aliances
 Programa de xarxes d’investigació en docència universitària
 Jornada anual de xarxes
 Programa de cooperació interuniversitària i Investigació científica
 Treball amb empreses i transferència de coneixement
Estructures d’investigació
 Vicerectorat d’Investigació i Transferència del Coneixement
o Secretariat d’Investigació
o Secretariat de Transferència de Coneixement25
 18 Instituts d’investigació 26
 4 Centres propis d’investigació
o Estació científica Font Roja Natura
o Centre d’Investigació Marina
o Estació biològica/Jardí Botànic Torretes
o Fundació Universitària d’Investigació ¨L’Alcúdia¨




25

Comitè d’Ètica de la Investigació Experimental27 (per a projectes que
impliquen investigació amb éssers humans, utilització de dades personals,
mostres biològiques d’origen humà, experimentació amb animals, agents
biològics o que utilitzen organismes modificats genèticament)
Adhesió al Portal i la Xarxa de Transparència Animal

Consulta

en:

https://web.ua.es/va/vr-investi/secretariados/s-tdc/secretariat-de-transferencia-de-

coneixement.html
26

Consulta en: https://web.ua.es/va/centres-departaments-i-instituts.html

27

Consulta en: https://sstti.ua.es/va/comite-etica/presentacio.html
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Iniciatives presents

o
o
o
o
o

PRÀCTIQUES
JUSTES
D’OPERACIÓ.

MEDI AMBIENT

PRÀCTIQUES
LABORALS

DRETS HUMANS

Foment de la Igualtat
Observatori per a la Igualtat
Institut Universitari d’Estudis de Gènere
Diagnòstic de situació de dones i homes a la Universitat
Participació en projecte EQUALITY
Projectes en matèria d’igualtat que estan subvencionats a través de la
convocatòria pròpia de la UA
o Inici del procés per a l’obtenció del segell d’excel·lència i qualitat HRS4R
(Estratègia de Recursos Humans per a la Investigació )
o Conveni amb la fundació “Dones per Àfrica” per a la promoció d’estudis de
postgrau de dones africanes a la UA




Càtedra de Cultura Gitana
Càtedra Interuniversitària de Memòria Democràtica
Càtedra Aigües d’Alacant d’Inclusió Social



Observatori Universitari d’Inserció Laboral

Realització d’estudis sobre tecnologia respectuosa amb el medi ambient:
 Sistema intel·ligent de distribució d’energia elèctrica
 Sistema d’eliminació d’algues marines en les platges i valorització energètica de
biomassa
 Catalitzador que neutralitza gasos responsables del canvi climàtic
 Premis Impuls: Iniciativa promoguda per la UA per a reconèixer les millors idees i
projectes de base tecnològica sorgits pels membres de la comunitat universitària




Institut Universitari Aigua i Ciències Ambientals
Institut Universitari Biodiversitat CIBIO





Càtedra Transformació del Model Econòmic
Càtedra Manuel Peláez Castillo de l’Empresa Familiar
Càtedra d’Estudis Turístics Pedro Zaragoza Orts

23

I Diagnòstic de Responsabilitat Social de la Universitat d'Alacant, 2017

ASSUMPTE DE
CONSUMIDOR

Iniciatives presents

Accessibilitat al coneixement:
 Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau

PARTICIPACIÓ ACTIVA I
DESENVOLUPAMENT DE LA
COMUNITAT

Transferència, Innovació i Empresa
 Servei de Gestió de la Investigació i Transferència de Tecnologia (SGITTOTRI)
 Serveis Tècnics d’Investigació (SSTTI)
 Àrea de creació d’empreses de base tecnològica (12 EBT creades)
 Programa d’acostament de la Universitat a les empreses (InnoUA)
 UA: Emprèn28
 SEIMED (Servei Empresa i Innovació en el Mediterrani Español)
 Parc Científic d’Alacant29



Premis Impuls organitzats per la Universitat d’Alacant i el Parc Científic
d’Alacant. Referent de la labor innovadora, de transferència i emprenedoria
desenvolupada al llarg de tot el curs

28

Programa vertebral per a impulsar l'emprenedoria en el qual aglutinar, a més, tots els recursos que hi ha
actualment en la UA.
29

El Parc Científic estimula i gestiona el flux de coneixement i tecnologia entre universitats, institucions
d’investigació, empreses i mercats; impulsa la creació i el creixement d'empreses innovadores mitjançant
mecanismes d'incubació i proporciona altres serveis de valor afegit com també infraestructures i
instal·lacions d’una gran qualitat. Consultar en: https://pca.ua.es/va/parc-cientific-d-alacant.html
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3.4

LIDERATGE SOCIAL

La participació socialment responsable de la Universitat en el desenvolupament del seu
entorn no es limita únicament a la formació de l’alumnat sinó a promoure comunitats
d’aprenentatge que impacten tant l’alumnat com en el personal docent i en la societat en
conjunt.
En aquest apartat, s’inclouen els projectes fets amb agents externs a la UA, que generen
vincles entre la UA i la comunitat i que serveixen d’aprenentatge per a les dues parts.

GOVERNANÇA

Iniciatives presents
Sistema d’informació de la UA
 Pàgina web
 Campus virtual
 Seu electrònica
 Pla anual d’auditories.
 Controls interns
 Memòria d’activitats de l’oficina de control pressupostari

PRÀCTIQUES LABORALS

DRETS
HUMANS

Relacions institucionals: encarregada d’impulsar la integració de la Universitat
en l’entorn econòmic i social en què es desenvolupa

Projectes cooperació internacional (convocatòries de projectes i cooperació
directa, orientades a donar suport a projectes d’investigació, formació i acció sobre
serveis bàsics de salut, educació, apoderament, nutrició, visió, entre d’altres)















Programa de mobilitat Aitana: Erasmus + Pràctiques
Programa de pràctiques en la UA
Programa de mobilitat emprenedora
Programa de beques pràctiques Fundació ONCE-CRUE
Programa de beques pràctiques Santander-CRUE-CEPYMR
Programa de pràctiques en la UA (incoming students)
Programa de mobilitat per a pràctiques Campus Iberus
Programa de pràctiques en el MAEC
Programa de pràctiques en Conselleria d’Habitatge
Programa de pràctiques en Conselleria d’Agricultura
Programa de pràctiques Càtedra Germà Bernàcer.
Programes de mobilitat internacional per a pràctiques (Beques, Faro
Global, Argo Global, EURODISA,…)
Programa de pràctiques pròpies d’empreses i institucions
Programa d’inserció laboral de centres

25
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PARTICIPACIÓ ACTIVA I
DESENVOLUPAMENT DE LA
COMUNITAT

ASSUMPTE DE
CONSUMIDORS

PRÀCTIQUES
JUSTES
D’OPERACIÓ

MEDI AMBIENT

Iniciatives presents




Càtedra Vectalia de Mobilitat
Càtedra Unesco de Reserves de Biosfera i Ambient Urbà (subseu a la UA;
seu a l’Institut d’Ecologia de Xalapa, Mèxic)
Museu de la Biodiversitat



Conveni de cooperació Fundació INCYDE (Institut Cameral per a la
creació i desenvolupament de l’empresa) i Fundació Bancaixa



Membre de la Xarxa Universia30

Pla de Voluntariat AMB TU+UA31
 V. Centre de Suport a l’Estudiant
 V. cultural i lingüístic
 V. contra la violència de gènere
 V. universitari internacional
 V. d’esport i inclusió
 V. comunitari amb entitats socials
 Universitat Saludable
 UAcompanya
 Veig Veig
 Cibervoluntariat
 Conveni de col·laboració de la UA i l’Associació NOW per a facilitar
l’intercanvi i la difusió del coneixement i promoció del talent

30

Consultar en: http://www.universia.es/universidades/universitat-d-alacant/in/10001

31

Consultar en: https://web.ua.es/va/voluntariado-ua/voluntariat-amb-tu-ua.html
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4. IDENTIFICACIÓ DE GRUPS D’INTERÈS
La identificació dels grups d’interès de la Universitat d’Alacant s’ha fet seguint el criteri
de proximitat, identificant els grups amb què la Universitat interactua durant les seues
operacions i activitats, o aquells que estan situats prop del campus o les Seus.

Què volem de cada GI?
OBJECTIUS

Grups d’Interès de la UA

Consell Social

-

Claustre
Universitari

Consell de Govern
Òrgans de
Govern
Col·legiats

Consell de Direcció

-

Claustres i les
Juntes de Centres i
d’Escola
Universitària
Consells de
Departament i
Consells d’Instituts
Universitaris
d’Investigació

-

-

Rector o
rectora

Vicerectors i
Vicerectores
Públic intern

Direcció i Gerència
Secretaria
general

Gerent

Impulsar l’estratègia d’RS entre la
societat alacantina i els grups
d’interès externs a la UA
Impulsar l’estratègia d’RS entre la
comunitat universitària i els grups
d’interès interns a la UA
Aprovar i impulsar l’estratègia d’RS
entre la comunitat universitària i el
desenvolupament transversal de
l’estratègia d’RS de la UA
Liderar, impulsar i vetlar per la
implementació transversal de
l’estratègia d’RS de la UA
Impulsar i implementar l’estratègia
d’RS de la UA en l’àmbit d’actuació
d’aquesta
Impulsar i implementar l’estratègia
d’RS de la UA en l’àmbit d’actuació
d’aquesta
Impulsar i vetlar per la implementació
transversal de l’estratègia d’RS de la
UA en l’àmbit de responsabilitat
d’aquesta
Impulsar i vetlar per la implementació
transversal de l’estratègia d’RS de la
UA en l’àmbit de responsabilitat
d’aquesta
Impulsar i vetlar per la implementació
transversal de l’estratègia d’RS de la
UA en l’àmbit de responsabilitat
d’aquesta
Impulsar i vetlar per la implementació
transversal de l’estratègia d’RS de la
UA en l’àmbit de responsabilitat
d’aquesta
27
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Què volem de cada GI?
OBJECTIUS

Grups d’Interès de la UA

Personal Docent i
Investigador (PDI)

Personal
Administració i
Serveis (PAS)
Entorn familiar de
membres de la
comunitat
universitària

Degans/es o
Directors/es
de Centre,
Directors/es
de
Departament, Suport institucional i integració de
l’estratègia d’RS de la UA en les
Directors/es
seues pròpies estratègies
d’Institut
Universitari
d’Investigació
i d’altres
centres que
puguen
constituir-se
Identificació amb l’estratègia d’RS de
la UA i implementació, si escau, de
les accions que la involucren.
Assumpció del retorn social de la seua
acció i de la seua contribució al
desenvolupament sostenible
Identificació amb l’estratègia d’RS de
la UA i implementació, si escau, de
les accions que la involucren.
Assumpció del retorn social de la seua
acció i de la seua contribució al
desenvolupament sostenible
-

Estudiants en curs

Estudiants
Alumni UA

Futurs estudiants

-

Identificació de la UA amb una
institució socialment responsable i
amb impacte positiu en la societat
Identificació amb l’estratègia d’RS de
la UA i participació, si escau, de les
accions que la involucren s.
Assumpció del retorn social de la seua
acció i de la seua contribució al
desenvolupament sostenible.
Orgull de pertinença a la UA
Identificació de la UA amb una
institució socialment responsable que
cerca el desenvolupament sostenible i
l’apoderament de la ciutadania i de les
entitats amb les quals col·labora.
Orgull de pertinença a la UA
Identificació de la UA amb una
institució socialment responsable que
28
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Què volem de cada GI?
OBJECTIUS

Grups d’Interès de la UA

-

Entorn familiar
estudiants

Consell
d’Estudiants

Ministeri
d’Educació
Generalitat
Valenciana

Administracions
públiques
Ajuntaments

-

Conselleria
d’Educació
Conselleria
d’RS
Sant Vicent
Alacant
Biar,
Cocentaina,
Dènia, Elda,
la Nucia,
Petrer,
Torrevella,
Benissa,
Oriola,
Villena i
Xixona
(Ubicació de

cerca el desenvolupament sostenible i
l’apoderament de la ciutadania i de les
entitats amb què col·labora. Orgull de
pertinença a la UA. Preferència per
estudiar a la UA perquè és una
Universitat de qualitat i preocupada
per contribuir de forma positiva a la
societat
Identificació de la UA amb una
institució socialment responsable que
cerca el desenvolupament sostenible.
Preferència per que els seus fills i
filles estudien a la UA perquè és una
Universitat de qualitat, preocupada
per la formació integral de l’alumnat i
el retorn social de la seua formació i
perquè inclou entre els seus criteris de
qualitat l’atenció a la diversitat
¶
Identificació
amb l’estratègia d’RS de
la UA, difusió i participació en les
accions lligades a l’alumnat de la UA.
Assumpció del retorn social de la seua
formació i de la seua contribució
potencial al desenvolupament
sostenible.
Orgull de pertinença a la UA
Reconeixement, validació i suport a
l’estratègia d’RS de la UA
Reconeixement, validació i suport a
l’estratègia d’RS de la UA
Reconeixement, validació i suport a
l’estratègia d’RS de la UA
Identificació de la UA amb un centre
d’educació superior de qualitat i amb
una institució socialment responsable
que cerca el desenvolupament
sostenible i l’apoderament de la
ciutadania dels municipis on té Seu o
Aula Universitària
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Què volem de cada GI?
OBJECTIUS

Grups d’Interès de la UA
seus
universitàries)

Ibi (ubicació
museu de la
Biodiversitat i
Estació
Biològica
Torretes) i
l’Alcúdia

Proveïdors

Altres
universitats i
escoles de
negocis

Serveis operats
dins del campus
(cafeteria,
papereries,
jardineria, entitats
banc ries…)
De la CV
Nacionals
FUNDESEM

-

-

Internacionals
Mitjans de
comunicació de la
província d’Alacant

Generadors
d’opinió

Mitjans de
comunicació
nacionals (i
internacionals a
través de la web)

Sector
empresarial

De la província
d’Alacant

-

-

Identificació de la UA amb un centre
d’educació superior de qualitat i amb
una institució socialment responsable
que cerca el desenvolupament
sostenible i l’apoderament de la
ciutadania dels municipis on el
personal de la UA desenvolupa
alguna activitat
Identificació amb l’estratègia d’RS de
la UA i amb una institució socialment
responsable que cerca el
desenvolupament sostenible.
Implicació en les accions arreplegades
al Pla d’RS
Identificació de la UA amb un centre
d’educació superior de qualitat,
inclusiva i preocupada per la formació
integral de l’alumnat. Identificació de
la UA amb una institució socialment
responsable que cerca el
desenvolupament sostenible i el retorn
social en la formació universitària que
hi ofereix
Identificació de la UA amb un centre
d’educació superior de qualitat,
inclusiva i preocupada per la formació
integral de l’alumnat. Identificació de
la UA amb una institució socialment
responsable que cerca el
desenvolupament sostenible,
l’apoderament de la ciutadania i el
retorn social de l’activitat (present i
futura) de la comunitat universitària.
Interessats per la projecció de l’RS de
la UA

PIMES

Identificació de la UA amb un centre
Gran empresa d’educació superior de qualitat,
30
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Què volem de cada GI?
OBJECTIUS

Grups d’Interès de la UA

-

EBT que naixen a
la UA

ONG i Fundacions

-

Societat civil
Comunitats veïnes

Universitats amb
conveni

-

Entitats amb què es
desenvolupen
programes de
voluntariat
Aliats estratègics

Empreses que
patrocinen càtedres
universitàries

-

inclusiva, interessada en la formació
integral de l’alumnat així com en la
seua tornada social. Identificació de la
UA amb una institució socialment
responsable que cerca a través de la
innovació i investigació el
desenvolupament sostenible i el
progrés social de la societat
alacantina. Interessats per la projecció
de l’RS de la UA
Identificació de la UA amb un centre
d’educació superior de qualitat,
inclusiva i preocupada per la formació
integral de l’alumnat. Identificació de
la UA amb una institució socialment
responsable que cerca el
desenvolupament sostenible,
l’apoderament de la ciutadania i el
retorn social de l’activitat
universitària
Identificació de la UA amb un centre
d’educació superior de qualitat,
inclusiva, interessada en la formació
integral de l’alumnat i també en el
retorn social d’aquesta. Identificació
de la UA amb una institució
socialment responsable que cerca a
través de la innovació i la investigació
el desenvolupament sostenible i el
progrés social de la societat alacantina
aplicant criteris ètics i transparents en
la seua activitat docent i científica.
Interès per la projecció de l’RS de la
UA
Identificació de la UA amb un centre
d’educació superior de qualitat,
inclusiva i preocupada per la formació
integral de l’alumnat. Identificació de
la UA amb una institució socialment
responsable que cerca el
desenvolupament sostenible,
l’apoderament de la ciutadania i el
retorn social de l’activitat
universitària.

31
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Què volem de cada GI?
OBJECTIUS

Grups d’Interès de la UA
Empreses i Centres
d’Investigació
nacionals i
internacionals on, a
través de convenis,
l’alumnat fa
pràctiques i els
investigadors
desenvolupen
conjuntament la
seua investigació.

Identificació de la UA amb un centre
d’educació superior de qualitat,
inclusiva i preocupada per la formació
integral de l’alumnat i el
posicionament ètic i responsable del
personal investigador
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5. APORTACIÓ ACTUAL DE LES ACCIONS DE RESPONSABILITAT
SOCIAL DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT A L’ASSOLIMENT DELS
ODS
Els ODS són una guia i una oportunitat per a introduir l’enfocament de sostenibilitat en
la governança universitària i posar les bases de l’estratègia de Responsabilitat Social
Universitària. En total són 17 objectius que abracen aspectes ambientals, socials i
econòmics, enfocats, a nivell general, a acabar amb la pobresa, combatre la desigualtat i
lluitar contra el canvi climàtic, amb la finalitat d’aconseguir una vida digna per a totes
les persones32. Cada objectiu té diverses metes, i s’han aconseguit en total 169. Per a la
majoria d’aquestes mesures s’ha fixat l’horitzó de compliment en l’any 2030, si bé
s’espera que algunes d’aquestes siguen aconseguides el 2020. La signatura d’aquests
objectius implica el compromís de tots els països.
Amb l’objectiu de mesurar l’impacte de la UA a l’assoliment d’aquests objectius, a
través de les accions de Responsabilitat Social identificades en aquest diagnòstic, se
n’ha relacionat cadascuna amb l’ODS o els ODS segons l’àrea d’impacte considerada.
El Gràfic 3 resumeix aquest impacte:
ODS 17 Aliances per a aconseguir els Objectius
ODS 16 Pau, Justícia i Institucions Sòlides
ODS 15 Vida d'Ecosistemes Terrestres
ODS 14 Vida Submarina
ODS 13 Acció pel clima
ODS 12 Producció i Consum Responsables
ODS 11 Ciutats i Comunitats Sostenibles
ODS 10 Reducció de les desigualtats
ODS 9 Indústria, Innovació i Infraestructura
ODS 8 Treball decent i Creixement econòmic
ODS 7 Energia assequible i no contaminant
ODS 6 Aigua neta i Sanejament
ODS 5 Igualtat de Gènere
ODS 4 Educació de Qualitat
ODS 3 Salut i Benestar
ODS 2 Zero Fam
ODS 1 Fi de la Pobresa

Gràfic 3: Aportació de les accions d’RS de la UA a l’assoliment dels ODS
Font: Elaboració pròpia

32

Es poden consultar en la pàgina web de Nacions Unides http://www.un.org
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6. ANÀLISI DAFO33

DEBILITATS





FORTALESES

Desconeixement de la comunitat universitària sobre el 
concepte de Responsabilitat Social i les seues implicacions
Creença que la Universitat pel simple fet d’existir ja té una
funció social (cosa que és certa) que fa innecessària la
incorporació transversal de criteris de Responsabilitat Social 
Reduïda oferta acadèmica sobre RS
La universitat no visibilitza en l’oferta d’Investigació l’RS





Compromís explícit del Govern de la universitat amb l’RS reflectit
en la seua introducció en el Pla Estratègic i la posterior creació del
vicerectorat d’RS
L’estructura de govern té una clara vocació participativa i permet la
interacció amb els sectors de la societat
La persona encarregada de liderar la gestió de l’RS a la Universitat
depèn directament del màxim responsable institucional
La trajectòria recorreguda en igualtat és una experiència que
serveix de guia per a la implantació de l’RS en tota la gestió
universitària (transversalització)
La centralització de la gestió de compres des de Gestió Econòmica
facilita el camí cap a un procés de compres responsables
Totes les àrees de l’RS estan cobertes per diferents estructures de
gestió o programes, no hi ha buits significatius si bé hi ha
possibilitats d’enfortir el treball

33

Una vegada analitzat el context general i les accions específiques de Responsabilitat Social de la UA, s'identifiquen les claus internes i externes principals en el
DAFO següent. De forma puntual, es registren les debilitats i fortaleses principals identificades en relació amb la gestió responsable (les primeres per a corregir-les i
les segones per a impulsar-les) així com les amenaces i oportunitats principals, les quals no depenen directament de la UA, però és necessari tenir-les en compte amb la
fi de combatre les primeres i aprofitar les segones. Aquesta anàlisi s'ha fet per l'equip involucrat en la elaboració d’aquest diagnòstic.
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AMENACES



OPORTUNITATS

Falta d’interiorització sobre el significat d’una gestió 
responsable i l’aplicació transversal d’aquesta
Temor al fet que la seua posada en marxa genere més 
burocràcia

La Universitat està compromesa amb la gestió de l’RS i destina
recursos per a l’impuls d’aquesta
Nueva visió, una nova cultura i manera de fer a la UA

35
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7. RECOMANACIONS
GOVERNANÇA INSTITUCIONAL I POLÍTIQUES DE GESTIÓ
1. Desenvolupar una política específica d’RSU i valorar la necessitat de formular
altres polítiques relacionades amb biodiversitat, canvi climàtic, diversitat i
proveïdors, com també altres estratègies, mecanismes o plans que en faciliten la
implementació.
2. Definir una Estratègia d’RS – UA alineada amb l’estratègia 2014-109 UA 40, i
amb els ODS, que siga aprovada pel Consell de Govern i Consell Social.
3. Revisar la definició d’RSU per a la UA.
4. Crear una Comissió d’RS que integre i coordine la gestió de l’RS en les
diferents instàncies de la Universitat i impulse de forma transversal la gestió de
l’RSU en tota la comunitat.
5. Identificar els grups d’interès per a la Universitat i planificar la seua relació
amb aquests.
6. Desenvolupar memòries de sostenibilitat anuals que arrepleguen els avanços i
els reptes de la Universitat en matèria d’RS, i desenvolupar processos de
presentació i comunicació els grups d’interès.
7. Definir i publicar un codi ètic o codi de conducta, que arreplegue els principis i
els valors que han de ser assumits per tota la comunitat universitària i siga
aprovat en Consell de Govern. Una vegada definit, serà necessari fer accions
formatives i informatives sobre aquest codi per a tota la comunitat universitària.
8. Revisar si la figura del Defensor Universitari funciona com un canal que
atén totes les necessitats implícites en un sistema de gestió integral de
l’ètica. En cas contrari, enfortir aquesta unitat amb formació i altres accions que
es consideren oportunes.
9. Redefinir la informació que cal reflectir en els informes periòdics de l’oficina
del Defensor Universitari, per a traçar les accions i conèixer millor la realitat
interna.
10. Valorar la necessitat de redactar una política específica per a la gestió dels
Drets Humans d’acord amb les directrius de l’ONU sobre Empreses i Drets
Humans o un altre estàndard internacional.
11. Desenvolupar accions formatives relacionades amb la responsabilitat social
en general o amb els aspectes específics d’aquesta.
12. Fer una base de dades d’empreses de l’entorn local socialment responsables
per a incorporar-les com a proveïdors de productes que cal adquirir per la UA
(per a actes de protocol, per exemple).
36
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13. Assessorar l’equip de protocol de la UA, la venda de productes de la botiga
UA i altres instàncies que projecten directament la imatge de la UA sobre
productes socialment responsables.
14. Promoure la venda d’aliments orgànics i de comerç just.
15. Impulsar el reconeixement de la institució com a Universitat pel comerç just.
16. Aplicar enquestes de satisfacció d’alumnat i del professorat de totes les
facultats i publicar resultats anualment.
17. Fer un informe anual sobre indicadors de la gestió de residus.
18. Analitzar quins residus es podrien reduir o evitar amb campanyes de
sensibilització a la UA o altres mesures normatives. Ex.: evitar les bosses de
plàstic.
19. Definir una meta de reducció de l’ús del plàstic per al 2018.
20. Dotar els edificis dels mecanismes d’estalvi energètic necessaris.
21. Definir una estratègia de reducció/compensació d’emissions de gasos d’efecte
hivernacle (GEI) i lluita contra el canvi climàtic d’acord amb el Protocol
d’emissions de GEI o estàndards basats en aquest protocol.
22. Registrar la petjada de carboni en el registre nacional.
23. Desenvolupar una APP de Mobilitat sostenible – UA (fomenta la mobilitat
sostenible i el sentit de pertinença).
24. Definir un pla d’acció en gestió de la Biodiversitat en el campus.
25. Enfortir els requisits ambientals per a evitar l’ús d’alguns materials en el
campus i afavorir els principis de l’economia circular34.
26. Valorar l’incentiu d’altres aspectes de l’RS en els processos de compres:
prioritzar proveïdors de la zona prevalent la proximitat (suport econòmic a
l’entorn i reducció d’emissions), fomentar la contractació de béns o serveis a
col·lectius en risc o minories (ex.: empreses operades per persones amb
discapacitat, associacions de dones, comerç just…).
34

L’economia circular és un concepte econòmic que s’interrelaciona amb la sostenibilitat, l’objectiu que
té és que el valor dels productes, els materials i els recursos (aigua, energia,…) es mantinguen en
l’economia durant el major temps possible, i que es reduïsca al mínim la generació de residus. Es tracta
d’implementar una nova economia, circular –no lineal–, basada en el principi de «tancar el cicle de vida»
dels productes, els serveis, els residus, els materials, l’aigua i l’energia.
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27. Definir un pla d’acció social, alineat a les prioritats en RS, amb objectius i
accions concretes i una organització anual.

APRENENTATGE I ENSENYAMENT
28. Homogeneïtzar les competències relacionades amb la Responsabilitat Social del
futur professional i definir-ne almenys una que estiga present en tots els graus.
29. Revisar els plans d’estudi de graus directament relacionats amb algun aspecte de
la gestió de la Responsabilitat Social (ex.: Recursos humans) i identificar
oportunitats d’actualització a les noves exigències de la societat.
30. Desenvolupar una oferta de pràctiques en departaments de sostenibilitat
d’empreses o en projectes vinculats amb la gestió de la sostenibilitat en les
empreses.
31. Dissenyar una assignatura optativa a la qual puga accedir l’alumnat de qualsevol
grau de la Universitat d’Alacant o almenys una assignatura que puga inserir-se
en la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Una altra opció és
valorar la creació d’un curs amb crèdits de lliure elecció sobre Gestió de la
Responsabilitat Social, que li permeta acostar-se al concepte i relacionar-lo amb
la seua àrea de coneixement i futures responsabilitats laborals o un títol propi.
32. Oferir orientacions sobre les eixides professionals possibles per a alumnes
egressats de totes les carreres en el sector privat, i fer rondes amb empreses
capdavanteres que tinguen professionals de ciències relacionats amb programes
d’RS.
INVESTIGACIÓ
33. Definir l’impacte en la societat de les investigacions desenvolupades a la UA.
34. Incentivar investigacions orientades a la solució de problemes socials i
ambientals (premi anual a una investigació o diverses).
35. Nomenar un comitè d’ètica per a la investigació que no siga animal, o definir un
model de presentació de projectes de ciències socials per a ser presentat a la
comissió d’ètica actual.
36. Adhesió de la UA a la ¨Carta europea de l’investigador” i a el ¨Codi de
Conducta per a la contractació d’investigadors.
37. Fer una reunió anual amb les Empreses de Base Tecnològica de la UA, per a
conèixer els avanços i les dificultats d’aquestes.

38

I Diagnòstic de Responsabilitat Social de la Universitat d'Alacant, 2017

8. ANNEXOS
8.1
BREU REFERÈNCIA A LES 7 MATÈRIES FONAMENTALS DE LA
RESPONSABILITAT SOCIAL35
La Guia ISO 26000, és la primera norma veritablement universal sobre responsabilitat
social i és el fruit de més de 10 anys de treball d’un equip multidisciplinari. Aquesta
norma ha aconseguit establir un consens global al voltant de quins principis, matèries
fonamentals i assumptes de responsabilitat social haurien de ser tinguts en compte i què
hauria de fer l’organització per a posar en pràctica l’RS. S’hi dirigeix a entitats privades,
públiques i no governamentals, siga quina siga la grandària, el sector o la ubicació
geogràfica d’aquestes i ofereix directrius sobre els principis, les matèries fonamentals i
els assumptes relacionats amb la responsabilitat social i sobre com les organitzacions
poden posar-los en pràctica.
La idea és que qualsevol organització que vulga incorporar criteris de responsabilitat
social en les seues activitats quotidianes puga tenir un estàndard universalment
consensuat. Per això, s’hi defineixen directrius sobre els principis, les matèries
fonamentals i els assumptes relacionats amb la responsabilitat social i sobre com les
organitzacions poden posar-los en pràctica.
Segons això, la norma ISO 26000 sintetitza una gran diversitat de criteris en una sola
norma internacional, coherent i a l’abast de tots, raó per la qual l’estem aplicant en la
metodologia d’aquest diagnòstic.
La ISO 26000 identifica set matèries fonamentals d’RS que tota organització hauria de
considerar en la seua estratègia d’integració de l’RS. Aquestes són:








Governança
Drets humans
Pràctiques laborals
Medi ambient
Pràctiques justes d’operació
Assumptes de consumidors
Participació activa en la comunitat

Cada organització definirà en la seua estratègia d’RS, sobre quines matèries ha de
treballar sobre la base dels impactes positius i negatius i les expectatives dels seus
públics d’interès.

GOVERNANÇA
35

Informació extreta de ¨ ISO 26000, UNA GUIA PARA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS
ORGANIACIONES¨, Cuadernos de la Cátedra ¨la Caixa¨ de Responsabilidad Social y Gobierno
Corporativo. A. Argandoña i R. Isea. 2011.
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La governança és el sistema pel qual una organització pren i implementa decisions per a
aconseguir els seus objectius. És a més el pilar central de l’RS, i és un instrument
imprescindible perquè les organitzacions tracten la resta de matèries fonamentals.
L’impacte que té radica que a través de la presa de decisions, una organització pot fer
possible un canvi cap a una conducta socialment més responsable. Alguns exemples
d’accions que podrien desprendre’s d’una bona governança són:











impulsar estratègies i objectius d’RS
avançar en matèria de compromís i rendició de comptes
crear una cultura d’RS
establir incentius per a aconseguir un acompliment positiu en RS
fer un ús eficient dels recursos
millorar les oportunitats de grups vulnerables (dones, minories ètniques, etc.) per
a ocupar llocs de lideratge
atendre les necessitats de les parts interessades i de les generacions futures
millorar la comunicació amb les parts interessades
fomentar la participació de membres de l’organització en les activitats d’RS
fer una revisió contínua de la governança de l’organització.

DRETS HUMANS
Els drets humans són aquells drets que té qualsevol individu pel simple fet d’haver
nascut. Poden ser civils i polítics (per exemple, el dret a la vida, la llibertat d’expressió,
la igualtat davant de la llei...) o econòmics, socials i culturals (per exemple, el dret a la
salut, a l’alimentació o a un salari digne). Els drets humans:






són inherents a la persona: s’hi naix,
són inalienables: ningú pot renunciar-hi, ni treure’ls a un altre,
són universals: tot individu posseeix aquests drets, independentment del seu lloc
de naixement, cultura, raça, religió, etc.,
són indivisibles: ha d’atendre’s a tots per igual, no cal prioritzar entre drets,
són interdependents: l’afectació d’un dret té impactes en la resta.

Per a assegurar el compliment d’aquests, sense delegar aquesta supermissió a la
capacitat de l’estat en què opera l’empresa, la ISO 26000 recomana a les organitzacions
que facen un esforç per conèixer la normativa internacional sobre drets humans, que
inclou la Declaració Universal de Drets Humans (DUDH), el Pacte Internacional de
Drets Civils i Polítics (PIDCP) i el Pacte Internacional sobre Drets Econòmics, Socials i
Culturals (PIDESC). Això s’ha de fer tant per a la mateixa organització com per a la
cadena de proveïdors d’aquesta.
La ISO 26000 identifica vuit assumptes que cal tenir en compte per a tractar el tema de
compliment de drets humans:
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Diligència deguda: assegurar que la presa de decisions i el desenvolupament
d’activitats d’una organització no tinguen impactes negatius sobre els drets
humans.
Situacions de risc per als drets humans: identificar situacions de risc per
als drets humans (per exemple: conflictes polítics, fragilitat democràtica,
corrupció, pobresa extrema, explotació indiscriminada de recursos naturals,
treball infantil...), i emprar totes les mesures que tinga a la seua disposició
per a protegir aquests drets.
Evitar la complicitat: evitar qualsevol acte o omissió que vulnere els drets
humans. S’hi inclou evitar complicitat directa (violació directa dels drets
humans), beneficiosa (obtenir avantatge de la violació dels drets humans per
altres) i tàcita (no denunciar violacions dels drets humans de les quals es
tinga coneixement).
Resolució de reclamacions: posar a disposició de les parts interessades i
actors relacionats mecanismes de reclamació perquè es puguen denunciar
possibles abusos i exigir-ne compensació.
Discriminació i grups vulnerables: garantir els drets humans dels grups
tradicionalment discriminats (dones, xiquets i xiquetes, discapacitats, pobles
indígenes, minories ètniques, immigrants, etc.).
Drets civils i polítics: identificar els drets civils i polítics i fer tot el que
estiga a l’abast per a respectar-los i, si és possible, garantir-los.
Drets econòmics, socials i culturals: identificar els drets econòmics, socials
i culturals i fer tot el que estiga a l’abast per a respectar-los i, si és possible,
garantir-los. Es tracta de drets com l’educació, la salut, l’alimentació, un
treball en condicions favorables i justes, etc.
Principis i drets fonamentals en el treball: garantir la llibertat d’associació
i negociació col·lectiva, la igualtat d’oportunitats i la no discriminació, i
evitar el treball forçós i el treball infantil.
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PRÀCTIQUES LABORALS
Les pràctiques laborals d’una organització són totes les pràctiques i les polítiques que
involucren els treballadors i les treballadores d’aquesta. Les polítiques inclouen, per
exemple: reclutament, formació i desenvolupament, salut, seguretat, procediments
disciplinaris, promoció, jornada laboral, remuneració, etc. A través d’unes bones
pràctiques laborals, una organització pot influir en el context social d’una forma molt
positiva: foment d’ocupació per a col·lectius en risc d’exclusió social, promoció de la
conciliació, reducció de la bretxa laboral entre homes i dones...
D’acord amb la ISO 26000, alguns assumptes relacionats amb les pràctiques laborals
són: contribuir a augmentar la qualitat de vida les persones que treballen per a
l’organització; fer un esforç continu per a millorar la situació dels treballadors i les
treballadores, fomentar i garantir el major nivell possible de benestar mental, físic i
social dels treballadors i les treballadores, i prevenir danys a la salut que puguen ser
ocasionats per les condicions laborals; preocupar-se per la formació dels empleats i les
empleades i impulsar al màxim les capacitats humanes: facilitar una vida llarga i
saludable, amb accés al coneixement i la informació, i amb oportunitats polítiques,
econòmiques i socials.
MEDI AMBIENT
Tota organització genera impactes en el medi ambient: consum d’aigua, emissions de
carboni, impacte en la biodiversitat i els ecosistemes, generació de residus i
contaminants, etc. La norma ISO 26000 fa un toc d’atenció per a tractar el tema del
medi ambient d’una forma integral, entenent la importància dels factors econòmics,
socials, de salubritat i ambientals derivats i la interrelació que hi ha entre aquests. Tota
organització hauria de tenir en compte:
1. Prevenció de la contaminació: la primera cosa que hauria de fer una organització
és tractar de prevenir al màxim la generació d’agents contaminants: emissions a
l’aire, abocaments a l’aigua, gestió dels residus i ús de productes químics d’alt risc,
com també a altres formes de contaminació (radiacions, agents infecciosos, espècies
invasores, sorolls, olors, etc.).
2. Ús sostenible dels recursos: garantir la disponibilitat de recursos en el futur,
mitjançant un ús responsable en el present.
3. Mitigació i adaptació al canvi climàtic: fer tot el possible per a minimitzar
l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i prendre mesures per a reduir la
vulnerabilitat davant del canvi climàtic.
4. P tecció del medi ambient, biodiversitat i restauració d’habitats naturals:
revertir l’impacte negatiu de l’activitat humana en l’estabilitat dels ecosistemes
mitjançant un ús socialment responsable dels recursos naturals. La protecció i la
restauració si escau, de la biodiversitat i els ecosistemes, l’ús sostenible de la terra i
els recursos naturals, i el foment d’un desenvolupament urbà i rural en harmonia
amb el medi ambient són factors clau que cal tenir en compte.
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PRÀCTIQUES JUSTES D’OPERACIÓ
Les pràctiques justes d’operació fan referència a la necessitat que l’organització tinga un
comportament ètic en les relacions d’aquesta amb altres organitzacions, i també amb les
parts interessades.








Anticorrupció: l’organització ha d’implementar polítiques i pràctiques que eviten
que es produïsca abús de poder per a obtenir beneficis personals: suborn, frau,
desfalc, blanqueig de diners i tràfic d’influències, etc. Per a això, la formació, la
motivació i l’educació del personal sobre comportaments anticorrupció són
fonamentals.
Participació política responsable: facilitar processos i polítiques públiques per a
millorar la qualitat de vida de les persones.
Competència justa: fer activitats d’acord amb les lleis en matèria de competència,
mecanismes per a evitar ser còmplice de conductes anticompetència, que cal
desenvolupar el coneixement dels treballadors i les treballadores en matèria de
competència justa i a no aprofitar-se de possibles contextos desfavorables (com la
pobresa) per a obtenir benefici econòmic.
Promoure la responsabilitat social en la cadena de valor: influir en altres
organitzacions amb les quals es relaciona en la cadena de valor, perquè adopten un
comportament socialment responsable.
Respecte als drets de propietat: processos i polítiques d’acord amb aquest dret i no
involucrar-se en activitats que el vulneren

ASSUMPTES DE LES USUÀRIES I ELS USUARIS
És important que les organitzacions assumisquen determinades responsabilitats amb els
consumidors i les consumidores, i desenvolupen per això estratègies de màrqueting amb
una informació veraç. També es recomana desenvolupar capacitació en determinats
aspectes. Hi ha set assumptes que, segons la ISO 26000, cal treballar en relació amb el
consumidor i l’RS de l’organització:








Pràctiques justes de màrqueting, informació objectiva i imparcial i pràctiques
justes de contractació
Protecció de la salut i la seguretat de les usuàries i els usuaris: oferir productes i
serveis segurs i saludables.
Consum sostenible
Serveis d’atenció a les usuàries i els usuaris, suport i resolució de queixes i
controvèrsies: oferir mecanismes perquè les usuàries i els usuaris puguen satisfer
les necessitats que tinguen després d’haver adquirit un producte o gaudit d’un
servei.
Protecció i privadesa de les dades dels consumidors: la ISO 26000 subratlla la
importància de protegir el dret a la privadesa i la confidencialitat de les dades dels
consumidors i les consumidores.
Accés als serveis
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Educació i presa de consciència: desenvolupar activitats que faciliten que els
consumidors i les consumidores tinguen coneixement dels seus drets i
responsabilitats.

PARTICIPACIÓ ACTIVA I DESENVOLUPAMENT DE LA COMUNITAT
La ISO 26000 proposa desenvolupar polítiques i processos que contribuïsquen al
desenvolupament polític, econòmic i social de les comunitats de la zona d’influència de
les organitzacions. La guia convida a l’organització a involucrar-se en els assumptes
següents:
1. Participació activa en la comunitat universitària: d’això se suggereix participar i
donar suport a institucions o grups de la societat civil amb l’objectiu d’ajudar a la
resolució de problemes en la comunitat.
2. Educació i cultura: a aquest efecte, es recomana que des de l’organització es
promoguen permanentment l’educació i la cultura.
3. Creació d’ocupació i desenvolupament d’habilitats: les decisions d’inversió i
contractació de l’organització haurien de tenir en compte l’impacte potencial sobre
l’ocupació i tractar de maximitzar la creació d’ocupacions de qualitat.
4. Desenvolupament i accés a tecnologia: per això es proposa facilitar el
desenvolupament i l’accés dels ciutadans a les tecnologies modernes, bé directament
o mitjançant aliances amb altres organitzacions i associacions.
5. Generació de riquesa i ingressos: enfortir els recursos econòmics i relacions
socials en benefici de la comunitat. En concret, hauria de prestar-se una atenció
especial als grups vulnerables: minories ètniques, dones en situació de risc, etc.
6. Salut: afavorir aquelles activitats que minimitzen els riscos i maximitzen els efectes
positius per a la salut de la comunitat.
7. Inversió social: desenvolupar projectes d’inversió en els quals participe
l’organització que milloren la qualitat de vida de les persones de la comunitat.
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8.2

LA GOVERNANÇA A LA UA

La Universitat d’Alacant es regeix per la Llei Orgànica d’Universitats, les normes de
l’Estat Espanyol i la Generalitat Valenciana en l’exercici de les competències
respectives d’aquesta; i, com a universitat pública, es regeix a més per la Llei de
Creació (Llei 29/1979 de 30 d’Octubre ), pel seu Estatut propi (Estatut Universitari
d’Alacant) i per les normes aprovades pels òrgans de govern i representació d’aquesta.

ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ
¨ La Universitat d’Alacant postula la democràcia interna com un principi rector de la
seua actuació, en els termes de la Llei Orgànica d’Universitats i d’aquest Estatut,
manifestada en el dret de tots els col·lectius que han de participar en la gestió de la
Universitat i en el seu control. Amb aquesta finalitat, es fomentarà la participació
activa de tota la comunitat universitària, la transparència de les seues actuacions, el
compromís social, el principi de solidaritat, el respecte a la diversitat i la igualtat entre
dones i homes. (Article 1, Estatut de la Universitat d’Alacant)
Els òrgans de govern i representació, són els responsables de la fiscalització i avaluació
adequades de les activitats de la Universitat i del compliment de les obligacions dels qui
la integren.
El govern, la representació i l’administració de la Universitat s’articulen a través dels
òrgans següents 36:
Col·legiats
 Consell Social
 Claustre Universitari
 Consell de Govern
 Consell de Direcció
 Claustres i Juntes de Facultat i
d’Escola
 Consells d’Instituts
Universitaris d’Investigació

36

Unipersonals
 Rector o rectora
 Vicerectores o vicerectors
 Secretària o secretari general i secretària o
subsecretari general
 Gerent i vicegerents
 Deganes o degans i vicedeganes o
vicedegans de facultat
 Directores o directors i subdirectores o
subdirectors d’escola

En l'Annex 1 es presenta una breu descripció del rol de cada òrgan
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 Consells de Departament i
d’altres centres o estructures
constituïdes en el marc de
l’Estatut

 Directores o directors de secretariat
 Directores o directors de departament,
institut universitari d’investigació i dels
centres i estructures que puguen constituirse i subdirectores o subdirectors de
departament i institut universitari
d’investigació
 Secretàries o secretaris de facultat, escola,
departament i institut universitari
d’investigació

L’elecció d’aquests representants es fa d’acord amb les normes electorals que
s’estableixen en aquest Estatut i la Universitat que promou la participació de les dones
en tots els nivells de representació i direcció, amb l’objectiu d’aconseguir la
representació equilibrada entre dones i homes en tots els òrgans de govern, consultius i
de representació, per a la qual cosa s’establiran les normes necessàries en els
procediments electorals.
Dels 10 vicerectorats, la UA té un Vicerectorat específic de Responsabilitat Social: el
Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat, i el Secretariat de
Responsabilitat Social, amb l’estructura següent:

Vicerectorat de
Responsabilitat
Social, Inclusió i
Igualtat

Secretariat de
Responsabilitat
Social

Unitat d'Igualtat

Unitat d'Atenció a
la Diversitat
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DESCRIPCIÓ DE FUNCIONS
REPRESENTACIÓ DE LA UA

DELS

ÒRGANS

DE

GOVERN

I

ÒRGANS COL·LEGIATS
CONSELL SOCIAL: és l’òrgan de participació de la societat en la Universitat, i ha
d’exercir com a element d’interrelació entre la societat i la Universitat. Té encomanada
la missió d’actuar com a impulsor de la participació de la societat en la Universitat, i
exercir d’element d’interrelació entre les dues, traslladant entre les interlocutores i els
interlocutors, les expectatives, les necessitats i les demandes respectives. Correspon al
Consell Social:
 supervisar les activitats de caràcter econòmic de la Universitat i del
rendiment dels serveis d’aquesta i promoure la col·laboració de la societat en
el finançament de la Universitat.
 promoure les relacions entre la Universitat i el seu entorn cultural,
professional, econòmic i social, al servei de la qualitat de l’activitat
universitària.
 promoure l’adequació de l’oferta d’ensenyaments universitaris i de les
activitats culturals, científiques i d’investigació a les necessitats de la
societat.
 promoure la col·laboració de la societat en el finançament de la Universitat,
canalitzar i adoptar, en el marc de la legislació vigent, les iniciatives de
suport econòmic i mecenatge a la Universitat per part de persones físiques i
entitats de caràcter públic i privat.
CLAUSTRE UNIVERSITARI: les funcions del claustre estan definides en l’article 53
de l’Estatut de la Universitat d’Alacant. És el màxim òrgan de representació de la
comunitat universitària, al qual correspon fer les funcions sobiranes de normativa
interna, fiscalitzar la gestió de la Universitat i expressar les posicions i les aspiracions
d’aquesta en els diferents àmbits d’actuació universitària. Correspon al Claustre
Universitari:







Fer l’Estatut de la Universitat i vetlar pel compliment d’aquest, com també
les seues modificacions possibles.
Convocar, amb caràcter extraordinari, eleccions a rectora o rector a iniciativa
d’un terç dels integrants i amb l’aprovació de dos terços.
Aprovar o censurar la gestió de la rectora o el rector i dels altres òrgans
generals de govern de la Universitat.
Aprovar la memòria anual de la Universitat que, a aquest efecte, presentarà
la rectora o el rector.
Elegir els seus representants en el Consell de Govern entre els qui integren
cadascun dels sectors de la comunitat universitària.
Elegir les set catedràtiques o catedràtics d’universitat que han d’integrar la
Comissió de Reclamacions prevista en l’article 36 d’aquest Estatut. Prèvia
proposta de la rectora o el rector, seran triats els qui obtinguen, en votació
secreta, el major nombre de vots.
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Elegir la defensora o el defensor universitari.
Pronunciar-se sobre els temes per als quals siga particularment convocat,
emetre recomanacions, propostes i, si escau, els acords vinculants que siguen
pertinents.
Demandar la compareixença d’integrants dels òrgans de govern i
administració de la Universitat, com també la informació necessària sobre el
seu funcionament.
Fer i aprovar el reglament intern i aprovar, a proposta del Consell de Govern,
el reglament electoral de desenvolupament.
Qualsevol altra funció que hi atribuïsca la legislació vigent.

CONSELL DE GOVERN: òrgan de govern de la Universitat al qual correspon establir
les línies estratègiques i programàtiques de la Universitat, com també les directrius i els
procediments per a l’aplicació d’aquestes, en els àmbits d’organització dels
ensenyaments, investigació, recursos humans i econòmics, i elaboració dels
pressupostos. Correspon al Consell de Govern:
















Fer i aprovar el reglament de règim de funcionament intern, com també
aprovar els reglaments de les diferents facultats i escoles, instituts
universitaris d’investigació, departaments i altres centres i unitats de la
Universitat.
Acordar i proposar a la Generalitat la creació, la modificació o la supressió
de centres docents i instituts universitaris d’investigació.
Aprovar la creació, la modificació o la supressió de departaments.
Triar els seus representants en el Consell Social.
Informar i proposar al Consell Social el pressupost anual i la programació
plurianual.
Determinar la configuració de les plantilles del personal docent i
investigador i del personal d’administració i serveis.
Establir els criteris de selecció, avaluació i promoció del personal docent i
investigador i del personal d’administració i serveis.
Acordar el nomenament del professorat emèrit i col·laboradores o
col·laboradors honorífics.
Establir el règim d’admissió als estudis universitaris, com també la capacitat
dels centres i titulació d’acord amb la legislació vigent.
Proposar al Consell Social les normes de permanència de l’alumnat.
Aprovar la proposta d’implantació de títols oficials, títols propis i
ensenyaments de formació al llarg de tota la vida, com també l’aprovació i la
modificació dels plans d’estudis corresponents.
Aprovar el calendari laboral i acadèmic per a tot el personal de la
Universitat.
Acordar les transferències de crèdits pressupostaris, d’acord amb la
legislació vigent.
Proposar al Consell Social conceptes retributius singulars i individuals en
atenció a mèrits docents, investigadors o de gestió, d’acord amb la legislació
vigent.
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Establir la política de col·laboració amb altres universitats, entitats o
institucions, públiques o privades, i aprovar els convenis, els acords o els
contracte corresponents, com també la rescissió d’aquests.
Autoritzar els treballs i la celebració dels contractes previstos en l’article
83.1 de la Llei Orgànica d’Universitats.
Aprovar la creació, la modificació o la supressió de serveis universitaris i els
reglaments d’aquests, i fixar els criteris d’avaluació del seu rendiment.
Informar la memòria de l’activitat docent i investigadora de cada curs
acadèmic, com també el compte general pressupostari.
Acordar la concessió de distincions i honors a persones i institucions, en
virtut dels mèrits rellevants de caràcter acadèmic, científic, tècnic o artístic.
Assistir la rectora o el rector en les seues funcions.
Vetlar pel compliment de l’Estatut i aprovar les normes de desenvolupament
que no estiguen atribuïdes a altres òrgans.
Qualsevol altra que li atribuïsca l’Estatut i la legislació vigent.

CONSELL DE DIRECCIÓ
CLAUSTRES I JUNTES DE FACULTAT I D’ESCOLA, CONSELLS DE
DEPARTAMENT, D’INSTITUT UNIVERSITARI D’INVESTIGACIÓ I
D’ALTRES CENTRES O ESTRUCTURES CONSTITUIDAS EN EL MARC DE
L’ESTATUT
Unipersonals
RECTOR O RECTORA: màxima autoritat acadèmica de la Universitat i en té la
representació, exerceix la direcció, el govern i la gestió, desenvolupa les línies
d’actuació aprovades pels òrgans col·legiats corresponents i executa els acords
d’aquesta.
El Gabinet del Rector o Rectora dinamitza les relacions institucionals i impulsa la
integració de la Universitat en l’entorn econòmic i social en què es desenvolupa. Entre
les comeses que té està potenciar i facilitar les relacions amb altres universitats i
institucions acadèmiques i d’investigació; dirigir i coordinar la comunicació interna i
externa de la Universitat, i també consolidar la imatge corporativa de la mateixa
institució. D’entre les funcions d’aquest, en destaquem les següents:





Fomentar les relacions externes de la Universitat d’Alacant per a afavorir la
integració d’aquesta en l’entorn econòmic i social.
Coordinar les activitats relacionades amb l’organització d’actes
institucionals desenvolupats en la Universitat d’Alacant.
Potenciar la imatge corporativa de la Universitat d’Alacant en l’entorn en
què desenvolupa la seua activitat.
Coordinar els plans i les accions de comunicació que seran gestionats des de
la Unitat de Comunicació.

49

I Diagnòstic de Responsabilitat Social de la Universitat d'Alacant, 2017

VICERECTORES O VICERECTORS: direcció i coordinació de les àrees d’activitat
que se’ls assignen, sota l’autoritat de la rectora o el rector.
L’any 2018, el Consell de Direcció tenia 10 vicerectorats:
1. Investigació i Transferència de Coneixement
2. Ordenació Acadèmica i Professorat
3. Estudis i Formació
4. Relacions Internacionals i Cooperació
5. Planificació Econòmica
6. Estudiants i Ocupació
7. Campus i Tecnologia
8. Cultura, Esport i Llengües
9. Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat
10. Qualitat i Innovació Educativa
SECRETÀRIA O SECRETARI GENERAL: fedatari dels actes i els acords del
Claustre Universitari i del Consell de Govern. També hi ha una subsecretària o
subsecretari general. Correspon a la secretària o secretari general, d’acord amb l’article
71 de l’Estatut de la Universitat d’Alacant, les funcions de:







Fer i custodiar les actes.
Fer la memòria anual de la Universitat.
Dirigir el registre general i custodiar l’arxiu general i el segell oficial de la
Universitat.
Expedir les certificacions i els documents dels actes i els acords dels òrgans de la
Universitat i de tots els fets o els actes que consten en la documentació oficial de
la Universitat.
Vetlar pel compliment de les normes, les actes i les resolucions dels òrgans de la
Universitat i garantir la publicitat d’aquestes en els termes que corresponga.
Qualsevol altra que li siga atribuïda per la normativa vigent o pels òrgans de la
Universitat.

A més, la Secretària General és membre nat dels òrgans generals col·legiats següents:
Consell Social, Claustre Universitari, Consell de Govern, Consell de Direcció.
GERENT I VICEGERENTS: gestió dels serveis administratius i econòmics de la
Universitat
 Deganes o degans de facultat i vicedeganes o vicedegans
 Directores o directors d’escola
o subdirectores o subdirectors d’escola
 Directores o directors de secretariat
 Directores o directors de departament, institut universitari d’investigació i dels
centres i estructures que puguen constituir-se,
o Subdirectores o subdirectors de departament i institut universitari
d’Investigació
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Secretàries o secretaris de facultat, escola, departament i institut universitari
d’Investigació.

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
La Universitat està integrada per Facultats, Escoles, Departaments, Instituts
Universitaris d’Investigació, Escola de Doctorat i per aquells altres centres o estructures
necessàries per a l’acompliment de les seues funcions.
MECANISMES DE GESTIÓ DE L’ÈTICA
Valors: Institució oberta, participativa, transparent, accessible, tolerant, moderna,
col·laborativa, solidària i sostenible.
Defensor/a Universitari/ària: ¨El defensor Universitari és un òrgan de la Universitat
d’Alacant que té unes característiques equivalents al Defensor del Poble o al Síndic de
Greuges. Supervisa les activitats universitàries i té cura que queden garantits els drets i
els interessos legítims dels membres de la comunitat universitària per a evitar situacions
d’indefensió o arbitrarietat. Així mateix, estan previstes actuacions de mediació i
conciliació, a petició de les parts implicades, amb la finalitat de solucionar desacords i
enfrontaments que es produïsquen entre els diferents sectors de la comunitat
universitària, siga alumnat, professorat o personal d’administració i serveis. Al Defensor
Universitari, se li poden fer consultes o reclamacions, aquestes últimes per escrit, de
manera individual o col·lectiva. El Defensor Universitari també pot actuar com a
mediador a petició de les parts en conflicte. No pot fer actuacions en qüestions que
estiguen en via judicial o sota règim disciplinari¨ (cita textual extreta de la pàgina web
www.ua.es)
NORMATIVA INTERNA VINCULADA
RESPONSABILITAT SOCIAL

A

LA

GESTIÓ

DE

LA

L’Estatut de la Universitat d’Alacant
Les finalitats de la Universitat d’Alacant arreplegats en l’article 2 de l’Estatut,
reflecteixen la vocació social de la Universitat i la relació directa d’aquesta amb una
gestió responsable de l’organització. Específicament els apartats c), f) i p ) expliciten
aquest compromís.
a) Proporcionar una formació i preparació adequades en el nivell superior de
l’educació.
b) Fomentar el coneixement i el desenvolupament científic, tècnic i artístic
mitjançant la investigació.
c) Promoure la transferència i l’aplicació del coneixement al
desenvolupament social.
d) Facilitar la difusió del coneixement i la cultura a través de l’extensió
universitària, la formació contínua i els ensenyaments al llarg de tota la vida.
e) Estimular l’estudi i el respecte dels valors inherents a la persona i, en
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particular, la llibertat, la igualtat, el pluralisme, la tolerància, l’esperit crític i la
no discriminació per raó de gènere, edat, naixement, llengua, discapacitat,
condicions socioeconòmiques, opció sexual, creença religiosa o ideologia.
f) Contribuir a una societat tolerant i igualitària en la qual es respecte el
dret d’igualtat entre dones i homes.
g) Promoure i facilitar l’activitat intel·lectual i l’accés a la ciència, la tècnica, la
cultura i l’esport.
h) Promoure i facilitar la mobilitat de les persones que integren la comunitat
universitària.
i) Facilitar el suport per a la inserció de les egressades i els egressats en el
mercat laboral.
j) Atendre a la formació i al perfeccionament del personal docent i investigador i
del personal d’administració i serveis propis.
k) Dedicar una atenció especial a l’estudi i el desenvolupament de la cultura, de
la ciència i de la tècnica de la Comunitat Valenciana, en la realitat històrica
social i econòmica en què es troba inserida la Universitat d’Alacant.
l) Potenciar el coneixement i l’ús de la llengua pròpia de la Comunitat
Valenciana, valencià segons l’Estatut d’Autonomia, acadèmicament català,
atenent a la seua consolidació i plena normalització en tota la vida universitària.
m) Cooperar per a la plena integració del sistema universitari espanyol en
l’Espai Europeu d’Educació Superior.
n) Estimular i procurar la millora de tot el sistema educatiu.
o) Promoure el desenvolupament dels pobles i la pau.
p) Contribuir a la millora de la qualitat de vida i a la defensa del medi
ambient i el desenvolupament d’un model econòmic sostenible i solidari.
q) Qualsevol altra finalitat establida per les lleis.

El Pla estratègic 2014 – 2019 UA40
La VISIÓ de futur de la UA el 2019 preveu la meta de ser una universitat pública de
qualitat, que la UA siga una institució socialment responsable que respecte els principis
ètics i està compromesa amb el desenvolupament sostenible i la promoció dels valors
ciutadans. A més, cal esmentar altres punts vinculants:
 Punt 5. La investigació està alineada amb la política d’investigació europea
2020, és reconeguda a nivell nacional i internacional, està ben estructurada,
transfereix el coneixement i, a més, és un motor del desenvolupament sostenible
del seu entorn econòmic i social.


Punt 15. És una Universitat saludable que disposa d’un entorn de treball
inclusiu. La igualtat d’oportunitats entre dones i homes és una realitat.
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Una altra normativa interna, polítiques, plans o estratègies que faciliten la gestió de la
Responsabilitat Social en àmbits específics:
POLÍTIQUES

PLANS O ESTRATÈGIES

Respecte dels Drets Humans i Prevenció de Respecte dels Drets Humans i Prevenció de
Conductes Il·legals
Conductes Il·legals:
 Plans d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones
i Homes (PIUA)
 Protocol de prevenció i actuació davant de
l’assetjament sexual, per raó de sexe i per
orientació sexual de la Universitat
d’Alacant
Pràctiques laborals:
 Política de personal acadèmic,
administratiu i serveis37
 Política de prevenció de riscos laborals;
Procediment (PRL-01) de sol·licitud i
resolució d’informes de serveis de
prevenció en matèria d’avaluació de
riscos laborals

Pràctiques laborals:
 Circular sobre la necessitat de comunicar
accidents i incidents
 Circular sobre protecció de la maternitat
 Procediment (PRL-01): De sol·licitud i
resolució d’informes de serveis de
prevenció en matèria d’avaluació de riscos
laborals

Medi ambient:
 Política de qualitat, medi ambient i
seguretat
 Política de reciclatge
 Política de reducció de consums;
Política d’eficiència energètica

Medi ambient:
 Pla d’estalvi i racionalització de la
despesa

Gestió a nivell general:
 Política de Qualitat
 Política de control de males pràctiques
financeres (vegeu en gestió econòmica)

Gestió a nivell general:
 Planes i programes de qualitat
 Sistema de garantia interna de la qualitat
 Manual de procediments
 Pla anual d’auditories
 Controls interns
 Memòria d’activitats de l’oficina de control
pressupostari

37

Política negociada amb la representació sindical
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8.3

EL MEDI AMBIENT EN LA UA

8.3.1

En la Gestió de l’organització

Pel que fa a la Gestió Ambiental de la UA es fa a través de l’Oficina EcoCampus de
Gestió Ambiental.
Aquesta oficina inicia la marxa a principis de l’any 200738 seguint les recomanacions
fetes en aquest sentit pel Grup de Treball per a la Qualitat Ambiental i el
Desenvolupament Sostenible de la CRUE. En aquest fòrum, les universitats públiques
espanyoles consideren d’una gran importància posar els mitjans necessaris per a
constituir oficines de gestió ambiental, que haurien de comptar principalment amb la
participació de personal amb prou qualificació en la matèria.
EcoCampus serà l’oficina encarregada de promoure la participació de la comunitat
universitària (PDI, PAS i alumnat) en l’elaboració de propostes i solucions, en matèria
de defensa i millora del medi ambient; objectiu recollit en el Títol Preliminar:
Naturalesa, Principis i Finalitats de la Universitat dels Estatuts de la Universitat (Art. 1.
Punt 3 i Art. 2. Punt O).
Aquesta oficina es coordinarà i tindrà l’assessorament i la col·laboració del Comitè de
Seguretat i Salut, la Comissió de Medi Ambient, Serveis Tècnics Universitaris,
Sindicats i representants de centres.
Les funcions que es preveu que l’Oficina EcoCampus puga desenvolupar, d’una forma
gradual, se centren en:









38

Fer tot tipus de propostes d’actuacions de gestió i qualitat ambiental, per a la
remissió d’aquestes al Vicerectorat amb competències en la matèria.
Servir de vincle entre tots els agents, especialment les futures Comissions de
Qualitat Ambiental dels Centres, que es pretén propiciar.
Fer les tasques de coordinació i seguiment de l’execució dels protocols derivats de
l’Agenda 21 de la UA, dins de el Pla Estratègic Sectorial de Medi Ambient de la
Universitat d’Alacant
Obtenir recursos de finançament externs a la Universitat d’Alacant: programes,
ajudes, subvencions, beques, etc.
Assessorar les futures Comissions de Qualitat Ambiental que es creuen en el
campus.
Promoure l’organització de cursos de formació del personal en matèria ambiental.
Impulsar campanyes de sensibilització i informació a la comunitat universitària.
Arreplegar iniciatives de la comunitat universitària en matèria ambiental¨

La informació següent està extreta textualment de la pàgina web de la UA www.ua.es
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8.4
LLISTAT DE COMPETÈNCIES VINCULADES A LA
RESPONSABILITAT SOCIAL EN ELS GRAUS
A continuació, s’arrepleguen les competències relacionades amb aspectes diferents de la
Responsabilitat Social, segons la informació que apareix en la descripció de
competències dels graus que s’arreplega en les memòries verificades dels graus de la
Universitat d’Alacant.
ARTS I HUMANITATS
Grau d’Estudis Àrabs i Islàmics



CG11: Apreciar la diversitat, el plurilingüisme i la multiculturalitat de la societat
actual.
CG12: Respectar els drets fonamentals i potenciar els valors democràtics, la
igualtat entre homes i dones, la igualtat d’oportunitats i accessibilitat universal
de les persones amb discapacitat i els valors propis d’una cultura de la pau.

Grau en Estudis Francesos i Grau en Estudis Anglesos


CG11: Capacitat de respectar els drets fonamentals i d’igualtat entre homes i
dones, el respecte i la promoció dels Drets Humans i els principis d’igualtat
d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat.

Grau en Filologia Catalana
1. CG7: Compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i la
diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.
Grau en Història



CG8: Compromís ètic amb el patrimoni cultural, natural, històric, artístic,
arqueològic i etnogràfic.
CG9: Compromís social amb la pluralitat i la diversitat de realitats de la societat
actual, des del respecte als drets fonamentals i a la igualtat entre homes i dones;
la igualtat d’oportunitats; la no discriminació i accessibilitat universal de les
persones amb discapacitat i els valors d’una cultura de pau i democràcia.

Grau en Humanitats


CG10: Reconeixement de la diversitat cultural i de la igualtat d’oportunitats.

Grau en Traducció i Interpretació


CG5: Competència de compromís ètic. Capacitat de comprometre’s èticament amb
la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis
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d’igualtat d’oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, i
també els valors propis d’una cultura de la pau i de valors democràtics.
CIÈNCIES
Graus en Biologia, Ciències del Mar, Física, Geologia, Matemàtiques i Química



Comprometre’s amb l’ètica i els valors d’igualtat, i també la responsabilitat
social com a ciutadà i com a professional.
Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la
prevenció de riscos laborals.

CIÈNCIES DE LA SALUT
Grau en Infermeria


Conèixer la legislació aplicable i el codi ètic i deontològic de la infermeria
espanyola, inspirat en el codi europeu d’ètica i deontologia d’infermeria.

Grau en Nutrició Humana i Dietètica


Col·laborar en la protecció del consumidor en el marc de la seguretat
alimentària.

Grau Òptica i Optometria



CG9: Ser capaç de reconèixer la diversitat i la multiculturalitat.
CG11: Considerar l’ètica i la integritat intel·lectual com a valors essencials de la
pràctica professional.

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES
Grau en Administració i Direcció d’Empreses


CG7: Compromís ètic i responsabilitat social en el treball, respectant el medi
ambient, coneixent i comprenent la importància del respecte als drets
fonamentals, a la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, a l’accessibilitat
universal per a les persones amb discapacitat i al respecte als valors propis d’una
cultura de pau i valors democràtics.

Grau en ciències de l’Activitat Física i de l’Esport





CG3.2: Atenció i reconeixement de la diversitat i multiculturalitat en l’àmbit de
docència i aprenentatge, l’entrenament, la promoció de la salut i la recreació.
CG4.2: Desenvolupament de la responsabilitat i la capacitat d’iniciativa, esperit
emprenedor i originalitat en l’aprenentatge instrumental de les matèries de la
titulació de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.
CG5.1: Compromís amb els valors d’equitat respecte de qüestions de gènere,
diversitat i democràcia en la pràctica de l’activitat física i esportiva.
57

I Diagnòstic de Responsabilitat Social de la Universitat d'Alacant, 2017


CG5.2: Compromís amb els valors ètics en el desenvolupament de la competició
esportiva.

Grau en Dret


CG6: Adquisició de valors i principis ètics.

Grau en Economia:


CG7: Compromís ètic i responsabilitat social en el treball, respectant el medi
ambient, coneixent i comprenent la importància del respecte als drets
fonamentals, a la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, a l’accessibilitat
universal per a les persones amb discapacitat i al respecte als valors propis d’una
cultura de pau i valors democràtics.

Grau en Geografia i Ordenació del Territori


CG10: Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la
igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.

Grau en Gestió i Administració Pública


CG5: Adquisició de valors, principis ètics i vocació de servei públic.

Grau en Mestre en Educació Infantil






CG1: Compromís ètic. Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i
deontològiques, alhora que respectar i fomentar els valors democràtics, la
igualtat de gènere, la no-discriminació de persones amb discapacitat, l’equitat i
el respecte als drets humans. Capacitat de crítica i autocrítica constructiva.
CG7: Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat. Valorar
positivament la diversitat de tot tipus, respectar altres visions del món i gestionar
amb creativitat les interaccions multiculturals amb la finalitat d’enriquir-se
mútuament.
CG8: Sostenibilitat. Valorar l’impacte social i mediambiental de les actuacions
pròpies i de les de l’entorn. Manifestar visions integrades i sistèmiques i
promoure canvis per a una gestió sostenible dels recursos.

Grau en Mestre en Educació Primària



CG6: Valorar la diversitat com un fet natural i integrar-la positivament.
CG9: Valorar l’impacte social i mediambiental d’actuacions en el seu àmbit.

Grau en Publicitat i Relacions Públiques



CG12: Reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat.
CG13: Compromís ètic.
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Grau de Sociologia





CGUA6: Promoure el respecte als drets fonamentals i d’igualtat entre homes i
dones.
CGUA7: Promoure el respecte i la promoció dels Drets Humans i els principis
d’accessibilitat universal i disseny per a tots d’acord amb el que disposa la
disposició final desena de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat
d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat.
CGUA8: Promoure els valors propis d’una cultura de pau i de valors
democràtics.

Grau de Treball Social


CG7: Capacitat per a contribuir al desenvolupament dels drets fonamentals, la
igualtat d’oportunitats entre homes i dones, els principis d’igualtat d’oportunitats
i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, com també els valors
propis d’una cultura de la pau i de valors democràtics.

Grau en Turisme


CGUA4: Ser capaç de comprometre’s èticament amb la sostenibilitat, els drets
fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d’igualtat
d’oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat com
també els valors propis d’una cultura de la pau i de valors democràtics.

ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Grau en Enginyeria Química


CPR7: Capacitat d’analitzar i valorar l’impacte social i mediambiental de les
solucions tècniques.

En els graus següents, no hi ha competències que facen referència a cap aspecte de
la Responsabilitat Social:
Branca de Ciències Socials i Jurídiques
 Grau en Criminologia
 Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
Branca d’Enginyeria i Arquitectura
 Arquitectura i Arquitectura Tècnica
 Fonaments de l’Arquitectura
 Enginyeria en So i Imatge en Telecomunicació
 Enginyeria Civil
 Enginyeria Informàtica
 Enginyeria Multimèdia
 Enginyeria Robòtica
 Tecnologies de la Informació per a la Salut
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Branca d’Arts i Humanitats
 Español: Llengua i Literatura
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8.5

POSTGRAUS RELACIONATS AMB RS

MÀSTERS OFICIALS







CIÈNCIES
Anàlisi i Gestió d’Ecosistemes Mediterranis
Biotecnologia per a la Salut i la Sostenibilitat
Gestió Pesquera Sostenible
Gestió Sostenible i Tecnologies de l’Aigua
Gestió i Restauració del Medi Natural
Química Ambiental i Sostenible




CIÈNCIES DE LA SALUT
Emergències i Catàstrofes
Envelliment Actiu i Salut






CIÈNCIES JURÍDIQUES I SOCIALS
Cooperació al Desenvolupament
Dret Ambiental i de la Sostenibilitat
Desenvolupament Local i Innovació Territorial
Planificació i Gestió de Riscos Naturals



ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Prevenció de Riscos Laborals

PROGRAMES DE DOCTORAT







Aigua i Desenvolupament Sostenible
Biodiversitat i Conservació
Conservació i Restauració d’Ecosistemes
Empresa, Economia i Societat
Estudis Interdisciplinaris de Gènere (Interuniversitari)
Enginyeria de Materials, Estructures i Terreny: Construcció Sostenible

ESPECIALISTA TÍTOL PROPI





Especialista en Control Biològic i Integrat de Plagues
Especialista en Infància i Joventut en Risc Social
Especialista en Auditories Energètiques i Edificis de Consum d’Energia quasi Nul
Especialista en Dessalinització i Reutilització d’Aigua
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EXPERT TÍTOL PROPI






Expert en Control Biològic i Integrat de Plagues
Expert en Prevenció i Intervenció en Violència de Gènere
Expert en Auditories Energètiques (Informació resumida)
Expert en Edificis de Consum d’Energia quasi Nul
Expert en Rehabilitació Energètica

MASTER TÍTOL PROPI


Màster en Rehabilitació Energètica
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ESTRUCTURES D’INVESTIGACIÓ

8.6



















INSTITUT INTERUNIVERSITARI DESENVOLUPAMENT SOCIAL I PAU
INSTITUT INTERUNIVERSITARI ECONOMIA INTERNACIONAL
INSTITUT INTERUNIVERSITARI FILOLOGIA VALENCIANA
INSTITUT INTERUNIVERSITARI GEOGRAFIA
INSTITUT INTERUNIVERSITARI LLENGÜES MODERNES APLICADES
INSTITUT MULTIDISCIPLINARI PER A L’ESTUDI DEL MEDI "RAMÓN
MARGALEF" (IMEM)
INSTITUT UNIVERSITARI DE L’AIGUA I CIÈNCIES AMBIENTALS
INSTITUT UNIVERSITARI DE BIODIVERSITAT CIBIO
INSTITUT UNIVERSITARI D’ELECTROQUÍMICA
INSTITUT UNIVERSITARI D’ESTUDIS DE GÈNERE
INSTITUT UNIVERSITARI D’ESTUDIS SOCIALS D’AMÈRICA LLATINA
INSTITUT UNIVERSITARI DE FÍSICA APLICADA A LES CIÈNCIES I
LES TECNOLOGIES
INSTITUT UNIVERSITARI D'ENGINYERIA DELS PROCESSOS QUÍMICS
INSTITUT UNIVERSITARI D'INVESTIGACIÓ EN ARQUEOLOGIA I
PATRIMONI HISTÒRIC (INAPH)
INSTITUT UNIVERSITARI D’INVESTIGACIÓ INFORMÀTICA
INSTITUT UNIVERSITARI D'INVESTIGACIONS TURÍSTIQUES
INSTITUT UNIVERSITARI DE MATERIALS
INSTITUT UNIVERSITARI DE SÍNTESI ORGÀNICA
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8.7
RELACIÓ DE LA UA AMB LES EMPRESES: TRANSFERÈNCIA,
INNOVACIÓ I EMPRESA39
La UA posa a disposició del teixit empresarial la possibilitat d’accedir a la tecnologia i
el coneixement desenvolupats a la Universitat d’Alacant.
L’objectiu és posar en contacte les empreses amb el personal investigador per a facilitar
el desenvolupament de projectes d’I+D+i i cercar solucions tecnològiques a les
necessitats empresarials. A més, col·labora en aspectes com el finançament dels
projectes d’I+D protecció de la tecnologia, gestió de contractes, projectes
internacionals, projectes col·laboratius i pràctiques en empreses.

39

https://web.ua.es/va/transferencia-innovacio-i-empresa.html
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