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La Universitat 
d’Alacant
Una universitat per 
al desenvolupament 
de les persones
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La Universitat d’Alacant és una universitat 
pública al servei del desenvolupament. 

L’any 2018 vam aprovar per unanimitat 
en el Consell de Govern el I Pla de 
Responsabilitat Social, el full de ruta 
que ens permetrà ser una institució 
socialment més responsable i sostenible 
i que proporciona les línies estratègiques 
orientades a continuar enfortint una 
política universitària transparent i 
d’impacte sobre un entorn social i natural.

La nostra institució aconsegueix 
assoliments essencials en aquest procés 
de desenvolupament en tots els eixos: 
governança, investigació, formació, 
entorn econòmic i social, gestió 
ambiental, cooperació al desenvolupament 
i transparència. 

A més, la Universitat d’Alacant s’uneix 
al repte d’alinear-se amb els objectius 
de desenvolupament sostenible des 
de les polítiques universitàries en la 
formació de professionals, la generació 
i la transferència de coneixement per 
a contribuir a millorar el benestar de la 
societat, crear més oportunitats socials 
i impulsar el desenvolupament humà. 

La Universitat d’Alacant aposta per la 
innovació i l’impacte en la comunitat 
des de les accions i es converteix, des 
d’aquest compromís, en un referent 
social de prestigi capaç d’impulsar canvis 
estructurals en l’entorn. 

Des d’aquests principis, els projectes 
presentats en aquest document tenen 
com a finalitat fer visible i difondre accions 
universitàries singulars i pròpies de la 
política universitària de la nostra institució, 
fet que representa, en les diferents 
dimensions, el model d’universitat pel 
qual continuem treballant: responsable, 
sostenible, divers, igualitari, 
transformador i participatiu.

Responsabilitat social i sostenibilitat en la Universitat d’Alacant
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La UA 
en xifres
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194.727.281,40€
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58
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1

Seus 
Universitàries       

Instituts
Universitaris

Centres 
addicionals               

Facultats i 
1 Escuela Superior

Instituts
Interuniversitaris

Pressupost Anual 
Font: La UA en Xifres 2018

Museus i
1 Jaciment arqueològic     

Escola de
Doctorat

Departaments

Entitats dependents de la 
Universitat d’Alacant

Campus



9

Departaments

En la Universitat d’Alacant s’estudia, però, 
sobretot, s’hi formen persones. Per això 
comptem amb una àmplia oferta cultural, 
esportiva, internacional, ambiental, 
científica, entre moltes altres possibilitats 
de formació complementària que l’alumnat 
té l’oportunitat de descobrir cada dia.

Responsabilitat social i sostenibilitat en la Universitat d’Alacant

OFERTA 
ACADÈMICA  

30

5

5

50

Programes
de Doctorat

Màsters
oficials

Branques 
d’ensenyament 

Graus
oficials

Títols propis 
i cursos 

d’especialització Altres 
ensenyaments 
universitaris 
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Alumnat Administració i 
serveis

Personal Docent i 
Investigador

El personal investigador, professorat i 
directiu posa a la disposició de la societat el 
coneixement i l’experiència de la institució 
universitària a través de la participació en més 
de 40 xarxes de treball que impacten des del 
punt de vista nacional, regional o provincial en 
temes com ara la discapacitat o la conservació 
del patrimoni natural o cultural.

HomesHomesHomes DonesDonesDones

25.502

1.321

Font: La UA en Xifres 2018

Comunitat 
Universitària

10

Treballar 
en la UA

La UA ofereix una sèrie de beneficis per 
al personal, entre els quals destaquen:  

Per la condició d’universitat pública, 
tots els procediments de contractació i 
polítiques de remuneració estan establits 
per llei i es pot afirmar que no hi ha rotació 
professional, ja que el personal que ix de la 
universitat és perquè es jubila.

3.578
treballadors i 
treballadores 

Personal 
d’administració i 
serveis  (PAS)

Personal docent i 
investigador (PDI)63%

37%

• Atenció mèdica específica
• Bestretes reintegrables, sense interès per a atendre 
despeses no previstes
• Promoció d’una alimentació saludable 
• Mesures de conciliació entre vida familiar i laboral
• Escola d’estiu en època de vacances per als fills del 
personal que hi treballa
• Programes per a la transició cap a la jubilació 
• Cursos i tallers culturals
• Formació contínua per als dos col·lectius
 o El col·lectiu PDI va rebre 18.404 hores de                      
 formació en total durant el 2018 y el col·lectiu    
 PAS 41.568 horas
• Ludoteca: un espai dedicat al joc, la finalitat del qual 
és promoure la qualitat de la vida infantil a través 
d’activitats ludicoeducatives que fomenten els hàbits 
de vida saludable, afavoreixen la participació infantil, 
la inclusió social i sensibilitzen sobre els drets sobre la 
infància, la igualtat i la sostenibilitat. Aquest projecte naix 
de les accions previstes en el Pla d’Igualtat d’Oportunitats 
entre Dones i Homes (2019 – 2020)



29.080
Membres

alumnes de 83 
països diferents 

dones homes

alumnos y alumnas
de 83 países diferentes

professionals en llocs de treball 
docent i investigador 

professionals en llocs de treball 
d’administració i serveis

58%

25.502

1.321
2.257

42%

Responsabilitat social i sostenibilitat en la Universitat d’Alacant
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Així vivim la 
Responsabilitat 
Social en la UA 

Aliances per al 
desenvolupament humà: 

societat i cultura 

Esports, salut 
i benestar 

TRANSPARÈNCIA 
I BON GOVERN 

Formació sense fronteres

Biodiversitat i 
gestió ambiental 

Investigació 
i ciència per al 

desenvolupament 

ODS 3, 4, 5, 8, 10, 17

ODS 3, 4, 8, 9, 
10, 11, 17

ODS 4, 10, 11, 13, 15

ODS 3, 6, 7, 9, 11, 
12, 13, 15ODS 3, 11

ODS 4, 16, 7
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Responsabilitat social i sostenibilitat en la Universitat d’Alacant



• Vicerectorat de Responsabilitat Social, 
Inclusió i Igualtat
• Secretariat de Responsabilitat Social
• Unitat d’ Igualtat
• Observatori per a la Igualtat
• Comissió d’Igualtat entre dones i homes
• Unitat d’atenció a la diversitat
• Universitat Saludable
• Oficina Ecocampus
• Oficina Defensora Universitària
• Servei de Salut i Prevenció de Riscos 
Laborals
• Comitè d’Ètica per a la Investigació
• Institut Universitari d’Estudis de Gènere
• Centre de Suport a l’Estudiant
• Xarxa de Serveis de Suport a Persones 
amb Discapacitat a la UA
• 22 Cátedra

• Pla de Responsabilitat Social Universitària 
2018-2020
• Plans d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones 
i Homes
• Pla d’Atenció a la Diversitat Etnicocultural i
Afectivosexual
• Codi d’Ètica
• Canal de denúncies
• Portal de transparència
• Protocol per a la prevenció i actuació davant de
situacions d’assetjament sexual, assetjament per
raó de sexe i assetjament per orientació sexual 
• Protocol d’atenció a la identitat i a l’expressió 
de gènere
• Inclusió de clàusules socials i ambientals en els
processos de contractació pública
• Política d’eficiència energètica per a reduir el
consum energètic i augmentar l’estalvi. 
• Sistema integral de gestió de residus interns i
externs 
• Pla Estratègic Sectorial de Medi Ambient de la
Universitat d’Alacane
• Política d’eficiència energètica per a reduir el
consum energètic i augmentar l’estalvi
• Pla de Mobilitat Sostenible UA
• Estratègia UN CAMPUS SENSE PLÀSTIC 

Transparència 
i bon govern

Estructura per a una 
gestió responsable

Eines per a la gestió 
responsable

14
Eixos de 
treball
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Responsabilitat social i sostenibilitat en la Universitat d’Alacant

Al gener de 2008, el Consell de Govern de la UA va aprovar la creació de la Unitat 
d’Igualtat. Des d’aleshores, el compromís assumit tant pels equips de direcció  com per 
la mateixa comunitat universitària s’ha concretat en tres plans d’igualtat d’oportunitats 
entre dones i homes que, en el seu conjunt, han llançat índexs de realització molt elevats, 
en termes de reducció de les escletxes de gènere entre els tres col·lectius universitaris: 
estudiants, personal d’administració i serveis, i personal docent i investigador.  

• Ha augmentat 5 punts percentuals la presència 
de la dona en els òrgans de govern
• Hi ha una estructura paritària en els equips de 
direcció dels centres (deganats i Direcció de 
l’Escola Politècnica Superior)
• S’ha aprovat un Protocol per a la prevenció i 
actuació enfront de l’assetjament sexual, per 
raó de sexe i per orientació sexual
• S’han aprovat normatives pròpies l’objectiu 
de les quals és la transformació estructural en 
matèria d’igualtat

Un dels grans reptes en matèria d’igualtat, 
que arreplega el III Pla d’Igualtat de la UA, 
és l’increment de la presència de les dones 
en les denominades, per les seues sigles en 
anglès, titulacions STEM (Ciència, Tecnologia, 
Enginyeria i Matemàtiques). Això permetrà reduir 
les desigualtats de gènere vinculades amb 
l’ocupabilitat, ja que actualment hi ha nínxols 
laborals que requereixen coneixements lligats 
a les STEM, i contribuirà al desenvolupament 
de la nostra regió, perquè els coneixements 
STEM són els responsables de la innovació i el 
desenvolupament econòmic i social.

• Visibilització i Sensibilització 

• Docència 

• Investigació

• Accés i promoció professional 
del PDI i del PAS 

• La UA com a lloc de treball del 
PDI, PAS i estudiants 

• La Representació

• Treballar i estudiar en la UA  

• Formació 

Polítiques i unitat 
d’igualtat  

Després de 10 anys de 
polítiques d’igualtat en la UA

Eixos de 
treball
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La Universitat d’Alacant
ha desenvolupat diferents 
mecanismes i estructures per
a fomentar una gestió ètica en 
tots els nivells de l’organització
i latransparència en el seu 
quefer diari.  

Codi ètic
 

Aquestes estructures i mecanismes són: 

• Codi ètic
• Portal de Transparència
• Defensor/a universitari/ària
• Canal de denúncies
• Comitè d’Ètica en la Investigació
• Delegada del rector
• Protecció de dades
• Servei d’Inspecció
• Oficina de Control Pressupostari

Ètica i 
transparència

El Codi ètic de la Universitat d’Alacant 
recull els principis i els valors que 
han de ser assumits per tota la 
comunitat universitària. 

Representa el compromís de les persones 
que formen part de la nostra institució 
amb la responsabilitat social universitària, 
assumint l’acceptació i el compliment 
dels valors i principis que recull, com a 
pautes de conducta i comportament, que 
possibiliten una real funció transformadora 
en positiu del nostre entorn i de la nostra 
activitat i l’assoliment de les nostres 
finalitats com a Universitat.

· Concòrdia 
· Honestedat
· Respecte
· Esperit crític
· Igualtat social
· Inclusió
· Responsabilitat
· Cooperació
· Sostenibilitat
· Transparència



17

Portal de 
transparència

Proporciona informació:
 

• Econòmica
• Jurídica
• Institucional y organizativa
• Docencia e investigación
• Campus
 
A més ofereix un canal de comunicació a 
través del qual es pot sol·licitar qualsevol altra 
informació que l’usuari no hi trobe

L’any 2016, la UA es va convertir 
en la institució pública d’educació 
superior que més va millorar en 
el rànquing de transparència 
que cada any fa la Fundació 
Compromís i Transparència.

A través del Portal de Transparència, 
proporciona informació per a ampliar i 
reforçar la transparència de l’activitat 
pública d’aquesta universitat, entesa
com una universitat oberta, i conté 
mecanismes per a garantir el dret d’accés 
a la informació de la ciutadania.

Responsabilitat social i sostenibilitat en la Universitat d’Alacant
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Gestió de la diversitat
afectivosexual

Protocol d’atenció a la identitat i a
l’expressió de gènere a la Universitat 
d’Alacant

El Protocol d’atenció a la identitat i a 
l’expressió de gènere de la Universitat 
d’Alacant està orientat a garantir de manera 
integral els drets del col·lectiu trans 
universitari: regula el procediment que cal
seguir en el canvi de nom d’ús comú, 
garanteix la igualtat d’oportunitats en
l’accés i la permanència en els estudis en 
establir mecanismes d’adaptació curricular 
per a l’alumnat que es trobe en teràpia
farmacològica, hormonal i/o psicològica, 
articula mecanismes d’accés i ús dels

espais comuns com els vestuaris i lavabos, 
i inclou una sèrie de mesures docents, 
investigadores i formatives dirigides a
sensibilitzar enfront de la realitat trans. 

El Protocol, a més, preveu accions contra 
l’assetjament per identitat de gènere i la 
violència per transfòbia i homofòbia perquè, 
actualment, el col·lectiu trans es troba entre 
els que més discriminació i exclusió
social viu en la seua quotidianitat

Campus amb orgull
Ciència amb orgull
La Universitat d’Alacant promou un entorn segur i atent al benestar 
i les necessitats del col·lectiu LGTB+ de la Universitat. Per a això 
desenvolupa programes de sensibilització i formació universitària
en matèria de no discriminació per orientació, identitat o expressió de 
gènere, i fomenta xarxes de col·laboració amb institucions públiques, 
privades i associacions interessades en aquesta matèria.

L’Agenda d’Activitats Universitàries Campus amb Orgull - Ciència 
amb Orgull commemora el 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull 
LGTBI, amb un conjunt d’activitats formatives, culturals, artístiques, 
d’investigació i sensibilització.
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La Xarxa Universitària Gitana de la UA es 
crea per a facilitar i promoure l’accés a 
l’educació universitària de la comunitat 
gitana, eliminar barreres i impulsar l’accés 
igualitari a l’Educació Superior. Es treballa
per a visibilitzar la cultura del poble gitano,
incentivar la investigació sobre la seua 
història i realitat, i formar i sensibilitzar la 
comunitat universitària en la lluita contra 
els estereotips i l’antigitanisme.

Gestió de 
la diversitat
ètnicocultural

L’agenda d’activitats universitàries per a
commemorar el 8 d’abril, Dia Internacional 
del Poble Gitano, inclou tallers educatius 
i masterclass de música i art, jornades, 
exposicions bibliogràfiques, teatre, 
activitats culturals i audiovisuals, i difusió 
de projectes d’investigació sobre la 
societat i la cultura gitana. 

Responsabilitat social i sostenibilitat en la Universitat d’Alacant

Investigacions desenvolupades 
sobre el poble gitano durant el 
curs 2018/2019
• Promoció de la investigació sobre el poble gitano, des 
de qualsevol dimensió o perspectiva, siga cultural, 
social, política, històrica, entre altres, com a estratègia 
per a visibilitzar la realitat de la comunitat gitana..
      o Premis de 3 treballs final de grau i  2                             
         treballs final de màster, amb  una dotación de 300  
         euros cadascun
      o Finançament de 6 projectes d’investigació
         sobre el poble gitano
• Celebració de jornades científiques i de divulgació
• Organització d’activitats de música, dansa, fotografia 
i teatre, per a posar en valor el patrimoni cultural del 
poble gitano

19
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La UA té 22 càtedres des de les quals es 
promou la investigació, la docència i la 
transferència del coneixement sobre diversos 
temes vinculats a la promoció de societats més 
justes, saludables i sostenibles.

Entre els anys 2017 i 2018, es creen 3 càtedres
noves vinculades amb l’estratègia de
Responsabilitat Social:

Càtedres 
universitàries

Càtedra Aigües d’Alacant 
d’Inclusió Social

Naix amb l’objectiu principal de crear 
un campus inclusiu en què tinguen 
cabuda per a la seua formació les 
persones en risc d’exclusió social, en
particular, el col·lectiu de persones 
amb discapacitat intel·lectual.

22
Càtedres 

universitàries



Càtedra de 
Cultura Gitana

La Càtedra de Cultura Gitana té 
com a objectiu impulsar i enfortir la 
formació i la investigació sobre
el poble gitano en l’àmbit 
universitari, així com incentivar 
l’accés als estudis universitaris en
la comunitat gitana.

Càtedra de 
Responsabilitat Social

La Càtedra de Responsabilitat 
Social de la Generalitat 
Valenciana a la Universitat 
d’Alacant naix amb els objectius 
d’impulsar i promoure la 
investigació, la docència i la 
transferència de coneixement 
relatiu a les diverses àrees en què 
es manifesta la responsabilitat 
social en les organitzacions.

22
Càtedres 

universitàries

Responsabilitat social i sostenibilitat en la Universitat d’Alacant
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Més de 30, entre màsters oficials, 
programes de doctorats, títols propis 
i cursos, són opcions formatives 
relacionades amb el desenvolupament 
sostenible i aspectes vinculats a la 
gestió de la responsabilitat social. 

Més del 65% dels graus es 
van dissenyar enfocats a la 
generació de competències en 
sostenibilitat en els alumnes.

Un programa d’estudis propis orientat a formar i facilitar la inserció 
laboral a persones amb discapacitat intel·lectual

+30

+65%

relacionades amb 
desenvolupament 
sostenible

relacionades amb 
desenvolupament 
sostenible

+120 Titulacions

Formació 
sense fronteres



23

Titulacions

+170
<50

1.459

300

persones 
majors 
de 50 anys

persones amb 
diferents 
àrees
temàtiques

convenis

La Unitat de Mobilitat de la UA desenvolupa la
gestió dels programes de mobilitat tant nacionals
com internacionals amb la finalitat d’afavorir la
mobilitat del col·lectiu universitari. El col·lectiu 
d’estudiants compta amb més de 300 convenis de
mobilitat europea i no europea que té Wsubscrits la
UA per a intercanvi. Es compta a més amb programes 
Erasmus + pràctiques i Erasmus + estudis.

La UA afavoreix, a més, la mobilitat internacional 
del professorat i afavoreix les relacions de la UA 
amb altres centres vinculats a la docència, la 
investigació i, en general, activitats relacionades 
amb l’àmbit acadèmic.

Mobilitat 
global 

assignatures

 

La Universitat d’Alacant posa a disposició 
de les persones majors de 50 anys, 
més de 170 assignatures a través de la 
Universitat Permanent, un programa de 
desenvolupament científic, cultural i social. 

Naix amb l’objectiu de promoure la ciència,
la cultura i les relacions intergeneracionals 
per a millorar la qualitat de vida de les 
persones majors i fomentar la participació 
d’aquestes en la societat.

La Universitat Permanent té una 
matriculació de 1.459 persones en diferents 
àrees temàtiques, com són les Ciències 
Experimentals i Salut i Acció Social, Ciències 
Socials i Jurídiques, Humanitats, Informàtica i 
Imatge i So.

Responsabilitat social i sostenibilitat en la Universitat d’Alacant

23



Campus 
UAdapta
L’any 2018, la UA va graduar els 15 primers
estudiants amb discapacitat intel·lectual, 
gràcies al nou programa d’estudis propis en 
Competències Personals i Laborals en Entorns 
d’Ocupació amb Suport. I el 2019 s’inicia un 
programa de formació continuada. 

Aquestes iniciatives naixen de l’aliança
amb diferents organitzacions compromeses amb el
desenvolupament personal i autònom de persones
amb discapacitat intel·lectual, entre les quals
destaquen la Fundació ONCE, la Fundació La Caixa 
i la Unió Provincial d’Associacions Pro-Minusvàlids
Psíquics d’Alacant (UPAPSA).

UA Emprèn

FOMENT DE L’EMPRENEDORIA 
PER A PROMOURE LA CREACIÓ 
D’EMPRESES INNOVADORES I
SOSTENIBLES DES DE LA 
UNIVERSITAT D’ALACANT.
UA emprèn té un «kit d’emprenedor» i s’asseu sobre un ecosistema 
en què s’inclouen un Centre d’Ocupació, el Servei de Gestió 
d’Investigació i Transferència de Tecnologia, i el Parc 
Científic d’Alacant.

24



Investigació i 
ciència per al
desenvolupament

La UA desenvolupa una intensa activitat 
investigadora amb l’objectiu de contribuir a la 
generació i la transferència de coneixement.

Línies d’actuació de la convocatòria pròpia 
1. Incorporació i formació de personal investigador i personal tècnic 
2. Investigació competitiva  
3. Internacionalització 
4. Infraestructures cientificotecnològiques
5. Difusió de la investigació  
6. Accions de col·laboració públic-privat en matèria de transferència 
7. Perspectiva de gènere en la investigació

Responsabilitat social i sostenibilitat en la Universitat d’Alacant

Per a potenciar la investigació amb un impacte social, econòmic o ambiental positiu, durant 2018 es van 
impulsar projectes a través de la Convocatòria pròpia, amb un pressupost aproximat d’1.8 M€.

25

Fundació 
Universitària 
d’ Investigació

“L’Alcúdia”

Jardí 
Botànic
Torreta

Estació científica 
Font Roja Natura i 

Centre de Visitants

Centre
d’Investigació

Marina

236 grups
d’investigació

Centres
d’investigació

propis

Vicerectorat d’Investigació

18 instituts
d’investigació

8.864 visitants 7.463 visitants 13.550 visitants 1.522 visitants 36.072 visitants 

Estructures d’investigació a la UA

Museu de la 
Biodiversitat
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400
25

Celebració de la 
Nit Europea de la 
Investigació
Ciència al servei de la societat
El mes de setembre, la UA commemora la Nit
Europea de la Investigació, amb l’objectiu de
compartir amb la ciutadania, d’una forma 
didàctica i lúdica, la relació entre investigació 
i vida quotidiana i divulgar els estudis 
científics i tecnològics entre els més joves.

Més de 400 investigadors i estudiants de la 
Universitat d’Alacant participen d’aquesta 
activitat a través de més de 25 estands per 
a gaudir d’experiments, demostracions i 
activitats de totes les àrees de coneixement i 
espectacles científics de robòtica,  
llançament de coets d’aigua, maneig remot 
d’un gran telescopi i detecció d’asteroides i 

observació astronòmica amb telescopis, entre 
altres coses.

Atès que aquesta activitat vol fer arribar la 
ciència a tota la població, també s’ofereixen 
activitats per a xiquets, tallers juvenils, etc.

A més, fora dels voltants del campus, el Museu 
de la Biodiversitat d’Ibi es va convertir per 
una vesprada i una nit en un espai en què 
els xiquets, com a xicotets investigadors, van 
descobrir els racons de la biodiversitat i les 
col·leccions d’insectes i plantes més especials.

investigadors 
i estudiants

estands
Experiments, demostracions i 
activitats de totes les àrees de 
coneixement i espectacles científics de 
robòtica, llançament de coets d’aigua, 
maneig de gran telescopi remotament 
i detecció d’asteroides i observació 
astronòmica amb telescopis.
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20182018
97

62%

LLOCs 
de tREBALL

El Parc 
Científic
El Parc Científic d’Alacant compta actualment amb 
17 empreses, 11 de les quals hi estan instal·lades.

L’activitat de l’any 2018 va generar en total 97 llocs
de treball i es van facturar 3,28 milions d’euros.
Durant aquest període es va constituir una 
empresa i s’hi va concedir una nova patent.

Aquest parc científic naix de la voluntat de la
Universitat d’Alacant per transferir el coneixement
de la societat, impulsar la creació i el creixement de
les empreses innovadores mitjançant mecanismes
d’incubació. 

Responsabilitat social i sostenibilitat en la Universitat d’Alacant

homes dones
35%

3.280.000€
Facturació 
anual

17
Empreses
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El Projecte de finançament col·lectiu UACROWD naix amb la 
finalitat d’atraure finançament per a impulsar la investigació, 
l’emprenedoria i l’acció social de projectes promoguts per la 
comunitat universitària. Però és, a més, un catalitzador de
talent i investigació.

Amb UACROWD la Universitat d’Alacant es converteix en la 
segona universitat espanyola a promoure una plataforma de 
microfinançament per a la promoció d’iniciatives innovadores
d’investigació socialment responsable i emprenedoria, com 
també projectes socials, culturals i de cooperació internacional 
al desenvolupament, i es posiciona com una institució 
socialment responsable i visibilitza a través dels projectes 
llançats en campanyes de micromecenatge el compromís 
social que té i la seua contribució al desenvolupament de la 
comunitat mitjançant els seus actius propis.

A més, gràcies a aquest programa, la UA es projecta com a 
motor i referent d’investigació innovadora a través de la difusió 
del talent científic d’aquesta a nivell nacional i internacional.

 

Plataforma de
Micromecenatge
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Actualment la plataforma inclou els 
projectes següents:

El projecte de recol·lecció de 
plantes carnívores del gènere 
Pinguicula L cerca millorar el 
coneixement global d’un grup 
d’espècies que pel seu propi hàbitat 
viuen sotmeses a molts canvis i 
fluctuacions, i que, en molts casos, 
es troben amenaçades d’extinció. 

Es coneixen testimonis de 
l’existència d’espècies d’aquest 
gènere a l’Atles al Marroc, però 
no hi ha molta informació i, per 
descomptat, no hi ha un treball 
sistematitzat sobre aquest grup i les 
relacions paleobiogeogràfiques de 
les espècies de l’Atles amb les de la 
Península Ibèrica. 
 

Projecte [flow]: Flauta 
adaptada per a xiquetes i 
xiquets amb hemiparèsia.

Projecte Campanya de 
recol·lecció de plantes
carnívores al Rif, el 
Marroc.

Responsabilitat social i sostenibilitat en la Universitat d’Alacant

La flauta dolça soprano és l’instrument més 
emprat en l’ensenyament musical infantil per ser 
assequible per a la majoria de les famílies i tenir 
una grandària i pes adequats per als xiquets. 

A Espanya aproximadament 4000 xiquets i 
xiquetes amb dificultats motores en una mà, 
s’enfronten a una barrera que els impedeix 
aprendre música o els obliga a invertir grans 
sumes de diners en instruments adaptats. 

Aquesta “flauta adaptada” es fabrica mitjançant 
impressió 3D, la qual cosa permet accedir a 
l’instrument a un cost accessible, en menor 
temps i personalitzat per a les necessitats 
de cada persona.

El projecte [flow] ha sigut impulsat per 
l’associació sense ànim de lucre, Artefactes, 
el grup d’investigació Disseny en Enginyeria 
i Desenvolupament Tecnològic (DIDET) i el 
Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i 
Igualtat de la Universitat d’Alacant.



Biodiversitat 
i Gestió
Ambiental
Biodiversitat Mediterrània
El campus de la Universitat d’Alacant és un refugi per a la
biodiversitat local. Destaquen les zones verdes amb espècies 
autòctones de baixa necessitat hídrica, combinades amb 
espècies ornamentals, que propicien d’aquesta manera un 
conjunt que afavoreix la biodiversitat.

D’entre totes les zones verdes, destaca per la peculiaritat que 
té el Bosc Il·lustrat, una zona enjardinada creada entre els 
anys 1990 i 1991 per a garantir una millor qualitat de l’aire a la 
comunitat universitària. El seu disseny ha utilitzat espècies 
pròpies del bosc mediterrani, que han colonitzat l’espai i han 
atret la fauna silvestre. En aquest espai, a més, és on se situen 
les llacunes de reg.
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3120.545.493KWh

 234.851m3 
 131.776m3 

d’electricitat

d’aigua

de gas

L’any 2007, seguint les recomanacions 
fetes a totes les universitats espanyoles 
pel Grup de Treball per a la Qualitat 
Ambiental i el Desenvolupament 
Sostenible de la CRUE, es crea l’Oficina 
EcoCampus, des de la qual es lidera 
tot el que fa referència a la Gestió 
Ambiental de la UA. 

Eco 
Campus

• Mesura el consum d’aigua, llum i gas per edifici per 
a tota l’operació de la Universitat. Durant el 2018, 
es van consumir 20.545.493 KWh d’electricitat, 
234.851m3 d’aigua y 131.776 m3 de gas, per a 
desenvolupar tota l’operació de la universitat.
• Lidera un sistema integral de gestió de residus 
tradicionals i perillosos i estès tant a l’operació 
interna com als residus i generats pels serveis 
externalitzats, com ara els de neteja, manteniment 
o jardineria.
• Promou el mesurament de la Petjada de Carboni.
• Desenvolupen Informes de qualitat de l’aire.
• Gestiona el programa de cessió de béns reutilitzables.
• Lidera l’estratègia de Mobilitat sostenible: 
bicicletes, vehicles elèctrics, transport públic, 
transport adaptat.
• Promueve la formación del personal de la UA 
en materia ambiental y la sensibilización de la 
comunidad universitaria. 
• Coordina con otras instancias internas y externas 
para asegurar la implementación de las tareas 
derivadas de la Agenda 21 de la UA y obtener 
recursos adicionales.

Responsabilitat social i sostenibilitat en la Universitat d’Alacant
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• Promoció del vehicle elèctric

➢· 3 Punts de recàrrega per a vehicles elèctrics
➢· Bicicletes elèctriques al servei del personal 
de la UA, per als desplaçaments que cal fer 
entre el campus i el Parc Científic, derivats de 
les funcions pròpies del lloc de treball.

• Promoció de l’ús de la bicicleta

➢· Aparcaments per a bicicletes
· Acord amb l’Ajuntament de Sant Vicent del
Raspeig per al préstec de bicicletes
➢· Informació que en facilita l’ús: plànols en la
pàgina web, manual de conducció de 
bicicletes, consells d’ús i normatives de 
trànsit relacionades.

Mobilitat 
sostenible a la UA
El Pla de Mobilitat Sostenible de la UA vol 
facilitar els desplaçaments de totes les 
persones que necessiten traslladar-se a la 
Universitat amb el menor impacte possible en 
la qualitat de l’aire.

Per a això ha desenvolupat una sèrie d’estratègies:

plàstic
• Promoció del transport públic
➢· Servei de llançadora des de l’estació 
de tren
· Celebració de la Setmana Europea 
de Mobilitat
· Transport gratuït per a membres de 
la comunitat universitària.

• Transport adaptat a estudiants amb 
diversitat funcional

• Kits de manteniment a la disposició 
de qualsevol membre de la comunitat 
universitària per a solucionar qualsevol 
punxada o petita avaria imprevista



plàstic
Un campus 
sense plàstic

o
Responsabilitat social i sostenibilitat en la Universitat d’Alacant
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Plàstic.0 és una estratègia que sorgeix 
d’un treball participatiu amb els diferents 
grups d’interès de la UA, i respon al marc 
normatiu corresponent als residus plàstics i 
les polítiques i les mesures desenvolupades 
per universitats referents en matèria de 
sostenibilitat a nivell global. 

Pretén reduir el residu plàstic i d’envàs 
generat a la Universitat d’Alacant, afavorir les 
accions de reciclatge i millorar l’eficiència del 
procés, sensibilitzar la comunitat universitària 
per a una assumpció d’hàbits de vida millor i 
de consum mediambientalment sostenibles, 
i augmentar l’organització i la coordinació 
dels diferents grups d’interès de la comunitat 
universitària per a una millor gestió i 
governança davant dels reptes que es
plantegen en matèria mediambiental. 

Aquest full de ruta té 3 línies d’intervenció 

 a) reduir el consum de plàstics al Campus
 b) afavorir les accions de reciclatge 
 c) estimular una reflexió en el conjunt de la
comunitat universitària sobre la necessitat
d’establir una nova relació amb el nostre
entorn més pròxim.

Encara que és una estratègia d’aplicació 
recent, ja es tenen resultats positius, amb una 
reducció de residus plàstics de quasi 10.000 
kg respecte de l’any 2017, i evidències d’una 
línia descendent per al 2019

2017 – 36.420kg 
2018 – 26.140 kg

A més es reflecteix en els hàbits de la 
comunitat universitària, i és cada vegada 
més freqüent trobar persones que omplin les 
seues botelles d’aigua pròpies reutilitzables 
en les fonts d’aigua que s’han instal·lat en els 
edificis. Per una altra part, en les pauses-cafè 
de jornades, congressos i altres activitats 
formatives, ja no es posen botelles d’aigua
ni vaixelles d’un sol ús. Tot això contribueix 
a reduir la quantitat d’envasos lleugers 
gestionats per la UA.
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Esport, salut i 
benestar

A més s’hi fan campanyes de 
promoció i prevenció del càncer de 
mama, càncer de pell i del VIH.

Universitat 
Saludable
El Projecte Universitat Saludable 
està orientat a promoure entorns de 
salut i estils de vida saludables que 
influeixen en les persones que
conviuen al nostre campus i en el 
seu entorn social immediat. 

La Universitat té actius saludables que 
contribueixen a millorar la qualitat de 
vida de la població universitària:

• Horts saludables
• Rutes de salut, cultura 
   i ciència al Campus
• Control de qualitat de l’aire 
• Revisió de la Salut Visual
• Alimentació saludable
• Donacions de sang



Inclusió 
Esportiva

Responsabilitat social i sostenibilitat en la Universitat d’Alacant
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La Universitat d’Alacant a través del Servei
d’Esports, amplia el programa d’activitat 
física amb diferents models d’esport 
adaptats i inclusius.

· Dona i esport
El Servei d’ Esport de la Universitat d’ Alacant, 
s’ uneix al compromís amb el foment de la 
igualtat. Com a part del II Plan d’Igualtat 
d’Oportunitats entre dones i homes de la 
UA, aquest servei organitza el mes de març 
la Jornada Dona i Esport, amb la finalitat 
d’incrementar la participació de la dona en les 
activitats esportives. Durant aquesta jornada, 
es fan competicions entre equips femenins 
de bàsquet, futbol sala i voleibol dels 
Institutsd’Educació Secundària que hi ha a 
la localitat en què es troba la Universitat, Sant 
Vicent del Raspeig. Durant l’any 2018 hi van 
participar 126 xiquetes.

· Bàsquet adaptat
a cadira de rodes
Dirigit a persones a partir de 16 anys, internes o 
externes a la Universitat. 
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Les aliances consisteixen 
en aportacions directes 
econòmiques de la institució 
i en accions de voluntariat de 
la comunitat universitària 
dirigides a promoure:

Les aliances entre la 
Universitat i la comunitat 
a través de les entitats 
socials constitueixen una 
estratègia per a crear valor 
compartit i generar canvi 
social des dels principis 
d’honestedat, cooperació, 
horitzontalitat, respecte 
mutu i transparència.

Entre els anys 2016 i 2019 s’han canalitzat 
cap a la societat  5.092.211 euros, per mitjà 
de la cooperació al desenvolupament, 
el voluntariat, projectes d’investigació i 
activitats culturals i esportives.

96.189€4.996.022€
EN CESSIÓ D’ESPAIS PER A 

ACCIONS DE CARÀCTER 
SOCIAL I CULTURA

EN APORTACIONS ECONÒMIQUES 
PRÒPIES, CANALITZACIÓ D’APORTACIONS 

EXTERNES I RECAPTACIÓ EN 
ESDEVENIMENTS SENSE ÀNIM DE LUCRE

· Accions prioritàries alineades amb els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible
· Xarxes de col·laboració intersectorial 
· Bones pràctiques amb impacte social

Aliances per al Desenvolupament 
humà: Societat i cultura
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L’impacte dels Aliances UA és 
produeix a escala local, a la 
província d’Alacant, i a escala 
global, en altres països del món.

Impuls de les 
Aliances 
als ODS

· + de 5 milions d’euros canalitzats
· + de 10.000 persones beneficiades 
· Aportació de 11.532 hores de voluntariat 
· Participació de 2.090 persones voluntàries 
· Col·laboració amb més de 100 organitzacions aliades
· Impacte en més de 20 països 
· Contribució a 12 dels 17 ODS, la majoria enfocada en reducció de 
les desigualtats, salut i benestar i educació de qualitat
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doctorats
estudiants
de màster

programes de beques per a professorat
i/o estudiants d’Amèrica Llatina

4 16

80.000€
destinats a

Cooperació 
Universitària per
al Desenvolupament

15
projectes d’investigació,

formació i acció a 
9 països diferents.

A través del Vicerectorat de Relacions Internacionals, la UA 
centralitza les accions de cooperació amb poblacions locals, 
universitats i centres educatius en diferents països d’Amèrica
Llatina i Àfrica.

Durant el curs 2018/2019, a través de la convocatòria CUD 
es van destinar 80.000 euros al suport de 15 projectes 
d’investigació, formació i acció en 9 països diferents.

A més la UA té diversos programes de beques per a professorat
i/o estudiants d’Amèrica Llatina, que durant el curs 2018/2019 van 
beneficiar 16 estudiants de màster i 4 de doctorat.
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estudiants
de màster

1500
persones

La Universitat d’Alacant va fer del 10 al 27 de juliol de 2018, 
la sisena edició del Festival de Teatre Clássic l’Alcúdia-
Universitat d’Alacant amb la representació de vuit obres 
de teatre a l’aire lliure en el jaciment arqueològic de l’Alcúdia 
d’Elx, al qual van assistir més de 1500 personas.

321 18.500

23.167 persones a 
les activitats 
programades 

activitats a aules, 
seus, municipis amb 
conveni i diferents 
localitats de la província

persones van assistir 
a les activitats 
organitzades per les 
seus a la província 
d’Alacant

VI Festival de Teatre 
Clàssic l’Alcúdia 
Universitat d’Alacant

En aquesta edició el festival es va estructurar en dues 
parts: Teatre en l’ensenyament i Teatre de companyies 
professionals. En l’apartat dedicat al teatre en l’ensenyament 
van ser representades les tragèdies Hècuba i Medea, 
d’Eurípides, Fedra, de Sèneca, i la comèdia Aululària, de Plaute. 

Extensió 
cultural
La Universitat d’Alacant compta amb 
una àmplia programació d’espectacles 
teatrals i musicals, i també amb un conjunt 
d’aules de cinema, debat, teatre, dansa, 
ciència i espais expositius (sala Aifos 
i Museu MUA). Compta a més amb la 
revista cultural VEU i amb les seues 
Orquestra Filharmònica (OFUA) i Coral 
Universitària pròpies.

Durant el 2018:
➢· Van asistir 23.167 persones a les activitats 
programades 
➢· Es van fer 321 activitats a aules, seus,
municipis amb conveni i diferents localitats de
la província
➢· Més de 18500 persones van assistir a
les activitats organitzades per les seus a la
província d’Alacant

Responsabilitat social i sostenibilitat en la Universitat d’Alacant
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