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1. LA RESPONSABILITAT SOCIAL UNIVERSITÀRIA 

La Responsabilitat Social (RS) és la competència d’una organització davant els 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, incloent-hi la salut i el benestar de la 

societat.  

➢ Prenga en consideració les expectatives de les seues 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 seus grups d’interès.   

La Universitat, com a organització que és, ha d’aplicar aquesta mateixa definició a la 

seua gestió responsable. No obstant això, el seu RS s’ha d’estendre a tots els plànols en 

què 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 seues 

funcions bàsiques: formació acadèmica i pedagògica, recerca i difusió, gestió de 

l’organització i participació social, mitjançant la creació de canals de comunicació i 

participació per a respondre a les demandes dels seus grups d’interès. 

A Espanya, el Consell de Ministres va aprovar el 24 d’octubre de 2014 l’Estratègia 

Espanyola de Responsabilitat Social de les Empreses 2014-2020, que està sent
 
duta a 

terme pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, i s’emmarca en el Pla Nacional de 

Reformes per a impulsar iniciatives que enfortisquen l’economia espanyola i per a 

avançar cap a l’Estratègia Europa 2020. Entre les 10 línies d’actuació d’aquesta 

estratègia, es troba una que es denomina Integració de l’RSE en l’educació, la formació 

i en la recerca, en la qual es parla de mesures per a incloure l’RSE en l’ensenyament 

universitària (mesurada núm. 13).  

La dimensió social de la Universitat, a través de la seua funció docent, investigadora i 

d’extensió universitària, és de vital importància en l’avanç cap al Desenvolupament 

Sostenible i la Responsabilitat Social (RS). No es pot obviar, a més, la seua funció en la 

transmissió de valors en la societat i en la seua comunitat més pròxima. Per això, ha 

d’incorporar de forma integral aspectes relatius a l’ètica professional, el desenvolupament 

de competències clau i iniciatives emprenedores, així com l’impacte de les tecnologies i 

processos propis en termes de sostenibilitat social i ambiental, sent motor de canvi per als 

futurs i futures professionals1 

La Universitat genera impactes en les seues actuacions quotidianes, que poden classificar-

                                                      
1 Grup de Treball sobre Educació, formació i divulgació de l’RSE. La Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) el 

Desarrollo Sostenible y el Sistema de Educación y Formación. Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las 
Empresas (CERSE). Madrid (2010), pàg. 16.  
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se en:  

▪ Impactes de funcionament organitzatiu: com qualsevol organització, la 

Universitat genera impactes en la vida del seu personal administratiu, docent i 

estudiantil, en les seues comunitats properes, així com en el medi ambient.  

▪ Impactes educatius: la Universitat té un impacte sobre la formació de joves i 

professionals, la seua manera d’entendre i interpretar el món, el seu comportament 

i els seus valors. Influeix també sobre la deontologia professional, així com en 

l’ètica professional de les disciplines i el seu paper social.  

▪ 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 la selecció dels problemes a 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 actor social que influeix en el progrés, l’accés al 

coneixement i la solució dels problemes que es plantegen en la societat actual.   

Com a institucions amb important impacte social, les universitats no poden quedar-se 

fora de l’aplicació de l’RS. No obstant això, la Responsabilitat Social Universitària (RSU) 

és encara un repte sobre el qual avançar, que requereix de suport d’altres institucions, 

recerca i professionalització, per a aconseguir el mateix grau de maduresa que ha 

aconseguit la matèria en altres sectors.  

L’“Informe RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS UNIVERSIDADES: Del 

conocimiento a la acción. Pautas para su implantación”2, descriu tres tipus d’universitats 

a Espanya segons la seua gestió de la Responsabilitat Social:  

Universitats RSU: per a les universitats que afirmen implementar accions d’RSU  

Universitats Pre-RSU: per a aquelles universitats que només realitzen algunes 

accions aïllades en matèria d’RS com ara cursos de formació, jornades, seminaris, 

grups de recerca, càtedres en matèria d’RSC o que inclouen en els seus plans 

d’estudis assignatures de Responsabilitat Social. No es poden enquadrar dins del 

grup anterior, ja que fomenten i difonen l’RS però sense arribar a aplicar-la en la 

mateixa institució.   

Universitats No-RSU: aquelles que no presenten cap tipus d’activitat en l’àmbit 

de l’RS.   

Fins a desembre de 2014, hi havia 39 universitats a escala nacional en el primer grup, 

entre elles la Universitat d’Alacant (UA). 

Com pot la Universitat contribuir al desenvolupament de la societat aplicant la 

Responsabilitat Social de forma transversal? 

                                                      
2 Informe RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS UNIVERSIDADES: Del conocimiento a la acción. Pautas para 
su implantación, desenvolupat conjuntament entre Forética i el grup de recerca ENGINYERIA I GESTIÓ 
RESPONSABLE (iGR), i la col·laboració de Santander Universitats, la Càtedra de Responsabilitat Social 
Corporativa de la Universitat d’Alcalá i l’Institut d’Anàlisi Econòmica i Social (IAES). 
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1. Responent al repte de formar amb qualitat tota la ciutadania que ho requerisca. 

2.  Promovent una recerca dirigida a la resolució innovadora dels problemes als quals 

s’enfronta la societat, sent alhora un nínxol de lliure creació de coneixement.  

3.  Atenent a l’aplicació del coneixement als àmbits productius que són capaços 

d’absorbir-ho en el país, però sense descurar la participació en iniciatives de llarg  

recorregut i excel·lència.   

4.  Jugant un paper protagonista en la intensificació de la cohesió social, la cultura i els 

valors  ciutadans exercint la seua responsabilitat social, sense oblidar que han de ser 

també actors principals en el desenvolupament econòmic i tecnològic.   

5.  Millorant l’autonomia científica i acadèmica, així com l’ús de recursos materials i 

humans.   

6.  Incrementant la seua responsabilitat davant la societat amb la rendició de comptes dels 

resultats obtinguts.   

7.  Impulsant la valoració ciutadana de la universitat, com a institució que genera 

desenvolupament econòmic i progrés social.   

D’altra banda, després de la declaració de Nacions Unides “Transformant el nostre món: 

l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible” (25 de setembre de 2015), s’engega 

una estratègia global cap a l’assoliment dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible 

(ODS) definits en aquesta agenda (més informació en annex 7.1). Els ODS estan cridats 

a influir en les estratègies i accions de governs, empreses i organitzacions de tots els 

països.  

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 

ACADÈMIC3, “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 seua 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 a institució compromesa (…). L’educació i la recerca es 

reflecteixen explícitament en diversos dels 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, resulta 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.  

                                                      
3 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. 
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Segons la guia, les principals àrees de contribució de les universitats a l’assoliment dels 

ODS són:  

• Aprenentatge i ensenyament: Dotar l’alumnat del coneixement, les habilitats i la 

motivació suficient per a comprendre i abordar els ODS (de 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 la joventut.   

• Recerca: Dotar del coneixement necessari les proves científiques, les solucions, les 

tecnologies, les vies i les innovacions per a donar suport a la implementació dels ODS 

per part de la comunitat; dotar els països en desenvolupament de capacitat 

d’emprenedoria i utilització de la recerca; col·laborar amb empreses innovadores per 

a implementar solucions orientades a l’abast dels ODS; potenciar la diversitat en 

recerca; i formar l’alumnat en la recerca 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 seus diferents aspectes: ocupació, finances, serveis universitaris, instal·lacions, 

adquisicions, recursos humans i gestió acadèmica i d’estudiants  

• Lideratge social: enfortiment del compromís públic de la universitat i de la seua 

implicació en l’abordatge 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.   

 

Gràfic 1: Àrees principals de contribució de les universitats a l’assoliment dels ODS 

Font: Elaboració pròpia 
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2. LA RESPONSABILITAT SOCIAL EN LA UNIVERSITAT D’ALACANT 

La Universitat d’Alacant ha inclòs en la seua agenda la Responsabilitat Social des de 

l’any 2012, destacant les següents fites: 

2012 • Adscripció de la UA al Global Compact (Pacte Global o Mundial de 

Nacions Unides). Inicialment, l’adscripció es va formalitzar en qualitat 

d’universitat signatària i, posteriorment, com a universitat sòcia sent 

una de les primeres universitats espanyoles a fer-ho 

2012 • Creació d’una pàgina web universitària on es visibilitzaven les accions 

realitzades en relació a la Responsabilitat Social Universitària  

2013 • Publicació de la primera memòria d’activitats en matèria de 

sostenibilitat en el marc de Pacte Global 

2015 • Creació del Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat, 

i el Secretariat de Responsabilitat Social 

 

2017 
• Creació de la Càtedra de Responsabilitat Social de la Universitat 

d’Alacant, amb el suport de la Conselleria de Transparència, 

Responsabilitat social, Participació i Cooperació. 

 

• Desenvolupament del diagnòstic de l’Estat de la Responsabilitat Social 

de la UA. Aquest diagnòstic va permetre visualitzar els esforços i 

experiència acumulada en gestió de l’RS, i va portar a una reflexió 

profunda a prop del camí que les futures accions hauran de seguir i la 

necessitat d’incorporar nous temes en l’agenda de treball de la 

institució; identificant així espais per a l’acció i oportunitats per al 

desenvolupament de la societat que encara no han sigut abordats, 

parant esment en aquells col·lectius amb majors necessitats socials. 

 

“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 comporta 

l’establiment d’estratègies per a l’acció orientada a contribuir al desenvolupament 

sostenible de la comunitat, preservant els recursos naturals, el patrimoni artístic-

cultural, respectant la diversitat ètnic-cultural i promovent la reducció de les 

desigualtats socials per qualsevol causa” 

La UA ve aplicant la Responsabilitat Social Universitària en els següents àmbits: 

▪ 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 recolzar 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 i els 

professionals alineant les necessitats socials i econòmiques amb el pla 

formatiu de la Institució d’Educació Superior.  
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▪ 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 demostrar el compromís amb un 

desenvolupament transversal de la Responsabilitat Social en el si de la universitat, cal 

elaborar un Pla de Responsabilitat Social.  

Aquest Pla de Responsabilitat Social de la Universitat d’Alacant (2018-2020), pren com 

a punt de partida el Pla Estratègic UA 40, on es defineix la nostra universitat com una 

institució pública i socialment responsable. En les seues bases inclouen la missió, la 

visió i els valors de la UA4. 

MISSIÓ tal com la legislació (LLEI ORGÀNICA 6/2001 i modificacions posteriors) li 

confereix:  

“La formació integral dels seus estudiants. No solament en coneixements i disciplines, 

sinó també com a foment del sentit crític, social, responsable, saludable i sensible als 

principis de sostenibilitat, per a contribuir de manera efectiva al benestar de la societat 

on s’insereix. A això, cal afegir la garantia de la dignitat personal, el lliure 

desenvolupament de les persones sense cap tipus de discriminació i finalment, el dret a 

la igualtat efectiva entre dones i homes. 

La recerca com a principi bàsic ha d’incrementar la millora del coneixement. D’una 

banda, per la seua transferència a través de la docència. Per una altra, la contribució 

directa de la universitat a la societat a través del seu ineludible compromís amb el 

desenvolupament cultural, científic i tecnològic. D’aquesta manera, gràcies a la 

col·laboració amb altres agents socials, aquesta recerca pot concretar-se en innovació 

per al desenvolupament sostenible i la millora de la qualitat de vida.” 

VALORS, dissenyats amb la finalitat de fomentar una Universitat pública de qualitat: 

• Institució oberta, transparent, tolerant, participativa, accessible, moderna, 

col·laborativa, solidària i sostenible. 

• Pensament crític. 

• Solidària i sostenible. 

• Projecció global. 

• Referent d’identitat de la seua societat. 

• Espai de trobada. 

• Igualitària entre dones i homes. 

• Compromesa amb l’extensió i l’ús normal del valencià. 

VISIÓ de futur de la UA el 2019: 

1. És una institució prestigiosa i reconeguda nacionalment i internacionalment, 

identificada com un referent a Alacant i en el seu entorn. 

                                                      
4 Pla Estratègic UA 40 (2014-2019). 
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2. Una institució valenciana i multilingüe, capacitada per a contribuir en una 

societat lingüísticament diversa i justa. 

3. L’alumnat desenvolupa una actitud participativa i està motivat per a 

l’autoaprenentatge i la superació. Per tant, les i els egressats tenen una formació 

integral, estan preparats per a ocupar llocs adequats a les seues competències i 

capacitats per a afrontar les necessitats del desenvolupament empresarial, 

creixement econòmic i cultural de la societat. 

4. Es disposa d’una oferta de títols de qualitat (grau, màster i doctorat) alguns dels 

quals oferits per a poder fer-se en línia. Competitiva a tots els nivells i orientada 

a la formació integral i permanent (fonamentada en el coneixement obert i 

plataformes en línia massives i globals), que facilita la inserció laboral, la 

flexibilitat i la mobilitat. 

5. La recerca està alineada amb la política de recerca Europea 2020, és reconeguda 

a escala nacional i internacional, està ben estructurada, transfereix el 

coneixement i a més és un motor del desenvolupament sostenible del seu entorn 

econòmic i social. 

6. Les dinàmiques de la institució proporcionen un sistema motivador de 

desenvolupament humà i es disposa d’una plantilla compromesa, competent i 

eficaç, ben dimensionada, organitzada i plenament reconeguda. 

7. La Universitat està ben estructurada orgànicament, això permet una governança 

eficient en el compliment de la seua missió, basada en els objectius estratègics 

establits per la comunitat universitària, la utilització efectiva dels recursos i 

l’adequada gestió de qualitat dels serveis. 

8. La relació amb els agents socials és fluïda i la UA es projecta proactivament 

sobre el seu entorn social. La formació cultural i esportiva dels seus membres 

és un element bàsic en la projecció del seu entorn i la concreció de valors propis. 

9. Es disposa d’espais, infraestructures i serveis adequats, sostenibles i gestionats 

eficientment per a tota la comunitat universitària, especialment d’aquells que 

són necessaris per a la docència, la recerca i la transferència. 

10. Es produeix un gran nombre d’intercanvis entre estudiants, PAS i PDI amb 

universitats i centres de recerca de prestigi no solament en l’àmbit europeu, sinó 

a escala global. Hi ha una presència notable d’estudiants estrangers en tots els 

estudis. S’han establit i consolidat xarxes de col·laboració que són nacionals i 

internacionals en docència, recerca i cooperació, que permeten la creació i la 

promoció de projectes compartits en els diferents camps. 

11. És una institució socialment responsable que respecta els principis ètics i està 

compromesa amb el desenvolupament sostenible i la promoció dels valors 

ciutadans. 

12. Disposa del finançament suficient per a fer les seues funcions, per la captació 

de recursos públics especialment de la UE i privats que són gestionats de forma 

eficient, equitativa i transparent. 

13. La plena implantació dels serveis digitals li permet racionalitzar els 

procediments i optimitzar els recursos. La comunicació interna es fonamenta 
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en les tecnologies del moment i és un instrument vertebrador de la comunitat 

universitària. 

14. S’han fixat objectius de recerca i docència, amb incentius, que situen la UA 

entre les millors universitats espanyoles. 

15. És una universitat saludable que disposa d’un entorn de treball inclusiu. La 

igualtat d’oportunitats entre dones i homes és una realitat. 

16. Disposa d’un observatori d’ocupabilitat amb l’objectiu de veure quines són les 

demandes, cap a on s’encamina el mercat laboral i quins seran els reptes 

tecnològics de el futur, per a encaminar la docència i la recerca per aquesta via. 

17. El col·lectiu d’alumnat i professorat s’ha consolidat. Les i els egressats de la 

UA mantenen els seus llaços amb la institució i són els seus millors 

representants. 

S’espera del Pla de Responsabilitat Social de la Universitat d’Alacant (2018-2020) que 

constituïsca l’estratègia que emmarque les accions en marxa i els nous objectius alineats 

amb les necessitats i expectatives dels grups d’interès de la universitat, així com les 

directrius que en matèria de responsabilitat social es vénen plantejant, tant en la nostra 

pròpia universitat com a escala regional, nacional i internacional.  

L’objectiu no és únicament que el quefer universitari adquirisca un model de governança 

socialment responsable, sinó que la UA assumisca el seu rol transformador, de progrés i 

avanç social en aquest àmbit. La UA persegueix contribuir al progrés i enfortiment d’una 

societat més justa, igualitària, sostenible i tolerant a través de la transferència de 

coneixement a la comunitat i la provisió de professionals que lideren canvis socials que 

avancen cap al compliment dels drets humans. 
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3. I DIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ5 

Previ al desenvolupament d’aquest Pla, es va fer una classificació i anàlisi de les activitats 

de la UA en matèria de Responsabilitat Social. Per a això es va elaborar una matriu de 

classificació articulada entre les set matèries fonamentals de la Responsabilitat Social 

citades en la norma ISO 26000 (més informació en annex 7.2) i les quatre àrees principals 

de contribució de les Universitats a l’assoliment dels ODS. Cal destacar que aquestes 

últimes s’alineen amb els quatre eixos definits per a la Gestió de la Responsabilitat Social 

Universitària (Gestió de l’organització, Formació acadèmica i pedagògica, Recerca i 

difusió i Participació Social6). 

 

 

ÀREES 

PRINCIPALS DE 

CONTRIBUCIÓ 

DE LES 

UNIVERSITATS 

A 

L’ASSOLIMENT 

DELS ODS 

 

7 MATÈRIES FONAMENTALS DE L’RS 

Governança 
Drets 

Humans 

Pràctiques 

laborals 

Medi 

ambient 

Pràctiques 

justes 

d’operació 

Assumptes 

de 

consumidors 

Participació 

activa i 

desenvolupament 

de la comunitat 

Governança 

institucional i 

polítiques de gestió 

               

Aprenentatge i 

ensenyament 

               

Investigació 

                

Lideratge Social 

               

 

Aquest diagnòstic ha permès tenir una fotografia molt representativa de les principals 

accions que la UA desenvolupa en la matèria i posar-les en valor, ja que no en tots els 

casos s’havien relacionat amb el camp de la Responsabilitat Social. D’aquest diagnòstic 

es deriven 38 recomanacions, les quals s’incorporen en el present pla (més informació 

sobre les recomanacions en l’annex 7.3). 

 

  

                                                      

5 . Informe “Diagnòstic de Responsabilitat Social de la Universitat d’Alacant” (en pàgina web del 
Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat). 
6 . Els eixos es deriven de la tipologia d’impactes aplicada a la Gestió de la Responsabilitat Social 
Universitària: Impactes de funcionament organitzatiu, impactes educatius, impactes cognitius i 
epistemològics, impactes socials. 
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4. I PLA DE RESPONSABILITAT SOCIAL DE LA UNIVERSITAT 

D’ALACANT (2018-2020)  

4.1 EIXOS I OBJECTIUS 

El Pla de Responsabilitat Social de la UA (2018-2020) s’organitza entorn de 7 eixos 

d’intervenció, inclou 20 objectius, dels quals deriven les 72 accions que articulen el pla.  

 

EIXOS OBJECTIUS 

 

1. GOVERNANÇA 

SOCIALMENT 

RESPONSABLE EN LA 

UA 

1.1. Enfortir l’estructura de gestió de l’RSU 

1.2. Impulsar la transversalitat de la Responsabilitat Social en la 

governança universitària 

2. LA 

RESPONSABILITAT 

SOCIAL EN LA 

RECERCA I 

TRANSFERÈNCIA DEL 

CONEIXEMENT 

2.1. Generar impacte social i ambiental positiu a través de la 

recerca 

2.2. Enfortir la gestió de l’ètica en la recerca 

3. LA 

RESPONSABILITAT 

SOCIAL EN LA 

FORMACIÓ 

UNIVERSITÀRIA 

     

3.1. Formar professionals socialment responsables 

3.2.  Fomentar la formació en matèria de Responsabilitat Social 

3.3. Fomentar la transparència en els processos de formació  

3.4. Impulsar la formació universitària destinada a persones amb 

diversitat intel·lectual 

3.5. Establir mecanismes que garantisquen l’accés i la 

permanència universitària de col·lectius en situació de 

vulnerabilitat o risc social 

4. CONTRIBUCIÓ 

ECONÒMICA 

RESPONSABLE I 

SUPORT A L’ENTORN 

 

4.1. Fomentar la venda i la distribució de productes sobre la base 

de la seua qualitat i preu, al seu impacte ambiental i social i a la 

conducta de les empreses que els elaboren, a través dels canals de 

la UA 

4.2. Incloure criteris de Responsabilitat Social en els processos de 

contractació de la UA 

4.3. Definir un pla d’acció social de la UA 

4.4. Impulsar, entre la comunitat universitària, el Pla de 

Voluntariat Amb tu+UA  

5. GESTIÓ AMBIENTAL 

SOCIALMENT 
5.1. Reduir la generació de residus sòlids 
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EIXOS OBJECTIUS 

RESPONSABLE EN LA 

UA 

 

5.2. Contribuir amb el compromís en la lluita contra el canvi 

climàtic 

6. COOPERACIÓ 

UNIVERSITÀRIA AL 

DESENVOLUPAMENT 

6.1. Enfortir els nexes institucionals amb universitats i 

institucions acadèmiques o de recerca en països preferents per a 

la col·laboració en accions de cooperació per al desenvolupament 

6.2. Fomentar les convocatòries orientades a finançar projectes 

de recerca i formació sobre cooperació al desenvolupament i 

promoure la concurrència a aquestes del personal docent i 

investigador 

6.3. Incrementar la formació entre la comunitat universitària en 

l’àmbit de la cooperació al desenvolupament 

6.4. Sensibilitzar la comunitat universitària sobre el valor de la 

cooperació per al desenvolupament com a compromís 

institucional amb el desenvolupament humà global 

7. VISIBILITZACIÓ, 

SENSIBILITZACIÓ I 

TRANSPARÈNCIA 

7.1. Posicionar la UA com una Universitat capdavantera en gestió 

responsable 
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4.2 PROPOSTES D’ACCIÓ PER EIXOS D’INTERVENCIÓ 

EIX 1. GOVERNANÇA SOCIALMENT RESPONSABLE EN LA UA 

Objectiu 1.1. Impulsar la transversalitat de la Responsabilitat Social en la 

governança universitària 

 

1.1.1.Definir i publicar un codi ètic o codi de conducta universitari. 

1.1.2. Fer accions informatives i formatives que donen a conèixer el codi ètic o 

codi de conducta. 

 

1.1.3. Definir una estratègia d’actuació específica que permeta que la gestió de 

proveïdors garantisca el compliment dels Drets Humans d’acord amb les directrius 

de l’ONU sobre Empreses i Drets Humans o un altre estàndard internacional. 

 

Objectiu 1.2. Enfortir l’estructura de gestió de la Responsabilitat Social 

Universitària 

 

1.2.1. 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. 

 

1.2.2. Incloure en la memòria anual presentada per l’oficina del Defensor/a 

Universitari/ària informació relativa a la gestió dels casos relacionats amb la 

igualtat de gènere i col·lectius minoritaris com ara minories ètniques, col·lectiu 

LGTBI i persones amb diversitat funcional o intel·lectual. 

 

1.2.3. Impulsar la figura del Defensor/a Universitari/ària com a òrgan que preveu 

totes les necessitats implícites en un sistema de gestió integral de l’ètica. 

 

1.2.4. Dotar de personal tècnic especialitzat en el camp de la Responsabilitat 

Social en una àrea d’incidència directa en la gestió de tota la universitat. 

 

EIX 2. LA RESPONSABILITAT SOCIAL EN LA RECERCA I LA 

TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT  

 

Objectiu 2.1. Generar impacte social i ambiental positiu a través de la recerca 

 

2.1.1. Incentivar que la recerca pròpia siga d’alt impacte social i sostenible 

mediambientalment. 

 

Objectiu 2.2. Enfortir la gestió de l’ètica en la recerca vetlant, així, pel compliment 

de les bones pràctiques de recerca i experimentació 

 

2.2.1. Validació dels projectes de recerca pel Comitè Ètic de la Recerca de la UA. 

2.2.2. Promoure la divulgació científica enfront de la pseudociència. 
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2.2.3. Definir i publicar un codi de bones pràctiques científiques de la Universitat 

d’Alacant. 

 

2.2.4. Oferir formació al personal docent i investigador en matèria d’ètica i 

bioètica en la recerca. 

 

2.2.5. Consecució del segell d’excel·lència i qualitat de l’Estratègia de Recursos 

Humans per a la recerca (HRS4R). 

 

EIX 3. LA RESPONSABILITAT SOCIAL EN LA FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA 

 

Objectiu 3.1. Formar professionals socialment responsables 

 

3.1.1. Definir competències relacionades amb la Responsabilitat Social per als 

estudis de grau. 

 

3.1.2.Elaborar un repositori d’assignatures de grau que incloguen l’RS en les seues 

competències o continguts. 

 

3.1.3. Valorar la inclusió de l’RS com a competència o continguts en les noves 

propostes d’estudis de grau. 

 

Objectiu 3.2. Fomentar la formació en matèria de Responsabilitat Social 

 

3.2.1. Oferir formació extracurricular que incloga el contingut de l’RS. 

 

3.2.2. Impulsar propostes que promoguen l’RS en els cursos d’estiu de la UA. 

 

3.2.3. Impulsar propostes de curs que promoguen l’RS en les seus universitàries. 

 

3.2.4. Promoure una oferta de pràctiques en departaments de sostenibilitat 

d’empreses.  

 

3.2.5. Oferir formació al personal administració i serveis sobre els principis bàsics 

de la gestió de la Responsabilitat Social i les implicacions que té en el seu treball. 

 

3.2.6. Oferir formació al personal docent i investigador de la UA sobre la inclusió 

de la Responsabilitat Social en la docència i la recerca. 

 

Objectiu 3.3. Fomentar la transparència en els processos de formació 

 

3.3.1. Administrar enquestes de docència (sobre el professorat i emplenades per 

l’alumnat), de satisfacció del curs (emplenades pel professorat) i de satisfacció del 

títol (emplenades per l’alumnat en expedir títol) segons els estàndards establits. 

 

3.3.2. Oferir la informació estadística agregada dels resultats dels processos 

d’avaluació docent amb perspectiva de gènere. 
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Objectiu 3.4. Impulsar la formació universitària destinada a persones amb diversitat 

intel·lectual 

 

3.4.1. Incloure en l’oferta d’estudis cursos específics destinats a persones amb 

diversitat intel·lectual. 

 

3.4.2. Incloure en l’aula de teatre de la UA un programa per a la participació de 

persones amb diversitat intel·lectual. 

 

3.4.3. Incloure en l’oferta d’activitat física i esportiva de la UA activitats 

esportives amb suport per a persones amb diversitat intel·lectual. 

 

Objectiu 3.5. Establir mecanismes que garantisquen l’accés i la permanència 

universitària de col·lectius en situació de vulnerabilitat o risc social 

 

3.5.1. Establir en els criteris d’accés a la universitat accions positives per a 

col·lectius vulnerables, i en situació o risc d’exclusió social. 

 

 

EIX 4. CONTRIBUCIÓ ECONÒMICA I RESPONSABLE I SUPORT A 

L’ENTORN 

Objectiu 4.1. Fomentar la venda i distribució de productes sobre la base de la seua 

qualitat i preu, el seu impacte ambiental i social i la conducta de les empreses que 

els elaboren a través dels canals de la UA 

 

4.1.1. Incloure en els plecs administratius destinats a la contractació pública, i 

quan l’objecte de contractació resulte pertinent, criteris que promoguen la 

incorporació, com a proveïdors de la UA, d’empreses de l’entorn local que 

apliquen criteris de Responsabilitat Social en la seua gestió diària. 

 

4.1.2. Assegurar que els productes de protocol incloguen algun criteri de 

Responsabilitat Social. 

 

4.1.3. Incloure entre l’oferta de productes de la botiga UA productes que 

incloguen criteris de Responsabilitat Social. 

 

4.1.4. Inscriure a la UA dins del programa europeu Ciutat pel Comerç Just. 

 

4.1.5. Incloure, en els plecs administratius destinats a la contractació del servei de 

restauració i màquines expenedores, criteris que promoguen el consum d’aliments 

orgànics i/o de comerç just. 

 

4.1.6. Revisar que els productes de la Central de compres complisquen els criteris 

de productes socialment responsables. 

 

4.1.7 Sol·licitar als càtering contractats l’aplicació de criteris de Responsabilitat 

Social en la seua oferta d’aliments i begudes. 
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Objectiu 4.2. Incloure criteris de Responsabilitat Social en els processos de 

contractació de la UA 

 

4.2.1 Definir clàusules de Responsabilitat Social per als processos de contractació. 

4.2.2 Incloure clàusules de Responsabilitat Social en els processos de contractació 

pública de la UA. 

Objectiu 4.3. Definir un pla d’acció social de la UA 

 

4.3.1. Definir, segons prioritats de la política en matèria d’RS, els àmbits en els 

quals la UA durà a terme el seu compromís social. 

4.3.2. Presentar periòdicament un informe d’acció social. 

Objectiu 4.4. Impulsar, entre la comunitat universitària, el Pla de Voluntariat de la 

UA 

4.4.1. Informar i difondre entre la comunitat universitària el Pla de Voluntariat 

Amb tu+UA. 

4.4.2. Incorporar programes de voluntariat en el Pla Voluntariat Amb tu+UA. 

 

EIX 5. GESTIÓ AMBIENTAL I SOCIALMENT RESPONSABLE EN LA UA  

 

Objectiu 5.1. Reduir la generació de residus sòlids 

 

5.1.1. Publicar un informe anual amb indicadors de resultats de la gestió de 

residus. 

5.1.2. Identificar els residus a reduir o evitar amb campanyes de sensibilització en 

la UA o altres mesures afins. 

5.1.3. Desenvolupar una estratègia de “Plàstic Zero en la UA”. 

Objectiu 5.2. Contribuir amb el compromís en la lluita contra el canvi climàtic 

 

5.2.1. Identificar les fonts d’emissió de gasos efecte hivernacle de la UA. 

5.2.2. Mesurar les emissions de gasos d’efecte hivernacle de la UA per font i 

edifici. 

5.2.3. Definir una estratègia de reducció/compensació d’emissions de gasos 

d’efecte hivernacle (GEI) i lluita contra el canvi climàtic, que incloga, entre altres, 

propostes de mecanismes d’estalvi energètic per a edificis, d’acord amb el 

Protocol d’emissions de GEI o estàndards basats en aquest protocol. 
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5.2.4. Registrar la petjada de carboni en el registre nacional. 

5.2.5. Desenvolupar una APP de Mobilitat sostenible en la UA. 

Objectiu 5.3. Posar en valor el campus de la UA com a entorn de biodiversitat 

 

5.3.1. Desenvolupar accions internes de difusió sobre la riquesa de la biodiversitat 

del campus. 

5.3.2. Desenvolupar accions externes de difusió sobre la riquesa de la biodiversitat 

del campus en mitjans de comunicació. 

 

EIX 6. COOPERACIÓ UNIVERSITÀRIA PER AL DESENVOLUPAMENT  

Objectiu 6.1. Enfortir els nexes institucionals amb universitats i institucions 

acadèmiques o de recerca en països preferents per a la col·laboració en accions de 

cooperació per al desenvolupament 

6.1.1. Impulsar convenis de col·laboració amb universitats estrangeres que 

contribuïsquen a un enfortiment institucional mutu en la governança socialment 

responsable. 

6.1.2. Impulsar convenis de col·laboració amb universitats o centres de recerca 

estrangeres dirigides a incrementar la formació del personal docent i investigador 

i estudiants. 

Objectiu 6.2. Fomentar les convocatòries orientades a finançar projectes de recerca 

i formació sobre cooperació al desenvolupament i promoure la concurrència a 

aquestes del personal docent i investigador 

6.2.1. Donar continuïtat i revisar periòdicament les bases de les convocatòries 

pròpies de cooperació per al desenvolupament per a alinear-les amb les 

recomanacions sobre qualitat de la cooperació al desenvolupament dels 

organismes internacionals i nacionals especialitzats i competents. 

6.2.2. Informar la comunitat universitària de la política autonòmica i nacional de 

cooperació per al desenvolupament a través dels seus òrgans competents. 

Objectiu 6.3. Incrementar la formació entre la comunitat universitària en l’àmbit 

de la cooperació al desenvolupament 

6.3.1. Promoure que la formació en grau i postgrau incloga continguts transversals 

i específics relacionats amb la cooperació per al desenvolupament. 

6.3.2. Incrementar la formació del personal docent i investigador de la UA per a 

la planificació, implementació i avaluació de projectes de cooperació al 

desenvolupament. 
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6.3.3. Oferir formació al personal docent i investigador i al personal 

d’administració i serveis de la UA per a la inclusió i l’avaluació de la perspectiva 

de gènere en els projectes de cooperació al desenvolupament. 

6.3.4. Promoure el programa de Voluntariat Internacional. 

Objectiu 6.4. Sensibilitzar la comunitat universitària sobre el valor de la cooperació 

per al desenvolupament com a compromís institucional amb el desenvolupament 

humà global 

6.4.1. Incrementar la visibilitat de les activitats de cooperació al desenvolupament 

realitzades en la UA i millorar els canals de difusió d’aquestes. 

6.4.2. Planificar accions de sensibilització a través de la cultura, l’art i la recerca 

científica entorn de temàtiques vinculades a la cooperació per al 

desenvolupament. 

 

EIX 7. VISIBILITZACIÓ, SENSIBILITZACIÓ I TRANSFERÈNCIA 

Objectiu 7.1. Posicionar la UA com una universitat capdavantera en gestió 

responsable 

 

7.1.1. Publicar anualment una memòria de sostenibilitat que arreplegue els 

avanços i els reptes de la Universitat en matèria d’RS. 

7.1.2. Fer reunions periòdiques amb els grups d’interès, interns i externs, de la 

universitat per a informar-los sobre els avanços en matèria de sostenibilitat 

(segons els seus interessos) i obtenir-ne la retroalimentació sobre aquest tema. 

7.1.3. Publicar en el web els avanços i reptes en matèria de sostenibilitat, així com 

les iniciatives dutes a terme en matèria de Responsabilitat Social. 

7.1.4. Mantenir presència en mitjans de comunicació amb temes que vinculen la 

UA a l’RS. 

7.1.5. Definició de directrius sobre comunicació responsable, per a la construcció 

d’una reputació de marca i organització responsable. 
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4.3 DESCRIPCIÓ DE LES ACCIONS 

A continuació, es detalla cadascuna de les accions proposades en el Pla, els responsables 

d’executar-les i supervisar-les, els indicadors d’èxit amb els quals es mesuraran i la 

relació de cadascuna d’elles amb l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament 

Sostenible. Es detalla agrupat en eixos i ordenat per objectius. 

 

EIX 1. GOVERNANÇA SOCIALMENT RESPONSABLE EN LA UA 

Objectiu 1.1. Impulsar la transversalitat de la Responsabilitat Social  

en la governança universitària 

 

Acció 1.1.1. Definir i publicar un codi ètic o codi de conducta universitari 

Descripció Un dels primers passos cap a la gestió responsable de una organització 

és la definició d’un codi ètic que fixe les normes i els comportaments 

de les persones directament relacionades amb l’organització; en el cas 

de la UA personal empleat de tots els nivells jeràrquics i estudiants. 

Aquest codi a més haurà de ser avalat per un alt òrgan de gestió i 

comunicat degudament 

Indicador Codi ètic aprovat en Consell de Govern i publicat en la web 

Òrgan 

responsable 

Secretaria General 

Òrgan 

executor 

Secretaria General 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 1.1. Impulsar la transversalitat de la Responsabilitat Social  

en la governança universitària 

 

Acció 1.1.2. Fer accions informatives i formatives que donen a conèixer el 

codi ètic o codi de conducta 

Descripció Fonamental per al compliment del codi d’ètica és que tot el personal el 

conega i assumisca com a propi. Per això és important donar-lo a 

conèixer en tots els nivells de l’organització, sensibilitzar sobre la 

importància de complir-lo i conseqüències en cas contrari. 

Indicador El 100% del PAS i PDI ha sigut informat sobre l’existència del codi a 

través de cursos de formació i informació divulgativa 

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa 

Gerència 

Òrgan 

executor 

Institut de Ciències de l’Educació (ICE) 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 1.1. Impulsar la transversalitat de la Responsabilitat Social  

en la governança universitària 

 

Acció 1.1.3. Definir una estratègia d’actuació específica que permeta que la 

gestió de proveïdors garantisca el compliment dels Drets Humans 

d’acord amb les directrius de l’ONU sobre Empreses i Drets Humans o 

un altre estàndard internacional 

Descripció Les i els proveïdors són un dels principals públics de l’organització, pel 

gran impacte que tenen sobre totes les accions relacionades amb 

l’operació diària. Garantir que la cadena de valor responsable és, per 

tant, objectiu compartit entre client i proveïdor/a. Recentment s’ha 

aprovat el pla d’empresa i Drets humans, el qual ha de complir tota 

organització i la seua cadena de valor 

Indicador Estratègia definida i comunicada als principals proveïdors de la UA 

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat de Campus i Tecnologia 

Gerència 

Òrgan 

executor 

Vicegerència d’Assumptes Econòmics 

Servei de contractació 

Servei Jurídic 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 1.1. Enfortir l’estructura de gestió de la Responsabilitat Social 

Universitària 

 

Acció 1.2.1. 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 

Descripció Les organitzacions capdavanteres en sostenibilitat compten amb 

aquesta figura que facilita la coordinació interna de la planificació i 

execució de l’estratègia d’RS i la seua integració amb tots els 

departaments o unitats. Aquesta comissió està a més cridada a demanar 

comptes de l’execució i avanços i ha de tenir representació de l’alta 

direcció. 

Indicador Comissió formada, amb definició de representants i funcions 

específiques, agenda i cronograma de reunions i informes anuals de 

rendició de comptes. 

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat 

Òrgan 

executor 

Secretariat de Responsabilitat Social 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 1.2. Enfortir l’estructura de gestió de la Responsabilitat Social 

Universitària 

 

Acció 1.2.2. Impulsar la figura del Defensor/a Universitari/ària com a òrgan 

que preveu totes les necessitats implícites en un sistema de gestió 

integral de l’ètica 

Descripció La figura del defensor/a universitari/ària ha de ser una figura coneguda 

per tota l’organització. Tot el personal relacionat amb la UA (alumnes, 

PDI i PAS) ha de conèixer qui és la persona responsable i on se la pot 

situar, així com tenir total garantia de confidencialitat en els casos a 

tractar. Per a això cal reforçar la comunicació interna  

Indicador La informació relativa a l’oficina del Defensor/a Universitari/ària 

s’inclou en un dels principals apartats de la pàgina web de la UA i es 

defineix i executa una campanya de comunicació interna per a donar a 

conèixer la figura i les seues principals funcions. 

Òrgan 

responsable 

Oficina de la Defensora o Defensor Universitari 

Òrgan 

executor 

Defensora o Defensor Universitari 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 1.2. Enfortir l’estructura de gestió de la Responsabilitat Social 

Universitària 

 

Acció 1.2.3. Incloure en la memòria anual presentada per l’oficina del 

Defensor/a Universitari/ària informació relativa a la gestió dels casos 

relacionats amb la igualtat de gènere i col·lectius minoritaris com ara 

minories ètniques, col·lectiu LGTBI, persones amb diversitat funcional 

i/o intel·lectual 

Descripció Cal fer un seguiment detallat de tots els casos de denúncia, tipus 

d’incidència, la seua forma de resolució, temps de durada del procés i 

resultats. Això permet donar traçabilitat al procés i fer una gestió 

integral que permeta conèixer al llarg del temps les incidències més 

comunes, evolució dels problemes, etc. Especial atenció s’ha de prestar 

als col·lectius minoritaris per ser mes vulnerables 

Indicador Memòria anual presentada amb aquesta informació (aplicable a partir 

de l’exercici 2018) 

Òrgan 

responsable 

Oficina de la Defensora o Defensor Universitari 

Òrgan 

executor 

Defensora o Defensor Universitari 

ODS al qual 

contribueix         
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Objectiu 1.2. Enfortir l’estructura de gestió de la Responsabilitat Social 

Universitària 

 

Acció 1.2.4. Dotar de personal tècnic especialitzat en el camp de la 

Responsabilitat Social com una àrea d’incidència directa en la gestió de 

tota la universitat 

Descripció És necessari crear una Direcció o Oficina de Responsabilitat Social que 

impulse, lidere, alinee i prenga les decisions pertinents en l’àmbit de 

l’RSU, seguint les directrius estratègiques del pla i en coordinació amb 

el Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat 

Indicador Creació de l’oficina amb espai físic i dotació de personal 

Òrgan 

responsable 

Gerència 

Òrgan 

executor 

Vicegerència de Recursos Humans i Organització 

ODS al qual 

contribueix  
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EIX 2. LA RESPONSABILITAT SOCIAL EN LA RECERCA I 

TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT DE LA UA 

 

Objectiu 2.1. Generar impacte social i ambiental positiu a través de la recerca 

 

Acció 2.1.1. Incentivar que la recerca pròpia siga d’alt impacte social i 

sostenible mediambientalment  

 

Descripció 

La majoria de les solucions innovadores amb problemes socials o 

ambientals tenen el seu origen en processos de recerca que posen al 

servei de la societat el coneixement multidisciplinari de diferents 

professionals. El vincle entre la universitat i la societat és fonamental 

per a potenciar aquesta aportació 

Indicador Incloure en la convocatòria de recerca pròpia de la UA d’ajudes per a 

la realització de projectes de recerca emergents un apartat en el qual la 

o el proponent especifique l’impacte social i/o la sostenibilitat 

mediambiental  

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat d’Investigació i Transferència de Coneixement 

Òrgan 

executor 

Secretariat d’Investigació 

Secretariat de Transferència de Coneixement 

ODS al qual 

contribueix  

 
 

 

  



27 
 

Objectiu 2.2. Enfortir la gestió de l’ètica en la recerca vetlant, així, pel compliment 

de les bones pràctiques de recerca i experimentació 

 

Acció 2.2.1. Validació dels projectes de recerca pel Comitè Ètic de la 

Recerca de la UA  

 

Descripció 

Actualment, el Comitè d’Ètica de la Investigació de la UA dóna 

resposta de forma àgil i efectiva als requeriments normatius continguts 

en diferents convocatòries de finançament de la recerca que exigeixen 

que els projectes que impliquen recerca amb éssers humans, utilització 

de dades personals, mostres biològiques d’origen humà, 

experimentació amb animals, agents biològics o empren organismes 

modificats genèticament, compten amb l’autorització expressa emesa 

pel Comitè d’Ètica del Centre en què s’haja de fer la recerca 

Indicador Incloure en la convocatòria de recerca pròpia de la UA d’ajudes per a 

la realització de projectes de recerca emergents un apartat en el qual la 

o el proponent indique el requeriment de valoració bioètica de la 

proposta per part del Comitè d’Ètica de la Investigació de la UA 

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat d’Investigació i Transferència de Coneixement 

Òrgan 

executor 

Secretariat d’Investigació 

Comitè d’Ètica de la Investigació 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 2.2. Enfortir la gestió de l’ètica en la recerca vetlant, així, pel compliment 

de les bones pràctiques de recerca i experimentació 

 

Acció 2.2.2. Promoure la divulgació científica enfront de la pseudociència 

 

Descripció 

El Comitè d’Ètica de la Investigació de la UA, més enllà de la seua 

obligació funcional (certificar que la recerca científica desenvolupada 

atén la protecció dels drets fonamentals de les persones, el benestar dels 

animals i el medi ambient, així com respecta els principis i 

compromisos bioètics assumits per la comunitat científica i els Estatuts 

de la UA), difon i promou debats en la comunitat universitària sobre 

qüestiones bioètiques d’interès general. La seua finalitat és aconseguir 

que la comunitat científica es consciencie de la necessitat que tots els 

projectes que puguen afectar de manera directa els drets fonamentals 

de les persones i els interessos vinculats a la defensa i la protecció del 

medi ambient, així com al benestar dels animals, tinguen un informe de 

la Comissió. D’aquesta manera, el Comitè d’Ètica de la Investigació 

promou el compliment de les bones pràctiques de recerca i 

experimentació  

Indicador Crear dues sessions de treball per curs acadèmic que, a través de la 

transferència del coneixement i presentació de bones pràctiques de 

recerca i experimentació, promoga el debat en la comunitat 

universitària sobre qüestiones bioètiques d’interès general 

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat d’Investigació i Transferència de Coneixement 

Òrgan 

executor 

Secretariat d’Investigació 

Comitè d’Ètica de la Investigació 

EDUA 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 2.2. Enfortir la gestió de l’ètica en la recerca vetlant, així, pel compliment 

de les bones pràctiques de recerca i experimentació 

 

Acció 2.2.3. Definir i publicar un codi de bones pràctiques científiques de la 

Universitat d’Alacant 

 

Descripció 

L’àmplia i diversa activitat de recerca realitzada en la UA es 

desenvolupa en un entorn social en el qual les consideracions ètiques 

adquireixen una importància creixent. En aquest context, el codi de 

bones pràctiques científiques es presenta com un instrument per a 

promoure i garantir la integritat i la qualitat de la recerca científica  

Indicador Disseny, publicació i difusió del codi de bones pràctiques científiques 

de la UA  

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat d’Investigació i Transferència de Coneixement 

Òrgan 

executor 

Secretariat d’Investigació 

Comitè d’Ètica de la Investigació 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 2.2. Enfortir la gestió de l’ètica en la recerca vetlant, així, pel compliment 

de les bones pràctiques de recerca i experimentació 

 

Acció 2.2.4. Oferir formació al personal docent i investigador en matèria 

d’ètica i bioètica en la recerca  

 

Descripció 

L’àmplia i diversa activitat de recerca realitzada en la UA es 

desenvolupa en un entorn social en el qual les consideracions ètiques, i 

especialment les bioètiques, adquireixen una importància creixent. 

Aquest nou context ha esdevingut en l’aprovació d’una legislació 

específica que regula el treball dels grups de recerca amb implicacions 

tant en la política de recerca de la nostra universitat com en la gestió i 

treball dels mateixos grups de recerca 

Indicador Dissenyar i oferir cursos que, per àrees de coneixement, desenvolupen 

els assumptes vinculats amb l’ètica en la recerca i experimentació 

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat d’Investigació i Transferència de Coneixement 

Òrgan 

executor 

Secretariat d’Investigació 

Comitè d’Ètica de la Investigació 

Institut de Ciències de l’Educació 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 2.2. Enfortir la gestió de l’ètica en la recerca vetlant, així, pel compliment 

de les bones pràctiques de recerca i experimentació 

 

Acció 2.2.5. Consecució del segell d’excel·lència i qualitat de l’Estratègia de 

Recursos Humans per a la recerca (HRS4R) 

 

Descripció 

L’Estratègia de Recursos Humans per a la recerca (HRS4R) és un 

mecanisme de suport engegat per la Comissió Europea per a la 

implementació de la Carta Europea de l’Investigador (principis que 

especifiquen les responsabilitats i els drets de les i els investigadors i 

de les entitats que ocupen i/o financen el personal científic) i el Codi de 

conducta per a la contractació d’investigadors (principis que han de 

seguir els ocupadors i/o finançadors a l’hora de contractar personal 

investigador per a aconseguir la transferència i la igualtat) en les 

institucions europees que duen a terme funcions de recerca. En línia 

amb els procediments estàndard, la UA ha dissenyat una estratègia per 

a l’obtenció del distintiu d’excel·lència i qualitat per a la recerca 

HRS4R i que es va iniciar amb l’adhesió a la Carta i el Codi i notificació 

de compromís 

Indicador Adquisició del logo d’excel·lència de l’Estratègia de Recursos Humans 

per a la recerca (HRS4R) i difusió al personal docent i investigador de 

la UA 

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat d’Investigació i Transferència de Coneixement 

Òrgan 

executor 

Secretariat d’Investigació 

Comitè Tècnic i Direcció Tècnica de l’HRS4R-UA 

ODS al qual 

contribueix  
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EIX 3. LA RESPONSABILITAT SOCIAL EN L’ACTIVITAT DE FORMACIÓ 

DE LA UA 

 

Objectiu 3.1. Formar professionals socialment responsables 

 

Acció 3.1.1. Definir competències relacionades amb la Responsabilitat 

Social per als estudis de grau  

 

Descripció 

Les universitats tenen una responsabilitat específica en la formació de 

garantir que tots els alumnes adquirisquen els coneixements teòrics i 

pràctics necessaris per a promoure el desenvolupament sostenible, 

entre altres coses mitjançant l’educació per al desenvolupament 

sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la 

igualtat entre els gèneres, la promoció d’una cultura de pau i no-

violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i 

de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible, entre 

altres mitjans.  

El primer pas per a aconseguir-ho és incloure aquesta intenció en la 

descripció de competències de tots els graus que s’imparteixen en la 

UA per la transversalitat de la sostenibilitat 

Indicador Creació d’un catàleg de competències per títol associades amb 

Responsabilitat Social i informació reflectida en el web 

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat d’Estudis i Formació 

Òrgan 

executor 

Secretariat d’Estudis de Grau 

Càtedra de Responsabilitat Social 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 3.1. Formar professionals socialment responsables 

 

Acció 3.1.2. Elaborar un repositori d’assignatures de grau que incloguen 

l’RS en les seues competències i/o continguts  

 

Descripció 

Les universitats tenen una responsabilitat específica en l’educació per 

al desenvolupament sostenible. Atès que els coneixements en 

sostenibilitat són aplicables a qualsevol disciplina, es considera que un 

professional del segle XXI hauria de finalitzar el seu període 

universitari amb aquests coneixements bàsics, independentment de la 

carrera que estudie 

Indicador Disseny i publicació en la web d’un repositori d’assignatures de grau 

que incloguen l’RS en les seues competències i/o continguts 

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat d’Estudis i Formació 

Òrgan 

executor 

Secretariat d’Estudis de Grau 

Càtedra de Responsabilitat Social 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 3.1. Formar professionals socialment responsables 

 

Acció 3.1.3. Valorar la inclusió de l’RS com a competència i/o continguts en 

les noves propostes d’estudis de grau  

 

Descripció 

Les universitats tenen una responsabilitat específica en l’educació per 

al desenvolupament sostenible. Atès que els coneixements en 

sostenibilitat són aplicables a qualsevol disciplina, es considera que les 

i els professionals del segle XXI haurien de finalitzar el seu període 

universitari amb aquests coneixements bàsics, independentment dels 

estudis universitaris que cursen 

Indicador Informe d’anàlisi presentada davant el Vicerectorat d’Estudis i 

Formació i el Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat, 

amb recomanacions 

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat d’Estudis i Formació 

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat 

Òrgan 

executor 

Secretariat d’Estudis de Grau 

Secretariat de Responsabilitat Social 

Càtedra de Responsabilitat Social 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 3.2. Fomentar la formació en matèria de Responsabilitat Social 

 

Acció 3.2.1. Oferir formació extracurricular que incloga el contingut de l’RS  

 

Descripció 

Facilitar l’accés al coneixement sobre una gestió responsable és un dels 

principals compromisos de la UA en aquest camp. Per a facilitar que 

professionals de diferents branques accedisquen a aquests cursos es 

proposa que siguen una opció extracurricular de fàcil accés 

Indicador Celebrar, almenys, una jornada universitària a l’any sobre 

Responsabilitat Social, oberta a la comunitat universitària i d’accés a 

crèdits de lliure elecció 

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat d’Estudis i Formació 

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat 

Òrgan 

executor 

Secretariat d’Estudis de Postgrau i de Formació Especialitzada i 

Permanent 

Secretariat de Responsabilitat Social 

Departaments 

Instituts de Recerca 

Càtedra de Responsabilitat Social 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 3.2. Fomentar la formació en matèria de Responsabilitat Social 

 

Acció 3.2.2. Impulsar propostes que promoguen l’RS en els cursos d’estiu de 

la UA 

 

Descripció 

Facilitar l’accés al coneixement sobre una gestió responsable és un dels 

principals compromisos de la UA en aquest camp. Per a facilitar que 

professionals de diferents branques accedisquen a aquests cursos es 

proposa que siguen una opció extracurricular de fàcil accés 

Indicador Oferir, almenys, un curs d’estiu sobre Gestió de la Responsabilitat 

Social 

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat d’Estudis i Formació 

Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües 

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat 

Òrgan 

executor 

Secretariat d’Estudis de Postgrau i de Formació Especialitzada i 

Permanent 

Secretariat de Responsabilitat Social 

Departaments 

Instituts de Recerca 

Càtedra de Responsabilitat Social 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 3.2. Fomentar la formació en matèria de Responsabilitat Social 

 

Acció 3.2.3. Impulsar propostes de curs que promoguen l’RS en les seus 

universitàries 

 

Descripció 

Facilitar l’accés al coneixement sobre una gestió responsable és un dels 

principals compromisos de la UA en aquest camp. Per a facilitar que 

professionals de diferents branques accedisquen a aquests cursos es 

proposa que siguen una opció extracurricular de fàcil accés 

Indicador Organitzar, almenys, una xarrada, curs o jornada sobre Gestió de la 

Responsabilitat Social en cadascuna de les seus de la UA 

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat d’Estudis i Formació 

Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües 

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat 

Òrgan 

executor 

Secretariat d’Estudis de Postgrau i de Formació Especialitzada i 

Permanent 

Secretariat de Seus 

Secretariat de Responsabilitat Social 

Departaments 

Instituts de Recerca 

Càtedra de Responsabilitat Social 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 3.2. Fomentar la formació en matèria de Responsabilitat Social 

 

Acció 3.2.4. Promoure una oferta de pràctiques en departaments de 

sostenibilitat d’empreses  

 

Descripció 

A través d’una oferta de pràctiques en els departaments de 

Responsabilitat Social de les empreses s’aconsegueix visibilitzar el 

camp de la Responsabilitat Social com una oportunitat laboral de 

diferents disciplines, sensibilitzar l’alumnat, i la societat en general, 

sobre la necessitat de professionalitzar l’àrea de Responsabilitat Social 

i es demostra el compromís de la UA amb l’RS 

Indicador Oferta de pràctiques publicada en la UA, amb almenys 5 empreses 

participants el primer any 

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat d’Estudiants i Ocupació 

Òrgan 

executor 

Servei d’Alumnat 

Unitat de Pràctiques 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 3.2. Fomentar la formació en matèria de Responsabilitat Social 

 

Acció 3.2.5. Oferir formació al personal administració i serveis sobre els 

principis bàsics de la gestió de la Responsabilitat Social i les 

implicacions que té en el seu treball 

 

Descripció 

Una gestió responsable passa per l’aplicació diària d’aquests principis 

per part de les i els treballadors d’una organització. Per a això, és 

necessari que es formen i se sensibilitzen, amb l’objectiu que se senten 

identificats amb la forma d’aplicar la Responsabilitat Social en el seu 

treball diari 

Indicador El 50% del personal administració i serveis rep formació sobre 

Responsabilitat Social Universitària 

Òrgan 

responsable 

Gerència 

Òrgan 

executor 

Unitat de Formació i Internacionalització del PAS 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 3.2. Fomentar la formació en matèria de Responsabilitat Social 

 

Acció 3.2.6. Oferir formació al personal docent i investigador de la UA sobre 

la inclusió de la Responsabilitat Social en la docència i la recerca 

 

Descripció 

Una gestió responsable passa per l’aplicació diària d’aquests principis 

per part de les treballadores i els treballadors d’una organització. Per a 

això, és necessària la seua formació i sensibilització, perquè se senten 

identificats amb la forma d’aplicar la Responsabilitat Social en el seu 

treball diari 

Indicador Incloure en el programa de formació docent un curs sobre 

Responsabilitat Social Universitària 

Òrgan 

Responsable 

Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa 

Òrgan 

Executor 

Institut de Ciències de l’Educació (ICE) 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 3.3. Fomentar la transparència en els processos de formació 

 

Acció 3.3.1. Administrar enquestes de docència (sobre el professorat i que 

ompli l’alumnat), de satisfacció del curs (que ompli el professorat) i de 

satisfacció del títol (que ompli l’alumnat quan s’expedeix el títol) 

segons els estàndards establits 

 

Descripció 

L’administració d’instruments de recollida de dades sobre la docència 

rebuda per l’alumnat, així com el seu grau de satisfacció amb els estudis 

cursats i el grau de satisfacció del professorat amb el curs en el qual ha 

impartit docència proporcionen informació rellevant amb la qual es 

busca la millora en la qualitat de la formació universitària. La 

publicació dels resultats suposa, a més, un exercici de transparència en 

l’activitat universitària, en aquest cas, lligat a la missió formativa, un 

dels pilars nuclears de la gestió universitària 

Indicador Realització, per curs acadèmic, de les enquestes de docència (sobre el 

professorat i que ompli l’alumnat), de satisfacció del curs (que ompli el 

professorat) i de satisfacció del títol (que ompli l’alumnat quan 

sol·licita el títol) segons els estàndards establits 

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa  

Òrgan 

executor 

Secretariat de Qualitat 

Unitat Tècnica de Qualitat 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 3.3. Fomentar la transparència en els processos de formació 

 

Acció 3.3.2. Oferir la informació estadística agregada dels resultats dels 

processos d’avaluació docent amb perspectiva de gènere 

 Descripció L’administració d’instruments de recollida de dades sobre la docència 

rebuda per l’alumnat, així com el seu grau de satisfacció amb els estudis 

cursats i el grau de satisfacció del professorat amb el curs en el qual 

impartit docència, proporcionen informació rellevant amb la qual es 

busca la millora en la qualitat de la formació universitària. La 

publicació dels resultats suposa, a més, un exercici de transparència en 

l’activitat universitària, en aquest cas, lligat a la missió formativa, un 

dels pilars nuclears de la gestió universitària 

Indicador Publicació anual d’un informe que reculla els resultats obtinguts en els 

processos d’avaluació. Aquests informes es presentaren desagregant els 

resultats per sexe amb la finalitat d’identificar, si escau, possibles 

biaixos de gènere 

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa  

Òrgan 

executor 

Secretariat de Qualitat 

Unitat Tècnica de Qualitat 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 3.4. Impulsar la formació universitària destinada a persones amb diversitat 

intel·lectual i funcional 

 

Acció 3.4.1. Incloure en l’oferta d’estudis cursos específics destinats a 

persones amb diversitat intel·lectual 

 

Descripció 

Una de les principals barreres que la població amb diversitat 

intel·lectual troba per a accedir al mercat laboral és la seua formació. 

Addicionalment, aquest col·lectiu no compta amb programes 

universitaris que li permeten accedir a programes de formació en 

entorns inclusius. La universitat, a través de la seua oferta formativa 

pot pal·liar les mancances identificades  

Indicador Disseny i oferta, com a mínim, de dos curses destinats a persones amb 

diversitat intel·lectual  

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat d’Estudis i Formació 

Òrgan 

executor 

Secretariat d’Estudis de Postgrau i de Formació Especialitzada i 

Permanent 

Secretariat de Responsabilitat Social 

Departaments 

Instituts d’Investigació 

Càtedra Aguas de Alicante d’Inclusió Social 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 3.4. Impulsar la formació universitària destinada a persones amb diversitat 

intel·lectual i funcional 

 

Acció 3.4.2. Incloure en l’aula de teatre de la UA un programa per a la 

participació de persones amb diversitat intel·lectual i funcional 

 

Descripció 

Una de les principals barreres que la població amb diversitat 

intel·lectual troba és la realització d’activitats formatives en entorns 

inclusius. L’art dramàtic és un mecanisme que contribueix a la 

integració, la interacció i millora de les formes d’expressió i 

comunicació en general. La UA compta amb l’Aula de Teatre 

Indicador Oferta inclosa en la programació anual de l’Aula de Teatre  

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües 

Òrgan 

executor 

Servei de Cultura 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 3.4. Impulsar la formació universitària destinada a persones amb diversitat 

intel·lectual i funcional 

 

Acció 3.4.3. Incloure en l’oferta d’activitat física i esportiva de la UA 

activitats esportives amb suport per a persones amb diversitat 

intel·lectual i funcional 

 

Descripció 

Els beneficis que aporta l’activitat física a les persones amb discapacitat 

són molts i molt diversos. Aspectes com el treball en equip, l’orientació 

a resultats, la motivació o la il·lusió estan molt presents en les 

disciplines esportives, que doten d’autoestima i motivació els qui les 

practiquen 

Indicador Oferta inclosa en la programació anual del Servei d’Esport 

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües 

Òrgan 

executor 

Servei d’Esports 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 3.5. Establir mecanismes que garantisquen l’accés i permanència 

universitària de col·lectius en situació de vulnerabilitat o risc social 

 

Acció 3.5.1. Establir en els criteris d’accés a la universitat acciones positives 

per a col·lectius vulnerables i en situació o risc d’exclusió social 

 

Descripció 

És necessari analitzar quins criteris poden fomentar la no igualtat 

d’oportunitats d’accés per a col·lectius vulnerables i definir criteris que 

els permeten l’accés a l’educació universitària, pública i de qualitat 

Indicador Definició dec criteris d’acció positiva 

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat d’Estudiants i Ocupació 

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat 

Òrgan 

executor 

Secretariat d’Accés i Orientació Universitària 

Secretariat de Responsabilitat Social 

ODS al qual 

contribueix  
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EIX 4. CONTRIBUCIÓ ECONÒMICA I RESPONSABLE DE LA UNIVERSITAT 

D’ALACANT 

 

Objectiu 4.1. Fomentar la venda i distribució de productes sobre la base de la 

qualitat i el preu, l’impacte ambiental i social, i la conducta de les empreses que els 

elaboren a través dels canals de la UA 

 

Acció 4.1.1. Incloure en els plecs administratius destinats a la contractació 

pública, i quan l’objecte de contractació siga pertinent, criteris que 

promoguen la incorporació, com a proveïdors de la UA, d’empreses de 

l’entorn local que apliquen criteris de Responsabilitat Social en la 

gestió diària 

 

Descripció 

La UA té un gran impacte a través de la gestió de proveïdors. Per això 

és important que entre els criteris que aplica hi haja la priorització de 

contractació d’empreses de l’entorn immediat, cosa que repercutirà en 

l’economia de la zona de manera molt positiva. Cal conèixer quins 

serveis locals es poden contractar i quines condicions presenten 

aquestes empreses proveïdores, ja que és possible que també necessiten 

acompanyament per a millorar, al seu torn, la responsabilitat de la 

gestió 

Indicador Fer un diagnòstic de l’activitat i gestió responsable de les empreses de 

la zona d’influència de la UA 

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat de Campus i Tecnologia 

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat  

Òrgan 

executor 

Òrgan de contractació 

Secretariat de Responsabilitat Social 

Servei de Contractació 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 4.1. Fomentar la venda i distribució de productes sobre la base de la 

qualitat i el preu, l’impacte ambiental i social, i la conducta de les empreses que els 

elaboren a través dels canals de la UA 

 

Acció 4.1.2. Assegurar que els productes de protocol incloguen criteris de 

responsabilitat social 

 

Descripció 

Protocol és un canalitzador de la imatge de la Universitat cap als 

públics interns externs. A més, com a consumidora de productes i 

serveis, pot seleccionar els més afins a criteris d’RS. Això contribuirà 

a culminar l’estratègia d’RS amb proveïdors i al posicionament 

reputacional de la UA com una universitat responsable socialment 

Indicador Diagnòstic dels productes de protocol i recomanacions sobre productes 

que caldria incloure-hi 

Òrgan 

responsable 

Oficina del Rector o Rectora 

Secretària General  

Òrgan 

executor 

Unitat de Comunicació 

Unitat de Protocol 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 4.1. Fomentar la venda i distribució de productes sobre la base de la 

qualitat i el preu, l’impacte ambiental i social, i la conducta de les empreses que els 

elaboren a través dels canals de la UA 

 

Acció 4.1.3. Incloure entre l’oferta de productes de la Botiga UA productes 

que incloguen criteris de responsabilitat social 

 

Descripció 

La Botiga de la UA permetrà arribar als nostres públics interns i externs 

a través dels productes que s’hi venen. Promoure una oferta socialment 

responsable dóna l’oportunitat de contribuir a acomplir l’estratègia 

d’RS amb proveïdors i posicionar-nos des d’un punt de vista 

reputacional com una universitat responsable socialment 

Indicador Diagnòstic dels productes que actualment s’ofereixen i s’adquireixen 

en la UA i recomanacions sobre productes que caldria incloure-hi 

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat de Campus i Tecnologia 

Òrgan 

executor 

Secretariat de Responsabilitat Social 

Òrgan de contractació 

Servei de contractació 

Servei Jurídic 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 4.1. Fomentar la venda i distribució de productes sobre la base de la 

qualitat i el preu, l’impacte ambiental i social, i la conducta de les empreses que els 

elaboren a través dels canals de la UA 

 

Acció 4.1.4. Inscriure la UA dins del programa europeu Ciutat pel Comerç 

Just 

 

Descripció 

Les xarxes de comerç just garanteixen que els productes que s’hi 

adquireixen respecten els drets humans i compleixen criteris 

ambientals. Treballar amb proveïdors certificats de comerç just facilita 

la consolidació d’una cadena de proveïdors responsable 

Indicador La UA s’adhereix al programa i ho comunica als diferents públics 

d’interès 

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat 

Òrgan 

executor 

Secretariat de Responsabilitat Social 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 4.1. Fomentar la venda i distribució de productes sobre la base de la 

qualitat i el preu, l’impacte ambiental i social, i 4la conducta de les empreses que els 

elaboren a través dels canals de la UA 

 

Acció 4.1.5. Incloure en els plecs administratius destinats a la contractació del 

servei de restauració i màquines expenedores, criteris que promoguen 

el consum d’aliments orgànics, de proximitat o de comerç just 

 

Descripció 

Treballar amb proveïdors certificats de comerç just o orgànics facilita 

la consolidació d’una cadena de proveïdors responsable. D’altra banda, 

promoure aliments saludables és una decisió alineada amb els objectius 

de campus saludable. Es recomana també tenir en compte aquells que 

reduïsquen la quantitat de deixalles (que eliminen les canyetes de 

plàstic, tinguen embolcalls biodegradables, etc.), per a ser conseqüent 

amb l’estratègia Plàstic Zero 

Indicador En totes les cafeteries i màquines expenedores del campus s’ofereixen, 

com a mínim, dos productes amb aquestes característiques 

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat de Campus i Tecnologia  

Òrgan 

executor 

Òrgan de contractació 

Servei de contractació 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 4.1. Fomentar la venda i distribució de productes sobre la base de la 

qualitat i el preu, l’impacte ambiental i social, i la conducta de les empreses que els 

elaboren a través dels canals de la UA 

 

Acció 4.1.6. Revisar que els productes de la Central de Compres complisquen 

els criteris de productes socialment responsables 

 

Descripció 

La Universitat exerceix un gran impacte a través del consum de 

productes i adquisició de serveis. Per això té una gran responsabilitat 

sobre el tipus de producte que consumeix o servei que adquireix, així 

com una gran capacitat d’influir en els proveïdors, als quals els ha 

d’exigir certs criteris d’RS i, al seu torn , oferir formació i 

acompanyament perquè cresquen en gestió de l’RS 

Indicador Presentació d’informe d’anàlisi i avaluació, amb recomanacions 

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat de Campus i Tecnologia  

Òrgan 

executor 

Àrea d’Infraestructura i Serveis 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 4.1. Fomentar la venda i distribució de productes sobre la base de la 

qualitat i el preu, l’impacte ambiental i social, i la conducta de les empreses que els 

elaboren a través dels canals de la UA 

 

Acció 4.1.7 Sol·licitar als càtering contractats l’aplicació de criteris de 

Responsabilitat Social en l’oferta d’aliments i begudes 

 

Descripció 

Aliments sans i produïts en proximitat, ús de materials reutilitzables o 

biodegradables, pagament just als treballadors… són alguns dels 

criteris que es poden exigir a una empresa de càtering per a assegurar 

que siguen congruent amb l’estratègia d’RS de la UA i l’impacte del 

nostre consum siga positiu. Addicionalment, a través dels 

esdeveniments organitzats per la institució, es projecta als públics 

interns i externs els principis de la governança socialment responsable 

de la UA 

Indicador Incloure en l’oferta dels càtering proveïdors de la UA una opció amb 

aquests criteris 

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat de Campus i Tecnologia  

Òrgan 

executor 

Àrea d’Infraestructura i Serveis 

Universitat Saludable 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 4.2. Incloure criteris de Responsabilitat Social en els processos de 

contractació de la UA 

 

Acció 4.2.1 Definir clàusules de Responsabilitat Social per als processos de 

contractació 

 

Descripció 

La Universitat exerceix un gran impacte a través del consum de 

productes i adquisició de béns i serveis. Per això té una gran 

responsabilitat sobre el tipus de producte o servei que consumeix i una 

gran capacitat d’influència sobre el seu proveïdors, als quals els ha 

d’exigir certs criteris d’RS i, al seu torn, oferir formació i 

acompanyament perquè cresquen en gestió de l’RS 

Indicador Definició de clàusules socials per a una contractació socialment 

responsable  

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat de Campus i Tecnologia 

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat 

Òrgan 

executor 

Secretariat de Responsabilitat Social 

Servei de Contractació 

Oficina de Control Pressupostari 

Servei Jurídic 

Seccions Sindicals 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 4.2. Incloure criteris de Responsabilitat Social en els processos de 

contractació de la UA 

 

Acció 4.2.2 Incloure clàusules de Responsabilitat Social en els processos de 

contractació pública de la UA 

 

Descripció 

La Universitat exerceix un gran impacte a través del consum de 

productes i adquisició de béns i serveis. Per això té una gran 

responsabilitat sobre el tipus de producte o servei que consumeix i una 

gran capacitat d’influència sobre el seu proveïdors, als quals els ha 

d’exigir certs criteris d’RS i, al seu torn, oferir formació i 

acompanyament perquè cresquen en gestió de l’RS 

Indicador Inclusió de les clàusules d’RS en els processos de contractació de la 

UA 

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat de Campus i Tecnologia  

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat 

Òrgan 

executor 

Secretariat de Responsabilitat Social 

Òrgan de contractació 

Servei de c contractació 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 4.3. Definir un pla d’acció social de la UA 

 

Acció 4.3.2. Presentar periòdicament un informe d’acció social que incloga 

una avaluació del seu impacte econòmic i social 

 

Descripció 

La gestió transparent implica una rendició de comptes periòdica, per la 

qual cosa les accions vinculades a causes socials o ambientals amb 

organitzacions del tercer sector han de ser comunicades degudament 

als públics d’interès, amb l’objectiu de donar a conèixer els impactes 

assolits a través d’aquestes aliances 

Indicador Informe biennals 

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat 

Òrgan 

executor 

Secretariat de Responsabilitat S social 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 4.3. Definir un pla d’acció social de la UA 

 

Acció 4.3.1. Definir, segons prioritats de la política en matèria d’RS, els 

àmbits en els quals la UA durà a terme el seu compromís social 

 

Descripció 

Amb l’objectiu de tenir un impacte positiu cal dirigir les accions en 

matèria social de manera estratègica i conseqüent amb els compromisos 

i principis de la UA 

Indicador Definir una estratègia d’acció social alineada amb les prioritats de 

Responsabilitat Social i principis de la UA 

Òrgan 

responsable 

Oficina del Rector o Rectora 

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat 

Òrgan 

executor 

Gabinet del Rector o Rectora 

Secretariat de Responsabilitat Social 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 4.4. Impulsar, entre la comunitat universitària, el Pla de Voluntariat Amb 

tu+UA 

 

Acció 4.4.1. Informar i difondre entre la comunitat universitària el Pla de 

Voluntariat Amb tu+UA 

 

Descripció 

La UA, mitjançant el Pla de Voluntariat Amb tu+UA, es compromet 

amb el progrés cap a una societat més justa i equitativa. El pla està 

orientat a mobilitzar a la comunitat universitària per a promoure’n la 

participació en programes de voluntariat (propis i de les entitats socials 

de les comarques d’Alacant) de caràcter social, cultural i esportiu, tant 

a escala comunitària com internacional. El pla s’aliena amb la llei de 

voluntariat i reconeix l’acció voluntària amb crèdits ECTS 

Indicador Presentació del pla en la campanya de benvinguda de començament de 

curs acadèmic 

 

Difusió del pla a través dels mitjans de comunicació interna de la UA 

 

Difusió del pla a través dels mitjans d’informació locals i xarxes socials 

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat 

Òrgan 

executor 

Secretariat de Responsabilitat Social 

Unida de Comunicació 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 4.4. Impulsar, entre la comunitat universitària, el Pla de Voluntariat Amb 

tu+UA 

 

Acció 4.4.2. Incorporar programes de voluntariat en el Pla Voluntariat Amb 

tu+UA 

 

Descripció 

La UA, mitjançant el Pla de Voluntariat Amb tu+UA, es compromet 

amb el progrés cap a una societat més justa i equitativa. El pla està 

orientat a mobilitzar a la comunitat universitària per a promoure la seua 

participació en programes de voluntariat (propis i de les entitats socials 

de la província d’Alacant) de caràcter social, cultural i esportiu, tant a 

escala comunitària com internacional. El pla s’aliena amb la llei de 

voluntariat i reconeix l’acció voluntària amb crèdits ECTS. Actualment 

compta amb els programes de: Centre de Suport a l’Estudiant, Cultural 

i Lingüístic, Contra la Violència de Gènere, Universitari Internacional, 

Esport i Inclusió, Comunitari amb Entitats Socials, Universitat 

Saludable, UAcompanya, Veig-Veig i Cibervoluntariat. Aquesta 

àmplia oferta és, tanmateix, insuficient, atès que no cobreix la pluralitat 

d’interessos de la comunitat universitària, com tampoc els perfils 

d’estudis de grau que ofereix la UA 

Indicador Increment del pla de, almenys, un nou programa de voluntariat 

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat 

Òrgan 

executor 

Secretariat de Responsabilitat Social 

 

ODS al qual 

contribueix  
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EIX 5. GESTIÓ AMBIENTAL SOCIALMENT RESPONSABLE A LA 

UNIVERSITAT D’ALACANT 

 

Objectiu 5.1 Reduir la generació de residus sòlids 

Acció 5.1.1. Publicar un informe anual amb indicadors de resultats de la gestió 

de residus 

 

Descripció 

El mesurament i el seguiment, així com la comunicació dels resultats, 

contribueixen a consolidar un compromís ferm amb la pròpia 

organització i amb la societat en general. És necessari fixar metes i fer 

una avaluació que permeta comunicar als públics d’interès els objectius 

acomplits i els pròxims reptes 

Indicador Publicació d’Informe anual de gestió de residus sòlids amb 

recomanacions i una anàlisi d’assoliments i reptes 

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat de Campus i Tecnologia 

Òrgan 

executor 

Ecocampus 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 5.1. Reduir la generació de residus sòlids 

Acció 5.1.2. Identificar els residus que cal reduir o evitar amb campanyes de 

sensibilització en la UA o altres mesures afins 

 

Descripció 

La reducció de residus està en mans del compromís de la comunitat 

universitària a diferents nivells, ja que cadascun dels públics interns de 

la UA pren decisions de consum cada dia. És necessari incidir en 

aquestes decisions a través d’accions de sensibilització i d’una oferta 

que facilite altres alternatives 

Indicador Informe analític sobre els residus generats en la UA 

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat de Campus i Tecnologia 

Òrgan 

executor 

Ecocampus 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 5.1. Reduir la generació de residus sòlids 

Acció 5.1.3. Desenvolupar una estratègia de Plàstic Zero a la UA 

 

Descripció 

El plàstic és un dels residus més contaminants i és present en la majoria 

dels productes que consumim. Cal analitzar les fonts de contaminació 

de plàstic més freqüents en la UA i desenvolupar una estratègia amb 

indicadors que permeta anar reduint-ne el volum al campus 

Indicador Disseny d’estratègia (2018) i implementació (2019) 

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat de Campus i Tecnologia 

Òrgan 

executor 

Ecocampus 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 5.2. Contribuir al compromís en la lluita contra el canvi climàtic 

Acció 5.2.1 Identificar les fonts d’emissió de gasos efecte hivernacle de la UA 

 

Descripció 

El primer pas per a reduir les emissions d’una organització és saber 

quines són les fonts d’emissió i quantificar l’emissió de cadascuna  

Indicador Inventari de fonts d’emissió realitzat amb ubicació específica  

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat de Campus i Tecnologia 

Òrgan 

executor 

Ecocampus 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 5.2. Contribuir al compromís en la lluita contra el canvi climàtic 

Acció 5.2.2 Mesurar les emissions de gasos d’efecte hivernacle de la UA per 

font i edifici 

 

Descripció 

El primer pas per a la reducció d’emissions d’una organització és saber 

quines són les fonts d’emissió (ex., aire condicionat, vehicles…), 

quantificar l’emissió de cadascuna i identificar metes de reducció per 

àrees de gestió (en aquest cas, edificis) 

Indicador Quantificació d’emissió per font, tipus de gas emès i mesures de 

reducció suggerides segons el cas, amb ubicació  

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat de Campus i Tecnologia 

Òrgan 

executor 

Ecocampus 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 5.2. Contribuir al compromís en la lluita contra el canvi climàtic 

Acció 5.2.3 Definir una estratègia de reducció/compensació d’emissions de 

gasos d’efecte hivernacle (GEI) i lluita contra el canvi climàtic, que 

incloga, entre d’altres, propostes de mecanismes d’estalvi energètic per 

a edificis, d’acord amb el Protocol d’emissions de GEI o estàndards 

d’aplicació 

 

Descripció 

La compensació d’emissions és important, però més important pel que 

fa a l’impacte en l’organització i compromís amb la lluita contra el 

canvi climàtic és la planificació d’esforços per a reduir aquestes 

emissions. Les mesures d’estalvi energètic i les accions de 

sensibilització i educació són part de la solució 

Indicador Disseny d’estratègia per a la reducció d’emissions en el campus 

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat de Campus i Tecnologia 

Òrgan 

executor 

Ecocampus 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 5.2. Contribuir al compromís en la lluita contra el canvi climàtic 

Acció 5.2.4.Registrar la petjada de carboni en el registre nacional 

 

Descripció 

El registre del carboni (RD/2014), de caràcter voluntari, sorgeix amb la 

vocació de fomentar el càlcul i la reducció de la petjada de carboni per 

les organitzacions espanyoles, així com de promoure els projectes que 

milloren la capacitat embornal d’Espanya, de manera que es constitueix 

en una mesura de lluita contra el canvi climàtic de caràcter horitzontal. 

La seua gestió depèn del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació 

i Medi Ambient  

Indicador Registre de la petjada de carboni el 2019 

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat de Campus i Tecnologia 

Òrgan 

executor 

Ecocampus 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 5.2. Contribuir al compromís en la lluita contra el canvi climàtic 

Acció 5.2.5. Desenvolupar una app de mobilitat sostenible a la UA 

 

Descripció 

La UA ja té experiència acumulada en matèria de mobilitat. El pas 

següent és reforçar el seu vessant de sostenibilitat, fomentant l’ús de 

vehicles elèctrics, la reducció d’emissions etc. El desenvolupament 

d’una aplicació telefònica que es puga descarregar l’alumnat i el 

personal que treballa a la UA per a interactuar i coordinar viatges en 

cotxes compartits. Una xarxa social interna per a reduir l’ús de vehicles 

d’accés a la UA 

Indicador App desenvolupada i en funcionament i campanya de difusió en marxa 

per a fer-la conèixer 

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat de Campus i Tecnologia 

Òrgan 

executor 

Secretariat de Recursos Tecnològics 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 5.3. Posar en valor el campus de la UA com a entorn de biodiversitat 

Acció 5.3.1 Desenvolupar accions internes de difusió sobre la riquesa de la 

biodiversitat del campus 

 

Descripció 

El campus de la UA és, actualment, una dels seus senyals més 

identificatius, i alhora constitueix un entorn de biodiversitat per a 

nombroses espècies de plantes i animals. La comunicació d’aquesta 

riquesa tant als públics interns com externs de la UA generarà, d’una 

banda, sentit de pertinença i, de l’altra, sensibilitzarà sobre la 

rellevància de la preservació de la biodiversitat 

Indicador Identificar, almenys, deu punts d’interès biològic per les seues espècies 

de plantes o animals. Aquests punts seran retolats i inclosos en les rutes 

del campus  

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat de Campus i Tecnologia 

Òrgan 

executor 

Ecocampus 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 5.3. Posar en valor el campus de la UA com a entorn de biodiversitat 

Acció 5.3.2 Desenvolupar accions externes de difusió sobre la riquesa de la 

biodiversitat del campus en mitjans de comunicació 

 

Descripció 

El campus de la UA és un dels seus principals emblemes, i en la seua 

vegetació i disseny s’ha invertit molt d’esforç i dedicació. És, sens 

dubte, un entorn de biodiversitat per a nombroses espècies de plantes i 

animals, i la comunicació d’aquesta riquesa als públics externs de la 

UA contribuirà a posicionar a la UA com una universitat sostenible 

compromesa amb el medi ambient i com un entorn de la biodiversitat 

mediterrània 

Indicador Publicar, almenys, dotze notícies en mitjans de comunicació de la 

província sobre la riquesa biològica de la UA. Difusió de les notícies a 

través de les xarxes socials de la UA 

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat de Campus i Tecnologia 

Òrgan 

executor 

Ecocampus 

ODS al qual 

contribueix  
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EIX 6. COOPERACIÓ UNIVERSITÀRIA AL DESENVOLUPAMENT 

 

 

6.1. Reforçar els nexes institucionals amb universitats i institucions acadèmiques o 

de recerca en països preferents per a la col·laboració en accions de cooperació per 

al desenvolupament 

Acció 6.1.1. Impulsar convenis de col·laboració amb universitats estrangeres 

que contribuïsquen a un enfortiment institucional mutu en la 

governança responsable socialment 

Descripció Impulsar estratègies de col·laboració entre la nostra universitat i altres 

universitats estrangeres que promoguen l’enfortiment institucional és 

un compromís propi des de la creació de la nostra institució. En el 

context social actual, fomentar estratègies de col·laboració que 

impulsen la inclusió de polítiques universitàries dirigides a promoure 

la igualtat entre dones i homes, així com la inclusió en la vida 

acadèmica de la població amb dificultats d’accés a l’educació 

universitària, constitueix un impuls a la millora de les oportunitats 

socials de les persones que viuen en contextos desfavorits 

Indicador Convenis o projectes institucionals dirigits a l’enfortiment institucional 

amb universitats (o institucions acadèmiques) en el desenvolupament i 

implementació de polítiques universitàries de promoció de la igualtat 

entre dones i homes i inclusió de col·lectius amb dificultats d’accés a 

l’educació universitària 

Òrgan 

responsable  

Vicerectorat de Relacions Internacionals 

Òrgan 

executor 

Secretariat de Projecció Internacional i Cooperació 

Campus Iberoamericà 

Centres 

Instituts de recerca 

Oficina de Gestió de Projectes Internacionals 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 6.1. Enfortir els nexes institucionals amb universitats i institucions 

acadèmiques o de recerca en països preferents per a la col·laboració en accions de 

cooperació per al desenvolupament 

Acció 6.1.2. Impulsar convenis de col·laboració amb universitats o centres de 

recerca estrangeres dirigides a incrementar la formació del personal 

docent i investigador i estudiants  

Descripció Impulsar estratègies de col·laboració amb centres de recerca o 

universitats estrangeres per a incrementar la formació de les seues 

respectives comunitats universitàries constitueix una línia d’actuació 

que, a la Universitat d’Alacant, es troba molt consolidada. Prenent com 

a punt de referència aquesta realitat, i en termes de cooperació per al 

desenvolupament i amb l’objectiu de generar un impacte socialment 

responsable positiu, és un objectiu prioritari establir canals de 

col·laboració que afavorisquen el desenvolupament de línies d’actuació 

que promoguen la millora i l’increment del coneixement científic entre 

les universitats o centres de recerca amb els quals establim aliances  

Indicador Convenis o projectes institucionals dirigits a la millora i l’increment del 

coneixement científic entre les universitats o centres de recerca amb els 

quals establim aliances  

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat de Relacions Internacionals 

Òrgan 

executor 

Secretariat de Projecció Internacional i Cooperació 

Campus Iberoamericà 

Centres 

Instituts de recerca 

Oficina de Gestió de Projectes Internacionals 

ODS al qual 

contribueix  
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6.2. Fomentar les convocatòries orientades a finançar projectes de recerca i 

formació sobre cooperació per al desenvolupament i promoure que hi concórrega 

el personal docent i investigador 

Acció 6.2.1. Donar continuïtat i revisar periòdicament les bases de les 

convocatòries pròpies de cooperació per al desenvolupament per a 

alinear-les amb les recomanacions sobre qualitat de la cooperació al 

desenvolupament dels organismes internacionals i nacionals 

especialitzats i competents 

Descripció La convocatòria pròpia de cooperació universitària per al 

desenvolupament és una estratègia d’impacte per a la comunitat 

universitària, atès que materialitza el compromís de la universitat per a 

finançar accions de cooperació al desenvolupament promogudes pels 

col·lectius de la universitat i orientades a promoure la formació i la 

recerca en àrees prioritàries per a avançar cap al desenvolupament 

humà, social i sostenible, contribuint a crear un cos de coneixement 

més sòlid en aquest àmbit 

Indicador Projectes presentats pels col·lectius universitaris i finançats a través de 

la convocatòria 

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat de Relacions Internacionals 

Òrgan 

executor 

Secretariat de Projecció Internacional i Cooperació 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 6.2. Fomentar les convocatòries orientades a finançar projectes de recerca i 

formació sobre cooperació al desenvolupament i promoure que hi concórrega el 

personal docent i investigador 

Acció 6.2.2. Informar la comunitat universitària de la política autonòmica i 

nacional de cooperació per al desenvolupament a través dels seus 

òrgans competents 

Descripció La Universitat d’Alacant, com a institució pública, contribueix entre la 

seua comunitat universitària a la difusió de les estratègies i accions de 

cooperació per al desenvolupament dels governs autonòmic i nacional, 

amb els quals manté aliances i col·laboracions en aquest àmbit. Aquesta 

informació inclou la difusió de recursos educatius i de gestió, 

oportunitats formatives i d’ocupació, així com accions orientades a 

incrementar i millorar la recerca sobre la planificació, implementació i 

avaluació dels projectes de cooperació al desenvolupament 

Indicador Informació d’activitats i recursos de la cooperació al desenvolupament 

autonòmica i nacional incloses en la pàgina web del Vicerectorat de 

Relacions Internacionals de la UA 

 

Propostes dels col·lectius de la comunitat universitària que concorren a 

les diferents convocatòries autonòmiques i nacionals 

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat de Relacions Internacionals 

Òrgan 

executor 

Secretariat de Projecció Internacional i Cooperació 

ODS al qual 

contribueix  
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6.3. Formar la comunitat universitària en l’àmbit de la cooperació al 

desenvolupament 

Acció 6.3.1. Promoure que la formació en grau i postgrau incloga continguts 

transversals i específics relacionats amb la cooperació per al 

desenvolupament 

Descripció La cooperació al desenvolupament constitueix una planificació 

estratègica basada principalment en el disseny, implementació i 

avaluació de projectes que tinguen com a finalitat contribuir al 

desenvolupament social, humà i sostenible, mitjançant accions 

intersectorials i multidisciplinàries i amb perspectiva de gènere. La 

formació en les titulacions universitàries en la teoria i la pràctica de la 

cooperació per al desenvolupament contribueix a transversalitzar 

aquesta estratègia en l’oferta formativa de la UA 

Indicador Assignatures amb continguts transversals i específics relacionats amb 

la cooperació per al desenvolupament 

Oferta de cursos extracurriculars en matèria de cooperació al 

desenvolupament 

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat de Relacions Internacionals 

Vicerectorat d’Estudis i Formació 

Òrgan 

executor 

Secretariat de Projecció Internacional i Cooperació 

Secretariat d’Estudis de Grau 

Secretariat de Postgrau i de Formació Especialitzada i Permanent 

ODS al qual 

contribueix  
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6.3. Formar la comunitat universitària en l’àmbit de la cooperació per al 

desenvolupament 

 

Acció 6.3.2. Incrementar la formació del personal docent i investigador de la 

UA per a la planificació, implementació i avaluació de projectes de 

cooperació al desenvolupament 

Descripció La formació en planificació, implementació i avaluació de projectes de 

cooperació al desenvolupament orientats al personal docent i 

investigador constitueix una estratègia que contribueix a garantir la 

qualitat i viabilitat dels projectes. El coneixement del marc lògic com a 

principal metodologia per a dissenyar tot el cicle del projecte permet 

garantir quin disseny de les accions de cooperació en totes les seues 

fases respon als estàndards de qualitat internacionals 

Indicador Activitats formatives orientades a la planificació i gestió de projectes 

de cooperació per al personal docent i investigador 

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat de Relacions Internacionals 

 

Òrgan 

executor 

Secretariat de Projecció Internacional i Cooperació 

 

ODS al qual 

contribueix  
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6.3. Formar a la comunitat universitària en l’àmbit de la cooperació al 

desenvolupament 

Acció 6.3.3. Oferir formació al personal docent i investigador i al personal 

d’administració i serveis de la UA per a la inclusió i avaluació de la 

perspectiva de gènere en els projectes de cooperació al 

desenvolupament 

Descripció La inclusió de la perspectiva de gènere en el disseny, implementació i 

avaluació dels projectes de cooperació al desenvolupament és un 

principi indispensable per a garantir que els projectes tinguen presents 

les necessitats reals de dones i homes en condicions d’igualtat en els 

contextos d’intervenció. La formació en perspectiva de gènere ha de 

reforçar la capacitació del personal d’administració i serveis en les 

fases de valoració i avaluació de projectes de cooperació en les 

convocatòries, així com proporcionar eines al personal docent i 

investigador en el disseny de totes les etapes de planificació del 

projecte, incloent-hi el diagnòstic  

Indicador Activitats formatives sobre perspectiva de gènere en la cooperació al 

desenvolupament dirigides a PDI i PAS 

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat de Relacions Internacionals 

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat 

Òrgan 

executor 

Secretariat de Projecció Internacional i Cooperació 

Unitat d’Igualtat 

ODS al qual 

contribueix  
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6.3. Formar la comunitat universitària en l’àmbit de la cooperació al 

desenvolupament 

Acció 6.3.4. Promoure el Programa de Voluntariat Internacional 

Descripció La Universitat d’Alacant té la voluntat institucional de promoure 

programes de voluntariat universitari que permeten la participació de 

membres de la comunitat universitària en activitats socials i culturals, 

tant en el context local com en l’internacional. Per a acomplir aquest 

objectiu, el Pla de Voluntariat AMB TU+UA, com a estratègia de 

Responsabilitat Social, inclou el Programa de Voluntariat 

Internacional, que es desenvolupa principalment a través del Programa 

de Voluntariat Universitari Europeu (PVUE) 

Indicador Accions de voluntariat internacional realitzades pels col·lectius de la 

comunitat universitària: alumnat, personal d’administració i serveis i 

personal docent i investigador 

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat de Relacions Internacionals 

 

Òrgan 

executor 

Secretariat de Projecció Internacional i Cooperació 

 

ODS al qual 

contribueix  
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6.4. Sensibilitzar la comunitat universitària sobre el valor de la cooperació per al 

desenvolupament com a compromís institucional amb els drets humans i el 

desenvolupament social global 

Acció 6.4.1. Incrementar la visibilitat de les activitats de cooperació al 

desenvolupament realitzades en la UA i millorar-ne els canals de 

difusió 

Descripció La divulgació de les accions de cooperació al desenvolupament dutes a 

terme a la Universitat d’Alacant constitueix una estratègia essencial per 

a sensibilitzar la comunitat universitària sobre el compromís de la 

institució en la seua contribució al compliment dels drets humans i al 

progrés social en el context global. Així mateix, la innovació i millora 

en els seus canals de difusió de la informació, utilitzant en gran 

mesurada les TIC, afavoreix l’acostament de les accions de cooperació 

als col·lectius de la universitat 

Indicador Estratègies de divulgació dutes a terme sobre les accions de cooperació 

al desenvolupament en la UA 

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat de Relacions Internacionals 

 

Òrgan 

executor 

Secretariat de Projecció Internacional i Cooperació 

 

ODS al qual 

contribueix  
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6.4. Sensibilitzar la comunitat universitària sobre el valor de la cooperació per al 

desenvolupament com a compromís institucional amb els drets humans i el 

desenvolupament social global 

 

Acció 6.4.2. Planificar accions de sensibilització a través de la cultura, l’art i 

la recerca científica entorn de temàtiques vinculades a la cooperació per 

al desenvolupament 

Descripció La mobilització de la comunitat universitària per a participar en 

activitats de cooperació al desenvolupament pot ser més efectiva si es 

planifiquen des de diferents perspectives, metodologies i formats, com 

ara taules redones, debats, exposicions, cinefòrum, entre altres 

activitats d’aquestes característiques que han demostrat tenir una gran 

acollida entre els col·lectius de la universitat 

Indicador Accions de sensibilització dutes a terme sobre temàtiques relacionades 

amb la cooperació al desenvolupament 

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat de Relacions Internacionals 

Vicerectorat de Cultura, Esports i Llengua 

 

Òrgan 

executor 

Secretariat de Projecció Internacional i Cooperació 

Secretariat de promoció Cultural i Lingüística 

ODS al qual 

contribueix  
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EIX 7. VISIBILITZACIÓ, SENSIBILITZACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 

Objectiu 7.1 Posicionar la UA com una Universitat capdavantera en gestió 

responsable 

 

Acció 7.1.1.Publicar anualment una memòria de sostenibilitat que reculla els 

avanços i reptes de la Universitat en matèria d’RS  

 

Descripció 

La memòria de sostenibilitat és una eina clau per a totes les 

organitzacions compromeses amb la transparència i la Responsabilitat 

Social. Les organitzacions se’n serveixen per a oferir a totes les parts 

interessades informació clara i estandarditzada de les seues activitats 

relacionades amb la gestió responsable. Publicar una memòria de 

sostenibilitat implica fer visible i públics els esforços i recursos que 

l’organització utilitza en Responsabilitat Social, així com els reptes 

futurs. Però, a més, és sobretot un procés de reflexió intern sobre els 

objectius acomplits i les metes futures 

Indicador Publicar i presentar anualment la Memòria de sostenibilitat 

Òrgan 

responsable 

Oficina del Rector o Rectora 

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat 

Òrgan 

executor 

Secretariat de Responsabilitat Social 

Comissió de Responsabilitat Social 

Unitat de comunicació 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 7.1 Posicionar la UA com una Universitat capdavantera en gestió 

responsable 

 

Acció 7.1.2. Organitzar reunions periòdiques amb els grups d’interès, interns 

i externs, de la Universitat per a informar-los sobre els avanços en 

matèria de sostenibilitat (segons els seus interessos) i obtenir la seua 

retroalimentació sobre aquest tema 

 

Descripció 

La identificació de les expectatives i demandes dels grups d’interès, 

així com la seua integració en l’estratègia de l’organització és una de 

les eines més poderoses per a l’èxit d’un posicionament socialment 

responsable. Una aposta estratègica en aquest sentit és especialment 

recomanable en un context socioeconòmic com l’actual, en què valors 

com la transparència, la comunicació i el diàleg com a elements 

diferencials són essencials per a potenciar la sostenibilitat a llarg 

termini 

Indicador Definir una metodologia pròpia que incloga una planificació anual que 

permeta el contacte continu amb aquests grups 

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat 

Òrgan 

executor 

Secretariat de Responsabilitat Social 

Comissió de Responsabilitat Social 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 7.1 Posicionar la UA com una Universitat capdavantera en gestió 

responsable 

 

Acció 7.1.3. Publicar en la web els avanços i reptes en matèria de sostenibilitat 

així com les iniciatives dutes a terme en matèria de Responsabilitat 

Social  

 

Descripció 

La transparència i rendició de comptes sobre les accionés en RS, 

permeten mantenir periòdicament informats els grups d’interès i 

mantenir el lideratge en aquesta matèria. Internet, a través de pàgines 

web i xarxes socials, és el canal de comunicació natural 

Indicador Pàgina web en continua actualització 

Òrgan 

responsable 

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat 

Òrgan 

executor 

Secretariat de Responsabilitat Social 

Comissió de Responsabilitat Social 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 7.1 Posicionar la UA com una Universitat capdavantera en gestió 

responsable 

 

Acció 7.1.4. Mantenir presència en mitjans de comunicació amb temes que 

vinculen la UA a la Responsabilitat Social 

 

Descripció 

És important comptar amb una estratègia de comunicació i relacions 

públiques que permeta posicionar la UA com una organització 

capdavantera en sostenibilitat 

Indicador Publicar, almenys, sis notícies l’any sobre la gestió responsable de la 

UA. Definir una estratègia de comunicació en xarxes socials sobre 

aquest tema 

Òrgan 

responsable 

Oficina del Rector o Rectora 

Òrgan 

executor 

Unitat de Comunicació 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 7.1 Posicionar la UA com una Universitat capdavantera en gestió 

responsable 

 

Acció 7.1.5 Formació en comunicació, per a la construcció d’una reputació de 

marca i organització responsable  

 

Descripció 

La comunicació és una pràctica que permet construir relacions de 

confiança amb els grups d’interès i promoure bones pràctiques de 

sostenibilitat. Una part important per a dur a terme una gestió 

responsable és fer un exercici reflexiu de la comunicació amb els grups 

d’interès, en el qual s’aposte per pràctiques inclusives, transparents, 

respectuoses de la dignitat de les persones, pedagògiques i 

compromeses amb l’objectiu de bastir una societat possible per a tots. 

Una comunicació responsable inclou: la comunicació dels temes de 

sostenibilitat de l’organització i la responsabilitat en la pròpia tasca 

comunicativa 

Indicador Incloure en el pla de formació del personal adscrit a l’àrea de 

comunicació cursos específics sobre comunicació universitària 

responsable socialment 

Òrgan 

responsable 

Oficina del Rector o Rectora 

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat 

Òrgan 

executor 

Unitat de Comunicació 

Secretariat de Responsabilitat Social 

ODS al qual 

contribueix  
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La Universitat d’Alacant davant del repte de reduir els residus plàstics i millorar 

la sostenibilitat del campus universitari 

5. LA UNIVERSITAT D’ALACANT DAVANT DEL REPTE DE REDUIR ELS 

RESIDUS PLÀSTICS I MILLORAR LA SOSTENIBILITAT DEL CAMPUS 

UNIVERSITARI 

El plàstic, un dels materials més comuns en les societats contemporànies, s’ha convertit, 

malgrat la comoditat que ofereix el seu ús en el dia a dia, en un repte per a la consecució 

d’un món sostenible. L’elevat volum de producció i consum d’aquest material, que ha 

augmentat de manera exponencial en les últimes dècades, ha derivat en importants 

impactes ambientals que danyen greument els ecosistemes aquàtics i terrestres i la 

salut de les poblacions humanes.  

La magnitud i la gravetat d’aquests impactes ha posat en alerta institucions, públiques i 

privades, i la societat civil. S’està generant, a Europa, un corrent d’acció encaminada a 

reduir el consum d’aquest material i a millorar el tractament del residu generat. 

Concretament, la Comissió Europea, en el seu objectiu de reducció de la contaminació 

per plàstics, està establint un nou marc en què moltes activitats i productes, que fins ara 

són acceptats, seran progressivament eliminats. Aquest procés d’acció i conscienciació 

forma part d’una tendència més àmplia i global que cerca la sostenibilitat a través del 

foment dels valors mediambientals i que està modificant, lentament, els processos de 

producció i consum basats en la relació amb el medi. 

Aquesta conjuntura, obri una oportunitat, especialment per a institucions dedicades a la 

recerca, la formació i la producció de coneixement, com són les universitats. Aquestes 

institucions, es troben davant del repte de coliderar una estratègia global que afavorisca 

la sostenibilitat dels ecosistemes i actue sobre una de les problemàtiques actuals més 

grans: la contaminació per plàstics. 

Com una part de la Responsabilitat Social que la Universitat d’Alacant té amb el seu 

entorn social i ambiental i en la cerca del lideratge i l’adaptació al nou marc contextual, 

aquesta institució es planteja tres línies d’intervenció per a tractar la problemàtica 

associada als plàstics: 

a) Reduir el consum de plàstics al campus universitari.  

b) Afavorir les accions de reciclatge i millorar l’eficiència del procés. 

c) Estimular una reflexió en el conjunt de la comunitat universitària sobre la 

necessitat d’establir una nova relació amb l’entorn més proper.  

d)  

 

Per a avançar en aquestes línies, i en el marc de el I Pla de Responsabilitat Social de la 

Universitat d’Alacant, es detallen, a continuació, les 25 accions específiques que cal 
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posar en funcionament en la nostra institució a mitjà termini que s’estima fins al curs 

2022-2023. Aquestes accions s’adscriuen al voltant de la consecució de quatre objectius: 

1. Reduir el residu plàstic i d’envàs generat a la Universitat d’Alacant. 

2. Augmentar l’eficiència del sistema de reciclatge de la UA. 

3. Sensibilitzar la comunitat universitària per a una millor assumpció d’hàbits 

de vida i de consum mediambientalment sostenibles. 

4. 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. 

 

El disseny d’aquestes accions és fruit d’un treball participatiu amb els diferents grups 

d’interès de la UA, del marc normatiu corresponent als residus plàstics i de les 

polítiques i mesures desenvolupades per universitats referents en matèria de 

sostenibilitat a nivell global7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7 Informe “Hacia una gestión sostenible de los plásticos en la Universidad de Alicante. Diagnóstico y 
propuestas de actuación”. Unitat Mixta d’I+D sobre Investigació Social en Medi Ambient (UA-CIEMAT) (en 
pàgina web del Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat). 
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Objectiu 1. Reduir el residu plàstic i d’envàs generat a la Universitat d’Alacant 

Acció 1.1. Instal·lar noves fonts. Millorar el funcionament, aspecte i ubicació 

de les actuals 

Descripció Es pretén reduir el consum de botelles de plàstic ja que es tracta d’un 

element prioritari per a eliminar el plàstic a la UA a causa del seu elevat 

volum de producció. També es vol influir en l’hàbit i fomentar la 

responsabilitat individual davant dels problemes ambientals 

Indicador Instal·lació de fonts en l’exterior del campus i un mínim d’una font per 

edifici 

Òrgan 

Responsable 

Vicerectorat de Campus i Tecnologia 

Òrgan Executor Servei d’Infraestructures 

Ecocampus 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 1. Reduir el residu plàstic i d’envàs generat a la Universitat d’Alacant  

Acció 1.2. Lliurament a la comunitat universitària (alumnat, PAS i PDI) d’una 

cantimplora o una botella reutilitzable amb got (tap) 

Descripció Gràcies al repartiment d’una cantimplora reutilitzable es pretén reduir 

el consum de botelles d’aigua i, en conseqüència, el residu plàstic tan 

important generat per aquest consum. També es vol conscienciar la 

comunitat universitària sobre la necessitat del canvi d’hàbit de consum 

Indicador Primer lliurament a l’alumnat de nou ingrés per al curs 2019-2020 

Òrgan 

Responsable 

Vicerectorat de Campus i Tecnologia 

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat 

Òrgan 

Executor 

Ecocampus 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 1. Reduir el residu plàstic i d’envàs generat a la Universitat d’Alacant  

Acció 1.3. Establir l’ús d’utensilis (plats, gots…) reutilitzables o 

biodegradables en substitució dels d’un sol ús i/o plàstics al campus 

universitari 

Descripció Amb aquesta mesura es vol reduir la producció de residus plàstics i 

sensibilitzar proveïdors i locals de restauració de la necessitat de reduir 

l’ús del plàstic 

Indicador Mesura aplicada abans de l’inici del curs 2019-2020 

Òrgan 

Responsable 

Vicerectorat de Campus i Tecnologia 

Òrgan 

Executor 

Servei d’Infraestructures 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 1. Reduir el residu plàstic i d’envàs generat a la Universitat d’Alacant 

Acció 1.4. Establir sistemes de reomplit de productes de neteja perquè les 

empreses concessionàries puguen omplir envasos que fomenten la 

reutilització i reduïsquen el residu 

Descripció Amb aquesta acció es pretén reduir els residus d’envàs generats per l’ús 

de productes de neteja al campus de la UA  

Indicador Funcionament d’aquest sistema al llarg del curs 2018-2019 

Òrgan 

Responsable 

Vicerectorat de Campus i Tecnologia 

Òrgan 

Executor 

Servei d’Infraestructures 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 1. Reduir el residu plàstic i d’envàs generat a la Universitat d’Alacant  

Acció 1.5. Oferir un descompte en les màquines expenedores de begudes 

calentes per usar una tassa o recipient propi i no consumir el got de la 

màquina 

Descripció Es pretén incentivar una acció que reduïsca el residu produït i 

conscienciar la comunitat universitària de la importància d’usar 

recipients reutilitzables i canviar l’hàbit de consum d’“usar i tirar” 

Indicador Descompte disponible abans del curs 2022-2023 

Òrgan 

Responsable 

Vicerectorat de Campus i Tecnologia 

Òrgan 

Executor 

Ecocampus 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 1. Reduir el residu plàstic i d’envàs generat a la Universitat d’Alacant 

Acció 1.6. Ús reutilitzables càtering. Incorporar un servei de préstec de gots i 

parament bàsic reutilitzable per a l’organització d’aperitius o 

esdeveniments 

Descripció Eliminar l’ús d’utensilis d’un sol ús en els serveis de càtering, reduir 

residu plàstic generat i fomentar l’ús de reutilitzables 

Indicador Incorporar el servei de reutilitzables a l’inici del curs 2019-2020 

Òrgan 

Responsable 

Vicerectorat de Campus i Tecnologia 

Òrgan 

Executor 

Servei d’Infraestructures 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 1. Reduir el residu plàstic i d’envàs generat a la Universitat d’Alacant  

Acció 1.7. Suprimir la venda de productes alimentaris que no es 

distribuïsquen en envasos biodegradables en tot el campus (aigua, 

refrescos, snacks, sandvitxos…) 

Descripció Aquesta mesura pretén eliminar tots els residus d’envàs que provinguen 

de la distribució de productes al campus de la Universitat d’Alacant 

Indicador Començar amb la restricció de la venda de determinats productes a la 

fi de l’any 2019 i avançar gradualment fins a la prohibició total l’any 

2023 

Òrgan 

Responsable 

Vicerectorat de Campus i Tecnologia 

Òrgan 

Executor 

Servei d’Infraestructures 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 1. Reduir el residu plàstic i d’envàs generat a la Universitat d’Alacant 

Acció 1.8. Substituir els gots de les màquines expenedores de begudes 

calentes per alternatives biodegradables 

Descripció Eliminar tots els residus no biodegradables provinents dels gots de les 

màquines vending de cafè 

Indicador Disponibilitat de gots biodegradables per a l’any 2020 

Òrgan 

Responsable 

Vicerectorat de Campus i Tecnologia 

Òrgan 

Executor 

Ecocampus 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 1. Reduir el residu plàstic i d’envàs generat a la Universitat d’Alacant 

Acció 1.9. Sol·licitar als proveïdors (directes-UA i indirectes-subcontractes) 

que reduïsquen els envasos plàstics o donar prioritat a aquells que 

oferisquen envasos més lleugers o biodegradables 

Descripció Es pretén reduir el residu plàstic que s’introdueix al campus a través 

dels proveïdors de productes 

Indicador A principis de 2020 començar a introduir aquesta condició en els plecs 

i/o contractes de proveïdors 

Òrgan 

Responsable 

Vicerectorat de Campus i Tecnologia 

Òrgan 

Executor 

Servei de Contractació 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 2. Augmentar l’eficiència del sistema de reciclatge de la UA 

Acció 2.1. Instal·lar en la porta (porxo) de la biblioteca (identificat com a punt 

negre de generació de residus i escàs reciclatge) illes de reciclatge 

Descripció L’objectiu d’aquesta mesura és augmentar i millorar la capacitat de 

reciclatge al campus de la UA. També es pretén millorar la 

conscienciació i sensibilització de la comunitat universitària i estimular 

canvis d’hàbits que s’estenguen més enllà del comportament dins del 

campus 

Indicador Instal·lar les noves illes de reciclatge per a la primavera del 2019 i 

complir amb la taxa de reciclatge del 65% per a l’any 2025 i el 70% per 

al 2030 

Òrgan 

Responsable 

Vicerectorat de Campus i Tecnologia 

Òrgan Executor Ecocampus 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 2. Augmentar l’eficiència del sistema de reciclatge de la UA 

Acció 2.2. Suprimir en l’exterior del campus les papereres comunes existents 

i substituir-les, on siga oportú, per illes de reciclatge 

Descripció L’objectiu d’aquesta mesura és augmentar i millorar la capacitat de 

reciclatge al campus de la UA. També es pretén millorar la 

conscienciació i sensibilització de la comunitat universitària i estimular 

canvis d’hàbits que s’estenguen més enllà del comportament dins del 

campus 

Indicador Instal·lar les noves illes de reciclatge per a la primavera de 2019 i 

complir amb les taxa de reciclatge del 65% per a l’any 2025 i el 70% 

per al 2030 

Òrgan 

Responsable 

Vicerectorat de Campus i Tecnologia 

Òrgan 

Executor 

Ecocampus 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 2. Augmentar l’eficiència del sistema de reciclatge de la UA 

Acció 2.3. Instal·lar en totes les dependències interiors del campus (aules, 

despatxos, comerços…) papereres de reciclatge (paper, envasos i 

d’altres) i eliminar les brosses comunes 

Descripció L’objectiu d’aquesta mesura és augmentar i millorar la capacitat de 

reciclatge al campus de la UA. També es pretén millorar la 

conscienciació i sensibilització de la comunitat universitària i estimular 

canvis d’hàbits que s’estenguen més enllà del comportament dins del 

campus 

Indicador Instal·lar les noves illes de reciclatge per a setembre del 2020 i complir 

amb la taxa de reciclatge del 65% per a l’any 2025 i el 70% per al 2030 

Òrgan 

Responsable 

Vicerectorat de Campus i Tecnologia 

Òrgan 

Executor 

Servei d’Infraestructures 

Ecocampus 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 2. Augmentar l’eficiència del sistema de reciclatge de la UA 

Acció 2.4. Implantar un mètode de recollida selectiva que augmente els fluxos 

de residus de manera progressiva 

Descripció Començant per diferenciar llandes, plàstics i brics, dins d’envasos, i 

arribar fins al mètode «EcoSmart», on se separen 16 fluxos de residus. 

Es pretén millorar l’eficiència del reciclatge al campus de la UA i evitar 

la caracterització en fases posteriors i, per tant, reduir la despesa 

energètica. També persegueix una tasca de conscienciació sobre la 

necessitat de separar els residus en origen per a reduir l’impacte 

mediambiental 

Indicador Sistema implementat per a l’any 2023 i compliment de taxes de 

reciclatge del 65% per a l’any 2025 i el 70% per al 2030 

Òrgan 

Responsable 

Vicerectorat de Campus i Tecnologia 

Òrgan 

Executor 

Ecocampus 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 3. Sensibilitzar la comunitat universitària per a una millor assumpció 

d’hàbits de vida i de consum mediambientalment sostenibles 

Acció 3.1. Campanya divulgativa sobre els diferents materials que componen 

els residus més comuns de la UA (amb comunicació de dades oficials) 

i que informe sobre els impactes mediambientals posteriors, 

especialment els derivats dels residus d’envàs i plàstics 

Descripció L’objectiu d’aquesta campanya és augmentar la sensibilització i elevar 

la participació amb la coresponsabilitat de tota la comunitat UA. Es vol 

canviar, a través de la conscienciació dels alts impactes mediambientals 

que té el residu d’envàs i/o plàstic, els hàbits de consum i fomentar l’ús 

de les fonts públiques i d’envasos reutilitzables que permeten reduir el 

residu plàstic produït al campus 

Indicador Posada en marxa a la primavera de 2019 

Òrgan 

Responsable 

Oficina del Rector o Rectora 

Vicerectorat de Campus i Tecnologia 

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat 

Òrgan 

Executor 

Unitat de Comunicació 

Ecocampus 

Secretariat de Responsabilitat Social 

 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 3. Sensibilitzar la comunitat universitària per a una millor assumpció 

d’hàbits de vida i de consum mediambientalment sostenibles 

Acció 3.2. Campanya per a fomentar l’ús de les fonts que ha de posar-se en 

marxa coincidint temporalment amb la millora i la instal·lació de noves 

fonts al campus 

Descripció Ha de recalcar dues qüestions: a) Traslladar a la comunitat universitària 

la seua ubicació, b) Involucrar investigadors i investigadores de la UA 

per a fer un estudi sobre la qualitat de l’aigua i informar-ne dels 

resultats. L’objectiu d’aquesta campanya és augmentar la 

sensibilització i elevar la participació amb la coresponsabilitat de tota 

la comunitat UA. Es vol canviar, a través de la conscienciació dels alts 

impactes mediambientals que té el residu d’envàs i/o plàstic, els hàbits 

de consum i fomentar l’ús de les fonts públiques i d’envasos 

reutilitzables que permeten reduir el residu plàstic produït al campus. 

Indicador Posada en marxa a la primavera de 2019 

Òrgan 

Responsable 

Oficina del Rector o Rectora 

Vicerectorat de Campus i Tecnologia 

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat 

Òrgan 

Executor 

Unitat de Comunicació 

Ecocampus 

Secretariat de Responsabilitat Social 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 3. Sensibilitzar la comunitat universitària per a una millor assumpció 

d’hàbits de vida i de consum mediambientalment sostenibles 

Acció 3.3. Fomentar l’ús de recipients que es puguen tornar a omplir per al 

consum de begudes al campus de la UA. Especialment la utilització de 

la tassa de cafè pròpia i la cantimplora UA 

Descripció L’objectiu d’aquesta campanya és augmentar la sensibilització i elevar 

la participació amb la coresponsabilitat de tota la comunitat UA. Es vol 

canviar, a través de la conscienciació dels alts impactes mediambientals 

que té el residu d’envàs i/o plàstic, els hàbits de consum i fomentar l’ús 

de les fonts públiques i d’envasos reutilitzables que permeten reduir el 

residu plàstic produït al campus. 

Indicador Posada en marxa a la primavera de 2019 

Òrgan 

Responsable 

Oficina del Rector o Rectora 

Vicerectorat de Campus i Tecnologia 

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat 

Òrgan 

Executor 

Unitat de Comunicació 

Ecocampus 

Secretariat de Responsabilitat Social 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 3. Sensibilitzar la comunitat universitària per a una assumpció d’hàbits de 

vida millor i de consum mediambientalment sostenibles 

Acció 3.4. Campanya d’informació sobre on ha de dipositar-se cada residu 

correctament per al reciclatge adequat d’aquest. Està encaminada a 

aclarir els dubtes detectats en la comunitat universitària a l’hora de 

reciclar determinats residus. 

Descripció L’objectiu d’aquesta campanya és augmentar les taxes de reciclatge al 

campus de la UA a través de la reducció dels impropis derivats d’una 

deposició incorrecta dels residus 

Indicador Desenvolupada abans de l’any 2023 

Òrgan 

Responsable 

Oficina del Rector o Rectora 

Vicerectorat de Campus i Tecnologia 

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat 

Òrgan 

Executor 

Unitat de Comunicació 

Ecocampus 

Secretariat de Responsabilitat Social 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 3. Sensibilitzar la comunitat universitària per a una millor assumpció 

d’hàbits de vida i de consum mediambientalment sostenibles 

Acció 3.5. Campanya que pose en valor els productes frescos i saludables en 

detriment dels productes envasats i preparats 

Descripció Es pretén fomentar els hàbits saludables una cosa en la qual la UA ja 

treballa i, al mateix temps, reduir els residus d’envàs generats 

Indicador Desenvolupada abans de l’any 2020 en convergència amb la campanya 

“Pla Bé’” del «IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana 2016-2020» 

que fomenta l’alimentació saludable 

Òrgan 

Responsable 

Oficina del Rector o Rectora 

Vicerectorat de Campus i Tecnologia 

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat 

Òrgan 

Executor 

Unitat de Comunicació 

Ecocampus 

Secretariat de Responsabilitat Social 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 3. Sensibilitzar la comunitat universitària per a una millor assumpció 

d’hàbits de vida i de consum mediambientalment sostenibles 

Acció 3.6. Organitzar a l’inici de cada curs una jornada amb les 

subcontractes/empreses que treballen a la UA per a informar-los sobre 

les polítiques i els objectius de la UA en matèria mediambiental, amb 

especial atenció en la reducció d’envasos i plàstics 

Descripció L’objectiu d’aquesta mesura és implicar activament la comunitat 

universitària en la consecució dels objectius proposats a través 

d’accions de sensibilització 

Indicador Inici a principis del curs 2019/2020 

Òrgan 

Responsable 

Vicerectorat de Campus i Tecnologia 

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat 

Òrgan 

Executor 

Ecocampus 

Secretariat de Responsabilitat Social 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 3. Sensibilitzar la comunitat universitària per a una millor assumpció 

d’hàbits de vida i de consum mediambientalment sostenibles 

Acció 3.7. Organitzar setmanes o períodes temàtics de caràcter mediambiental 

amb una certa periodicitat per a informar i involucrar la comunitat en 

els reptes mediambientals que té la Universitat 

Descripció L’objectiu d’aquesta mesura és implicar activament la comunitat 

universitària en la consecució dels objectius proposats a través 

d’accions de sensibilització 

Indicador Inici al llarg de l’any 2020 

Òrgan 

Responsable 

Vicerectorat de Campus i Tecnologia 

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat 

Òrgan 

Executor 

Ecocampus 

Secretariat de Responsabilitat Social 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 3. Sensibilitzar la comunitat universitària per a una millor assumpció 

d’hàbits de vida i de consum mediambientalment sostenibles 

Acció 3.8. Campanya que informe sobre els objectius acomplits durant tot el 

període d’implementació del pla per a fomentar les actituds i hàbits 

sostenibles 

Descripció Doble objectiu: a) informar sobre els beneficis acomplits i b) 

reconeixement i agraïment de l’esforç i la implicació de la comunitat 

universitària. Es pretén fer-los partícips de la millora en matèria 

mediambiental de la UA 

Indicador Feta abans de la finalització del període del Pla, és a dir, abans de l’any 

2023 

Òrgan 

Responsable 

Oficina del Rector o Rectora 

Vicerectorat de Campus i Tecnologia 

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat 

Òrgan 

Executor 

Unitat de Comunicació 

Ecocampus 

Secretariat de Responsabilitat Social 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 3. Sensibilitzar la comunitat universitària per a una millor assumpció 

d’hàbits de vida i de consum mediambientalment sostenibles 

Acció 3.9. Campanya informativa sobre el nou mètode de recollida selectiva 

i els beneficis mediambientals associats al mateix 

Descripció Informar a la comunitat universitària sobre el nou mètode de recollida 

per a millorar l’eficiència en l’aplicació d’aquesta i traslladar els 

beneficis mediambientals derivats d’una correcta separació dels residus 

en origen 

Indicador Desenvolupada abans de l’any 2023 

Òrgan 

Responsable 

Oficina del Rector o Rectora 

Vicerectorat de Campus i Tecnologia 

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat 

Òrgan 

Executor 

Unitat de Comunicació 

Ecocampus 

Secretariat de Responsabilitat Social 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 4. 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 

Acció 4.1. Creació d’una taula de seguiment formada per les autoritats 

universitàries amb competències en la matèria i per representants dels 

grups d’interès identificats 

Descripció L’objectiu d’aquesta mesura és garantir l’aplicació correcta de les 

mesures aprovades i tractar, d’acord amb als objectius de reducció de 

residu i millora de reciclatge, les contingències emergents possibles en 

la implementació de les mesures 

Indicador Constituïda en el curs 2018/2019 i amb una freqüència de reunió 

bisemestral 

Òrgan 

Responsable 

Vicerectorat de Campus i Tecnologia 

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat 

Òrgan 

Executor 

 

Secretariat de Responsabilitat Social 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 4. 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 

Acció 4.2. Involucrar investigadors i investigadores, professorat i alumnat en 

l’aplicació de mesures proposades, i fomentar la recerca en les 

temàtiques tractades amb premis i/o beques de recerca en totes les àrees 

de coneixement impartides a la Universitat d’Alacant 

Descripció L’objectiu d’aquesta mesura és fomentar la recerca des de totes les 

àrees de coneixement en relació amb la millora de la sostenibilitat, la 

reducció de residus i la millora del reciclatge. Augmentar la implicació 

de la comunitat universitària a través del desenvolupament de projectes 

de recerca emmarcats en els objectius comuns en matèria 

mediambiental 

Indicador Iniciar-se a principis del curs 2019-2020 

Òrgan 

Responsable 

Vicerectorat d’Investigació i Transferència del Coneixement 

Òrgan 

Executor 

Secretariat d’Investigació 

Secretariat de Transferència de Coneixement 

ODS al qual 

contribueix  
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Objectiu 4. 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 

 

Acció 4.3. Establir un programa de voluntariat per a fer accions encaminades 

a la reducció de residus i l’augment de la sostenibilitat del campus 

Descripció Es pretén implicar activament la comunitat universitària en la 

consecució dels objectius de reducció de residu d’envàs i/o plàstic i 

millora del reciclatge. Augmentar el grau de sensibilització 

mediambiental d’aquests a través de la participació activa en accions 

encaminades a millorar la sostenibilitat de la Universitat d’Alacant. 

Indicador Programa en funcionament per al curs 2019-2020 

Òrgan 

Responsable 

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat 

Òrgan 

Executor 

Secretariat de Responsabilitat Social 

ODS al qual 

contribueix  
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6. EL COMPROMÍS DEL PLA D’RSU UA (2018-2020) AMB L’AGENDA 2030  

Gràfic 4. Incidència del Pla de Responsabilitat Social de la Universitat d’Alacant en 

l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 
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ODS 1. Fin de la pobreza

ODS 2. cero hambre

ODS 3. Salud y bienestar

ODS 4. Educación de calidad

ODS 5. Igualdad de Género

ODS 6. Agua limpia y saneamiento

ODS 7. Energía asequible y no contaminante

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 9. Industria, innovación e infraestructuras

ODS 10. Reducción de la desigualdad

ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibbles

ODS 12. Producción y consumo responsable

ODS 13. Acción por el clima

ODS 14. Vida submarina

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres

ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS 17. Alianza para lograr los objetivos
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7. ANNEXOS 

7.1 ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 
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Objectiu 1: Posar fi a la pobresa en totes les formes d’aquesta a tot el món. 

Objectiu 2: Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i 

promoure l’agricultura sostenible. 

Objectiu 3: Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tots en totes les edats. 

Objectiu 4: Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats 

d’aprenentatge durant tota la vida per a tots. 

Objectiu 5: Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar totes les dones i xiquetes. 

Objectiu 6: Garantir la disponibilitat d’aigua i la gestió sostenible d’aquesta i el sanejament 

per a tots. 

Objectiu 7: Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tots. 

Objectiu 8: Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena 

i productiu i el treball decent per a tots. 

Objectiu 9: Construir infraestructures resilientes, promoure la industrialització inclusiva i 

sostenible i fomentar la innovació 

Objectiu 10: Reduir la desigualtat en i entre els països 

Objectiu 11: Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguen inclusius, 

assegurances, resilients i sostenibles. 

Objectiu 12: Garantir modalitats de consum i producció sostenibles. 

Objectiu 13: Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d’aquest. 

Objectiu 14: Conservar i utilitzar en forma sostenible els oceans, els mars i els recursos marins 

per al desenvolupament sostenible. 

Objectiu 15: Protegir, restablir i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar 

els boscos de forma sostenible. 

Objectiu 16: Promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, 

facilitar l’accés a la justícia per a tots i crear institucions eficaces, responsables i inclusives a 

tots els nivells. 

Objectiu 17: Enfortir els mitjans d’execució i revitalitzar l’Aliança Mundial per al 

Desenvolupament Sostenible. 
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7.2 MATÈRIES DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL EN LA NORMA ISO 26000 

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 per qualsevol 

organització; i què hauria de fer l’organització per a posar en pràctica l’RS. Es dirigeix a tot 

tipus d’organitzacions, privades, públiques i no governamentals, siguen quines siguen les 

dimensions, 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 

poden posar-los en pràctica les organitzacions. La idea és que qualsevol organització que vulga 

incorporar criteris de Responsabilitat Social en les seues activitats quotidianes puga comptar 

amb un estàndard universalment consensuat per a això. Per això, defineix directrius sobre els 

principis, les matèries fonamentals i els assumptes relacionats amb la Responsabilitat Social i 

sobre com poden posar-los en pràctica les organitzacions. 

 

Segons el que s’ha exposat, 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 in la seua estratègia de Responsabilitat Social, sobre quins àmbits 

treballar en funció dels seus impactes positius i negatius i a les expectatives dels seus públics 

d’interès.  

GOVERNANÇA  

 

La governança és el sistema pel qual una organització pren i implementa decisions per a 

acomplir els objectius que té. 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 d’aquest radica que a través de la presa de decisions, una organització pot fer possible 

un canvi cap a una conducta socialment 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 exercici positiu en RS. 

▪ fer un ús eficient dels recursos. 
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▪ 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 tenen les persones 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 ser-ne despullats. 

▪ són universals: les persones tenen 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 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, i incloguen 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: 

▪ Deguda diligència: 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. 

Això inclou evitar complicitat directa (violació directa dels drets humans), beneficiosa 

(obtenir avantatge de la violació dels drets humans per uns 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 al seu 

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 al seu abast per a respectar-los i, si és possible, garantir-los. Es 
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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. 

PRÀCTIQUES LABORALS 

Les pràctiques laborals d’una organització són totes aquelles pràctiques i polítiques que 

involucren les treballadores i els treballadors de la mateixa organització, i també les persones 

que treballen en les empreses que ofereixen serveis a l’organització.  

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 l’escletxa laboral entre homes i dones. 

Seguint la ISO 26000, alguns assumptes relacionats amb les pràctiques laborals són: contribuir 

a augmentar la qualitat de vida de les persones que treballen per a l’organització; fer un esforç 

continu per a millorar la situació dels treballadors, fomentar i garantir el major nivell possible 

de benestar mental, físic i social dels treballadors, i prevenir danys en la salut que puguen ser 

ocasionats per les condicions laborals; preocupar-se per la formació dels empleats 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…  

La norma ISO 26000 fa un toc d’atenció per a tractar el tema del medi ambient de forma 

integral, tenint en compte 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: el primer 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, i també 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 els possibles per a minimitzar l’emissió de 

gasos efecte hivernacle i prendre mesures per a reduir la vulnerabilitat davant del canvi 

climàtic. 

4. Protecció del medi ambient, biodiversitat i restauració d’hàbitats 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 
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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.  

 

 

 

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, així com amb les seues 

parts interessades.  

▪ Anticorrupció: l’organització ha d’implementar polítiques i pràctiques que eviten que 

es produïsca un 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, desenvolupar el 

coneixement dels seus treballadors 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 algunes responsabilitats amb els consumidors, 

i desenvolupen per a això estratègies amb informació veraç. També es recomana desenvolupar 

capacitació en alguns 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 

seues necessitats 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 confidencialitat de les dades dels 

consumidors.  

• Accés als serveis. 



 120 

• Educació i presa de consciència: desenvolupar activitats que faciliten que els consumidors 

tinguen coneixement dels drets i les responsabilitats que tenen.  

 

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: per a això, se suggereix participar i 

donar suport a institucions o grups de la societat civil amb l’objectiu d’ajudar en 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 que tenen 

sobre l’ocupació i tractar de maximitzar la creació de treballs de qualitat.  

4. Desenvolupament i accés a tecnologia: per a 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, caldria fer 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. Inversión social: desenvolupar projectes d’inversió en què participe l’organització i que 

milloren la qualitat de vida de les persones de la comunitat.  
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7.3 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 el 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 recullen els avanços i els 

reptes de la Universitat en matèria d’RS, i desenvolupar processos de presentació 

i comunicació als grups d’interès. 

 

7. Definir i publicar un codi ètic o codi de conducta, que reculla 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 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 donar traçabilitat a 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 específiques relacionades amb la 

Responsabilitat Social en general o amb els aspectes específics d’aquesta. 

 

12. Fer una de 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). 
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13. Assessorar l’equip de protocol de la UA, la venda de productes de la tenda 

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 l’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 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 al campus. 

 

25. Enfortir els requisits ambientals per a evitar l’ús d’alguns materials al campus 

i afavorir els principis de l’economia circular8. 

 

26. Valorar l’incentiu d’altres aspectes de l’RS en els processos de compres: 

prioritzar proveïdors de la zona fent prevaldre 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 dirigides per persones amb 

discapacitat, associacions de dones, comerç just, etc.). 

 

                                                      
8. L’economia circular és un concepte econòmic que s’interrelaciona amb la sostenibilitat, i que té com a 
objectiu que el valor dels productes, els materials i els recursos (aigua, energia,…) es mantinga 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 definint 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 què 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 permeta acostar-se al concepte i relacionar-lo amb l’àrea de 

coneixement i futures responsabilitats laborals o un títol propi. 

 

32. Oferir orientacions sobre les eixides professionals possibles per a alumnat egressat 

de totes les carreres en el sector privat, i fer rondes amb empreses capdavanteres 

de ciències que tinguen professionals relacionats amb programes d’RS. 
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INVESTIGACIÓ 

33. Definir l’impacte en la societat de les recerques desenvolupades a la UA. 

 

34. Incentivar recerques orientades a la solució de problemes socials i ambientals 

(premi anual a una recerca o a diverses). 

 

35. Nomenar un comitè d’ètica per a la recerca 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 al “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. 

 

 

 


