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Nestes intres de cambio no modelo de desenvolvemento económico en que nos atopamos é máis 
obrigado que nunca darmos unha resposta eficaz ás dificultades. Desde a Universidade da Coruña 
(UDC) apostamos por facelo creando coñecemento e transferíndoo á sociedade, de xeito singular ás 
empresas.

A cotío falamos da relación universidade-empresa como se estes dous termos fosen diverxentes. 
Evidentemente a UDC é un servizo público, mais tamén é a institución baseada no coñecemento 
máis importante da área metropolitana da Coruña–Ferrol. Conta con máis de 1.500 persoas que 
levan a cabo labores docentes, de investigación e de transferencia; e máis de 800 persoas con 
cometidos administrativos e de servizos. O número de estudantes de grao, mestrado e doutoramento 
da UDC supera arestora os 22.000. Estamos a falar dunhas 25.000 persoas traballando e 
formándose no ámbito da transferencia: coñecemento-investigación-desenvolvemento-innovación-
emprendemento. Este é o eixe sobre o que se baseará o novo modelo produtivo.

Para alén disto, a UDC conta cun parque tecnolóxico que actualmente acolle dous centros 
tecnolóxicos –o CITIC e o CITEEC– no campus de Elviña, na Coruña; e outro –o CIT– no campus de 
Esteiro, en Ferrol. O CICA será unha realidade tanxible no vindeiro ano 2013 e esperamos que o ASISTA 
o sexa nun futuro próximo. Nos devanditos centros tecnolóxicos conviven empresas con grupos de 
investigación desta universidade. No contorno dos grupos de investigación da UDC xurdiron máis 
dunha trintena de empresas de base tecnolóxica, sete das cales ocupan nestes momentos o Viveiro 
de Empresas. Dúas destas empresas son participadas pola UDC.

Por outra banda, os grupos de investigación da UDC e mais os seus centros tecnolóxicos 
están a levar a cabo numerosos proxectos de investigación e desenvolvemento en colaboración 
con empresas. A título de exemplo, durante o ano 2011 só os tres centros tecnolóxicos da UDC 
realizaron 86 proxectos de colaboración con empresas, e deron emprego a 95 persoas contratadas 
especificamente para efectuaren tarefas de investigación neses proxectos. Ademais, neles 
participaron preto de 300 investigadores do propio cadro de persoal da UDC.

Esta exposición, que se presenta baixo o lema A Universidade coa empresa, contén un resumo 
dalgúns dos casos de éxito dos grupos de investigación da UDC en materia de transferencia cara ao 
sector empresarial. Tamén se inclúen liñas de colaboración de gran proxección no futuro. Agardamos 
que A Universidade coa empresa sirva para contribuír ao fortalecemento da relación entre a UDC e 
outras empresas do noso contorno e a sociedade en xeral.

Finalmente, gustaríanos dar as grazas ao Concello da Coruña polas facilidades dadas para situar 
esta exposición nas rúas da cidade, sen esquecermos no noso agradecemento á Fundación Barrié, 
que tamén acolle diversas actividades paralelas ao longo da súa exhibición.

Xosé Luís Armesto Barbeito, reitor da Universidade da Coruña.
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A Universidade coa empresa
Nestes intres de cambio no modelo de desenvolvemento económico en que nos atopamos é máis obrigado que 
nunca darmos unha resposta eficaz ás dificultades. Desde a Universidade da Coruña apostamos por facelo creando 
coñecemento e transferíndoo á sociedade, de xeito singular ás empresas.

Esta exposición, que se presenta baixo o lema A Universidade coa empresa, contén un resumo dalgúns dos casos de 
éxito dos grupos de investigación da UDC en materia de transferencia cara ao sector empresarial. Tamén se inclúen liñas 
de colaboración de gran proxección no futuro. Agardamos que A Universidade coa empresa sirva para contribuír ao 
fortalecemento da relación entre a UDC e outras empresas do noso contorno e a sociedade en xeral.

Gustaríanos dar as grazas ao Concello da Coruña polas facilidades dadas para situar esta exposición nas rúas da cidade, 
sen esquecermos no noso agradecemento á Fundación Barrié, que tamén acolle diversas actividades paralelas ao longo 
da súa exhibición.

Xosé Luís Armesto Barbeito, reitor da Universidade da Coruña

A UDC COLABORA...
Os nosos grupos colaboran con moitas das empresas máis activas do panorama galego, estatal e internacional. 

Participamos en proxectos colaborativos con outros parceiros.

Podes contactar connosco a través da OTRI (981 167 173 ou ucotri@udc.es) 
ou da Vicerreitoría de Investigación e Transferencia (981 167 003 ou vit@udc.es).

A UDC É RECEPTIVA...
A través do Consello Social da UDC a sociedade participa na nosa universidade, supervisando as actividades 

de carácter económico e o rendemento dos seus servizos.

A UDC COAS PEQUENAS EMPRESAS...
Non só colaboramos con grandes compañías. 

As pequenas empresas tamén atopan solucións aos seus problemas da man dos nosos grupos de investigación.

A UDC FOMENTA...
A Fundación Universidade da Coruña (FUAC) fomenta as relacións universidade-empresa en todas as súas facetas, 

con especial incidencia na formación, o emprego e a innovación.

A UDC RESPONDE...
Nos proxectos con empresas establecemos obxectivos claros e prazos concretos para a súa realización. 

E cumprímolos!

A UDC NO TEU ÁMBITO...
Os nosos grupos de investigación cobren o 90% das áreas científicas e tecnolóxicas. 

Contacta connosco e atoparemos o grupo que máis se adapta ás túas necesidades.

Máis de 150 equipos de investigación
colaborando coa empresa

A OTRI responde ás necesidades da empresa

981 167 173

- INSTITUCIONAL -
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A Vicerreitoría de Investigación e Transferencia (VIT) da UDC ten funcións relativas á promoción e a 
avaliación da investigación, á política científica da UDC e a difusión da actividade investigadora, á 
supervisión das estruturas e centros propios de investigación desta universidade. Tamén coordina a 
promoción, a avaliación e o recoñecemento da transferencia de coñecemento en todos os ámbitos. 
Desde ela diríxense as actividades do Parque Tecnolóxico da UDC, e as dos seus centros tecnolóxicos 
e viveiros de empresas.

Na actualidade a persoa titular da Vicerreitoría de Investigación e Transferencia é o profesor Ricardo 
Cao Abad, catedrático de Estatística e Investigación Operativa. Doutra parte, esta vicerreitoría 
ten dúas facetas diferenciadas: a investigación e a transferencia. A persoa adxunta en materia 
de investigación é a profesora Nieves Rodríguez Brisaboa, catedrática de Linguaxes e Sistemas 
Informáticos. Os asuntos de transferencia son coordinados polo adxunto de transferencia, o profesor 
Jerónimo Puertas Agudo, catedrático de Enxeñaría Hidráulica.

- INSTITUCIONAL -

VICERREITORÍA DE INVESTIGACIÓN
E TRANSFERENCIA (VIT)

INFORMACIÓN:
Edificio da Reitoría
Rúa da Maestranza 9
15001 A Coruña
vit@udc.es
981 167 003

Máis de 150 equipos de investigación
colaborando coa empresa

A OTRI responde ás necesidades da empresa

981 167 173
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O PUNTO DE ENLACE
A Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) da Universidade da Coruña (UDC) é o enlace entre a universidade e a 
empresa. O seu obxectivo fundamental é favorecer as relacións entre a UDC e o tecido empresarial para trasladar as capacidades de 
investigación da nosa universidade (oferta tecnolóxica) e achegar solucións ao sector produtivo.

DIVERSAS SOLUCIÓNS PARA DIFERENTES SECTORES
A UDC conta cun extenso número de investigadores especialistas en diversos sectores económicos, con coñecemento e 
capacidade para colaboraren coas empresas e achegaren diversas solucións con aplicación no mercado: ensaios e analíticas 
específicos, mellora de procesos ou produtos, asesoramento específico especializado, formación especializada, proxectos de I+D 
en colaboración coa empresa...

Desde a OTRI axudamos a poñer en contacto as empresas con aqueles grupos con que poidan colaborar e resolver as súas demandas.

APOIO NA PROCURA DE FINANCIAMENTO PARA ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN
A OTRI ofrece información e asesoramento sobre as diferentes vías de financiamento para realizar actividades de I+D+i en colaboración 
entre a UDC e a empresa, tanto no ámbito autonómico como no nacional e no internacional.

PROTECCIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
Tramitamos as solicitudes de patentes e rexistros de sóftware derivados dos resultados da investigación realizada polos 
investigadores da UDC en solitario ou en colaboración con empresas.

A UDC conta con máis de 150 patentes e rexistros de sóftware, algúns dos cales están sendo comercializados a través de empresas.

APOIO Á CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓXICA
Asesoramos os membros da comunidade universitaria (investigadores, alumnos e outro persoal) para a creación de novas empresas 
baseadas no coñecemento e a innovación. Facilitamos mecanismos para a posta en marcha e consolidación destas empresas: locais 
no Viveiro de Empresas da UDC, asesoramento no modelo de negocio, procura de financiamento etc.

A UDC leva apoiado máis de 30 empresas deste tipo nos últimos anos, favorecendo a creación de emprego no noso contorno.

- INSTITUCIONAL -

OFICINA DE TRANSFERENCIA DE
RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN (OTRI)

INFORMACIÓN:
Edificio de Servizos Centrais
de Investigación
Campus de Elviña s/n
15071 A Coruña
www.udc.es/otri
ucotri@udc.es
981 167 173

Máis de 150 equipos de investigación
colaborando coa empresa

A OTRI responde ás necesidades da empresa

981 167 173

O nexo entre a Universidade da Coruña e a empresa.
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UNIDADE DE EMPREGO E FORMACIÓN

+10.600 bolsas concedidas a estudantes e titulados universitarios para a realización de prácticas en empresas.

+900 empresas colaboraron nos programas de prácticas en empresas.

+3.400 universitarios participaron nas nosas actividades de formación, de emprego e de mellora da empregabilidade.

+600 universitarios participaron nos programas de emprendemento e fomento da creación de empresas.

UNIDADE DE INNOVACIÓN E COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Exemplo Europeo de boas prácticas en xestión e coordinación de programas de Cooperación Territorial Europea.

Impulsados +70 proxectos de cooperación Universidade-Empresa para o fomento da innovación.

+160 organizacións colaboradoras a nivel nacional e internacional.

Actividades para a promoción da I+D+i  con +1.000 empresas e outros axentes dos sistemas de innovación de Galicia e España.

+200 diagnósticos e planos de innovación realizados a PEMEs galegas para a sua mellora competitiva.

UNIDADE DE XESTIÓN UNIVERSIDADE - EMPRESA

+1.000 contratos de I+D promovidos e xestionados con empresas e universidades.

+180 investigadores contratados para proxectos de colaboración con empresas.

+700 empresas contrataron proxectos de investigación a través da Fundación.

+25.000.000 € de volume xestionado en proxectos de investigación con empresas.

+1.800.000 € de financiamento para a Universidade achegado pola Fundación.

1997 - 2012:
15 anos unindo Universidade e Empresa

FUNDACIÓN UNIVERSIDADE
DA CORUÑA (FUAC)

INFORMACIÓN:
Paseo de Ronda 47 - 2º
15011, A Coruña
www.fundacion.udc.es
fundacion@udc.es
981 167 000 Ext. 1000

Máis de 150 equipos de investigación
colaborando coa empresa

A OTRI responde ás necesidades da empresa

981 167 173

- INSTITUCIONAL -
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A OTRI responde ás necesidades da empresa

981 167 173

- INSTITUCIONAL -

CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓXICA EN 
EDIFICACIÓN E ENXEÑARÍA CIVIL (CITEEC)

Enxeñaría Civil
e Edificación

INFORMACIÓN:
citeec@udc.es
981 167 000 Ext. 5185

CENTRO TECNOLÓXICO EN ENXEÑARÍA CIVIL E EDIFICACIÓN.

OBXECTIVOS DO CITEEC.

NA ACTUALIDADE CONTA CON CINCO LABORATORIOS.

É un centro capaz de acometer ensaios de grande envergadura en 
enxeñaría civil.

Fomento da investigación de base, investigación aplicada e asesoría 
a empresas e institucións.

Construción, Enxeñaría Sanitaria, Hidráulica, Portos e Costas e Túnel de Vento 
para ensaios Aeroelásticos.

O CITEEC, vinculado coa Universidade da Coruña, créase no ano 2000 coa finalidade de mellorar a investigación e o estudo 
nos campos da edificación e a enxeñaría civil, sempre desde a óptica da análise experimental.

Ampliación do coñecemento nos campos afíns á enxeñaría civil, captación de recursos económicos para a realización de 
proxectos de investigación e colaboración co tecido empresarial e institucional.

O CITEEC ten capacidade para ofrecer un asesoramento adaptado ás necesidades de empresas e institucións no ámbito da enxeñaría civil. 
Posúe infraestruturas singulares semellantes ás dos centros europeos máis avanzados.

Máis de 150 equipos
de investigación

colaborando coa empresa
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A OTRI responde ás necesidades da empresa

981 167 173
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOXÍAS DA 
INFORMACIÓN E AS COMUNICACIÓNS (CITIC)

I+D+i aplicada ás TIC
I+D+i aplicada ao
desenvolvemento
de sóftware

INFORMACIÓN:
www.citic-research.org
promocion@citic-research.org
981 167 000 Ext. 5507

O CITIC É UN CENTRO TECNOLÓXICO ORIENTADO A FOMENTAR A I+D+i 
APLICADA ÁS TIC E POTENCIAR A TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA.

FACILÍTASE ÁS EMPRESAS O ACCESO AOS RESULTADOS DOS GRUPOS 
DE INVESTIGACIÓN E POTÉNCIASE A INNOVACIÓN EMPRESARIAL.

O CENTRO ESTÁ FORMADO POR 12 ÁREAS TECNOLÓXICAS EN 
QUE TRABALLAN 10 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN E ÁS CALES DAN 
SOPORTE 3 UNIDADES DE APOIO.

Impulsado pola Universidade da Coruña (UDC) dedícase á mellora no 
proceso de desenvolvemento de sóftware.

I+D+i aplicada ás TIC, vixilancia tecnolóxica, transferencia tecnolóxica, formación 
continua e especializada dos sectores empresarial e universitario.

Ademais, o CITIC dispón das certificacións UNE 166002 e ISO9001, que avalan o 
seu sistema de xestión da I+D+i e da calidade.

Trátase dun punto de encontro entre a universidade e o ámbito empresarial en que se combinan departamentos de I+D de empresas 
con investigadores universitarios, a constituír un contorno mixto que posibilita a colaboración e a transferencia de tecnoloxía.

Realízanse proxectos de I+D mediante colaboracións, acordos e contratos con empresas e institucións públicas. Execútanse actividades 
de I+D+i mediante a subcontratación por parte das empresas, convenios de colaboración ou proxectos competitivos. Poténciase a 
relación universidade-empresa.

No CITIC traballan en distintos proxectos de I+D máis de 150 investigadores dos ámbitos público e privado. As principais empresas do 
sector das TIC e os diferentes grupos de investigación do centro dispoñen de espazo nos seus dous edificios intelixentes, con máis de 
3200m2 dedicados á I+D.

Investigamos para
axudarte a innovar
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A OTRI responde ás necesidades da empresa

981 167 173

SERVIZOS DE APOIO Á 
INVESTIGACIÓN (SAI)

Análises fisicoquímicas
e biolóxicas

INFORMACIÓN:
www.sai.udc.es
saisec@udc.es
981 167 067

OS SAI PRESTAN OS SEUS SERVIZOS A INVESTIGADORES DE INSTITUCIÓNS 
PÚBLICAS E PRIVADAS CUN EQUIPAMENTDE ALTO NIVEL TECNOLÓXICO.

CERTIFICADOS POLA ISO 9001 E ACREDITADOS POLA ISO 17025 
PARA A DETERMINACIÓN DE DIOXINAS.

ASESORAMENTO CIENTÍFICO NA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
TÉCNICOS E EXPERIMENTAIS.

Análises de augas, minerais, metais, refugallos industriais, ADN, contaminantes 
orgánicos e inorgánicos, materiais xenéticos, xeolóxicos, químicos etc.

Contaminantes orgánicos persistentes en produtos agroalimentarios: 
forraxes, cereais, pensos, carnes, peixes, moluscos, aceites, graxas etc.

Formación en cromatografía, RMN, espectrometría de masas, raios X, secuenciación 
de ADN, PCR, ARN, microscopia confocal, electrónica e de varrido etc.

Dotados de persoal altamente especializado, ofrecen análises químicas e biolóxicas mediante espectrometría de masas, 
combustión, cromatografía, microscopia, resonancia magnética nuclear, raios X, secuenciación de ADN etc.

Equivalente tóxico total de policlorodibenzodioxinas e policlorodibenzofuranos 2,3,7,8 tetra-octa substituídos e 
policlorobifenilos similares a dioxinas mediante dilución isotópica e cromatografía de gases (HRGC-HRMS).

Apoio a centros de investigación científica e técnica, control de calidade, protección do medio, centros hospitalarios, industria 
agroalimentaria, farmacéutica, química, construción, electrónica, minería, mineraloxía etc.

O coñecemento ao
servizo das persoas

- INSTITUCIONAL -
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A OTRI responde ás necesidades da empresa
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CENTRO DE INVESTIGACIÓNS 
TECNOLÓXICAS (CIT)

Investigación aplicada en
tecnoloxías industriais

INFORMACIÓN:
cit@udc.es
981 337 400 Ext. 3416

COLABORACIÓN CO TECIDO INDUSTRIAL GALEGO EN PROXECTOS 
DE INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO.

EQUIPO DE TRABALLO MULTIDISCIPLINAR E ORIENTADO A 
OFRECERLLE SOLUCIÓNS REAIS ÁS EMPRESAS E Á SOCIEDADE.

EXPERIENCIA, CAPACIDADE E PROFESIONALIDADE ORIENTADAS ÁS 
TECNOLOXÍAS INDUSTRIAIS.

A nosa oferta de servizos á empresa abrangue desde pequenos ensaios 
a complexos proxectos de investigación plurianuais.

Traballamos para darlles resposta ás necesidades da industria. Fomentamos 
a investigación, traballamos para a sociedade e melloramos a formación.

A entrega ao traballo e á investigación, así como a grande experiencia do equipo, 
permitirán que poidamos ofrecerlles a resposta necesaria aos seus problemas.

Nos últimos 5 anos colaboramos con máis de 200 empresas galegas na mellora da súa competitividade, achegándolles novos 
coñecementos e desenvolvendo novos produtos.

O cadro de persoal do CIT está constituído por máis de 90 traballadores, dos cales máis de 40 son doutores en distintas ramas 
da ciencia e a tecnoloxía.

O CIT está constituído por grupos de investigación con experiencia en distintos ámbitos da enxeñaría naval e industrial, da ciencia dos 
polímeros, da tecnoloxía láser e dos combustibles.

- INSTITUCIONAL -

Desenvolvemos
novas solucións

tecnolóxicas
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A Universidade coa empresa

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE TERRAS DE GALICIA.

SISTEMA DE INFORMACIÓN METEOSIX MOBILE.

Con máis de 1.000 usuarios e 8.500 parcelas. 
Máis información: www.bantegal.com/sitegal.

Máis de 11.000 descargas no ano 2012. 
Máis información: meteosix.cesga.es.

Administración electrónica: SITEGAL, sistema de información xeográfica para a xestión do Banco de Terras de Galicia. 
Co financiamento da Consellería do Medio Rural e do Mar.

Predición meteorolóxica e oceanográfica xeorreferenciada no móbil. Co financiamento de MeteoGalicia.

GRUPO DE ARQUITECTURA DE 
COMPUTADORAS (GAC)

Tecnoloxías da información
e as comunicacións

INFORMACIÓN:
www.gac.udc.es
gac-udc@udc.es
981 167 000 Ext. 1220

COMUNICACIÓNS DE ALTA VELOCIDADE.

SUPERCOMPUTACIÓN APLICADA.

Optimización do rendemento de linguaxes de programación de 
supercomputadoras. En fase de produción en supercomputadoras 
dunha importante multinacional TIC.

Desenvolvemento de novos protocolos de comunicación para reducir o tempo de resposta de aplicacións distribuídas.

A NASA e a Axencia Espacial Europea (ESA) son usuarias deste 
sóftware. Máis información: www.fastmpj.com.
Financiado por: Fondo de Inversión en Ciencia da Fundación Barrié.

Aplicacións bioinformáticas na nube. Co financiamento dunha multinacional líder no sector de cloud computing.

- TIC -

Desenvolvemos novas
solucións tecnolóxicas

A OTRI responde ás necesidades da empresa

981 167 173
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PROTOTIPAXE DE EQUIPOS TERMINAIS DE 
COMUNICACIÓNS SEN FÍOS DE BANDA ANCHA.

LOCALIZACIÓN E POSICIONAMENTO DE PERSOAS E 
OBXECTOS CON REDES DE SENSORES SEN FÍOS.

CIDADES INTELIXENTES (SMART CITIES).

Sistemas completamente reconfigurables. Avaliación de 
tecnoloxías sen fíos de banda ancha en contornos reais.

Adaptabilidade a calquera tipo de tecnoloxía (Wi-Fi, Bluetooth...) 
e contorno (hospitais, supermercados...).

Aplicación de redes sen fíos á posta en marcha de novos 
paradigmas de cidade sustentable e eficiente.

Utilizando metodoloxías de tipo Software Defined Radio (SDR) construíronse prototipos e demostradores de equipos 
terminais WiMAX e LTE para a provisión de servizos sen fíos de banda ancha.

Desenvolvemento dun motor de localización en tempo real que a través da incorporación de módulos e aplicacións externos 
permite a integración de novas tecnoloxías de hárdware e o desenvolvemento de novos servizos.

Definición e implementación de arquitecturas de información e comunicacións sen fíos para lles dar soporte a 
novos servizos TIC orientados á cidadanía nos ámbitos da enerxía, a sustentabilidade, o transporte...

GRUPO DE TECNOLOXÍA ELECTRÓNICA 
E COMUNICACIÓNS (GTEC)

Comunicacións sen fíos
Redes de sensores

INFORMACIÓN:
gtec.des.udc.es/web
luis@udc.es
981 167 000 Ext. 1210

- TIC -

Investigamos para axudarte a innovar
A OTRI responde ás necesidades da empresa

981 167 173
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A OTRI responde ás necesidades da empresa

981 167 173

- TIC -

GRUPO DE VISIÓN ARTIFICIAL E 
RECOÑECEMENTO DE PATRÓNS (VARPA)

Saúde / Teleasistencia
Seguridade
Interpretación de escenas

INFORMACIÓN:
varpa@udc.es
981 167 000 Ext. 1259

TRATAMENTO AUTOMÁTICO DE IMAXE DE RETINA PARA O 
DIAGNÓSTICO PATOLÓXICO.

PROCESADO AUTOMÁTICO DE VÍDEOS NO ÁMBITO ÓPTICO PARA A 
OBTENCIÓN DE PARÁMETROS RELEVANTES.

INTERPRETACIÓN DE ESCENAS DE VÍDEO PARA A VIXILANCIA 
E A ANÁLISE DO COMPORTAMENTO.

Redución de tempos de análise en máis dun 95%. Eliminación de riscos 
na subxectividade do proceso.

Diagnóstico de anomalías como a síndrome do ollo seco. Axuda na 
selección de lentes de contacto axeitadas.

Permite incluír novas fontes de información á intelixencia de negocio de 
forma eficaz.

Mediante a visión artificial automatízanse procesos de medición de parámetros biomédicos, o que permite obtelos de forma 
rápida e obxectiva para a axuda ao diagnóstico en patoloxías como a diabetes e a hipertensión.

Análise en tempo real da película lacrimal do ollo para a medición do seu tempo de ruptura e clasificación da capa lipídica, 
o que reduce os custos do proceso.

Seguimento e interpretación automática de persoas ou obxectos. Aplicabilidade en procesos de videovixilancia, estudos de mercado en 
ámbitos comerciais ou estudos en persoas dependentes.

Desenvolvemos
novas solucións

tecnolóxicas
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- TIC -

INFORMATION RETRIEVAL LAB

Busca / Web
Intelixencia artificial

INFORMACIÓN:
www.irlab.org
irlab@udc.es
981 167 000 Ext. 1276

EXPERIENCIA DE USUARIO: BUSCA PERSONALIZADA EN 
NOTICIAS, CANLES WEB (FEEDS), BLOGS E REDES SOCIAIS.

PRODUTIVIDADE: BUSCA CORPORATIVA DE PATENTES, 
LEXISLACIÓN, EXPERTOS E INTRANETS.

ONE MORE THING. PROCESAMENTO DE INFORMACIÓN EN 
DISPOSITIVOS MÓBILES: IMAXE E PDF.

Exemplos dos nosos sistemas son NowOnWeb (www.irlab.org/now) 
ou News Filtering 4 Enterprise (NF4E).

Aplicacións: Lexisla (www.irlab.org/lexisla), de busca lexislativa, e PASE 
(www.irlab.org/pase), de busca de patentes.

mOCRa (www.irlab.org/mocra), con capacidade OCR e de xeración de 
PDF superou as 45.000 instalacións en dispositivos móbiles.

Dispoñemos de sistemas eficientes de busca en distintos medios con resultados personalizados de gran calidade e 
características como a xeración automática de resumos ou a detección de redundancias.

O acceso rápido á información nas empresas é vital na era da información. Os nosos resultados de investigación intentan 
facilitar o devandito acceso en ámbitos clave como a propiedade intelectual ou a vixilancia tecnolóxica.

Na era do sempre conectados é fundamental facilitar o acceso á información e o tratamento desta alá onde se requira. 
Por todo isto desenvolvemos solucións de xestión da información en mobilidade.

Máis de 150 equipos
de investigación

colaborando coa empresa
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Desenvolvemos
novas solucións

tecnolóxicas

LABORATORIO DE BASES 
DE DATOS (LBD)

Sistemas de información / Libro dixital
Aplicacións web / Cidades intelixentes
GIS / Aplicacións para os móbiles

INFORMACIÓN:
www.lbd.udc.es
981 167 000 Ext. 1306

SERVIZOS PARA A CIDADANÍA EN CIDADES INTELIXENTES 
(SMART CITIES).

RECOLLER E EXPLOTAR INFORMACIÓN XEORREFERENCIADA DE 
EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS.

MELLORA DA XESTIÓN DA INFORMACIÓN ACADÉMICA E A 
COMUNICACIÓN COAS FAMILIAS NO ENSINO.

INTRODUCIÓN DO SECTOR EDITORIAL AO NOVO PARADIGMA DIXITAL.

Servizos de lectura de libros, recepción de promocións e visualización 
en mapas de puntos de interese para dispositivos móbiles.

gisEIEL, sóftware para a xestión de equipamentos en máis de 400 municipios 
da Coruña, Ourense, Pontevedra, Córdoba...

SIXA, sistema de xestión académica utilizado por máis de 1000 docentes en 
centros de educación pública de Galicia.

E-DITOR, ferramenta de autor; plataformas de venda e distribución 
multidispositivo; deseño de DRMs respetuosos co lector.

O Laboratorio de Bases de Datos colabora cunha agrupación empresarial innovadora de pavimento intelixente no desenvolvemento 
de servizos para a cidadanía.

Definición e desenvolvemento dun sistema de información xeográfica baseado en sóftware libre composto por unha ferramenta de 
recollida e análise de datos e un portal web de servizos á cidadanía e ás empresas.

Desenvolvemento dun sistema multidispositivo (PDA, web e teléfono móbil) que facilita o traballo diario dos docentes e a comunicación 
con titores, administración e familias vía SMS, carta e correo electrónico.

Deseño e desenvolvemento dunha solución integral para a creación, a distribución e o visionado de contidos dixitais en múltiples 
formatos e plataformas tecnolóxicas.

- TIC -
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- TIC -

LABORATORIO DE I+D EN 
INTELIXENCIA ARTIFICIAL (LIDIA)

Saúde / Aprendizaxe automática 
Análise de datos / Usabilidade

INFORMACIÓN:
www.lidiagroup.org
ciamparo@udc.es
981 167 150 Ext. 1252

SISTEMAS INTELIXENTES DE AXUDA Á DECISIÓN: ÁREA DA SAÚDE.

APRENDIZAXE AUTOMÁTICA E ANÁLISE INTELIXENTE DE DATOS.

VISUALIZACIÓN GRÁFICA E INTERACCIÓN CON GRANDES VOLUMES 
DE DATOS ESPACIAIS.

INTERACCIÓN PERSOA-MÁQUINA: ANÁLISE DA USABILIDADE DE 
SISTEMAS COMPUTACIONAIS.

Incremento da produtividade en tarefas de diagnóstico e planificación 
de actividades relacionadas coa saúde.

Éxito en márketing intelixente, mantemento preditivo en compoñentes 
mecánicas ou predición de incendios.

Interacción fluída con representacións gráficas detalladas de datos espaciais 
complexos.

Aplicacións en áreas como os sistemas de información para vehículos e as 
interfaces optimizadas para móbiles ou tablets.

A través do emprego de técnicas de intelixencia artificial puxéronse en marcha sistemas expertos nas áreas da saúde e o 
asesoramento deportivo.

Automatización da toma de decisións baseadas en datos mediante a aplicación de técnicas de aprendizaxe automática e minaría 
de datos, que resolven problemas de predición, clasificación ou diagnóstico.

Simplificación de datos altamente concentrados no espazo, tales como redes eléctricas de media e baixa tensión, mediante 
programación avanzada de hárdware gráfico.

Desenvolvemento de metodoloxías e ferramentas para a análise da usabilidade. Integración no ciclo de desenvolvemento dun produto: 
requisitos, deseño, tests de usuario. Obtención de datos cuantitativos e cualitativos.

Máis de 150 equipos
de investigación

colaborando coa empresa
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MODELAXE, OPTIMIZACIÓN E 
INFERENCIA ESTATÍSTICA (MODES)

Aplicacións de estatística
e investigación operativa

INFORMACIÓN:
http://dm.udc.es/gmodes
juan.vilar@udc.es
981 167 000 Ext. 1221

PREDICIR NUNHA CARTEIRA DE SEGUROS O NÚMERO DE SINISTROS 
E O SEU CUSTO NUN PERÍODO DADO.

ANÁLISE DE DATOS FUNCIONAIS DE PRODUCIÓN DE SILICIO NA 
INDUSTRIA SOLAR FOTOVOLTAICA.

ESTIMACIÓN DA CANTIDADE DE CONTAMINANTES EN COMBUSTIBLE 
DE AVIACIÓN A PARTIR DE NÚMEROS ISO.

MODELAXE DO COMPORTAMENTO DOS USUARIOS DA INTERNET NO 
CONSUMO DE CONTIDOS EN MULTIPLATAFORMAS.

Coa aplicación establécese a estratexia de prezos. Útil en risco financeiro 
operacional.

As aplicacións gráficas e de predición permiten mellorar a eficacia 
produtiva da empresa.

Obtense en números ISO o máximo de partículas sólidas e auga que pode ter 
o queroseno.

Mellórase a decisión para optimizar as estratexias de publicación e o consumo 
de publicidade.

Utilizando técnicas non-paramétricas, semiparamétricas, MonteCarlo e de remostraxe, estímanse os modelos estatísticos asociados a 
un patrón de perda. Desenvolvemento dunha aplicación para resolver o problema.

Realizouse un estudo con métodos non-paramétricos, análise funcional, técnicas de datos dependentes e detección de atípicos. 
Desenvolveuse un algoritmo para predicir a duración dun crisol.

Efectuouse un deseño de experimentos para a validación dun modelo que establece unha equivalencia entre os números ISO e as partes 
por millón (ppm) de contaminantes sólidos e mg/l H2O no combustible de aviación.

A unha base de usuarios da internet aplícanselle técnicas estatísticas para identificar perfís de usuarios e patróns de comportamento. 
Créanse segmentos de usuarios baseados en tendencias e hábitos.

- TIC -

Investigamos para
axudarte a innovar
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- TIC -

MODELOS E MÉTODOS NUMÉRICOS EN 
ENXEÑARÍA E CIENCIAS APLICADAS (M2NICA)

Modelado e
simulación numérica
Matemática aplicada

INFORMACIÓN:
carlosv@udc.es
981 167 000 Ext. 1335

MEDIO AMBIENTE.

FINANZAS CUANTITATIVAS.

ACÚSTICA.

Desenvolvemento de software dos modelos para simulación en 
ordenador de procesos reais. 

Deseño e desenvolvemento de software de valoración e calibración dos modelos,  
aplicacións informáticas, aceleración de cálculos, implementación nas GPU etc.

Deseño e desenvolvemento de sóftware baseado nos modelos para a simulación 
numérica de procesos reais. 

Modelado e simulación numérica de ríos, esteiros, masas de xeo (glaciares e casquetes polares), roturas de presas, dinámica 
fluvial, arrastre de sedimentos e propagación de contaminantes etc.

Modelos de activos: volatilidade local, estocástica (SABR). Modelos de tipos de xuro: short rates, market models (LMM, SMM). Derivados de: 
accións (opcións), tipos de xuro, tipos de cambio, commodities. Estruturados. Calibración a mercado. Risco financeiro, Modelos ALM.

Modelado e simulación numérica para a reconstrución da forma de obxectos somerxidos nun fluído: submarinos, barcos afundidos, avións en 
voo etc. Acústica en edificios e medios de transporte, control pasivo e activo de ruídos e vibracións.

O coñecemento ao
servizo das persoas
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- TIC -

MODELS AND APPLICATIONS OF 
DISTRIBUTED SYSTEMS (MADS)

Alta dispoñibilidade
Fogar dixital / IPTV

INFORMACIÓN:
www.madsgroup.org
info@madsgroup.org
981 167 000 Ext. 1267

CAPACIDADES DO GRUPO.

ÉXITO INDUSTRIAL.

CREACIÓN DE EMPRESAS DERIVADAS (SPIN-OFF).

Sistemas de información distribuídos de alta dispoñibilidade e tolerantes a fallos. Distribución 
de contidos multimedia de alta definición para o fogar dixital. IPTV: sistemas para a prestación de 
servizos a través da televisión dixital.

Os resultados da investigación e a innovación do grupo MADS implantáronse con éxito en ámbitos 
tan dispares como a xestión de riscos dunha empresa multinacional ou a emisión de vídeo e 
publicidade interactiva en operadoras de rede.

Até o momento, da iniciativa do grupo MADS xurdiron dúas empresas derivadas, LambdaStream e 
Syntheractive. O seu obxecto é comercializar produtos desenvolvidos polo grupo no ámbito do vídeo 
baixo demanda (VoD) e a síntese masiva de canles de televisión interactiva.

Máis de 150 equipos
de investigación

colaborando coa empresa
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REDES DE NEURONAS ARTIFICIAIS E SISTEMAS 
ADAPTATIVOS - INFORMÁTICA MÉDICA E 
DIAGNÓSTICO RADIOLÓXICO (RNASA-IMEDIR)

Intelixencia artificial
Informática biomédica

INFORMACIÓN:
rnasa.tic.udc.es
rnasa@udc.es
981 167 000 Ext. 1302

SISTEMA PARA A MEDICIÓN DE DESPRAZAMENTOS DE OBXECTOS 
NUNHA SECUENCIA DE IMAXES.

SISTEMA DE INFORMACIÓN BASEADO EN IMAXES MÉDICAS: 
APLICACIÓN NO ÁMBITO DAS ENFERMIDADES CARDIOVASCULARES.

TECNOLOXÍAS DE APOIO PARA O ACCESO ÁS TIC DAS PERSOAS 
CON DISCAPACIDADE.

SISTEMA HÁRDWARE E SÓFTWARE PARA A DETECCIÓN E A ANÁLISE 
DO MOVEMENTO DE PEIXES NUN CONTORNO DE GRAN TURBULENCIA.

Adaptable a calquera proceso produtivo: aforro en tempo, diñeiro e recursos.

Adaptable a calquera modalidade de imaxe, posibilidade de obter novos 
índices de prognóstico.

O grupo colabora con diversas entidades: ASPACE, ASPANAES, ASPRONAGA, 
Cruz Vermella e ASEM.

Automatización para medir e controlar un proceso utilizando técnicas 
eficientes de visión por computador.

Aplicando algoritmos de emparellamento entre as imaxes pode medirse automaticamente o desprazamento de elementos presentes 
entre as distintas imaxes dunha secuencia.

Aplicando algoritmos de procesamento de imaxes en anxiografía coronaria pode cuantificarse a gravidade das lesións, o que facilita o 
diagnóstico e o prognóstico dos clínicos.

In-TIC foi desenvolvido en colaboración coa Fundación Orange e pon a tecnoloxía ao servizo das persoas con diversidade funcional. 
De descarga gratuíta no enderezo web www.intic.udc.es.

Aplícanse algoritmos de visión artificial, redes de neuronas artificiais e técnicas adaptativas para localizar os peixes nunha secuencia de 
imaxes. Permite analizar automaticamente posicións, velocidades e aceleracións.

O coñecemento ao
servizo das persoas
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- ENXEÑARÍA E ARQUITECTURA -

ESTUDO TRIBOLÓXICO DE ACEIROS AUSTENÍTICOS 
HADFIELD PARA APLICACIÓNS MINEIRAS.

ESTUDO DO COMPORTAMENTO FRONTE AO DESGASTE 
ABRASIVO DE FÍOS DE CATENARIA DE FERROCARRIL.

ESTUDO DE MATERIAIS METÁLICOS EMPREGADOS EN 
APLICACIÓNS CONTRAINCENDIOS.

Determinouse a composición destes aceiros que presentan unha 
maior durabilidade e, deste xeito, diminuír os custos de mantemento 
e os tempos mortos nos procesos mineiros.

Os resultados indicaron que os cobres aliados con prata e magnesio 
presentan maior resistencia ao desgaste debido fundamentalmente 
á súa maior temperatura de recristalización.

Suxírese como alternativa o emprego de fundición dúctil con 
pequeno contido en boro.

Tratouse de potenciar as prestacións deste material nunhas condicións de operación moi severas que se 
caracterizan pola acción simultánea da abrasión e impactos repetidos.

Estudouse o desgaste de materiais empregados en catenarias ferroviarias debido á fricción entre o fío de contacto e as 
platinas do pantógrafo.

Estudouse un material metálico alternativo aos que se adoitan a empregar en instalacións contraincendios que presente 
mellores propiedades mecánicas en servizo.

GRUPO DE CIENCIA E ENXEÑARÍA 
DE MATERIAIS (CIM)

Triboloxía / Desgaste
Materiais metálicos

INFORMACIÓN:
jose.mier@udc.es
981 337 400 Ext. 3268

O coñecemento
ao servizo das persoas

A OTRI responde ás necesidades da empresa

981 167 173
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Investigamos para
axudarte a innovar

GRUPO DE ENXEÑARÍA DA AUGA 
E DO MEDIO AMBIENTE (GEAMA)

Hidráulica / Hidroxeoquímica
Portos e costas / Saneamento

INFORMACIÓN:
www.geama.org
981 167 000

AVALIACIÓN DA CALIDADE HIDROQUÍMICA DO FUTURO 
LAGO DE MEIRAMA.

ESTUDO EN MODELO FÍSICO DO CONTRADIQUE NO PORTO 
EXTERIOR DE PUNTA LANGOSTEIRA.

AVALIACIÓN DE ZONAS INUNDABLES E PERIGOSIDADE EN 
SITUACIÓNS DE RIADA. O MODELO IBER.

DESENVOLVEMENTO DAS INSTRUCIÓNS TÉCNICAS PARA 
OBRAS HIDRÁULICAS EN GALICIA (ITOHG).

Adecuación da calidade química do oco aos parámetros ambientais 
do contorno e posible reutilización da auga.

Coñecemento do funcionamento de diferentes pezas de protección: 
cubos, cubípodos e paralelepípedos.

Xeración de mapas de perigosidade por inundación e deseño de 
medidas de protección en diversos ríos de España.

Mellora da calidade e a eficiencia das infraestruturas hidráulicas 
e sanitarias de Galicia.

Leváronse a cabo máis de 150 000 determinacións (análises e medidas), alén da medición en continuo de variables 
hidrolóxicas e climatolóxicas. Asesorouse na enchedura a Lignitos de Meirama SA (LIMEISA, Gas Natural Fenosa).

Os obxectivos foron reproducir en laboratorio as estruturas e condicións extremas das ondadas, así como analizar o 
deseño óptimo dos elementos de estabilidade de morros e troncos do contradique. 

Desenvolveuse o sóftware Iber para o cálculo de zonas inundables. Iber conta con máis de 2000 usuarios e está 
apoiado pola Dirección Xeral da Auga.

Un equipo integrado por técnicos de Augas de Galicia, consultoras de enxeñaría e membros do GEAMA elaborou 
as directrices para o deseño e dimensionamento de sistemas de abastecemento e saneamento.

- ENXEÑARÍA E ARQUITECTURA -
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LABORATORIO DE APLICACIÓNS 
INDUSTRIAIS DO LÁSER (LAIL)

Láser / Espectroscopía
Cobertura / Patrimonio

INFORMACIÓN:
lailcit@udc.es
981 337 400 Ext. 3247 e 3408

LIBS: ESPECTROSCOPÍA DE PLASMAS INDUCIDOS POR LÁSER.

APLICACIÓNS DO LÁSER AO PROCESADO DE MATERIAIS: COBERTURA 
(LASER CLADDING) E MICROMECANIZADO.

APLICACIÓNS DO LÁSER Á CONSERVACIÓN DO PATRIMONIO.

Aplicouse á análise de metais, cerámicas, carbóns e cinzas, en que 
demostrou a súa eficacia como diagnóstico en planta.

Reforzo de zonas de desgaste en elementos de maquinaria, o que asegura 
a súa utilidade en procesos de reparación e mellora.

Avanzouse na limpeza láser de elementos do patrimonio e na utilización 
de técnicas non destrutivas para a súa inspección.

A técnica LIBS permite a análise elemental de materiais de forma pouco invasiva e cunha mínima preparación das mostras. 
Pode operar en ambientes agresivos e proporcionar resultados en tempo real.

O procesado de materiais con láser ten como principal vantaxe o gran grao de control da enerxía achegada e a minimización 
da carga térmica, o que reduce as deformacións e zonas afectadas pola calor.

Os procesos empregados en conservación do patrimonio son moi artesanais e dependen da pericia dos restauradores. 
Determinar o estado de conservación dunha peza e da restauración require técnicas experimentais avanzadas.

Desenvolvemos
novas solucións

tecnolóxicas

- ENXEÑARÍA E ARQUITECTURA -
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A OTRI responde ás necesidades da empresa

981 167 173
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GRUPO DE CONSTRUCIÓN
(gCONS)

Materiais e estruturas para 
a construción e a industria

INFORMACIÓN:
fmartinez@udc.es
981 167 000 Ext. 1443

ANÁLISE TEÓRICA E EXPERIMENTAL DE MATERIAIS E ESTRUTURAS.

NOVOS MATERIAIS PARA A CONSTRUCIÓN E A INDUSTRIA.

VERIFICACIÓN E MELLORA DO DESEÑO DE ESTRUTURAS E MATERIAIS.

Coñecemento do comportamento de materiais e estruturas.

Desenvolvemento de novos materiais e da tecnoloxía para os aplicar.

Deseño e mellora de novos produtos para a construción e a industria.

Análise de deformacións, desprazamentos, temperaturas, durabilidade, reoloxía etc. en laboratorio ou in situ. Os resultados 
permiten tomar decisións e predicir o comportamento material e estrutural con precisión.

Residuos de construción e demolición, cinzas, plásticos... Formigóns especiais: con fibras, autocompactantes, lixeiros... 
Novos materiais: compostos, cerámicos, polímeros...

Deseño experimental a través de ensaios. Verificación e desenvolvemento de especificacións de produto. Análise do comportamento 
mediante técnicas de intelixencia artificial.

O coñecemento ao
servizo das persoas

- ENXEÑARÍA E ARQUITECTURA -
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A Universidade coa empresa

A OTRI responde ás necesidades da empresa

981 167 173

GRUPO INTEGRADO DE 
ENXEÑARÍA (GII)

Enxeñería naval / Fluídos
Organización industrial / Robótica intelixente

INFORMACIÓN:
gii.administracion@udc.es
981 337 400

DESENVOLVEMENTO DUN SISTEMA PARA A DETECCIÓN E 
PREVENCIÓN DA RESONANCIA PARAMÉTRICA EN BUQUES.

INCREMENTO DA PRODUCTIVIDADE DOS PROCESOS DE 
FABRICACIÓN DE LOUSAS PARA CUBERTAS.

ROBOTIZACIÓN E MELLORA DAS OPERACIÓNS DE GRANALLAXE 
DE CASCOS DE BARCOS NOS ESTALEIROS.

A ferramenta prevén un fenómeno que pode causar grandes perdas e 
mesmo a perda total do buque.

Máis control, máis calidade e menos refugallos conseguen mellorar o 
valor engadido da lousa nun 6%.

Sistema robótico intelixente de alta mobilidade que permite realizar tarefas 
de granallaxe sen supervisión.

A combinación de modelos numéricos, ensaios en canal hidrodinámico e a predición con redes neuronais artificiais permitiu 
prognosticar e advertir a aparición deste fenómeno de inestabilidade que é a resonancia paramétrica.

A aplicación de técnicas de produción axustada (lean manufacturing) como a simulación de procesos reduciu os niveis de 
produtos en curso e de refugallos, polo que resultou unha liña máis equilibrada e unha xestión máis eficiente do circulante.

Desenvolveuse un robot escalador que mediante actuadores pneumáticos e suxeición magnética é capaz de se desprazar e granallar 
cascos de barcos, co que se evitan os solapamentos e se controla a calidade obtida.

Desenvolvemos
novas solucións

tecnolóxicas

- ENXEÑARÍA E ARQUITECTURA -
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A Universidade coa empresa

A OTRI responde ás necesidades da empresa

981 167 173

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMPOSICIÓN 
ARQUITECTÓNICA E PATRIMONIO

Arquitectura / Composición 
Patrimonio

INFORMACIÓN:
jrsoraluce@udc.es
agrasar@udc.es
981 167 000 Ext. 5267

DIFUSIÓN DOCUMENTAL DO PATRIMONIO MUNICIPAL.

PROXECTOS TÉCNICO–ARTÍSTICOS DE INTERVENCIÓN EN 
EDIFICIOS INSTITUCIONAIS, PÚBLICOS OU PRIVADOS.

ESTUDOS, MONOGRAFÍAS E INVENTARIOS DE ARQUITECTURAS 
E MONUMENTOS, PARA DIFUSIÓN INSTITUCIONAL.

Realización de coste limitado e gastos básicos. Edición de catálogo. Alto valor 
promocional, turístico e pedagóxico. 

Adaptación de costes a presupostos oficiais. Asesoramento técnico, beneficios 
acotados mediante convenios coa UDC.

Realización mediante convenio entre organismos ou encargo de asistencia 
técnica, a custo limitado e financiamento institucional.

Elaboración e montaxe da exposición “Arteixo patrimonio románico” (maio 2012), con catálogo documental e divulgativo dos monumentos. 
Adaptada para o seu traslado a centros educativos e culturais.

Rehabilitación, proxecto, reforma ou adaptación do patrimonio construído. Exemplo: Colexio Saladino Cortizo, obra racionalista en Vigo.

Edición de Libros Institucionais sobre Monumentos singulares ou edificios emblemáticos. Exemplos: A Colexiata da Coruña, a obra 
de Antonio Tenreiro, o Banco Pastor e catálogos de arquitectura histórica e moderna.  

- ENXEÑARÍA E ARQUITECTURA -

Investigamos para
axudarte a innovar
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A Universidade coa empresa

OPTIMIZACIÓN DE TORRES DE ALTA TENSIÓN.

AEROACÚSTICA EN TURBOMÁQUINAS.

Aforro dun 20% no peso do material necesario para a construción 
da torre, de acordo coa normativa vixente.

Redución do ruído producido polas turbomáquinas en aplicacións 
industriais e domésticas.

Desenvolvemento de deseños óptimos de estruturas de apoio para torres de alta tensión, torres de comunicacións 
e soporte de catenarias en liñas ferroviarias.

Modelaxe numérica da acústica en turbinas, compresores, ventiladores e aeroxeradores, mediante métodos 
de volumes finitos.

GRUPO DE MÉTODOS NUMÉRICOS 
EN ENXEÑARÍA (GMNI)

Medio / Industria
Enerxía

INFORMACIÓN:
casteleiro@udc.es
981 167 000 Ext. 1419

Investigamos para axudarte a innovar
A OTRI responde ás necesidades da empresa

981 167 173

DESENVOLVEMENTO DUN MODELO NUMÉRICO DOS 
LOMBOS DO ULLA NA RÍA DE AROUSA.

CÁLCULO E DESEÑO DE REDES DE TERRA EN GRANDES 
INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS.

Simulación e avaliación das actuacións costeiras e do seu 
impacto ambiental, económico e social sobre a produción 
marisqueira.

Cálculo e deseño de redes de terra en centros de transformación 
en superficie e subterráneos.

Simulación numérica da hidrodinámica e os fenómenos de transporte en rías e estuarios mediante o método 
dos elementos finitos.

Creación do contorno gráfico TOTBEM para a simulación numérica de tomas de terra e a análise de potenciais transferidos 
mediante o método dos elementos de contorno.

- ENXEÑARÍA E ARQUITECTURA -
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3RFISH: RECOVERY AND RECYCLING OF SOLID WASTES 
FROM THE FISHING AND PORT ACTIVITIES (EC-LIFE).

COMPOCONDAR: DESEÑO DE NOVOS COMPOSTOS 
PLÁSTICOS CONDUTORES CON PROPIEDADES EMI 
(PROGRAMA INNPACTO).

MIPFOOD: POLÍMEROS DE PEGADA MOLECULAR. 
APLICACIÓN EN ENVASES PARA ALIMENTOS 
(PROGRAMA INNPACTO).

Mellora substancial na metodoloxía de recollida, separación e 
revalorización dos refugallos plásticos en Portos de Galicia e 
no Porto de Marín.

Obtención de formulacións moldeables por inxección que 
cumpren a normativa EMI para aplicacións en electrónica 
e electricidade.

Patente dunha formulación para un envase activo apto para o 
contacto con alimentos (número de solicitude 201132130).

Identificación dos refugallos plásticos xerados nas actividades pesqueiras, estudo da súa xestión ambiental e da súa posible 
revalorización. Desenvolvemento dun manual de boas prácticas para a redución dos refugallos.

Deseño de novos compostos de matriz plástica aditivados con nanopartículas condutoras con mellores propiedades 
eléctricas e procesables por inxección. Síntese de novos polímeros semicondutores.

Deseño de novos envases plásticos con polímeros de pegada impresa (MIP) para a detección rápida da frescura 
dos alimentos.

GRUPO DE POLÍMEROS

Biopolímeros / Nanocompostos
Procesado / Embalaxe

INFORMACIÓN:
www.grupolimeros.com
info@grupolimeros.com
981 337 400 Ext. 3042 e 3414

Desenvolvemos novas
solucións tecnolóxicas

A OTRI responde ás necesidades da empresa

981 167 173

- ENXEÑARÍA E ARQUITECTURA -
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A OTRI responde ás necesidades da empresa

981 167 173

GRUPO PORTOS E COSTAS

Portos / Proxecto
Explotación costas / Patrimonio 

INFORMACIÓN:
jacinas@udc.es 
981 167 000 Ext.1446

PROXECTO E EXPLOTACIÓN DE PORTOS.

LABORATORIO DE PORTOS E COSTAS.

ENXEÑARÍA DE COSTAS.

PATRIMONIO E MEDIO LITORAL.

Optimización dos resultados funcionais e económicos dos proxectos 
mediante a correspondente simulación durante a súa vida útil.

Estudo dos proxectos mediante modelaxe matemática e física en canle de ondas 
de 70x30x3 metros e en dársena de experimentación de 30x32x1 m. 

Ordenación e valorización do litoral. Estabilización da liña de costa. Adaptación á lei de costas.

Conservación do patrimonio marítimo e litoral de Galicia.

Proxecto de peiraos comerciais. Portos deportivos. Proxecto, construción e explotación. 
Proxecto e explotación de terminais de graneis e contedores.

Ensaios estruturais de obras baixo a acción de ondas extremas. Ensaios de rías, praias e grandes portos. 
Simulación de operacións portuarias.

Previsión da evolución das formas litorais. Transporte de sedimentos. Proxecto da planta e o perfil de praias. Defensa de costas.

Valorización do patrimonio litoral. Patrimonio natural e construído. Plans de conservación e uso. Estudo do impacto 
ambiental e seguimento da DIA.

O coñecemento ao
servizo das persoas

- ENXEÑARÍA E ARQUITECTURA -
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A Universidade coa empresa

FORMACIÓN DE OPERARIOS DE ESCAVADORA.

ENSAIO DE COMPOÑENTES DE AUTOMOCIÓN.

DESEÑO DE DISPOSITIVOS ORTOPÉDICOS DE 
AXUDA Á MARCHA.

Redución do número de horas de adestramento sobre unha 
escavadora real.

Aforro de tempo e custos nos ensaios de compoñentes 
de automoción.

Mellora no deseño de dispositivos ortopédicos de 
axuda á marcha.

Desenvolvemento dun simulador de escavadora con pancas de mando (joysticks), panel de mandos táctil, prácticas 
para o alumnado, aplicación para o profesorado, comunicación alumnado profesorado e pantalla hemisférica.

Desenvolvemento dun programa capaz de crear modelos de computador de automóbiles para a 
realización de simulacións que inclúan compoñentes reais.

Creación dun laboratorio de análise da marcha específico para persoas con discapacidade que 
precisen de muletas para camiñar.

LABORATORIO DE ENXEÑARÍA 
MECÁNICA (LIM)

Simulación de sistemas
mecánicos móbiles

INFORMACIÓN:
javicuad@cdf.udc.es
981 337 400 Ext. 3873

Desenvolvemos novas
solucións tecnolóxicas

A OTRI responde ás necesidades da empresa

981 167 173

- ENXEÑARÍA E ARQUITECTURA -
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A Universidade coa empresa

A OTRI responde ás necesidades da empresa

981 167 173

GRUPO DE MECÁNICA
DE ESTRUCTURAS (ME)

Estruturas singulares
Aeroelasticidade
Análise dinámica / Optimización

INFORMACIÓN:
www.gme.udc.es
hernandez@udc.es

OPTIMIZACIÓN DE ESTRUTURAS AERONÁUTICAS.

OPTIMIZACIÓN E DESEÑO DE SISTEMAS DE ABSORCIÓN DE ENERXÍA.

ANÁLISE ESTRUTURAL DE TORRES EÓLICAS DE ÚLTIMA XERACIÓN.

ENSAIOS AEROELÁSTICOS DE TABOLEIROS DE PONTES.

Colaboración coas máis importantes empresas do sector.

Colaboración con empresas do sector.

Colaboración coas máis destacadas empresas do sector.

Colaboración con importantes empresas do sector.

Análise estática e dinámica, lineal e non-lineal de diversas compoñentes estruturais con materiais 
metálicos e compostos de fibra de carbono. Optimización topolóxica e de tamaño.

Deseño de sistemas híbridos de absorción de enerxía en impacto frontal de vehículos, para minimizar o peso e 
maximizar a enerxía absorbida.

Estudo da estrutura e a cimentación de aeroxeradores de formigón ou aceiro.

Instalación única en España de ensaios aeroelásticos para determinar o comportamento fronte ao vento 
de pontes e pasarelas singulares.

Investigamos para
axudarte a innovar

- ENXEÑARÍA E ARQUITECTURA -
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A OTRI responde ás necesidades da empresa
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PROPIEDADES TÉRMICAS E 
REOLÓXICAS DE MATERIAIS

Materiais / A. térmico
Eficiencia Enerxética

INFORMACIÓN:
ramon.artiaga@udc.es
981 337 400 Ext. 3202

TIPOS DE MATERIAIS.

PROPIEDADES TÉRMICAS E REOLÓXICAS.

ESTUDOS DE EFICIENCIA ENERXÉTICA.

ESTUDOS DE CONFORT TÉRMICO.

Caracterización térmica e reolóxica de practicamente calquera tipo de material.

Caracterización térmica, dieléctrica e reolóxica.

Avaliación e optimización de materiais en función da eficiencia enerxética.

Realízanse estudos de confort térmico e calidade do aire, locais e globais.

Experiencia en materiais compostos, biomateriais, materiais nanoestruturados, betumes asfálticos, produtos 
cosméticos e farmacéuticos, produtos alimenticios...

Estabilidade térmica e oxidativa mediante TG e P-DSC. Determinación de parámetros térmicos (Cp, Tg, entalpías...). 
Curado de resinas baixo presión, tempos de vitrificación, fusións, cristalizacións...

Estudos de eficiencia enerxética tanto para industria como para edificación. Optimización do comportamento 
enerxético do sistema conseguindo importantes aforros nos gastos enerxéticos.

O obxectivo destes estudos é o de localizar as principais fontes de disconfort e optimizar os recursos 
existentes para conseguir o benestar térmico necesario.

- ENXEÑARÍA E ARQUITECTURA -

Investigamos para
axudarte a innovar
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- MEDICINA, CIENCIAS DA VIDA, QUÍMICA E MEDIO AMBIENTE -

NOVOS AVANCES NA REHABILITACIÓN MOTRIZ DE 
PACIENTES COA ENFERMIDADE DE PARKINSON.

DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS MÓBILES PARA 
TELÉFONOS INTELIXENTES DE APOIO Á TERCEIRA IDADE.

VALORACIÓN FUNCIONAL PRE E POSCIRÚRXICA: 
BIOMECÁNICA E NEUROFISIOLÓXICA.

Logrouse unha mellora duradeira no equilibrio estático 
en bipedestación e na lonxitude do ciclo de marcha.

Desenvolveuse a aplicación GaitKeeper para a monitorización da 
marcha e caídas en anciáns.

Establecéronse protocolos de avaliación que permiten 
obxectivar o grao de lesión e recuperación funcional.

Explorouse o uso de sinais sensoriais e o adestramento sobre cinta rodante co fin de mellorar a 
autonomía motora en situacións cotiás.

Explorouse o uso de móbiles con SO Android para monitorizar desequilibrios en poboacións con desaxustes espazo-temporais 
e achegar os correspondentes mecanismos de alarma para prever posibles caídas.

Avaliación da integridade do sistema nervioso central e da marcha mediante a estimulación magnética 
transcranial e un sistema integrado de estudo do movemento humano, optoelectrónico e dinamométrico.

GRUPO DE APRENDIZAXE E CONTROL 
MOTOR DO MOVEMENTO HUMANO

Dependencia / Neurociencia 
Control motor humano

INFORMACIÓN:
mafo@udc.es
981 167 000 Ext. 4086

Máis de 150 equipos de investigación
colaborando coa empresa

A OTRI responde ás necesidades da empresa

981 167 173
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A OTRI responde ás necesidades da empresa
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GRUPO DE BIOLOXÍA COSTEIRA

Biomonitorización
Recursos do Litoral
Acuicultura sustentable

INFORMACIÓN:
rodbar@udc.es
981 167 000 Ext. 2053

VIXILANCIA DA CONTAMINACIÓN MARIÑA.

POSTA EN VALOR DOS RECURSOS NATURAIS MARIÑOS.

SUSTENTABILIDADE E DIVERSIFICACIÓN DA ACUICULTURA.

Rede de seguimento na costa noratlántica española.

Comercialización de máis dunha vintena de novos ingredientes vexetais 
mariños para a nosa mesa.

Desenvolvemento de sistemas de acuicultura multitrófica integrada (AMTI).

Mediante técnicas biomonitoras (imposex) para avaliar o nivel de consecución do obxectivo de calidade 
ecolóxica trazado polos pertinentes organismos europeos respecto aos biocidas antifouling.

Mediante a recompilación histórica e mais o censo e estudo en colaboración coa empresa da sustentabilidade da explotación, 
potencialidade de cultivo e uso alimentario de preto dun cento de algas e vexetais do litoral ata agora pouco ou nada explotados.

Mediante a asesoría empresarial na posta en marcha e optimización de cultivos en tanque e mar aberto de macroalgas 
mariñas de interese alimentario e industrial.

- MEDICINA, CIENCIAS DA VIDA, QUÍMICA E MEDIO AMBIENTE -

Investigamos para
axudarte a innovar
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A OTRI responde ás necesidades da empresa

981 167 173

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN 
BIOLOXÍA EVOLUTIVA (GIBE)

Xenética de poboacións / Evolución
Xenética da conservación

INFORMACIÓN:
hakuna@udc.es
981 167 000 Ext. 2045

AVALIACIÓN DO IMPACTO AMBIENTAL DAS ACTIVIDADES 
ANTROPOXÉNICAS SOBRE A BIODIVERSIDADE.

IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES E UNIDADES DE CONSERVACIÓN.

DETERMINACIÓN DO SEXO E A ASCENDENCIA DE INDIVIDUOS.

Elaboración de plans de conservación e cartografía da biodiversidade.

Detección e seguimento de bioinvasións, análise dos efectos da fragmentación 
do hábitat sobre a supervivencia das especies e trazabilidade de especies.

Sexamento de aves, bases xenéticas de carácteres morfolóxicos e 
tests de paternidade.

Inventarios de flora e fauna e estimacións do alcance das perturbacións sobre o hábitat natural. Seguimento de 
poboacións ameazadas.

Claves de identificación, marcadores moleculares e métodos de análise xenéticos.

Análise de xenealoxías baseada en marcadores moleculares.

- MEDICINA, CIENCIAS DA VIDA, QUÍMICA E MEDIO AMBIENTE -

O coñecemento ao
servizo das persoas
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- MEDICINA, CIENCIAS DA VIDA, QUÍMICA E MEDIO AMBIENTE -

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOXÍA 
QUÍMICA E MEDIO AMBIENTE

Medio / Ambiente
Saneamento sustentable
MARPOL

INFORMACIÓN:
antonia.seijog@udc.es
981 337 400 Ext. 3893

ASESORAMENTO A EMPRESAS SOBRE A IMPLANTACIÓN DA NORMATIVA 
AMBIENTAL ISO 14000.

TÉCNICAS DE BAIXO CUSTO DE CONSTRUCIÓN E SANEAMENTO 
SUSTENTABLES.

CONTAMINACIÓN MARIÑA. XESTIÓN DE RESIDUOS MARPOL.

O estudo de implantación en Galicia da mencionada norma, levado a cabo polo grupo, 
deu como resultado unha mellor valoración exterior e de prestixio empresarial, así 
como unha diminución de custos a través da minimización de residuos.

Estes sinxelos sistemas empregan materiais económicos, o que supón 
un aforro en implantación e mantemento.

Deste xeito optimízase a xestión dun residuo oleoso coa redución doutro: 
cunchas de mexillón.

Asesoramento para a estandarización, a través da Norma ISO 14000, de formas de produción e servizos que protexan o medio ante a 
demanda de produtos cuxos compoñentes e procesos de elaboración sexan respectuosos con el.

Deseño de sistemas naturais de depuración de augas segundo características poboacionais e elección de flora autóctona máis 
acaída á localización elixida. Asesoramento e deseño do contorno mediante o emprego de materiais e construción sustentables.

Análise de compoñentes orgánicos e de residuos oleosos MARPOL. Explorar o comportamento das cunchas de mexillón 
pulverizadas como leito filtrante para o tipo de residuos de referencia.

Desenvolvemos
novas solucións

tecnolóxicas
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A OTRI responde ás necesidades da empresa

981 167 173

LABORATORIO DE COMBUSTIBLES

Combustibles / Biocombustibles
Xestión de calidade 
Prevención de riscos 

INFORMACIÓN:
www.labcomb.es 
combust@cdf.udc.es
981 337 400 Ext. 3419

LABORATORIO ACREDITADO COMO LABORATORIO DE ENSAIO DE 
PRODUTOS PETROLÍFEROS E BIOCOMBUSTIBLES.

XESTIÓN DE CALIDADE. PREVENCIÓN DE RISCOS.

Control da calidade do combustible que chega ao consumidor de acordo aos 
requisitos establecidos na lexislación aplicable para tal efecto. 

Asesoramento na implementación e seguimento de sistemas de xestión de 
calidade e prevención de riscos laborais. Realización de auditorías internas. 

Alcance ENAC nº 814 /LE 1688. Realización de ensaios dos parámetros conducentes a asegurar a calidade de combustibles 
líquidos (gasolina, gasóleo, mesturas de biodiesel, fuelóleos...) e gasosos (butano, propano, gas natural).

Normas: ISO 9001. ISO/IEC 17025. OHSAS 18001.

FORMACIÓN.

Cursos de formación.

Realización de formación a medida para empresas e administración en combustibles, xestión de calidade, prevención 
de riscos e sistemas hidráulicos e pneumáticos.

- MEDICINA, CIENCIAS DA VIDA, QUÍMICA E MEDIO AMBIENTE -

Máis de 150 equipos
de investigación

colaborando coa empresa
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A Universidade coa empresa

A OTRI responde ás necesidades da empresa

981 167 173

NEUROCIENCIA E CONTROL 
MOTOR (NEUROCOM)

Neurociencia
Control motor

INFORMACIÓN:
jcud@udc.es
981 167 000 Ext. 5864

NEURORREHABILITACIÓN NON-FARMACOLÓXICA DO CONTROL 
MOTOR EN MAIORES E ENFERMOS NEUROLÓXICOS.

ESTUDO DOS MECANISMOS QUE GUÍAN A ATENCIÓN VISUAL.

MECANISMOS NEUROFISIOLÓXICOS QUE INTERVEÑEN NO 
CICLO SONO–VIXILIA E NO PROCESAMENTO VISUAL.

Desenvolvemento de dispositivos terapéuticos. Optimización e 
avaliación dos protocolos de intervención.

Detección de estímulos. Seguimento ocular. Patróns de busca en 
imaxes. Avaliación de déficits visuais.

Desenvolvemento de índices de sincronización neuronal para predicir 
conexións funcionais entre rexións encefálicas.

Estudamos a efectividade dos nosos protocolos de estimulación sensorial, realidade virtual e estimulación cerebral 
non-invasiva, así como terapias físicas sobre a marcha, o equilibrio e os movementos manuais.

Realizamos estudos sobre os mecanismos cerebrais da atención en modelos animais e probas psicofísicas para unir os 
mecanismos celulares cos resultados condutuais.

Estudamos a regulación do ciclo sono–vixilia e os mecanismos de control no tálamo e o córtex visual. Desenvolvemos 
ferramentas estatísticas e de sóftware para a análise da actividade cerebral e avaliamos o efecto de fármacos.

- MEDICINA, CIENCIAS DA VIDA, QUÍMICA E MEDIO AMBIENTE -

Investigamos para
axudarte a innovar
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A Universidade coa empresa

A OTRI responde ás necesidades da empresa

981 167 173

QUÍMICA ANALÍTICA APLICADA 
(QANAP)

Química Analítica
Medio / Calidade

INFORMACIÓN:
dariop@udc.es
981 167 000 
Ext. 2188, 2201, 4155 e 4158

DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE. REFUGALLO CERO.

PROBLEMA QUE REPRESENTA A INTRODUCCIÓN MASIVA NO CICLO 
DA AUGA E NO AIRE AMBIENTE DE COMPOSTOS EMERXENTES.

DESENVOLVEMENTO DE SÓFTWARE DE SOPORTE EN COLABORACIÓN 
CO LABORATORIO DE ENXEÑARÍA DO SÓFTWARE DA UDC.

Aforro de máis de 750 000 € ao conseguir que 5,5 millóns de quilos 
de refugallos retornasen ás súas plataformas loxísticas.

Mellora dos métodos analíticos existentes e aplicación a diferentes tipos de 
mostras de auga en Galicia.

A automatización lograda supuxo un aforro no esforzo asociado ás tarefas por 
parte dos técnicos e un aumento na fiabilidade dos resultados.

Mellora da xestión ambiental nunha empresa de loxística e alimentación do ámbito nacional, co fin de acadar un 
réxime de traballo dentro dun marco de sustentabilidade e conseguir a eliminación dos refugallos.

Desenvolvemento de metodoloxías analíticas sensibles e ambientalmente responsables de contaminantes emerxentes e das súas 
rutas de degradación.

Desenvolvéronse aplicacións web novidosas para dar soporte, por exemplo, a redes de calidade do aire heteroxéneas e á análise de 
riscos químicos en postos de traballo.

- MEDICINA, CIENCIAS DA VIDA, QUÍMICA E MEDIO AMBIENTE -

Investigamos para
axudarte a innovar
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NOVOS TRATAMENTOS CONTRA AS ENFERMIDADES 
INFECCIOSAS PRODUCIDAS POR BACTERIAS PATÓXENAS 
NOS PEIXES DE ACUICULTURA.

DESENVOLVEMENTO DE CATALIZADORES E SENSORES 
BASEADOS EN SUPRAESTRUTURAS AUTOENSAMBLADAS.

QUÍMICA SUSTENTABLE: SÍNTESE ORGÁNICA 
MEDIANTE CATÁLISE DE METAIS DE TRANSICIÓN.

As infeccións dos peixes de piscifactorías por parte de bacterias 
patóxenas provocan perdas duns 30 millóns de euros anuais.

Química supramolecular.

Desenvolvemento de condicións de reacción para a creación de 
novos fármacos e materiais orgánicos sintéticos (polímeros, 
LED, celdas fotovoltaicas). Química orgánica sintética.

A partir do estudo dos procesos de captación de ferro desas bacterias deséñanse novas vacinas e produtos antibacterianos 
mediante síntese.

A autoensamblaxe é unha estratexia sintética que permite a construción de estruturas moleculares complexas e funcionais a 
partir duns poucos compoñentes sinxelos que interaccionan entre si mediante interaccións febles.

Os investigadores deste grupo desenvolven condicións de reacción para a creación de novos compostos químicos 
con propiedades terapéuticas ou de utilidade tecnolóxica.

QUÍMICA ORGÁNICA SINTÉTICA, BIOLÓXICA 
E SUPRAMOLECULAR (QOSBIOS)

Química biolóxica

INFORMACIÓN:
jose.maria.quintela@udc.es
981 167 000 Ext. 2171

- MEDICINA, CIENCIAS DA VIDA, QUÍMICA E MEDIO AMBIENTE -

O coñecemento
ao servizo das persoas

A OTRI responde ás necesidades da empresa

981 167 173
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- MEDICINA, CIENCIAS DA VIDA, QUÍMICA E MEDIO AMBIENTE -

AVALIACIÓN DE RECURSOS E MODELOS DE XESTIÓN DE 
PESQUERÍAS MARIÑAS.

XESTIÓN INTEGRADA DA ZONA COSTEIRA.

SOCIOECONOMÍA DE COMUNIDADES PESQUEIRAS.

Os propios pescadores e mariscadores dispoñen de métodos rápidos 
e económicos para valorar anualmente os seus recursos e poder 
deseñar modelos de xestión destas axeitados.

Arestora os pescadores artesanais de Cedeira explotan baixo criterios de 
pesca sustentable un gran número de especies comerciais.

Cunha confraría da ría de Arousa, co obxecto de aumentar o valor 
do percebe, deseñouse un modelo para planificar a produción en 
función da demanda.

Coa colaboración de mariscadores, pescadores e percebeiros puxéronse en marcha novos modelos para o estudo 
da dinámica das poboacións e a avaliación de recursos no tocante a diversas especies comerciais como o ourizo, 
os percebes, os bivalvos ou o polbo.

Mediante unha metodoloxía baseada en técnicas participativas deseñouse a actual Reserva Mariña de Interese Pesqueiro 
«Ría de Cedeira», que pretende racionalizar as prácticas de explotación de certos recursos pesqueiros.

Xunto aos propios implicados (pescadores, compradores, consumidores), analízanse os procesos de comercialización de 
produtos pesqueiros para deseñar e implementar sistemas de comercialización que aumenten o seu valor.

RECURSOS MARIÑOS E 
PESQUERÍAS (RMyP)

Avaliación / Socioeconomía
Xestión / Recursos mariños

INFORMACIÓN:
www.recursosmarinos.net
info@recursosmarinos.net
981 167 000 Ext. 2204

Investigamos para axudarte a innovar
A OTRI responde ás necesidades da empresa

981 167 173
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VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DA INDUSTRIA LÁCTEA.

ENXEÑARÍA DE PROTEÍNAS DE INTERESE INDUSTRIAL.

MELLORA DE CEPAS DE LÉVEDOS DE INTERESE 
INDUSTRIAL.

Para valorizalo, empregámolo para a produción de biocombustibles 
e proteínas de interese industrial.

Grazas á enxeñaría de proteínas melloramos as características dalgúns 
enzimas de interese industrial.

O lactosoro é un subproduto da fabricación do queixo que de non ser utilizado representaría un importante problema 
ambiental debido á súa elevada carga orgánica.

A utilización de enzimas en procesos industriais vese limitada en ocasións por factores inherentes á súa natureza, 
como por exemplo a falta de estabilidade fronte a condicións extremas de temperatura ou pH.

Os lévedos encóntranse entre os organismos vivos máis antigamente usados polo ser humano. Estímase unha produción 
mundial anual de máis dun millón de toneladas de biomasa de lévedo como resultado da súa utilización industrial.

Grazas á bioloxía molecular construímos lévedos que producen 
máis bioetanol e outros produtos de interese.
Financiado por: Fondo de Inversión en Ciencia da Fundación Barrié.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN NA REGULACIÓN 
DA EXPRESIÓN XÉNICA EN LÉVEDOS 
E AS SÚAS APLICACIÓNS (EXPRELA)

Lévedo / Lactosoro
Enxeñaría de proteínas
Bioprodución

INFORMACIÓN:
esper.cerdan@udc.es
981 167 000 Ext. 2141

O coñecemento
ao servizo das persoas

A OTRI responde ás necesidades da empresa

981 167 173

- MEDICINA, CIENCIAS DA VIDA, QUÍMICA E MEDIO AMBIENTE -
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AUTENTIFICACIÓN DE ESPECIES DE MOLUSCOS BIVALVOS 
MEDIANTE O DESENVOLVEMENTO E A IDENTIFICACIÓN 
DE MARCADORES MOLECULARES.

AVALIACIÓN DE POBOACIÓNS NATURAIS E CULTIVADAS 
DE ESPECIES DE BIVALVOS SOMETIDOS A EXPLOTACIÓN.

UTILIZACIÓN DE BIOMARCADORES PARA A 
BIOMONITORIZACIÓN DE EPISODIOS TÓXICOS EN 
MOLUSCOS BIVALVOS.

A experiencia acumulada polo grupo facilitará a obtención de 
marcadores en novas especies.

As análises ofrecidas inclúen a caracterización xenética de poboacións 
naturais e cultivadas, stocks de reprodutores e semente.

Empregar biomarcadores para avaliar o dano xenético garante a 
calidade dos produtos e unha mellor elección de reprodutores.

O grupo Xenomar desenvolveu diferentes metodoloxías, algunha xa patentada, que permiten determinar con precisión a 
identidade de diferentes moluscos bivalvos a partir de produtos tanto frescos como transformados.

Para aproveitar e conservar a riqueza dos recursos pesqueiros e de acuicultura é imprescindible coñecer a composición 
xenética das poboacións.

É necesario coñecer os efectos biolóxicos da contaminación. Os moluscos están considerados como organismos 
sentinela para avaliar os efectos dos diferentes axentes contaminantes no medio mariño.

XENÉTICA DE ORGANISMOS 
MARIÑOS (XENOMAR)

Moluscos / Identificación de especies 
Toxicoloxía / Xenética de poboacións

INFORMACIÓN:
www.xenomar.es
info@xenomar.es
981 167 000 Ext. 2030 e 2055

Máis de 150 equipos de investigación
colaborando coa empresa

A OTRI responde ás necesidades da empresa

981 167 173

- MEDICINA, CIENCIAS DA VIDA, QUÍMICA E MEDIO AMBIENTE -
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- CIENCIAS SOCIAIS, XURÍDICAS, ARTE E HUMANIDADES -

FORMACIÓN DE ALTA CALIDADE DE POLICÍAS LOCAIS EN 
MATERIA DE PROTECCIÓN DA SEGURIDADE CIDADÁ.

COLABORACIÓN CON EMPRESA ESPECIALIZADA EN 
MATERIAS DE SEGURIDADE ANTE A DELINCUENCIA.

REALIZACIÓN DE DITAMES ESPECIALIZADOS PARA 
CASOS XURISDICIONAIS EN MATERIA PENAL.

Mellora da formación dos axentes e mandos de policía local en 
materia de seguridade ante o delito.

Contribución á mellora da calidade da oferta formativa de empresa 
especializada en seguridade.

Mellora da preparación de casos xudiciais, mediante a elaboración 
de ditames en materia penal.

Mediante a cooperación coa Academia Galega de Seguridade Pública contribuíuse á mellora da formación dos axentes 
e mandos da policía local en materia de seguridade ante o delito e dereitos cívicos.

A través da cooperación cunha empresa especializada en formación, e mais en deseño de plans de seguranza, 
proporcionouse unha formación de alto nivel en cuestións de delincuencia e seguridade cidadá.

A colaboración con recoñecidos despachos de avogados conduciu á elaboración de ditames altamente especializados 
en materia penal, para o uso en procesos abertos en órganos xurisdicionais.

GRUPO SOBRE CRIMINALIDADE 
E XUSTIZA PENAL

Delincuencia / Seguridade
Sistema penal

INFORMACIÓN:
www.ecrim.es
yrinas@udc.es
981 167 000 Ext. 1610

Desenvolvemos novas
solucións tecnolóxicas

A OTRI responde ás necesidades da empresa

981 167 173
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- CIENCIAS SOCIAIS, XURÍDICAS, ARTE E HUMANIDADES -

OBRAS DIVULGATIVAS, CIENTÍFICAS E ACCIÓNS 
FORMATIVAS.

COOPERACIÓN COAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS.

ASESORAMENTO LEGAL A ASOCIACIÓNS DE CONSUMIDORES, 
EMPRESAS E ENTIDADES FINANCEIRAS.

O tratado Reclamaciones de consumo (Thomson-Aranzadi, 3.ª edic. 
2010) é un dos libros con máis reputación e impacto do dereito de 
consumo español.

A Guía de consumo para o comercio polo miúdo empregouse no 
ano 2011 para difundir os dereitos dos consumidores entre os 
comerciantes polo miúdo da Coruña.

Os membros do grupo teñen participado con éxito nalgúns dos 
casos máis salientables do dereito de consumo español dos 
últimos anos.

O grupo fomenta o coñecemento mediante a publicación de obras científicas e a organización de congresos, reunións 
especializadas e outras accións formativas dirixidas aos diferentes operadores do xurídicos e económicos. 

Os membros do grupo participan con asiduidade na redacción de proxectos lexislativos e na elaboración de ditames e 
informes técnicos e material divulgativo para as administracións (INC, IGC, Xunta de Galicia, Concello da Coruña...).

A experiencia dos membros do grupo provoca que sexan frecuentemente reclamados para o deseño de estratexias de 
prevención de conflitos ou para participar en procesos por posibles vulneracións dos dereitos dos consumidores.

GRUPO DE DEREITO DE CONSUMO 
E PROTECCIÓN DO CONSUMIDOR

Asesoramento legal / Protección dos 
consumidores / Produtos e servizos 
Produtos financeiros

INFORMACIÓN:
jose.busto.lago@udc.es 
981 167 000 Ext. 1560

Investigamos para axudarte a innovar
A OTRI responde ás necesidades da empresa

981 167 173
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ESTUDOS SOBRE BOA ADMINISTRACIÓN.

ESPECIALISTAS NO MEDIO.

EXPERTOS EN CONTRATACIÓN PÚBLICA.

ASESORAMENTO FINANCEIRO. FISCALIDADE 
INTERNACIONAL.

O grupo asesora a entidades de dereito público e privado na 
consecución das esixencias da boa administración.

O Observatorio do Litoral ofrece asesoramento e información, así 
como tamén promove a publicación de estudos sobre o litoral.

O Observatorio do Litoral especializouse na análise e o estudo do 
dereito internacional, comunitario e español de contratos públicos.

O grupo elabora informes, opinións legais e publicacións, e asesora 
a grandes despachos de avogados e empresas.

O dereito a unha boa administración esixe someter a revisión o ordenamento xurídico administrativo.

A variable ambiental debe integrarse no deseño e a aplicación das políticas públicas.

O réxime dos contratos públicos garante o uso eficiente dos recursos públicos e a igualdade dos operadores económicos.

A fiscalidade empresarial formula interrogantes en varias vertentes: operacións transfronteirizas, traballadores 
impatriados e desprazados ao estranxeiro etc.

DEREITO PÚBLICO GLOBAL – 
OBSERVATORIO DO LITORAL

Dereito público

INFORMACIÓN:
www.observatoriodellitoral.es
jra@udc.es
981 167 000 Ext. 1619

Máis de 150 equipos de investigación
colaborando coa empresa

A OTRI responde ás necesidades da empresa

981 167 173

- CIENCIAS SOCIAIS, XURÍDICAS, ARTE E HUMANIDADES -
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A OTRI responde ás necesidades da empresa

981 167 173

· 48 ·

EQUIPO DE SOCIOLOXÍA DAS 
MIGRACIÓNS INTERNACIONAIS

Máis de 150 equipos
de investigación

colaborando coa empresa

Análise da sociedade 
en movemento

INFORMACIÓN:
www.esomi.es
esomi@udc.es
981 167 000 Ext. 4865

ANÁLISE DUNHA SOCIEDADE EN MOVEMENTO.

TRANSFERENCIA E IMPACTO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
INMIGRACIÓN, EMPREGO E CODESENVOLVEMENTO.

FORMACIÓN DE INVESTIGADORES E CAPACITACIÓN DE ESPECIALISTAS 
EN INTERVENCIÓN SOCIAL E XESTIÓN DAS SOCIEDADES DIVERSAS.

DIFUSIÓN DOS RESULTADOS DA INVESTIGACIÓN.

Transcendencia migratoria da memoria histórica; xénero, transnacionalismo e mobilidade social; 
procesos de retorno dos inmigrantes estranxeiros.

Manual sobre políticas de migración e emprego (FIIAPP); proxecto de avaliación do impacto das políticas 
educativas de Marrocos cara a España (AECID).

Mestrado en Migracións Internacionais: Investigación, Políticas Migratorias e Mediación Intercultural (MOMI); 
Escola de Doutoramento Sociedade en Movemento.

New Debates on Gender, Migration and Development (seminario internacional); VI Congreso sobre 
as Migracións en España.

A través de proxectos de investigación actuais, innovadores e de calidade financiados polo Ministerio de Economía e Competitividade.

Con asesoramento experto e a realización de proxectos de investigación.

Grazas a un profesorado de recoñecido prestixio internacional e un sistema de prácticas profesionais.

Por medio de actividades dirixidas non só á comunidade académica, mais tamén á sociedade en xeral: seminarios, congresos, cursos de 
verán, conferencias e páxina web.

- CIENCIAS SOCIAIS, XURÍDICAS, ARTE E HUMANIDADES -
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Máis de 150 equipos
de investigación

colaborando coa empresa

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN FILOSOFÍA E 
METODOLOXÍA DAS CIENCIAS DO ARTIFICIAL

Filosofía e Metodoloxía 
das Ciencias do Artificial

INFORMACIÓN:
wencglez@udc.es
981 337 400 Ext. 3814

A NORMALIZACIÓN NA XERACIÓN DE ESTRUTURAS DE METADATOS 
DESCRITIVOS: ANÁLISE NAS CIENCIAS DO ARTIFICIAL.

FACTORES PARA A ORGANIZACIÓN DO COÑECEMENTO: 
A PERSPECTIVA DA COMPLEXIDADE.

OBXECTIVOS, PROCESOS E RESULTADOS DOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN NO CONTORNO DIXITAL.

ANÁLISE DAS ESTRATEXIAS DE PROGRAMACIÓN DA TELEVISIÓN 
DIXITAL DESDE PERSPECTIVAS DAS CIENCIAS APLICADAS.

Análise dos estándares para guiar o proceso de elaboración de estruturas de metadatos 
descritivos que teñen que ser indagados desde a sobriedade de factores (parsimonious factors). 

Indagación dos tipos de estándares e a súa simplificación, para contribuír a reidentificar a 
información, cubrir as necesidades informativas de usuarios e propiciar a interoperatividade. 

Dentro das ciencias do deseño, realización dun novo tipo de estudo dos sistemas de información e 
documentación a teor de obxectivos, procesos e resultados. Coñecer as estratexias comunicativas 
e empresariais do novo escenario dixital. 

Estudo dos procesos de programación para combinar predición con prescrición.

Novo enfoque para gañar en fiabilidade e precisión nas estratexias da programación en televisión.

- CIENCIAS SOCIAIS, XURÍDICAS, ARTE E HUMANIDADES -
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A OTRI responde ás necesidades da empresa

981 167 173

· 50 ·

GRUPO JEAN MONET DE COMPETITIVIDADE 
E DESENVOLVEMENTO NA UNIÓN EUROPEA 
(C+D GROUP)

Coñecemento
e innovación

INFORMACIÓN:
gcd@udc.es
981 167 000 Ext. 2590

TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES, VALORES E COÑECEMENTO EN 
COMPETENCIA E INNOVACIÓN.

CRECEMENTO ECONÓMICO, MACROECONOMÍA ABERTA, 
DESENVOLVEMENTO E POLÍTICA REXIONAL.

ECONOMETRÍA E ESTATÍSTICA.

ANÁLISE ECONÓMICA E ESTRATÉXICA DO MERCADO E AS 
ORGANIZACIÓNS.

Avaliación da política rexional europea (Expert Evaluation Network) e 
colaboración con centros internacionais (Harvard Univ., REAL, LSE).

Participación en proxectos nacionais e internacionais, así como en 
comités de expertos (ENCYT).

Colaboración con centros internacionais (Michigan State Univ., Univ. of Exeter, 
Cardiff Univ.).

Proxectos europeos (SEAFood+) e xestión de entidades sen ánimo de lucro e 
da sociedade civil (nonprofit and voluntary sector q.).

Cátedra de Economía Industrial Europea (Acción Universitaria Jean Monnet) especializada en competencia e innovación, así como en 
estudos de panorama competitivo (Euskadi, Galicia) e sectoriais (distribución retallista alimentaria).

Publicacións de relevancia internacional en crecemento económico (Rev. Economic Dynamics), macroeconomía aberta 
(Economic Letters) e desenvolvemento rexional (Regional Studies).

Publicacións en revistas de grande impacto e relevancia internacional en econometría (Journal of Econometrics, Econometric Theory) 
e estatística (Journal of Policy Modeling).

Transferencia universidade-empresa (international business r.), emprendemento (system dynamics r.), comportamento dos 
consumidores e valor de marca (appetite, j. product and brand management).

- CIENCIAS SOCIAIS, XURÍDICAS, ARTE E HUMANIDADES -

Máis de 150 equipos
de investigación

colaborando coa empresa
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- CIENCIAS SOCIAIS, XURÍDICAS, ARTE E HUMANIDADES -

GRUPO DE ESTUDOS DE HISTORIA 
DA EMPRESA

Economía / Empresas 
Servizos públicos / Banca
Patrimonio

INFORMACIÓN:
luis.alonso@udc.es
981 167 000 Ext. 2575

A AUGA BENFEITORA. O TURISMO TERMAL EN ESPAÑA.

“LA CAIXA”. 50 ANOS NA VANGARDA DA INNOVACIÓN, 1961-2011.

ATLAS EMPRESARIAL DE GALICIA.

O SECTOR DA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN GALICIA.

Identificar oportunidades de crecemento, estratexias e factores de éxito empresarial, para deseñar o 
futuro dun servizo cun elevado potencial.

A implementación do cambio tecnolóxico no sector financeiro, especialmente en tecnoloxías informáticas, 
como vía de xeración de liderados.

Efectuar unha radiografía global do tecido empresarial galego e as súas mudanzas. Elaboración 
dun atlas empresarial galego.

O papel e o futuro da empresa familiar en Galicia: os procesos de adaptación no sector da 
distribución alimentaria.

O turismo de saúde é un fenómeno de gran relevancia e tradición en España. Pretendíase coñecer as súas orixes e evolución histórica, 
combinando o estudo do sector coa reconstrución das súas cifras micro e macroeconómicas.

As caixas de aforro españolas foron unhas avanzadas do cambio tecnolóxico. O liderado de “La Caixa” explícase a partir da innovación 
como motor de competitividade e a diversificación como factor de crecemento.

Pretendíase reconstruír o pasado empresarial de Galicia, explicar a súa situación actual e contribuír a facilitar o deseño do seu futuro, a 
través do estudo das súas empresas máis significadas.

O papel da empresa familiar como base de liderado e excelencia empresarial. A distribución alimentaria en Galicia e o caso de 
Vegalsa (hoxe Vegalsa-Eroski).

Investigamos para
axudarte a innovar
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- CIENCIAS SOCIAIS, XURÍDICAS, ARTE E HUMANIDADES -

ANÁLISE DA MEMORIA SOCIAL A TRAVÉS DE 
MATERIAIS MULTIMEDIA.

CARACTERIZACIÓN E DELIMITACIÓN DE ÁREAS URBANAS.

REVITALIZACIÓN E PARTICIPACIÓN VECIÑAL.

Elaboración da páxina web “Ferrol Historia Urbana” para a revista 
Urban History (Cambridge Journals Online).

Identificamos a vocación urbana da cidade difusa que rodea a 
cidade central.

Detectamos as claves para valorizar o barrio entre a veciñanza 
e de cara ao exterior.

A través de 30 pantallas e máis de 200 imaxes, analízase como se entrecruzan a produción de memoria histórica 
e a construción do espazo urbano na cidade de Ferrol entre os s. XVIII - XX. 

No marco do proxecto SIMULA (Sistemas de Información e Modelización Urbanística e de Localización de Asentamentos) 
identificáronse os fluxos de commuters entre todas as cidades de España.

A través dunha enquisa representativa dos veciños, detectáronse carencias e temas centrais que serviron para 
facer grupos de discusión que xeraron ideas e solucións consensuadas.

GRUPO DE ESTUDOS 
TERRITORIAIS

Ciencias sociais aplicadas
Territorio / Espazo

INFORMACIÓN:
www.sociologia.udc.es/investigación/linas-de-investigacion
j.m.cardesin@udc.es
981 167 000 Ext. 4816

O coñecemento
ao servizo das persoas

A OTRI responde ás necesidades da empresa

981 167 173



A Universidade coa empresa

A OTRI responde ás necesidades da empresa

981 167 173
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- CIENCIAS SOCIAIS, XURÍDICAS, ARTE E HUMANIDADES -

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN 
ACTIVIDADES ACUÁTICAS E SOCORRISMO

Actividades acuáticas / Seguridade 
e socorrismo / Prevención de 
accidentes acuáticos / Formación

INFORMACIÓN:
jose.palacios@udc.es / maria.castillo@udc.es
981 167 000 Ext. 4018 e 4023

FORMACIÓN EN SEGURIDADE E ACTIVIDADES ACUÁTICAS 
SAUDABLES.

DESENVOLVEMENTO DE TÉCNICAS, PROTOCOLOS, 
MATERIAIS E PRESTACIÓN DE SERVIZOS.

ESTUDO CIENTÍFICO DA EFICACIA DE MATERIAIS, TÉCNICAS 
E PROTOCOLOS.

Asesoramento externo para empresas xestoras de instalacións 
acuáticas e de espazos acuáticos naturais.

Análise de riscos e dotación de recursos humanos e 
materiais en instalacións e espazos naturais acuáticos.

Deseño e execución de probas baseadas en parámetros físicos 
e biolóxicos.

Desenvolvemento de programas educativos e programas de intervención. Técnicas pedagóxicas e de saúde 
relacionadas co uso do medio acuático.

Desenvolvemento de diferentes técnicas, protocolos de intervención e materiais relacionados coas 
actividades acuáticas e o socorrismo.

Experimentación das melloras que supoñen técnicas, protocolos e materiais utilizados en actividades acuáticas e socorrismo.

Desenvolvemos
novas solucións

tecnolóxicas



A Universidade coa empresa

A OTRI responde ás necesidades da empresa

981 167 173
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN 
AVALIACIÓN E CALIDADE EDUCATIVA 

Xestión da calidade / Inclusión 
Competencias / Prevención

INFORMACIÓN:
giace.udc.es
jesus.miguel.munoz@udc.es
981 167 000 Ext. 1799

CONSULTORÍA E MELLORA DA CALIDADE DE ORGANIZACIÓNS.

IDENTIFICACIÓN DAS NECESIDADES DO ALUMNADO E DO 
CONTEXTO EDUCATIVO PARA UNHA AXEITADA INCLUSIÓN.

PREVENCIÓN DA VIOLENCIA NAS INSTITUCIÓNS EDUCATIVAS.

IDENTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS CARA 
Á EMPREGABILIDADE.

Elaboración de sistemas de xestión de calidade en empresas e universidades e apoio na 
consecución de certificacións.

Elaboración de protocolos, pautas de actuación, charlas... para favorecer os cambios de actitude necesarios.

Mellora da convivencia nas institucións contribuíndo ao desenvolvemento integral e á mellora 
do empowerment (potencial).

Formación en estratexias para transmitir un espírito emprendedor.

A través do asesoramento e formación específica no deseño e desenvolvemento de sistemas de xestión de calidade (ISO, modelo 
EFQM, cartas de servizos, Q de calidade turística...).

A través do diagnóstico nos centros, asesorando e formando para conseguir unha atención á diversidade con 
equidade e unha intervención baseada no coñecemento.

A través do desenvolvemento das competencias persoais como base para a resolución positiva de conflitos.

Asesorando na execución do proxecto profesional favorecedor de empregabilidade.

Máis de 150 equipos
de investigación

colaborando coa empresa

- CIENCIAS SOCIAIS, XURÍDICAS, ARTE E HUMANIDADES -



A Universidade coa empresa

A OTRI responde ás necesidades da empresa

981 167 173
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
PERSOA-AMBIENTE (GRIPA)

Sustentabilidade 
Medio / Risco

INFORMACIÓN:
www.people-environment-udc.org
ricardo.garcia.mira@udc.es
981 167 000 Ext. 1881

ANÁLISE DO IMPACTO E A PERCEPCIÓN SOCIAL DE 
ESTRATEXIAS DE COMUNICACIÓN E XESTIÓN DO RISCO.

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA A 
SUSTENTABILIDADE EN SISTEMAS COMPLEXOS.

ANÁLISE DE PATRÓNS DE CONSUMO ENERXÉTICO, XESTIÓN DO LIXO 
E MOBILIDADE NAS ORGANIZACIÓNS.

CALIDADE DE VIDA E SAÚDE EN MAIORES.

Traballouse co Goberno e os medios de comunicación para producir ferramentas de apoio ás decisións.

Traballouse coa Rede Galega de Municipios pola Sustentabilidade para a posta en marcha de Axendas 21.

Leváronse a cabo unha modelaxe de axentes e unha análise da sustentabilidade en catro 
organizacións europeas.

Priorizáronse accións de aprendizaxe e calidade con avellentamento activo e cooperación 
internacional.

Avaliáronse o impacto e a percepción social do desastre do Prestige e dos incendios de Galicia en 2006 a través dunha estratexia interdisciplinar.

Elaboráronse estratexias para determinar os factores organizacionais e individuais que inflúen na transición cara a 
unha sociedade ambientalmente máis sustentable.

A través dunha proposta de investigación, constituíuse un consorcio europeo de sete universidades para traballaren conxuntamente no 
deseño de estratexias de redución do CO2 nas organizacións.

Por medio do Programa de aprendizaxe permanente da Dirección Xeral de Educación e Cultura da Comisión Europea, puxéronse en 
marcha dous proxectos que promoven o desenvolvemento do coñecemento na universidade para maiores.

O coñecemento ao
servizo das persoas

- CIENCIAS SOCIAIS, XURÍDICAS, ARTE E HUMANIDADES -
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A Universidade coa empresa

A OTRI responde ás necesidades da empresa

981 167 173

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN 
PSICOLOXÍA DO DESENVOLVEMENTO 
E DA APRENDIZAXE ESCOLAR

Desenvolvemento / Educación
Avaliación / Diagnóstico

INFORMACIÓN:
www.educacion.udc.es/grupos/gipdae 
981 167 000 Ext. 1873

LABORATORIO DE PSICOLOXÍA DO DESENVOLVEMENTO E UNIDADE 
CLÍNICO-ASISTENCIAL DE TEAS E TGDS.

LABORATORIO DE REXISTRO DOS MOVEMENTOS OCULARES.

Dende a experiencia investigadora e profesional, obtivéronse melloras en técnicas 
de avaliación e intervención en contextos socio-familiares, educativos e clínicos. 

Desenvolvéronse tarefas informatizadas para a avaliación da percepción, 
memoria, lectura e razoamento.

Asesoramento para a avaliación e tratamento en trastornos do desenvolvemento.

Rexistro e análise dos movementos oculares en tarefas que implican atención e procesamento de calquera tipo de información.

AVALIACIÓN PSICOLÓXICA E EDUCATIVA.

Os traballos de investigación realizados permitiron desenvolver escalas e 
baremos para a avaliación da motivación, linguaxe, calidade de vida, lectura etc.

Deseño de enquisas, escalas e tarefas para a avaliación psicolóxica e educativa. Asesoramento metodolóxico. Enquisas por internet.

O coñecemento ao
servizo das persoas

- CIENCIAS SOCIAIS, XURÍDICAS, ARTE E HUMANIDADES -
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A Universidade coa empresa

RECURSOS LINGÜÍSTICOS PARA O TRATAMENTO 
COMPUTACIONAL DE ESPAÑOL E GALEGO.

SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN QUE 
COMPRENDEN A COMPOÑENTE LINGÜÍSTICA DOS TEXTOS.

ANÁLISE AUTOMÁTICA DAS OPINIÓNS EXPRESADAS 
EN BLOGS E REDES SOCIAIS.

Auxe das nosas linguas na sociedade da información.

Mellora dos buscadores ao procurar que entendan o que se lles pregunta.

Interese de empresas en coñecer a opinión dos usuarios sobre os 
seus produtos e o que se di delas nas redes sociais.

Etiquetador e lematizador do galego actual (www.corpus.cirp.es/xiada). Dicionario de colocacións do español (www.dicesp.com). 
Analizadores sintácticos de dependencias.

Facilitamos as buscas na internet aos usuarios, que polo xeral prefiren formular dun modo natural as súas consultas en lugar 
escribiren unha listaxe de palabras e agardaren a ter sorte.

Mediante a análise lingüística é posible distinguir entre a polaridade positiva ou negativa das opinións vertidas nos textos.

LINGUA E SOCIEDADE DA 
INFORMACIÓN (LYS)

Procesamento da linguaxe 
natural / Lingüística

INFORMACIÓN:
www.grupolys.org
info@grupolys.org
981 167 000 Ext. 1776

O coñecemento
ao servizo das persoas

A OTRI responde ás necesidades da empresa

981 167 173

- CIENCIAS SOCIAIS, XURÍDICAS, ARTE E HUMANIDADES -
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A Universidade coa empresa

A OTRI responde ás necesidades da empresa

981 167 173

LITERATURA E CULTURA
HISPÁNICA (LCH)

Bibliotecas dixitais / Crítica
Cultura / Edición

INFORMACIÓN:
ginvest.lch@udc.es
981 167 000 Ext. 1858, 1840 e 1887

ACCESO Á LECTURA DE TEXTOS E AUTORES DO SÉCULO XV 
ATÉ AGORA PRACTICAMENTE DESCOÑECIDOS.

OBRAS DO SÉCULO DE OURO: EMBLEMÁTICA, RELACIÓNS DE 
SUCESOS, INVENTARIOS, POLIANTEAS, OBRAS DE TEATRO.

EDICIÓN E ESTUDO DE TEXTOS DA MODERNIDADE POÉTICA ESPAÑOLA.

ESTUDO DA LINGUAXE ARTÍSTICA NA LITERATURA DE VANGARDA E 
POSVANGARDA HISPANOAMERICANA .

Recuperación de autores e obras catrocentistas esquecidos nos estudos literarios.

Recuperación e edición de textos do Século de Ouro español fundamentais para o estudo do noso 
patrimonio cultural.

Salvagarda, estudo, interpretación e crítica do patrimonio literario e cultural español 
contemporáneo.

Recuperación, interpretación e crítica do patrimonio literario e cultural hispanoamericano.

Establecemento do texto das composicións poéticas mediante os principios da crítica textual, co propósito de proceder 
ao seu estudo e interpretación.

Localización, catalogación en bases de datos en liña, edición crítica, facsimilar ou dixital de textos do Século de Ouro español. 
Incorporación en bibliotecas virtuais. Edición e estudo de textos teatrais.

Interpretación da poética contemporánea española a través do estudo e a análise dos textos fundamentais da súa produción literaria.

Interpretación da expresión cultural da sociedade contemporánea por medio da análise interdisciplinar da súa produción artística 
e do recoñecemento do pensamento que a sustenta.

- CIENCIAS SOCIAIS, XURÍDICAS, ARTE E HUMANIDADES -

Desenvolvemos
novas solucións

tecnolóxicas
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A Universidade coa empresa

OPTIMIZACIÓN DO USO DA LINGUA INGLESA PARA 
A MELLORA DOS RESULTADOS DAS EMPRESAS 
DERIVADAS (SPIN-OFF) DA UDC.

DIFUSIÓN GLOBAL DA INVESTIGACIÓN EN CULTIVOS 
MARIÑOS DE MOLUSCOS DA PLANTA DO CENTRO DE 
CULTIVOS MARIÑOS DE RIBADEO.

DIFUSIÓN INTERNACIONAL DA INVESTIGACIÓN EN 
RADIOLOXÍA INTERVENCIONISTA DO COMPLEXO 
HOSPITALARIO UNIVERSITARIO A CORUÑA (CHUAC).

Propostas de cambio na praxe da empresa co fin de obter unha 
mellora global.

Publicación dos resultados da investigación en cultivos de bivalvos 
en dúas monografías internacionais de prestixio.

Publicación de sete artigos nas revistas médicas máis 
prestixiosas indexadas en PUBMED.

Análise da situación da empresa concreta en relación co uso da lingua inglesa nese contorno laboral .

Asesoramento lingüístico para lograr a mellor difusión das investigacións realizadas.

Optimización dos recursos lingüísticos para lograr a mellor difusión das investigacións realizadas.

CULTURA E LITERATURA INGLESA 
MODERNA E CONTEMPORÁNEA

Asesoramento 
intercultural / Edición 
de textos en inglés

INFORMACIÓN:
mlorenzomodia@udc.es
981 167 000 Ext. 1824

- CIENCIAS SOCIAIS, XURÍDICAS, ARTE E HUMANIDADES -

Desenvolvemos novas
solucións tecnolóxicas

A OTRI responde ás necesidades da empresa

981 167 173
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A Universidade coa empresa

DEREITO DE FAMILIA E SUCESIÓNS.

Elaboración de informes e ditames na materia, así como posibilidade 
de asesoramento sobre a xestión da economía e o réxime 
patrimonial do matrimonio e o réxime sucesorio.

Expertos en conflitos xurisdicionais matrimoniais e sucesorios.

LIBERDADES PÚBLICAS.

Elaboración de informes e ditames e dispoñibilidade 
de asesoramento na materia.

Expertos en cuestións relativas á liberdade relixiosa, de educación e de expresión.

FENÓMENOS MIGRATORIOS E CONSECUENCIAS 
XURÍDICAS DESTES.

Elaboración de informes e ditames, así como posibilidade de asesoramento 
para a realización de trámites relacionados coa materia.

Expertos en emigración, inmigración e estranxeiría.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
DE POLÍTICAS SOCIAIS

Familia / Persoa
Liberdade / Tolerancia

INFORMACIÓN:
mapa@udc.es
981 167 000 Ext. 1559

Máis de 150 equipos de investigación
colaborando coa empresa

A OTRI responde ás necesidades da empresa

981 167 173

- CIENCIAS SOCIAIS, XURÍDICAS, ARTE E HUMANIDADES -
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A Universidade coa empresa

INTERVENCIÓN NOS PRECURSORES DA LECTURA E DA 
ESCRITURA EN INFANTIL.

MELLORA DA COMPOSICIÓN ESCRITA NO SEGUNDO 
CICLO DE PRIMARIA.

MENTES ÚNICAS: INTERVENCIÓN NAS DIFICULTADES 
NA APRENDIZAXE PARA NENOS, PAIS E PROFESORES.

IMPLICACIÓN DOS PAIS EN DIFERENTES NIVEIS 
EDUCATIVOS DESDE A PERSPECTIVA DOS SEUS FILLOS.

Estes resultados teñen implicacións na prevención das dificultades 
na aprendizaxe da lecto-escritura.

Os alumnos sentíronse participantes activos no seu papel 
de escritores.

Os nenos participantes diminuíron o seu estrés social, a ansiedade, 
a depresión e o sentido de incapacidade.

O programa Javitor, el castor lector y los amigos de las letras aplicado en educación infantil mellorou a súa lecto-escritura 
en primeiro ciclo de primaria.

O programa Los Torres, una familia de escritores, integrado no currículo de lingua, logrou melloras significativas 
na composición escrita.

O alumnado con dificultades na aprendizaxe adoita presentar problemas emocionais e motivacionais.

Cando os proxenitores son pouco positivos cos seus fillos (ven sobre todo os malos resultados e non así os bos), 
estes teñen peores notas. A implicación positiva dos pais é importante para os seus fillos.

PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN NAS 
DIFICULTADES DE APRENDIZAXE DOS 
NENOS DESDE A ESCOLA E A FAMILIA

Intervención nas dificultades 
na aprendizaxe

INFORMACIÓN:
silvia.lopez.larrosa@udc.es
romagose@udc.es
981 167 000 Ext. 4623 e 4678

Máis de 150 equipos de investigación
colaborando coa empresa

A OTRI responde ás necesidades da empresa

981 167 173

- CIENCIAS SOCIAIS, XURÍDICAS, ARTE E HUMANIDADES -
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A Universidade coa empresa

- CIENCIAS SOCIAIS, XURÍDICAS, ARTE E HUMANIDADES -

ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR).

Posibilidade de solucionar unha controversia dun modo 
máis rápido, eficaz e económico, o que supón unha 
redución de custos e tempo.

Expertos en mecanismos alternativos para a solución de conflitos (nomeadamente arbitraxe 
internacional e mediación familiar). 

DEREITO INMOBILIARIO E DA CONSTRUCIÓN.

Dispoñibilidade de asesoramento en tratos precontractuais, 
redacción de documentos, estatutos e solución de conflitos.

Expertos en contratos de adquisición da propiedade de inmobles, hipotecas, arrendamentos urbanos, propiedade 
horizontal e responsabilidade por defectos construtivos.

DEREITO CIVIL DE GALICIA.

Asesoramento en materia de contratación, réxime patrimonial do 
matrimonio e Dereito de sucesións.

Expertos en dereito civil de Galicia (especialmente en dereitos reais, contratos agrarios, réxime económico matrimonial 
e sucesións por causa de morte).

GRUPO PROXECTOS E ESTUDOS 
DE DEREITO CIVIL

Dereito civil europeo 
Español / Galego

INFORMACIÓN:
domingobello@udc.es
981 167 000 Ext. 1550

O coñecemento
ao servizo das persoas

A OTRI responde ás necesidades da empresa

981 167 173






