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1. PRESENTACIÓN 
 
 
 

O presente ensaio ven impulsado pola Vicerreitoría de Infraestructuras e Xestión Ambiental en 

cooperación coas Vicerreitorías de Estudantes e Relacións Internacionais xunto coa de 

Calidade e Novas Tecnoloxía, todas elas pertencentes á Universidade da Coruña. 

 

O marco fundamental no que se encadra correspóndese coas esixencias de sustentabilidade e 

calidade medioambiental que dimanan directamente das directivas europeas, ao que a 

Universidade non é allea. Por tanto, o  estudo preséntase como resposta primeira a estas 

inquedanzas do propio estamento docente. 

 

O estudo está dividido en dúas partes ben diferenciadas. Por unha banda interesa coñecer 

a mobilidade potencial entre a residencia e os centros universitarios, e por outra a distribución 

da vivenda de aluguer no radio de atracción dos Campus. 

 

A primeira parte desenvólvese en diversas fases de traballo, e esta que agora 

presentamos correspóndese cunha fase 2.0 que servirá para avaliar e corrixir certos 

desaxustes metodolóxicos, coma por exemplo a presentación por facultades e non por áreas 

dos Campus. Con anterioridade traballouse cunha única facultade (fase beta) para facer os 

axustes necesarios. Finalmente a última fase desta parte (3.0), consistirá na inserción manual 

dos restantes puntos (máis de 10.000) extraídos da base de datos da Vicerreitoría de 

Estudantes. 
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2. OBXECTIVOS 
 
 

No estadio que se atopa o estudo, podemos adiantar diversas pautas de comportamento que 

poden ser extrapoladas ao conxunto da comunidade universitaria. Poren, precisamos 

especificar os obxectivos que se afrontan nesta fase, os cales son: 

 

• Realizar un documento que serva de guía para a adopción de medidas de mellora e 

a interlocución cos responsables en materia de transporte tanto da administración 

local como autonómica. 

• Comprobar a sistematización de datos extraídos de fontes universitarias para 

implementar, na medida do posible, coñecementos sobre a forma e modo de 

desprazamento  cotián na comunidade universitaria. 

• Localizar a comunidade estudiantil e a súa posición con respecto ás liñas de 

transporte público, tanto urbano coma intermunicipal. 

 

Asemade, en consideración coas medidas propostas polo libro verde do urbanismo e a 

mobilidade, editado polo CICCP, preténdese mudar os hábitos adquiridos grazas ao vehículo 

privado e facer valer un troco de mentalidade a prol do transporte público. 

 

Para o devandito estudo foi necesario contactar coa Vicerreitoría de Estudantes que 

confeccionou unha folla de cálculo extraída das súas bases de datos. Esta folla contiña 

información relevante en canto a centros, estudantes e dirección de cada un deles. 
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3. METODOLOXÍA 
 
 

O Departamento de Proxectos Arquitectónicos e Urbanismo da Universidade da Coruña conta 

na actualidade cunha base cartográfica actualizada con data do ano 2007. O primeiro paso 

consiste en xeorreferenciar os puntos ou sinalar nun mapa as direccións recollidas na base de 

datos aportada pola Vicerreitoría de Estudantes. Para a realización da tarefa de sinalización 

utilizaranse as capas de Edificación máis Estradas. Para a representación dos mapas 

incorporaranse as capas de Hidrografía, Topografía, Camiños, Valados e Divisións 

Administrativas. 

 

Disponse en formato dixital das paradas de buses tanto urbanos coma interurbanos da Rexión 

Urbana Coruña-Ferrol. En canto aos camiños de ferro tamén están xeorreferenciados tódolos 

apeadeiros e as dúas estacións. 

 

O traballo preliminar do estudo consistiu en converter a folla de cálculo nunha base de datos 

que foi dividida nos distintos centros que imparten ensinanzas universitarias, de tal xeito que o 

traballo fora abarcado por etapas dado o volume final de datos (14.839 puntos para 

xeorreferenciar). Asemade, procedeuse a limpar e homoxeneizar os datos seguindo os 

protocolos de calidade estatística, pois detectouse que existían máis de un significante por 

concello ou valores perdidos, entre outros. 

 
PROGRAMACIÓN TEMPORAL 

 
 Bolseiros Responsable Investigador Principal 

Realización da Memoria de 
Xestión. Proposta de traballo Xuño 2008 Aceptación das 

condicións da bolsa. 

Formación en Sistemas 
de Información. Captura 
de Puntos. (23, 24 e 25 
de xuño) 

Visualización das bases de datos 
dispoñibles. 

Coordinación das partes 
implicadas 

Xullo 2008 Recepción dos traballos da Fase 
Beta. Comprobación de Erros.  

Agosto 2008 

Listado de planos a realizar. 

Setembro 2008 Comprobación semanal de 
desenvolvemento dos traballos. 

Copias de Seguridade 
 

Fase Beta: Facultade de 
Ciencias da 
Comunicación  (Os sete 
últimos días de Xullo). 

Fase 2.0 Introdución de 
4.053 puntos. 

68 puntos diarios. 

4 horas de traballo. 

17 puntos por hora. Recepción de traballos Outubro 2008 

Análise de planos. 

Recepción de resultados en 
fase de discusión 

Novembro 2008 Formalización de entrega Recepción de resultados en 
fase de probas. 
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Figura 01: Resumo do estudo. Entre outras cuestións, reflíctese o porcentaxe de traballo acadado a finais de outubro. 

 



 

UNIVERSIDADE DA CORUÑA                                                                                  DECEMBRO 2008 

 
 
Figura 02: Centros escollidos para a fase-2.0 do estudo. En negrita a porcentaxe de alumnos que corresponden a cada centro, tanto localizados na base de 

datos coma o real por número de metriculados. 
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Figura 03: Separación por Campus Universitarios. O 82% do alumnado é atraído polas facultades do Campus de A Coruña. Para o noso estudo, as 
porcentaxes de toma de datos e o número de matriculados coinciden en ámbolos dous Campus. Poren, na Coruña temos recollido o 20,20% do alumnado 

mentres que en Ferrol só chegamos ao 7,54%. 
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4. INDICE DE PLANOS 
 

 

01. Mapa de Alumnado por Concello. .....................................................................1/800.000 

Emprazamento: 

02. Centros Universitarios Estudados. ....................................................................1/150.000 

03. Estudantes Servidos por Autobús. ....................................................................1/100.000 

04. Estudantes Servidos por Tren. ..........................................................................1/100.000 
 
 
05. Caso Específico: Facultade de Ciencias. ............................................................1/35.000 

06. Caso Específico: Facultade de Económicas. ......................................................1/35.000 

07. Caso Específico: Facultade de Filoloxía. ............................................................1/35.000 

08. Caso Específico: Escola Técnica Superior de Arquitectura. ...............................1/35.000 

09. Caso Específico: Facultade de Humanidades. ....................................................1/35.000 

10. Caso Específico: Escola Universitaria de Relacións Laborais. Ferrol. ................1/35.000 

Modelo Proposto (por distritos e barrios) para o Estudo de Vivenda en Aluguer: 

11. Número de Estudantes por Barrio........................................................................1/20.000 



 

UNIVERSIDADE DA CORUÑA                                                                                  DECEMBRO 2008 

 



 

UNIVERSIDADE DA CORUÑA                                                                                  DECEMBRO 2008 



 

UNIVERSIDADE DA CORUÑA                                                                                  DECEMBRO 2008 

 



 

UNIVERSIDADE DA CORUÑA                                                                                  DECEMBRO 2008 

 



 

UNIVERSIDADE DA CORUÑA                                                                                  DECEMBRO 2008 

 



 

UNIVERSIDADE DA CORUÑA                                                                                  DECEMBRO 2008 

 



 

UNIVERSIDADE DA CORUÑA                                                                                  DECEMBRO 2008 



 

UNIVERSIDADE DA CORUÑA                                                                                  DECEMBRO 2008 



 

UNIVERSIDADE DA CORUÑA                                                                                  DECEMBRO 2008 



 

UNIVERSIDADE DA CORUÑA                                                                                  DECEMBRO 2008 



 

UNIVERSIDADE DA CORUÑA                                                                                  DECEMBRO 2008 



 

UNIVERSIDADE DA CORUÑA                                                                                  DECEMBRO 2008 

5. CONCLUSIÓNS 
 
 
Este estudo parcial non pretende ser dogmático nas súas afirmacións. Ben ao contrario, 

abre unha posibilidade para que se poidan facer estudos máis profundos apoiados nunha 

sólida base analítica. Máis, con todo, si estamos na disposición de sinalar dentro das nosas 

posibilidades, algúns elementos que deberán ser tidos en conta en posteriores 

investigacións. 

 

A base de datos de partida conten 14.839 rexistros, dos cales 20 son valores perdidos. O 

número de alumnos que teñen a súa residencia no termo municipal da Coruña e de 6.888, 

o que representa o 46% do alumnado. Para Ferrol se asocian 1.261 alumnos, que se 

corresponde co 8% da poboación estudantil. Cabe pois, como primeira e máis rotunda 

conclusión, intensificar as políticas activas de incentivos sobre o transporte público urbano 

de ámbalas dúas cidades. 

 

No segundo chanzo, os concellos limítrofes do termo municipal da Coruña (Arteixo, Oleiros, 

Cambre, Culleredo y Sada) abranguen o 12% da poboación estudantil, uns 1.852 alumnos. 

Do mesmo xeito para a ría de Ferrol obtémo-lo dato de 608 alumnos (un 3%). Neste caso, 

o problema resulta de difícil solución xa que si ben a maioría dos estudantes concéntranse 

nos eixes viarios principais, estes disemínanse no territorio ao longo destes eixes. 

Unicamente podemos salientar a presenza de certos niveis de concentración feble en 

Arteixo – A Baiuca, Perillo – Santa Cristina, Cambre – O temple – O seixal, O Burgo – 

Aceadama, Xubia en Narón e Perlío en Fene. 

 

O resto dos estudantes, 4.230, que representan ao 28% da comunidade pertencen a outros 

lugares distintos aos comentados. Por cuestións metodolóxicas non podemos dar unha 

cifra concreta do número destes estudantes que posúen a súa residencia nos arredores do 

centro universitario ao que están adscritos, pero si podemos aseverar que a cifra suma á 

xa comentada con anterioridade. 

 

O número total de matriculados no ano 2007 ascendeu ata os 22.149. Esto quere dicir que 

existen 7.310 alumnos, un 33% da poboación universitaria, que optaron por non desvelar a 

súa residencia, ben sexa por despreocupación ou porque non sabían o lugar fixo de 

residencia. En todo caso é un valor a ter en conta e que pode modificar sensiblemente os 

resultados definitivos. 

 

Por último, debemos dicir que as maiores concentracións de estudantes se atopan nos 

barrios servidos polo transporte público urbano que vai directo aos centros universitarios, e 

no caso concreto da Coruña coincide cos barrios mais populosos da cidade. Neste caso, 
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apreciase un número importante de estudantes que optan por vivir preto das facultades e 

se instalan maioritariamente no asentamento de Elviña. 

 
 

6. FUTURAS VÍAS DE INVESTIGACIÓN 
 

A base de datos que se utilizou para o estudo provén dunha folla de cálculo simplificada 

facilitada pola Vicerreitoría de Estudantes. Esta folla de cálculo tivo que ser reparada e 

adecuada para cumprir uns mínimos de calidade que se axustaran ao proxecto piloto. 

 

Si ben, podemos representar os centros aos que pertencen os alumnos segundo a súa 

residencia, e mesmo a idade dos mesmos, a base non recolle datos explícitos que afectan 

tanto á mobilidade dos suxeitos como o seu estatus residencial, especialmente a vivenda 

en aluguer. 

 

Para afrontar este estudo dende unha perspectiva máis ambiciosa pero tamén máis 

científica e rigorosa, requírese por partes dos responsables administrativos “Decisions 

Makers” unha aposta pola implementación, selección e clasificación dos datos recollidos 

por parte dos alumnos. 

 

Proponse coma mellor medio a folla de matrícula de cada alumno, que debe ser tratada de 

maneira informática polo laboratorio de estatística correspondente. A modo de exemplo 

proponse que se recollan os seguintes datos xa comentados nas fases previas do estudo: 

 

 
 

UTM “x” UTM “y” Tipo Activo Idade Dirección Facultade Residencia Desprazamento 
Cotiá á Fac. 

Campo 
numérico 
(seis díxitos) 

Campo 
numérico 
(sete  díxitos) 

profesor si Campo 
numérico 

Campo de 
texto 

Campo de 
texto 

Familiar - titor a pe 

  alumno non    Aluguer solo bicicleta 

  PAS     Aluguer 
compartido 

bus urbano 

        bus Interurbano 

        tren 

        Coche con único 
ocupante 

        Coche compartido 

        Varios (motorizados) 

        Outros 
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Insístese, unha ves máis, que a proposta está suxeita ao estudo pertinente dos 

responsables técnicos e administrativos e que debe ser posta en común polos diferentes 

estamentos interesados. A lectura crítica deste documento debe servir como impulso para 

facer máis doada a toma de decisións nestes aspectos cruciais da Universidade, onde o 

espazo de habitar e o desprazamento xogan un papel fundamental. Unha investigación 

rigorosa, sostida sobre datos reais podería incidir na superficie de uso aplicada 

exclusivamente a aparcamento que neste momento ven sendo de preto de cinco hectáreas 

que sumadas ás trece hectáreas de viario veñen sumar 180.000 m2 de superficie. 

 

 


