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Co fin de promover a bicicleta como medio de transporte polo interior do campus, e fomentar 

a intermodalidade, proxéctanse, así mesmo, algunhas prazas de aparcadoiro de bicicletas de uso 

nocturno, reservadas para aqueles membros da CU que acceden ao campus con outro medio de 

transporte e queiran utilizar a bicicleta para os seus desprazamentos internos. Neste sentido 

habilitaranse prazas para bicicletas nos edificios destinados ao aparcadoiro de vehículos vixiados que 

existen no campus (subterráneos ou non), ademais de situar outra zona no apeadeiro do ferrocarril 

(espazo pechado cos horarios de parada de trens) e no Punto de Servizo para a Bicicleta de Elviña que 

se prevé na proposta. 

 

Ademais das prazas de aparcadoiro que se poderían definir como de "uso docente" (de acceso 

aos centros de estudo ou de intermodalidade para acceder á universidade) prevese a habilitación de 

prazas de aparcabicis na nova zona residencial, de uso exclusivo para residentes, en espazos comúns 

destinados para tal efecto, a razón de 2 prazas por vivenda. 

 

A continuación preséntase a táboa do cálculo de previsión de prazas de estacionamento de 

bicicletas por centro. É unha proposta á baixa (se se compara cos parámetros presentados na Fig. 

4.3.21), que pouco a pouco, e en función da demanda real, se debería ir ampliando. A falta de 

información sobre as superficies das salas de estudo para os diferentes edificios do campus, tívose en 

conta para o cálculo unha estimación da capacidade dos edificios. Esta estimación realizouse á baixa, 

considerando como capacidade a metade dos usuarios asignados a cada facultade (asumindo que se 

reparten uniformemente en dúas franxas horarias). Dos centros administrativos ou culturais 

(biblioteca, asociación de estudantes etc.), para os cales non se dispón de datos de intensidade de 

uso, o número de prazas estimouse a partir da posible afluencia que poidan recibir, en proporción ao 

resto de centros. 

 

O número de prazas calcúlase considerando que o tipo de aparcabicis será en forma de U 

invertido ou outro similar que permita ancorar ambas as dúas rodas, a unha bicicleta por cada lado. 

Considéranse 2 prazas de estacionamento por aparcabici. O espazo que ocupa un módulo de 4 

aparcabicis en U (8 prazas) é aproximadamente o espazo ocupado por unha praza de estacionamento 

de coche. 

 

O resultado da proposta de dotación de estacionamento para bicicletas é o que se presenta a 

continuación: 

    

 

 

Táboa 4.3.2.: Proposta de dotación de estacionamentos en función de usuarios por edificios UDC.  

Fonte: elaboración propia 

 

 

 

TOTAL Capac (estim) Praz/capacid

PDI PAS alumnos USUARIOS 2 quendas por cabida* nº prazas nº Pk

TOTAL Elviña - A Zapateira 1.224 204 16.030 17.458 1162 581

TOTAL Elviña-A Zapateira (sen residencial) 1.224 204 16.030 17.458 748 374

CAMPUS DE ELVIÑA E A ZAPATEIRA USUARIOS **PROPOSTA

TOTAL Capac (estim) Praz/capacid

PDI PAS alumnos USUARIOS 2 quendas por cabida* nº prazas nº Pk

15 Escola Universitaria de Arquitectura Técnica 68 15 1.391 1.474 737 37 36 18

16 Facultade de Ciencias 125 20 1.035 1.180 590 30 30 15

17 Escola Técnica Superior de Arquitectura 120 26 2.102 2.248 1124 56 56 28

18 Fac de Filoloxía e Edificio de Departamentos F. Filoloxía 82 18 444 544 272 14 14 7

19 Departamentos ETS Arquitectura 0 20 10

20 Casa do Francés (SAPE) 15 15 8 4

Pistas Polideportivas 0 8 4

Praza Campo de Fraga 16 8

Aparcadoiro ESTA (proposta nocturno) 0 24 12

Aparcadoiro CIENCIAS (proposta nocturno) 0 8 4

TOTAL 410 79 4.972 5.461 220 110

CAMPUS DA ZAPATEIRA
USUARIOS **PROPOSTA

TOTAL Capac (est) Praz/capacid

PDI PAS alumnos USUARIOS 2 quendas por cabida* nº prazas nº Pk

1 Centro Inv. Tecnol. da Edificación e da Enx. Civil 8 8 8 4

2
Escola Técnica Sup. de Enxeñeiros de Camiños, Canais 
e Portos 100 22 1065 1.187 594 30 30 15

3 Facultade de Informática 130 26 2399 2.555 1278 64 64 32

4 Ed. de Servizos Centrais de Investigación 100 100 8 4

5
Facultade de Cc. Económicas e Empresariais 
Universitaria de Estudos Empresariais 163 23 3551 3.737 1869 93 92 46

6
Facultade de Socioloxía / Facultade de Ciencias da 
Comunicación 42 14 468 524 262 13 12 6

7 Facultade de Dereito 75 20 1790 1.885 943 47 46 23

8 Facultade de Ciencias da Educación 125 20 1785 1.930 965 48 48 24

9 Pavillón de Deportes 0 20 10

10 Pistas Polideportivas 0 10 5

11
Pavillón de Estudantes. LERD (Lugares de Entrega e 
Recollida de Documentación)

15 15 20 10

12 Casa da Galería (Casa do Lagar) 10 10 8 4

13 Escola Infantil 0 8 4

14 Edificio Xoana Capdevielle 46 46 32 16

21 CITIC 0 10 5

Praza Riera 10 5

Apeadeiro RENFE (proposta nocturno - cerrado) 40 20

Novo edificio Campus Center (proposta nocturno - 
cerrado)

0 30 15

Novo edificio central conexión (A - diante CITIC) 16 8

Novo edificio central conexión (B - diante z. 
residencial)

16 8

Zona residencial (exclusivo veciños) 276 vivendas 552 414 207

TOTAL 814 125 11058 11.997 942 471

TOTAL centros (sen residencial) 528 264

**PROPOSTA
CAMPUS DE ELVIÑA

USUARIOS
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Fig. 4.3.24.: Proposta de ampliación da dotación de aparcabicis (n.º prazas), por tipoloxía.  

Fonte: BCNEcología 

 

A proposta amplía a dotación de prazas de aparcadoiro de uso de toda a CU das 60 actuais (50 

delas en Elviña) a 748, incorporando aparcabicis en todos os edificios da universidade. Con esta 

proposta pásase de dispoñer de 0,23 a 4,28 prazas por cada 100 membros da CU. Prevé ademais que 

os veciños da futura residencia universitaria dispoñan de 414 prazas de aparcadoiro de bicicletas de 

uso exclusivo. A maior parte das prazas de "uso docente3" (528) atoparanse no campus de Elviña, e un 

terzo aproximadamente (220) no campus da Zapateira:    

                                                      
3 Sen considerar as de uso exclusivo de veciños da residencia universitaria. 

 
Fig. 4.3.25.: Dotación de aparcabicis de “uso docente”, situación actual e proposta.  

Fonte: BCNEcologia 

 

 
Fig. 4.3.26.: Proposta de ampliación da dotación de aparcabicis, por tipoloxía e campus.  

Fonte: BCNecología 

 

Polo que se refire á tipoloxía de zonas de estacionamento previstas, das 528 prazas do campus 

de Elviña, aproximadamente unha quinta parte (102) estarán situadas en aparcadoiros vixiados ou 

que permanezan pechados durante o horario nocturno, coa finalidade de fomentar a intermodalidade 

daqueles usuarios que poidan chegar ao campus noutro medio de transporte (ferrocarril, autobús ou 

vehículo privado) e utilizar a bicicleta para os seus desprazamentos internos. Estes aparcabicis 

situaranse nun recinto pechado do apeadeiro de ferrocarril (40 prazas), no "albergue para bicicletas" 

do Punto de Servizo para a Bicicleta do novo edificio Campus Center (30) e nos aparcadoiros dos 

novos edificios que se situarán entre Informática-Enxeñaría de Camiños e o CITIC-Residencia 
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universitaria. O resto de prazas previstas estarán en aparcabicis en superficie (facultades, edificios 

administrativos e culturais e praza do eixe central) e na zona de estacionamento de bicicletas 

reservado a residentes. 

 

A previsión de prazas para bicicleta no campus da Zapateira inclúe 188 en superficie 

(facultades e praza da Zapateira) e 32 na modalidade "nocturno", nos edificios de aparcadoiro de 

Ciencias e de Arquitectura: 

 
Fig. 4.3.27.: Dotación de aparcabicis de “uso docente”, por tipoloxía e campus.  

Fonte: BCNEcología 

 

4.3.6. Proposta de ampliación do servizo de préstamo de bicicletas 

 

O préstamo de bicicletas é un servizo que pode contribuír significativamente ao incremento do 

uso da bicicleta. Actualmente existen dúas modalidades de servizo de préstamo de bicicletas no 

campus: un programa xeral, aberto a toda a CU, que consiste na cesión dunha bicicleta durante todo 

un curso escolar logo dunha solicitude, e un servizo específico para PAS e PDI, co que algúns centros 

dispoñen de bicicletas para a realización de desprazamentos internos. 

 

Para favorecer o uso da bicicleta de préstamo como unha verdadeira alternativa de transporte 

no campus, proponse incrementar a dotación de bicicletas de préstamo (o número de centros que 

dispoñan de servizo aos seus traballadores e tamén o número de bicicletas cedidas por curso), e crear 

tres novos servizos de préstamo: un que permita tamén aos estudantes dispoñer dunha bicicleta para 

desprazamentos diarios, que se devolverá no mesmo día. Outro servizo que lle permitirá, a calquera 

membro da CU, utilizar a bicicleta entre o lugar de residencia e o campus durante unha semana. E 

finalmente outro servizo diario que conectará a estación de autobuses da Coruña co campus, para o 

cal se requirirá a participación de entidades xestoras do transporte público interurbano. 

 

Na actualidade, o servizo municipal de préstamo de bicicletas Bicicoruña atópase en fase de 

expansión. Non obstante, desestimouse nun principio a posibilidade de achegar o servizo ata o 

campus debido a que, durante as horas de máxima afluencia de estudantes, se podería desequilibrar 

e saturar o sistema, imposibilitando a correcta devolución da bicicleta ou ben encarecendo a súa 

xestión, tanto económica como ambientalmente: para o bo funcionamento do sistema sería necesario 

retirar e redistribuír bicicletas cara a estacións baleiras da cidade (ida), ou á inversa (volta), 

utilizando para iso a furgoneta de mantemento do servizo, cousa que non contribuiría a reducir 

emisións contaminantes. Para evitar este paradoxo optouse polas modalidades de préstamo xa 

presentadas, que se desenvolven a continuación: 

 

Ampliación do Programa de préstamo xeral (cesión por curso, toda a CU) 

 

Durante o curso 2010-2011 o número de bicicletas en cesión a membros da CU dos campus de 

Elviña e da Zapateira será entre 125 e 130 (140 bicicletas en cesión para todos os campus da UDC). 

Con esta dotación chegarase a cubrir aproximadamente o 0,73% da totalidade da comunidade 

universitaria. A proposta de ampliación prevé chegar ao 2% da CU, cun servizo total de préstamo de 

350 bicicletas para Elviña-A Zapateira na modalidade "cesión por curso". 

 

Ampliación do Servizo de bicicletas entre centros (PAS-PDI) 

 

A situación proposta para os novos puntos responde a criterios relativos ao potencial de 

cobertura de cada punto, buscando priorizar os centros con máis traballadores. Actualmente estase a 

cubrir, con 12 bicicletas, o 1% dos traballadores no campus de Elviña e o 0,4% no da Zapateira. O 

obxectivo é que, polo menos, o 4% do persoal administrativo e investigador do campus poida realizar 

os desprazamentos internos utilizando bicicleta pública. Para iso contarase con 57 bicicletas 

distribuídas polos diferentes centros tal e como mostra o seguinte mapa 
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Fig. 4.3.28.: Proposta de ampliación da dotación de bicicletas de préstamo para PAS e PDI.  

Fonte: BCNEcología 

 

 
Fig. 4.3.29.: Bicicletas de préstamo para PAS e PDI, actual e proposta, por campus.  

Fonte: BCNEcología 

 

Creación dun Servizo de préstamo diario (toda a CU) 

 

Ademais da ampliación dos servizos existentes, proponse a creación dun servizo de préstamo de 

bicicletas para fomentar os desprazamentos internos en bicicleta tamén entre a comunidade 

estudantil. O servizo, aberto a toda a comunidade universitaria, propón a devolución da bicicleta o 

mesmo día (durante o horario de apertura do Punto de Servizo) e no mesmo Punto onde se prestou 

(xa que, de non ser así, o gran desnivel entre campus podería desequilibrar o sistema). Segundo os 

resultados da enquisa de mobilidade, o 50% dos membros da CU estarían dispostos a utilizar bicicletas 

de préstamo se o servizo fose gratuíto. Prevense dous puntos de préstamo (un por campus) cunha 

dotación inicial de 50 e de 25 bicicletas cada un. Se o sistema funciona, pódese estudar unha 

ampliación, aínda que hai que dispoñer do espazo suficiente para o almacenamento das bicicletas. 

Proponse un préstamo gratuíto, co mesmo tipo de sistema que se aplica no préstamo ao colectivo de 

traballadores: cesión de bicicleta, ancoraxe libre con cadeado e opción a equipo de seguridade (casco 

e chaleco reflector). O sistema debe ser o máis áxil posible. Para iso formúlase utilizar a tarxeta 

universitaria e activar un rexistro semiautomático, de forma similar ao préstamo de documentos 

nunha biblioteca pública: identificando o chip ou código de barras da tarxeta de estudante -ou 

tarxeta de usuario do servizo- co código de barras da bicicleta. Proponse, entón, que no Punto de 

Servizo exista unha persoa responsable do préstamo e que, á súa vez, poida facilitar información 

sobre as infraestruturas para a bicicleta no campus e as actividades de fomento da bicicleta que se 

poidan organizar. Convén, así mesmo, establecer un depósito-fianza para aqueles que se dean de alta 

no servizo, co fin de garantir a correcta devolución das bicicletas. 
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Fig. 4.3.30.: Proposta de dotación de bicicletas de préstamo diario para toda a CU. Puntos de Servizo para a Bicicleta. 

Fonte: BCNEcología 

 

 

Creación dun Servizo de préstamo semanal (toda a CU) 

 

Para fomentar os desprazamentos municipio - UDC en bicicleta a aqueles membros da CU que 

non puideron acceder ao préstamo-cesión de bicicletas por un curso escolar, proponse incorporar nos 

Puntos de Servizo a opción do préstamo de bicicletas durante un período máximo dunha semana, do 

mesmo modo que se podería prestar un documento nunha biblioteca. Para iso proponse unha flota de 

20 bicicletas no Punto de Servizo de Elviña e 10 no da Zapateira. As condicións e o método de 

préstamo serán similares aos que se establecen no préstamo diario, pero cun prazo de devolución 

dunha semana e a posibilidade de a utilizar para desprazarse ao lugar de residencia.    

 

 
Fig. 4.3.31.: Proposta de dotación de bicicletas de préstamo semanal para toda a CU. Puntos de Servizo para a 

Bicicleta. Fonte: BCNecología 

 

Creación dun servizo de préstamo diario na estación de autobuses (toda a CU) 

 

Para lles facilitar a posibilidade de conexión en bicicleta entre o núcleo urbano e o campus a 

aqueles membros da CU que residen fóra do municipio da Coruña e utilicen o transporte público, 

proponse habilitar un Punto de Servizo para a Bicicleta na propia estación de autobuses interurbanos 

da cidade, unha vez que se poida garantir a seguridade no itinerario entre ambos os dous puntos co 

trazado da rede ciclista do municipio. Este servizo podería ofrecerse en colaboración entre a UDC e as 

entidades xestoras do transporte público interurbano, de tal maneira que para acceder ao préstamo 

dunha bicicleta se deba presentar o billete ou bono de viaxe e a tarxeta universitaria (coa cal se 

rexistrará o usuario). Para este Punto de Servizo da estación proponse unha dotación inicial de 15 
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bicicletas, que se poderá ver reducida ou aumentada en función das necesidades unha vez que o 

servizo entre en funcionamento. 

 

 

4.3.7. Puntos de servizo para a bicicleta 

 

Os Puntos de Servizo para a Bicicleta centralizarán os servizos de préstamo abertos a toda a 

CU nas súas diferentes modalidades. Proponse a creación de dous Puntos de Servizo principais (un no 

futuro edificio campus Center en Elviña e outro nun espazo habilitado na Facultade de Ciencias, na 

Zapateira), ademais do punto "satélite" na estación de autobuses da Coruña, que tan só ofrecerá o 

servizo de préstamo diario aos viaxeiros que estudan na UDC. 

 

Os Puntos de Servizo para a Bicicleta do campus da UDC centralizarán estas funcións: 

 

 Servizo de taller de mantemento (flota UDC) e de préstamo de ferramentas para a 

autorreparación in situ (flota privada) 

 Servizo de aparcadoiro nocturno "albergue para bicicletas" (tan só no Punto de Servizo do 

campus de Elviña) 

 Servizo de rexistro de solicitudes de bicicletas de cesión e de préstamo diario e semanal 

 Servizo de información ao usuario da bicicleta: infraestrutura para a bicicleta no campus 

(rede, modalidade e situación dos aparcadoiros e servizos de préstamo), intermodalidade con 

transporte público, accesos á cidade etc. 

 Organización de actividades de promoción do uso da bicicleta: talleres de formación en 

reparación e mantemento, saídas de coñecemento dos itinerarios para a bicicleta, actividades 

de recoñecemento aos que se desprazan diariamente en bicicleta ao campus etc. 

 

4.3.8. Posibilidade de ampliación do carril-bici conexión entre campus 

 

Existe a posibilidade de trazado do carril-bici pola vía de conexión entre os campus de Elviña 

(Facultade de CC Económicas - Servizos Centrais) e da Zapateira que pode entrar en consideración 

(alternativa B), especialmente porque con ela non sería necesaria a utilización de ascensores ou 

pasarelas, que fan que o ciclista deba baixar da bicicleta e interromper o seu desprazamento. 

Proponse para o devandito tramo a instalación dun pedal mecanizado estilo "trampe" ou "CycloCable", 

cuxas características xerais se expoñen a continuación. O itinerario, dada a súa lonxitude e a elevada 

pendente con que conta, debería ser obxecto dun estudo de viabilidade máis profundo. Aínda así 

expóñense a continuación algunhas consideracións: 

 

A aplicación deste mecanismo faría necesario o uso exclusivo dunha das beirarrúas deste 

tramo para a bicicleta, mantendo a outra para o uso dos peóns. Débese segregar o carril para os dous 

sentidos de circulación, instalando un pedal mecanizado (ascensor "trampe") no sentido ascendente 

Elviña - A Zapateira. 

 

Esta proposta pódese sumar á formulada anteriormente (Itinerario A: ascensor e pasarela, uso 

compartido con peón no tramo inferior, uso compartido con peón, bus e vehículos de veciños no 

tramo medio, máis ascensor e rampla mecánica no tramo superior ata a Praza da Fraga) ou ben 

formulalo como único acceso de conexión en bicicleta, liberando así espazo aos outros medios da 

primeira opción, en especial a pé. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.3.32.: Conexión entre campus Elviña e A Zapateira, opción B. Fonte: BCNEcologia 
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Características do ascensor de bicicletas "trampe" ou "CycloCable" 

 

Este ascensor de tecnoloxía norueguesa foi instalado por primeira vez en Trondheim (Noruega) 

en 1993, empezando a ser completamente operativo en 1998. Foi exportado unicamente a Bruxelas 

no ano 2009. Permite salvar desniveis a unha velocidade aproximada de entre 4 e 7 km/h. A súa 

capacidade é de 1 ciclista cada 10 segundos. 

  

 
Fig. 4.3.33.: Esquema de funcionamento do ascensor para bicicletas "trampe". Fonte: http://www.trampe.no/  

 

O sistema é mecanizado, con cable interno baixo o pavimento. O usuario introduce a súa 

tarxeta na rañura do panel e preme un botón que acciona o sistema (en Noruega os usuarios pagan 

10€/ano pola tarxeta). O custo aproximado da súa construción é de 1.200 €/m lineal. 

 

Segundo o fabricante, os tramos que hai que cubrir poden ter varios centenares de metros de 

lonxitude, e tolera varios desniveis e mesmo curvas lixeiras.  

 

  
Fig. 4.3.34.: Ascensor “trampe” en Trondheim (Noruega). Sistema completo e detalle de pedal elevador.  

Fonte: www.trampe.no  

 

  
Fig. 4.3.35.: Ascensor “trampe” en Trondheim (Noruega). Detalle do panel de explicación e accionamento do 

mecanismo. Usuario. Fonte: www.trampe.no 
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4.4. Rede peonil 
 

Segundo os datos da enquisa de hábitos de mobilidade para a comunidade universitaria da 

UDC, os desprazamentos a pé supoñen un 6% do total, o que significa que un total de 1.186 persoas 

acceden externamente e móvense internamente polo campus a pé. 

 

A duración media dos desprazamentos a pé é de 11 min e a distancia media percorrida é de 1 

km. Xunto coa bicicleta e a motocicleta é un tipo de desprazamento curto debido á proximidade ao 

lugar de residencia. 

 

Neste apartado vaise analizar a situación actual dos accesos a pé e dos percorridos internos 

peonís na UDC. 

 

4.4.1. Accesos peonís 
 

A zona norte da UDC, onde se atopa o campus de Elviña, que é a que se comunica co resto da 

cidade consolidada e a que máis usuarios ten e polo tanto, a que máis viaxes vai xerar, está rodeada 

por infraestruturas viarias de alta capacidade que a illan do seu contorno máis inmediato e dificultan 

o acceso con medios de transporte non motorizados. As infraestruturas mencionadas refírense á liña 

de ferrocarril de RENFE A Coruña-Ferrol e A Coruña-Lugo e la AC-0512 (estrada de Pocomaco). Estas 

dúas grandes barreiras limitan o acceso a pé ao campus, ademais de non existir unha vía conectora 

entre o campus de Elviña e o resto da cidade. A vía que comunica de forma natural coa cidade 

consolidada é a avda. de Alfonso Molina, unha vía cun volume de tránsito rodado moi alto 

(autoestrada) e polo tanto non transitable para o peón. 

 

Coa consolidación do proxecto Sector 7 e as novas vías (continuidade avda.de Glasgow) ábrese 

unha posibilidade de conexión que uniría o campus Elviña coa parte da cidade máis consolidada á vez 

que conectaría cos novos equipamentos proxectados (Coliseum, Centro Comercial). 

 

A zona sur do ámbito de estudo (campus da Zapateira) ten unha mobilidade peonil moi 

limitada debido á orografía accidentada e ás fortes pendentes dos tramos viarios. 

 

En xeral, os accesos ao campus non están debidamente acondicionados para os 

desprazamentos a pé. 

 
Fig. 4.4.1.: Tipoloxía de accesos actuais á UDC. Fonte: BCNEcologia 

 

Actualmente, identificáronse no campus tres accesos a pé principais: 

 

Acceso 1: paso subterráneo do apeadeiro do ferrocarril 

 Este acceso posibilita a conexión a pé cos servizos de lecer como o Coliseum e centros 

comerciais adxacentes ao campus e aos barrios próximos. 

As deficiencias deste paso terían que emendarse para permitir e potenciar a mobilidade a pé e en 

bicicleta. É o único acceso con posibilidade de chegar a pé desde a parte máis consolidada da cidade 

da Coruña. 

 

Acceso 2: acceso principal avda. Alfonso Molina 

O acceso a pé xérase a partir da parada de bus localizada neste punto. É a primeira parada do 

autobús urbano liña E (cunha frecuencia de paso de 5 min.) e desde esta accédese ao equipamento 

Xoana Capdevielle destinado a funcións administrativas e a sala de estudo. Esta parada tamén dá 

servizo a San Vicenzo de Elviña, e rexistra diariamente 68 persoas que soben e 52 persoas que baixan. 

 

1
2 
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Acceso 3: r/ Antonio Insua Rivas 

O acceso a pé tamén se debe á parada de bus localizada na rúa Antonio Insua Molina unha vez 

atravesado o núcleo de San Vicenzo de Elviña. A parada pertence ao autobús urbano da liña 24, cuxa 

frecuencia é de 30 min (cunha menor proporción de sobe/baixa diaria respecto ao anterior), cun total 

de 3 subidas e 3 baixadas. 

 

Acceso 1: paso subterráneo do apeadeiro do ferrocarril: 

 
Fig. 4.4.2.: Tipoloxía de accesos á UDC. Acceso 1. Fonte: BCNEcologia 

 

 
Fig. 4.4.3.: Acceso peonil 1. Fonte: BCNEcologia. 

 

 Único acceso exclusivo para os desprazamentos non motorizados 

 Trátase dun acceso inseguro, pola falta de iluminación e a degradación do contorno 

 Non é accesible para as persoas con mobilidade reducida, tanto polas dimensións estreitas do 

paso subterráneo como pola calidade do chan, que non está pavimentado 

 Utilizárono ata agora na súa maioría os veciños de Lamelas ou Someso 
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 Acceso 2: acceso principal avda. Alfonso Molina 

Xoana 
Capdevielle 

Parada bus L E

San Vicenzo de 
 Elviña 

 

 
Fig. 4.4.4.: Acceso peonil 2. Fonte: BCNEcologia 

 

 Acceso compartido con peóns e tránsito rodado 

 Trátase dun acceso axeitado para o tránsito peonil: a beirarrúa en que se sitúa a parada é 

accesible (>2,5m) 

 O cruzamento para o peón está ben sinalizado por pasos de peóns 

 Dos tres accesos peonís é o máis utilizado. O sobe/baixa da Liña de bus urbana E é de 68 e 51 

respectivamente. 

Acceso peonil 3: r/ Antonio Insua Rivas 

                      

 
Fig.4.4.5.:. Acceso peonil 3. Fonte: BCNEcologia 

 

 O acceso comunica o campus co núcleo de San Vicenzo de Elviña 

 Acceso compartido entre peóns e tránsito rodado 

 É un acceso non acondicionado para o peón pola inexistencia de beirarrúas, os cruzamentos 

non están sinalizados. 

 A frecuencia de paso da Liña 24 de bus urbano é de 30 min, polo que o sobe/baixa rexistra un 

número de pasaxeiros diarios de 3 e 3 respectivamente. 
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4.4.2. Identificación da rede peonil 
 

Camiñar é ante todo un medio de transporte e, como tal, require unha rede de soporte. O 

desprazamento a pé, o paseo, é hoxe considerado por unha boa parte da poboación como unha 

actividade saudable e recomendable, capaz de proporcionar beneficios a quen o practica. Iso parece 

ofrecer posibilidades claras para aumentar as distancias que as persoas están dispostas a percorrer a 

pé nos seus desprazamentos urbanos e reducir os motorizados. 

 

 O campus presenta unha serie de espazos destinados ao peón, asociados á rede viaria 

(beirarrúas) e outros que non o están (prazas, vías exclusivas para peóns e camiños). 

 

     
Fig. 4.4.6.: Itinerarios peonís. Fonte: BCNEcologia 

 

 Para caracterizar a rede de peóns optouse por organizar esta en diferentes itinerarios. A 

selección destes intenta cubrir os principais puntos de interese do campus. Ademais, sempre que 

exista un paso exclusivo para peóns optouse por este e non pola alternativa de ir pola beirarrúa 

asociada á rede viaria. 

 

 

 

 

 

 

Co fin de analizar a actual rede peonil da UDC tense en conta unha serie de indicadores que a 

avalían en materia de accesibilidade e que se refiren á súa morfoloxía: rúas peonís e ancho de 

beirarrúas, pendentes lonxitudinais e presenza de escaleiras. 

 

 
Fig. 4.4.7.: Rede peonil actual. Fonte: BCNEcologia 
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4.4.2.1. Accesibilidade da rede peonil 
 

 A análise realizouse tendo en conta aspectos de accesibilidade e de seguridade nos 

desprazamentos a pé, como son o ancho do espazo para o peón, a pendente e a presenza de 

escaleiras. 

Accesibilidade segundo o ancho da beirarrúa 
 

 O espazo viario ten que ser un espazo accesible para todos, independentemente das súas 

capacidades ou da súa idade. É imprescindible dotar o viario urbano dun deseño que teña en conta as 

persoas con mobilidade reducida (PMR). Para garantir esta accesibilidade analizáronse os itinerarios 

peonís actuais considerando un ancho mínimo de beirarrúa de 2,5 m polos seguintes motivos: 

 

 Unha persoa adulta sen ningún tipo de limitación de mobilidade necesita un ancho de 

beirarrúa de 60 cm. 

 Se a persoa vai en cadeira de rodas necesita un ancho de 90 cm e para poder xirar necesitaría 

un ancho de 1,50 m. 

 Na beirarrúa tamén se sitúan outros elementos como o mobiliario urbano (bancos, árbores, 

papeleiras urbanas) sinalización vertical, vaos ou elementos de entrada nos edificios que 

sobresaen, que poden ocupar de 50 cm a 1 m de acho da sección da beirarrúa. 

  

 Polo tanto, tivéronse en conta 2 m de ancho de paso máis 50 cm de mobiliario urbano, co que 

o ancho mínimo requirido será de 2,5 m para que a beirarrúa sexa accesible. 

 

 A análise deste indicador de accesibilidade divide os tramos dos itinerarios peonís en varias 

categorías: 

 

1: Rúa peonil 

2: Ambas as dúas beirarrúas cun ancho superior a 2,5 m 

3: Unha das beirarrúas maior de 2.5 m e outra de 0.9 m a 2.5 m 

4: Ambas as dúas beirarrúas de 0.9 m a 2.5 m 

5: Unha das beirarrúas maior de 2.5 m e a outra menor de 2.5 m 

6: Ambas as dúas beirarrúas menores de 0,9 m 

 

 

 
Fig. 4.4.8.: Accesibilidade da rede peonil segundo o ancho da rúa. Fonte: BCNEcologia 

 

Accesibilidade segundo a pendente lonxitudinal 
 

Analizouse a pendente dos itinerarios peonís segundo o seguinte criterio: 

 1. Se a lonxitude do tramo viario supera os 10 m, a pendente máxima será do 6% ao 8% para 

persoas con mobilidade reducida (PMR). 
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 2. Se a lonxitude do tramo viario está entre 3 e 10 m admítese unha pendente máxima entre o 

8% e o 10% para ser accesible para PMR. 

 3. Se a lonxitude do tramo viario é inferior aos 3 m, a pendente poderá ser como máximo do 

12% para PMR. 

 4. Consideráronse os tramos viarios con presenza de escaleiras como tramos inaccesibles. 

Non obstante, o ideal é que os itinerarios accesibles puidesen dispoñer de pendentes iguais ou 

inferiores ao 5%. 

 

 Os tramos que son totalmente accesibles segundo a súa pendente concéntranse na súa maioría 

no eixe central de Elviña e os tramos arredor da praza da Zapateira, que representan un 65% do total. 

 

 Os tramos de accesibilidade condicionada son aqueles que non serían inaccesibles de todo, 

pero si requirirían un maior esforzo por parte dos usuarios que os tramos totalmente accesibles. Estes 

tramos distribúense por todo o campus: no eixe central de Elviña, un tramo da vía que conecta este 

co campus da Zapateira, a estrada de Castro de Elviña e un tramo pequeno próximo á Fac. de 

Filoloxía. Representan o 17,4% do total dos tramos seleccionados. 

  

 Na mesma porcentaxe, un 17,5%, localízanse os tramos totalmente inaccesibles xa sexa pola 

súa pendente ou por estar interrompidos por escaleiras. No eixe central de Elviña concéntranse parte 

destes tramos que se consideraron inaccesibles por ter escaleiras. No campus da Zapateira, debido á 

súa orografía complicada, concéntranse o resto dos tramos inaccesibles por pendente e por presenza 

de escaleiras nalgún que outro itinerario. 

 

 
Fig. 4.4.9.: Exemplos de tramos inaccesibles. Fonte: BCNEcologia 

 

 

 
 

 Fig. 4.4.10.: Accesibilidade por pendente dos itinerarios peonís. Fonte: BCNEcologia 
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4.4.3. Proposta de accesos peonís 
 

 A proposta de accesos peonís inclúe un acceso novo situado na rotonda norte de acceso 

principal á avda. Alfonso Molina, co cal son catro os accesos peonís no escenario proposto ademais 

dos tres actuais. 

 

Acceso RENFE

Accesos futuros (en rojo)
Acceso tranvía

º

º  
 

Fig. 4.4.11.: Tipoloxía proposta de accesos á UDC. Fonte: BCNEcologia 

 

Acceso peonil 1: paso subterráneo do apeadeiro do ferrocarril 

A proposta inclúe como novidade o acceso para a bicicleta compartido co peón. O paso 

subterráneo é de todo deficiente estruturalmente, así que a proposta avoga por unha reforma xeral. 

Tanto o túnel como a zona que o rodea están moi degradados, son pezas de terreo illadas pola vía de 

tren e pola autovía. A reforma tería que incluír: 

 

 Posibilidade de ampliar o ancho de túnel. 

 Mellorar o estado do pavimento tanto no tramo do paso como nos tramos adxacentes, 

asegurando a accesibilidade a pé para todos. 

 Mellorar o espazo público lindante para que deixe de ser un lugar degradado e inseguro. 

 Mellorar a iluminación para a seguridade do peón. 

     
Fig. 4.4.12.: Acceso 1. Fonte: BCNEcologia 

 

Acceso 2: acceso principal avda. Alfonso Molina 

O acceso está ben acondicionado para o peón. No Plan director Universidade da Coruña, no 

Documento 1: parte técnica (decembro 2009) realízase un estudo da accesibilidade ao campus do que 

se fai referencia aquí debido ao detalle da análise. 

 

 
Fig. 4.4.13.: Acceso 2. Fonte: Plan director da Universidade da Coruña 
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No documento enuméranse unha serie de recomendacións en que se asegura o cumprimento 

da normativa vixente e, en segundo lugar, búscase a comodidade e a facilidade de acceso para as 

persoas con mobilidade reducida. 

 

Por tanto, aconséllase emendar as deficiencias na vía, indicadas en puntos concretos da figura 

anterior. 

 

Acceso peonil 3: r/ Antonio Insua Rivas 

Este acceso non está recollido no documento do Plan director referenciado anteriormente. 

Proponse ampliar a beirarrúa en que ten parada o bus, na rúa Antonio Insua Rivas e adaptar e 

sinalizar os cruzamentos próximos das vías adecuándoos ao paso do peón. 

 
Fig. 4.4.14.: Acceso 3. Fonte: BCNEcologia 

 

A continuación desta rúa terá un tratamento especial a partir da proposta de rede peonil que 

se desenvolverá no apartado da proposta da rede peonil. 

 

Acceso peonil 4: Rotonda N-E 

Proponse potenciar o acceso por este eixe, xa que os novos edificios construídos na parte 

norte do campus incluirán vías de conexión coa cidade, que darán acceso aos equipamentos do 

Coliseum, Expo Coruña, o centro comercial etc. 

 

O acceso é compartido pola bicicleta, o vehículo privado, o bus urbano e pola proposta futura 

do tranvía. 

 

O acceso está ben adaptado ao paso de peóns, as beirarrúas son anchas. No documento 

inclúese unha proposta para o eixe central do campus Elviña que aumentará a accesibilidade e que 

afecta a este punto. 
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Fig. 4.4.15.: Acceso 4. Fonte: BCNEcologia 

 

4.4.4. Proposta de rede peonil 
 

Os criterios que se utilizaron para a proposta da nova rede peonil son os seguintes: 

1. Integrar na rede peonil actual as vías que xurdirán a partir dos futuros proxectos do Plan 

director. 

2. Modificar as características das vías a partir da proposta de mobilidade que integra a rede 

peonil, a rede de bicicleta, o transporte público e a rede para o automóbil. Preténdese que os 

itinerarios gañen en comodidade e seguridade. 

Novo vial Av. da Universidade 

Acceso peonil 4 
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3. Recuperar o antigo camiño A Zapateira-Castro de Elviña-San Vicenzo de Elviña e conexión dos 

núcleos de Elviña e San Vicenzo co campus de Elviña e da Zapateira respectivamente, con 

itinerarios a pé. 

4. Proposta de mellora dos accesos a pé coa cidade e prolongación de corredores verdes 

propostos no PXOM a través do campus. 

 
Fig. 4.4.16.: Campus Excelencia. Fonte: Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental 

 

A proposta de rede peonil incorpora seis novos itinerarios: 

 

1. En primeiro lugar incorpórase á rede un novo tramo previsto a partir da construción do CITEEC, o 

Parque Tecnolóxico área empresarial e a Área Residencial Universitaria. O tramo iníciase no estadio 

pasando entre as facultades de Informática e a Esc. Téc. Sup de Enxeñaría de Camiños, entre o 

edificio aínda por construír do CITEEC e entre a área Residencial Universitaria e o Parque 

Tecnolóxico. Proponse alongar o tramo ata a estrada de Castro de Elviña para facilitar a conexión con 

outros itinerarios que reforzarían a interconexión ata agora case inexistente do campus Elviña, o 

Castro de Elviña e o campus da Zapateira. As características construtivas deste tramo aínda non están 

definidas, dependendo do proxecto final e sen descartar a posibilidade de facilitar o percorrido con 

artefactos mecánicos, ramplas, escaleiras ou ascensores. 

 

2. Unha segunda vía de nova construción encaixaríase entre as facultades situadas á dereita da Y do 

eixe central do campus de Elviña, o Parque Tecnolóxico área científica e o CITEEC. Está previsto que 

sexa unha vía de servizo, en que só poida circular o vehículo dirixido aos futuros aparcadoiros que 

albergará o CITEEC. Proponse unha vía de plataforma única e un só sentido de circulación. 

3. O terceiro tramo de itinerario peonil baséase tamén na proxección futura do campus, situado entre 

o CITEEC, o Parque Tecnolóxico e a Área Residencial Universitaria. A proposta é que sexa unha vía 

onde o tránsito vehicular e o peonil compartan espazo. As beirarrúas terán que asegurar a 

accesibilidade para PMR. A vía será de dobre sentido de circulación. 

 

 
Fig. 4.4.17.: Proposta de itinerarios peonís.  

Fonte: BCNEcologia 

 

4. 4. Incorpórase este tramo que se desvincula do resto polas súas características especiais, xa que é 

un tramo cuxas pendentes non permiten unha accesibilidade universal en todo o seu percorrido. Para 

facilitar a mobilidade a pé por este antigo camiño proponse mellorar en calidade e seguridade a vía 
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en que o peón comparte espazo co vehículo motorizado, actualmente non existe unha zona segregada 

para a vialidade do peón, polo tanto se se quere potenciar o uso deste, deberíase buscar unha 

solución para facer atractivo e seguro o desprazamento a pé, para iso proponse limitar a velocidade 

dos vehículos motorizados nos tramos asfaltados a 20 km/h e mellorar a pavimentación destes. Por 

outra parte, adecuar o camiño non asfaltado mediante pavimentos especiais preferiblemente 

permeables que minimicen a agresión ao medio natural pero que faciliten a accesibilidade ao peón. 

Resulta un itinerario interesante como alternativa ao resto de itinerarios peonís polo seu valor 

ambiental e paisaxístico. Clasificouse como camiño rural e está en liña cos obxectivos do Avance do 

Plan de recuperación do antigo Camiño A Zapateira-Castro de Elviña-San Vicenzo de Elviña e outras 

poboacións situadas cara ao noroeste, que quedan fóra do ámbito de estudo pero apóstase 

igualmente pola súa prolongación ata o centro da cidade. 
 

Este percorrido conectaría o espazo natural do Castro e o Parque Arqueolóxico, pasando por 

áreas de cultivos tradicionais da zona, polo Castro de Elviña e San Vicenzo de Elviña e a partir de aí a 

conexión co resto da cidade, facilitando así a conexión campus-cidade-territorio. 

 

5. Este itinerario ten como obxecto facilitar o desprazamento a pé futuro que se xerará a partir da 

construción da Área Residencial Universitaria cara ao campus da Zapateira pasando polo Castro de 

Elviña, reforzando así as relacións entre o núcleo urbano. Favorécese a conexión interna que ata 

agora resulta difícil entre o campus de Elviña e o da Zapateira. 

 

6. Este tramo é a proposta alternativa ás escaleiras que unen a parte central do campus da Zapateira 

coa Facultade de Filoloxía. Recoméndase a instalación dun remonte mecánico xa sexa rampla ou 

escaleira mecánica co fin de facer accesible a pé ou en bicicleta este tramo de forte pendente. 

               
Fig. 4.4.18.: Alternativa ás escaleiras de acceso á Fac. de Filoloxía. Fonte: BCNEcologia 

Potenciar estes itinerarios como percorridos peonís significa apostar por unha mobilidade 

sustentable no campus. 

 

 Descártase a nova vía paralela á liña do ferrocarril como un tramo que xere un gran volume de 

percorridos a pé. De todos os xeitos recoméndase plataforma única para esta vía que se propón como 

vía de servizo ou, no seu defecto, un ancho de beirarrúas nunca inferior a 2,5 m. 

 

Os itinerarios peonís propostos terán que cumprir en materia de accesibilidade coa Lei 8/1997, 

de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas na Comunidade Autónoma de Galicia e co 

Decreto 35/2000, do Regulamento de desenvolvemento e execución da lei. 

 

4.4.4.1. Accesibilidade da rede peonil proposta 

Accesibilidade segundo o ancho da beirarrúa 
 

A pacificación do eixe central do campus Elviña tradúcese nunha mellora das características 

dos itinerarios peonís establecidos nesta zona. 

 

A proposta implica a transformación nunha plataforma única dos tramos da Y do campus de 

Elviña. Máis adiante preséntanse as propostas detalladas das seccións. 

 

Proponse que a vía de servizo (proposta n.º 2 detallada no apartado anterior) sexa de 

plataforma única. 

 

No itinerario proposto como camiño rural proponse habilitar a calzada para o uso peonil e 

limitar a velocidade do vehículo a 20 km/h co fin de pacificar este percorrido. 

 

A repartición segundo a tipoloxía morfolóxica (tipo e ancho de rúa) dentro da proposta queda 

tal como se mostra na figura 20. 

 

Na proposta aparecen dúas tipoloxías novas de vía, a de servizo e os tramos propostos con 

rampla mecánica. 

 

A proporción de rúas peonís duplícase na proposta. O 65,1% dos itinerarios propostos son 

totalmente accesibles en canto ao seu ancho de beirarrúa (tonalidades verdes no mapa) ante o 41,8% 

na actualidade. Os tramos cunha accesibilidade complicada, segundo o ancho de beirarrúa, na 

proposta representan un total do 16,1% ante o 37,7% na situación actual. 
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Fig. 4.4.19: Accesibilidade segundo o ancho da beirarrúa. Análise da proposta. Fonte: BCNEcologia 
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Fig. 4.4.20. Accesibilidade segundo o ancho de sección. Fonte: BCNEcologia 

 

Accesibilidade segundo a pendente lonxitudinal 
 

A accesibilidade na rede de itinerarios propostos a partir da pendente non se diferencia 

apenas dos resultados obtidos nos itinerarios actuais. Os tramos totalmente accesibles por pendente 

increméntanse nun 3%, os de accesibilidade condicionada diminúen nun 2,5% e os totalmente 

inaccesibles diminúen un 1,2%. 

 

As solucións ás fortes pendentes adoitan ser propostas tecnicamente complicadas e caras. A 

opción de instalar unha rampla mecánica no Campo da Fraga é a única solución posible para potenciar 

o acceso á Fac. de Filoloxía a pé ou en bicicleta. 

 
 Fig. 4.4.21: Accesibilidade segundo a pendente. Fonte: BCNEcologia 

 

 A proposta dos itinerarios peonís incrementa nun 3% os tramos totalmente accesibles para PMR por pendente e 

diminúe un 1% os que son inaccesibles. 
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condicionada

Accesible

16,7%

14,9%

68,4%

Inaccesible

Accesibilidade 
condicionada

Accesible

Itinerarios actuais Itinerarios propostos 

1 Rúa peonil; 2 Ambas as beirarrúas cun ancho >2.5m; 3 Unha beirarrúa >2.5m e outra de 0.9 a 2.5m; 

4 Ambas as beirarrúas de 0.9m a 2.5m; 5 Unha das bairarrúas >2.5m e a outra <0.9m; 

6 Ambas as beirarrúas <0.9m; 7 Vía de servizo; 8 Rampla mecánica 

 

Itinerarios actuais Itinerarios proposta 

Pacificación eixe central 
(Plataforma única) 

Implantación rampla 
mecánica

Tramo uso exclusivo 
veciños, transporte 
público, bicicleta e 
servizos 

Vías servizo 
futura. 
Plataforma 
única.

Potenciar os camiños rurais como 
conectores entre os núcleos rurais, a 
universidade e os espazos públicos
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Fig. 4.4.22.: Accesibilidade segundo a pendente. Fonte: BCNEcologia 

 

 

Conexión corredores verdes 
 

Ademais do establecemento da nova rede peonil, proponse a conexión dos corredores verdes 

urbanos no ámbito do campus, de forma que proporcione continuidade e a rede de espazos verdes 

non resulte fragmentada. 

 

As propostas de mellora da calidade dos espazos de estadía e dos itinerarios peonís van permitir o 

paso dos corredores verdes polo interior do campus. Concretamente, proponse a conexión polo eixe 

central do campus Elviña e o itinerario proposto como camiño rural. 

 

 
Fig. 4.4.23.: Conexión corredores verdes. Fonte: BCNEcologia 
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4.5. Aparcadoiro 
 

A ocupación da calzada por parte do vehículo privado é unha constante no campus 

universitario de Elviña - A Zapateira. Como consecuencia, redúcese a dispoñibilidade de espazo 

público para o usuario e, sobre todo, impídese que este poida desenvolver con plenitude as 

actividades que lle son propias como a estadía, o desprazamento e as relacións sociais. Esta 

ocupación revela, de todos os xeitos, a persistencia dun problema real: atopar o sitio axeitado para 

estacionar o vehículo privado. 

 

Por este motivo, a satisfacción das necesidades de aparcadoiro debe ser un obxectivo 

primordial dentro das políticas de mobilidade e espazo público. Con iso pódese responder ás 

demandas existentes e ademais evitar as infraccións que afectan negativamente, tanto á mobilidade 

de vehículos e persoas como á seguridade viaria, á parte da intrusión visual que supón a presenza 

indiscriminada de vehículos no espazo público. O concepto de urbanismo de tres niveis pode achegar 

solucións, dando protagonismo ao subsolo e ás súas posibilidades para albergar infraestruturas de 

aparcadoiro. 

 

Neste capítulo analízanse diferentes escenarios para o aparcadoiro nos campus de Elviña - A 

Zapateira, a través de determinados indicadores de diagnóstico. Tamén se formulan actuacións para 

tratar de minimizar o impacto sobre o aparcadoiro, derivado das actuacións de mellora nas redes de 

mobilidade sustentable e no espazo público. 

 

 
Fig. 4.5.1.: Escenarios de aparcadoiro. Fonte: BCNEcología 

 

 

4.5.1. Análise da situación actual 
 

Este escenario reflicte a situación actual (2010) do campus de Elviña - A Zapateira. Para a súa 

elaboración efectuouse unha análise da oferta e da demanda existente, co obxectivo de poder 

localizar cales son as zonas máis conflitivas mediante a representación dos indicadores nos mapas 

correspondentes. 

 

O estado da demanda e da oferta de aparcadoiro dentro do ámbito do campus analizouse a 

partir da información facilitada pola Universidade da Coruña. 

 

Oferta de aparcadoiro 
Respecto á oferta de prazas de aparcadoiro consideráronse dous ámbitos de estudo: as prazas 

na calzada e fóra da calzada. 

 

 Na calzada: prazas libres, non reguladas, discapacitados e prazas destinadas á carga e 

descarga. 

 Fóra da calzada: todas aquelas prazas ofertadas en superficie ou en altura. 

 

Actualmente utilízase o espazo público para satisfacer a demanda de aparcadoiro vehicular 

privado.  Ademais, o uso do coche vese potenciado polo carácter gratuíto das prazas de aparcadoiro 

(libres en calzada) e de que a maioría dos espazos de estacionamento son de libre acceso a toda a 

comunidade universitaria, cos problemas de mobilidade derivados que iso leva consigo. 

 

O seguinte mapa mostra a situación dos aparcadoiros do campus segundo a súa tipoloxía.  O 

número de prazas en calzada suma un total de 601: 414 en liña, 125 en batería perpendicular, 35 en 

batería oblicua, 4 de discapacitados e 23 para carga e descarga; ademais contabilízanse 248 prazas de 

aparcadoiro non reguladas. Hai un incremento do estacionamento non regulado que provoca 

problemas na accesibilidade e a competitividade do transporte público. O número de prazas fóra da 

calzada é de 2.056: 1.442 en superficie e 614 en altura, por tanto, situadas fóra do espazo público. As 

prazas en altura responden a un modelo pensado para salvar as fortes pendentes do campus da 

Zapateira, onde o aparcadoiro en calzada ou en superficie se ve limitado a certos lugares, sendo así 

un modo eficaz de almacenamento de vehículos. 

ESCENARIOS APARCADOIRO CAMPUS ELVIÑA-  A ZAPATEIRA

SITUACIÓN ACTUAL 2010 

- Aparcadoiro en calzada 
- Aparcadoiro fóra de calzada 
- Aparcadoiro non regulado 

SITUACIÓN FINAL 

- Eliminación da maioría de prazas de calzada por 
pacificación do espazo público 

- Eliminación de prazas de superficie por creación de 
novo espazo público 

- Uso aparcadoiro subterráneo dos novos 
desenvolvementos 

Escenario 0

Escenario final 
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Fig. 4.5.2.: Escenario actual. Tipoloxía de prazas de aparcadoiro. 

Fonte: BCNEcologia a partir de datos da UDC 

 

Os gráficos seguintes mostran a relación das diferentes tipoloxías de aparcadoiro segundo o 

campus. En Elviña predomina o aparcadoiro en superficie e en menor medida as prazas en liña. É 

destacable a alta porcentaxe de aparcadoiro non regulado (13,5%), que chega a entorpecer a 

circulación peonil. 

Pola contra, na Zapateira non se rexistra aparcadoiro irregular, sendo dúas as tipoloxías 

dominantes: en primeiro lugar o aparcadoiro en altura (aparcadoiros de varios pisos) e en segundo 

lugar en superficie. 

 

       

57,3%

40,8%

1,4% 0,6%

Zapateira             
Fig. 4.5.3.: Tipoloxía de prazas de aparcadoiro actual por campus. 

Fonte: BCNEcologia a partir de datos da UDC 

 

Na táboa seguinte pódense ver as tipoloxías de aparcadoiro dominantes en ambos os dous 

campus. O aparcadoiro en superficie é a tipoloxía dominante, seguido da tipoloxía de altura e de 

prazas en liña. 

Táboa 4.5.1.: Tipoloxías de prazas de aparcadoiro actuais 

ACTUAL 
Total prazas en calzada % 

Liña 414 15,6 

Batería perpendicular 125 4,7 

Batería oblicua 35 1,3 

Discapacitados 4 0,2 

CD 23 0,9 

Total 601 22,6 

Total prazas fóra da calzada % 

Superficie 1.442 54,3 

Altura 614 29,9 

Total 2.056 77,4 
TOTAL (calzada + fóra da calzada) 2657 

 

A oferta de aparcadoiro de coches é de 1,32 prazas/100 m2 construídas1, un 32% máis do 

fixado. Para Elviña a ratio é de 1,25 e para A Zapateira 1,45. 

                                                      
1 Para este indicador tívose en conta o Plan de mobilidade da Universidade Autónoma de Barcelona, onde se especifica que o 

PERI da UAB establece un criterio máximo de 1 praza/100m2 construídos.  

Superficie
Liña
Batería perpendicular
Batería oblicua
Discapacitados
C/D
Altura
Non regulado
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Fig. 4.5.4.: Instrumento actual de xestión. Fonte: BCNEcología  

 

Demanda de aparcadoiro 
Fíxose unha estimación da demanda de aparcadoiro diaria a partir da enquisa de mobilidade da UDC. 

O número de turismos que acceden ao campus diariamente ascende 5.751 turismos (3.930 en Elviña e 

1.821 na Zapateira). Xunto coa demanda e supoñendo unha ocupación plena do número de prazas de 

aparcadoiro actuais (2.657), extráese o índice de rotación do campus: 2,2 coches por praza. 

 
Fig. 4.5.5.: Demanda de prazas de aparcadoiro por facultade. Fonte: BCNEcología a partir de datos da enquisa UDC 

 

Tal como reflicte a imaxe anterior, o maior número de coches que chegan ao campus faino a 

Elviña (ETS de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos; Facultade de Ciencias da Educación; 

Facultade de Informática e Facultade Economía e Empresa) e en menor medida á Zapateira (onde a 

Responde a un modelo de mobilidade que prioriza ao vehículo privado

INSTRUMENTO ACTUAL DE XESTIÓN: 

Aparcadoiro libre 

Descripción: 

É o instrumento de xestión máis estendido nos contextos urbanos. 

O aparcadoiro libre descansa sobre a idea de que o espazo público ha  
De servir principalmente como vías condutoras do principalmente como 
vías condutoras do tránsito vehicular. Por outro lado, os beneficios son 
unicamente aproveitados polos modos de transporte privados. 
 
Este tipo de instrumento fomenta a ocupación do espazo público 
para dar lugar ás funcións de aparcadoiro e de acceso a determinadas 
actividades económicas (comercio, postos de traballo, lugares de ocio).
Fomenta o uso excesivo do coche e é pouco favorable ao uso do espazo 
público por parte dos usuarios universitarios. 
 
Esta opción é frecuente cando non se ten unha política definida de 
urbanismo e tránsito, ou non se contan cos recursos suficientes, tanto 
técnicos, económicos como de capacidade coercitiva para implantar 
a devandita política. 

Ocupación do Espazo Público 

Superficie ao lado da calzada 
Superficie sobre a calzada 
Dobre fila ao dá te da calzada 
Áreas habilitadas e non habilitadas 

Externalidades 

Abarata o emprego do coche
Incentiva a desorde

Accidentes de tráfico

Calidade de vida

Conxestión do tránsito

Contaminación

Demanda aparcadoiro

Espazo público

Pacificación

Rotación de coches

Ruído 

Utilización excesiva do
coche



PLAN DE MOBILIDADE E ESPAZO PÚBLICO UDC 

DIAGNOSE E PROPOSTAS DE REDES DE TRANSPORTE 

 

90 

 

 

  

concentración se dá no núcleo principal, cunha demanda moi igualada na Facultade de Ciencias, a 

ETS de Arquitectura e a EU de Arquitectura Técnica). 

 

Así, as zonas de aparcadoiro próximas a facultades con valores altos serán as máis sensibles á 

problemática do aparcadoiro. 

 

4.5.1. Estratexia integral de aparcadoiro 
 

No escenario futuro (E1) considerarase a implantación das novas redes de mobilidade 

sustentable -autobús, bicicleta, rede peonil e rede básica de circulación- propostas por BCN Ecoloxía. 

Para estas actuacións requírese suprimir prazas de aparcadoiro en calzada, co fin de mellorar as 

posibilidades do espazo público (utilizado ata agora polo vehículo privado para circular e aparcar). Á 

dereita móstrase o mapa de eliminación de prazas de aparcadoiro na calzada e fóra da calzada, 

consecuencia das devanditas actuacións. O balance final sáldase coa eliminación de 1013 prazas de 

aparcadoiro (o 38,1% do total actual), ademais de imposibilitar o estacionamento non regulado, para 

garantir a funcionalidade doutras redes de mobilidade opostas ao vehículo privado e a mellora do 

espazo público. Proponse manter as prazas que non interfiren nestas intervencións. 

 

A zona de maior eliminación de prazas de aparcadoiro responde a unha medida de pacificación 

do eixe central do campus de Elviña, que suporá unha nova concepción do deseño e da utilización do 

espazo público. En canto ao aparcadoiro, o principal cambio é o feito de eliminar a totalidade de 

prazas que interfiren nesta medida, recuperando así espazo público para o peón e evitar que continúe 

sendo un lugar onde o vehículo privado sexa o protagonista, coa conseguinte molestia física e visual. 

 

Esta pacificación é a acción de máis impacto e será necesario dispor de alternativas de 

aparcadoiro subterráneo para os usuarios do campus. Así, a eliminación de prazas de aparcadoiro na 

vía pública leva asociada a construción de novos aparcadoiros subterráneos para responder ao déficit 

xerado pola nova situación. 

 

 

 

 

 

As causas da eliminación masiva de aparcadoiro responden a tres procesos: i) a pacificación do 

eixe central do campus de Elviña (52% das prazas eliminadas); ii) a implantación de novos edificios en 

Elviña (25% das prazas eliminadas) e iii) a liberación do espazo público (23% das prazas eliminadas). 

 

 

 
Fig. 4.5.6.: Prazas de aparcadoiro eliminadas. Fonte: BCNEcología 

 

As regulacións de aparcadoiro que se propoñen responden a un dobre obxectivo: 
 

- Liberar espazo público utilizado actualmente polo aparcadoiro de vehículos 

- Persuadir do uso do vehículo privado dificultando o aparcadoiro 
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A redefinición das redes de mobilidade require dun novo sistema de xestión de aparcadoiro, 

modificacións na distribución das prazas en superficie e construción de aparcadoiros subterráneos. Un 

dos principais aspectos da xestión do aparcadoiro é a súa incidencia sobre o comportamento da 

comunidade universitaria, xa que segundo o sistema elixido incentívase ou desincentívase o uso do 

automóbil. 

 

Para este novo escenario considéranse os novos desenvolvementos urbanísticos planeados no 

ámbito do campus, propostos tanto polos plans directores (de Elviña e da Zapateira) como polo Plan 

xeral de ordenación municipal da Coruña. A progresiva urbanización que se prevé comportará a 

creación dunha nova oferta de prazas de aparcadoiro, que compensará os déficits que se xerarán coa 

supresión das prazas actuais. O estudo do aparcadoiro proxectado nas novas edificacións solucionará a 

eliminación de aparcadoiro. 

 

Nos aparcadoiros propostos considerouse a construción dunha planta baixo rasante, a que se 

accederá desde a rede básica de circulación. En total suman 910 prazas. Estes aparcadoiros 

vincúlanse á planta de edificios propostos no Plan Director de Elviña (o Campus Center, 500 prazas; a 

Área Científica do Parque Tecnolóxico, 260 prazas;  e a Área Empresarial do Parque Tecnolóxico, 150 

prazas). Estes aparcadoiros han de acoller tanto os usuarios dos propios edificios como o conxunto da 

comunidade universitaria. 

A xestión proposta busca influír de xeito positivo nos hábitos dos cidadáns, implementar 

solucións que faciliten o bo funcionamento da mobilidade sustentable e, ao mesmo tempo, responder 

ás necesidades de aparcadoiro. 

 

Táboa 4.5.2.: Tipoloxías de prazas de aparcadoiro propostas 

PROPOSTA   
Total prazas na calzada % 

Liña 11 0,4 

Batería perpendicular 22 0,9 

Batería oblicua 28 1,1 

Discapacitados 34 1,3 

CD 15 0,6 

Total 110 4,3 

Total de prazas fóra da calzada % 

Superficie 1.053 41,2 

Altura 481 18,8 

Novos edificios (subterráneo) 910 35,6 

Total 2.444 95,7 
TOTAL (calzada + fóra da calzada) 2.554 

Así, a relación de tipoloxía e número de prazas vese na táboa anterior, onde se comproba o 

aumento das prazas fóra da calzada respecto á situación actual, que supón o 77%, en detrimento das 

prazas da calzada. 

 

No seguinte mapa obsérvanse a tipoloxía e a situación dos novos aparcadoiros. Insírense tamén 

os proxectos de que se coñece o número de prazas subterráneas. 

 

 
Fig. 4.5.7.: Proposta de prazas de aparcadoiro. Fonte: BCNEcología 
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Os seguintes gráficos mostran como, coa proposta de aparcadoiro, a tipoloxía predominante 

pasa a ser o aparcadoiro fóra da calzada. O aparcadoiro en superficie constitúe unha porcentaxe 

superior ao 40% en ambos os dous campus, en altura máis do 50% na Zapateira, e subterráneo máis do 

50% en Elviña. 

40,0%

3,3%
0,4%

1,3%

54,1%

1,0%

Elviña        

53,2%
42,0%

1,7%

0,7% 2,0% 0,4%

Zapateira          
Fig. 4.5.8.: Tipoloxía proposta de prazas de aparcadoiro. Fonte: BCNEcología 

 

Tamén se estudou o impacto da reorganización do aparcadoiro sobre os hábitos actuais dos 

usuarios dos campus da UDC, contrastando as prazas en superficie eliminadas coa edificación de nova 

infraestrutura subterránea. 

 

O balance de prazas é de 1013 eliminadas por 910 proxectadas. O 72,9% das prazas eliminadas 

ten aparcadoiro proxectado dentro dun radio de 300 m, o que supón 5 min camiñando como máximo. 

O 27,1% restante segue tendo aparcadoiro actual a menos de 300 m. 

 

As prazas reguladas eliminadas fronte e tras as facultades de CC. da Educación, Dereito, 

Socioloxía e Comunicación (240 prazas) supliríanse con parte da zona occidental do aparcadoiro do 

Campus Center (500 prazas), mentres as eliminadas fronte á ETS de Enxeñeiros de Camiños, 

Informática, CITEEC, e o Pavillón de Estudantes (155 prazas), supliríanse con parte da zona oriental 

do mesmo aparcadoiro. 

 

As prazas eliminadas tras a ETS de Enxeñeiros de Camiños, Informática e CITEEC (201 prazas) 

supliríanse con parte do aparcadoiro da Área Científica do Parque Tecnolóxico (260 prazas), mentres 

as eliminadas fronte ao CITIC e ao Xoana Capdevielle (36 prazas) faríano con parte do aparcadoiro da 

Área Empresarial do Parque Tecnolóxico (150 prazas). 

 

O resto de prazas eliminadas do campus de Elviña, fronte a Económicas, Empresariais, Casa do 

Lagar e Servizos Centrais (163 prazas), xunto coas prazas suprimidas na Zapateira (218 prazas) terán 

que ser suplidas coas prazas libres das novas infraestruturas (278 prazas) e co aparcadoiro existente. 

Recordamos tamén que, coas medidas de mellora do transporte público, prevese unha redución do 

uso do vehículo privado como medio de transporte, tanto para acceder ao campus como para 

desprazamentos internos. 

 

 

Fig. 4.5.9.: Cobertura das prazas de aparcadoiro eliminadas. Fonte: BCNecología 
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A política de aparcadoiro pode contribuír notablemente á contención do uso do vehículo 

privado a través da revisión dos estándares que fixan o número de prazas de aparcadoiro asociados ao 

crecemento urbanístico, tanto en calzada como fóra dela. 

 

A nova edificación ha de ter un papel de fomento da mobilidade sustentable, colaborando na 

redución da demanda da mobilidade obrigada e apoiando os medios de mobilidade sustentable; 

camiñar, ir en bicicleta e o transporte público. 

 

A continuación preséntase o instrumento de xestión necesario para a implementación efectiva 

desta nova política de aparcadoiros, que pretende disuadir do uso do vehículo privado e liberar 

espazo público. A xestión proposta busca influír de xeito positivo nos hábitos dos usuarios da 

universidade, implementar solucións que faciliten o bo funcionamento de mobilidade sustentable e, 

ao mesmo tempo, dar resposta ás necesidades de aparcadoiro. 

 
Fig. 4.5.10.: Instrumento de xestión proposto. Fonte: BCNEcología 

 

 

 

Responde ao excesivo número de plazas de aparcadoiro situadas en espazo público susceptible de 
ser usado con outros fins

INSTRUMENTO DE XESTIÓN PROPOSTO:

Limitación do uso do espazo público e 
aproveitamento do subterráneo

Descrición:

O espazo público é  un ben común e limitado, que non pode
unicamente destinarse a servir como lugar de aparcadoiro, porque
a comunidade universitaria demanda zonas de convivencia. 

A medida que se liberan áreas de aparcadoiro en calzada pódese 
modificar a sección da rúa, o que permite, á súa vez, recuperar
outros usos  e funcións  do espazo público.

É unha política que limita o uso das calzadas e dos  espazos públicos 
como sitio de aparcadoiro e pretende fomentar a planificación de 
aparcadoiros subterráneos nos novos edificios da
Universidade.

O desenvolveemento dun plan de aparcadoiros subterráneos e a súa 
paulatina construción permitirá a liberación de prazas de 
aparcadoiro do espazo público.

Externalidades

Aumenta o uso do transporte 
público e transportes 
alternativos

Accidentes de tráfico

Calidade de vida

Conxestión de tránsito

Contaminación

Demanda aparcadoiro

Espazo público

Pacificación

Rotación de coches

Ruído

Utilización excesiva do
coche

Ocupación do espazo público

Libera altas porcentaxes de espazo público, liberación que debe ir 
acompañada coa consecuente absorción desta demanda por 
parte dos aparcadoiros subterráneos

O espazo público utilízase de formas alternativas e é recobrado 
pola comunidade universitaria.
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5. O espazo público 
 

O campus universitario, á parte de ser un equipamento educativo é tamén un lugar para o 

gozo e a convivencia, e ademais é un lugar simbólico, dominado basicamente polo que entendemos 

como paisaxe urbana, que ten que ver coa arquitectura pero tamén coa xente, coa cultura, coa 

identidade, co sentido de pertenza que vai ligado aos espazos. O atractivo de moitos dos ámbitos 

urbanos ten moito que ver coa calidade do seu espazo público, dominado por unha arquitectura que 

define a paisaxe urbana dunha gran calidade formal e simbólica. O espazo público é un concepto que 

integra paisaxe urbana, actividade e usos complexos. 

 

As primeiras beneficiarias do espazo público no campus foron as rúas destinadas á mobilidade 

dos vehículos privados e ao seu aparcadoiro, o que provocou un desequilibrio no uso deste entre os 

peóns e o transporte público. Un dos retos será o de recuperar o espazo público para o peón. 

 

5.1. Caracterización do espazo público na situación actual 
 

O estudo do espazo público na UDC baséase nunha metodoloxía de análise que permite 

clasificar o espazo público a partir de tipoloxías de espazos. 

 

Esta clasificación realízase en dous niveis, o primeiro establece unha clasificación dos espazos 

a partir da funcionalidade destes, é dicir, do tipo de uso que se lle dá (tránsito de vehículos, tránsito 

do peón ou espazo de recreo). Cada unha destas tipoloxías vaise dividir en clases de espazos de 

estadía así, o segundo nivel clasifica o espazo público a partir das súas características formais 

(rotondas, paseos, parques etc.) de acordo coa súa dimensión e a súa repercusión na accesibilidade 

das persoas. O primeiro nivel de clasificación componse de tres categorías de espazos: 

 

• Espazos relacionados co tránsito vehicular 

• Espazos relacionados co peón 

• Espazos verdes e de recreo 

 

Os espazos públicos que se relacionan co tránsito vehicular, compóñense da calzada, dos divisores de 

tráfico e os carrís para bicicletas. As dúas tipoloxías restantes conteñen as categorías pertencentes ao 

cidadán, que permiten camiñar, deterse, observar, sentar, falar etc. Trátase dos espazos 

relacionados co peón e dos espazos verdes e de recreo. Para os viandantes están destinados as rúas 

peonís, as ramblas, os bulevares, as beirarrúas e os camiños. Para o recreo do cidadán existe todo 

tipo de prazas, parques e xardíns. Cando se fala de espazos de estadía, faise referencia a aquela 

tipoloxía de espazo público que ofrece criterios de calidade. Pertencen a ela todas as clases de 

espazo público, agás os espazos destinados ao tránsito vehicular, as beirarrúas con menos de 5 m de 

ancho, os camiños e os espazos residuais. 

 

 

Táboa 5.1.: Tipoloxías de espazos de estadía presentes na UDC. Fonte: BCNEcologia 

 

 

 

 

 

Tipoloxía 

 

Espazo de 

estadía 

Clase 

NON Calzada e aparcadoiros 

NON Aparcadoiros 

NON Divisor de tránsito básico 

NON Divisor de tránsito complexo 

Espazos relacionados cos 

vehículos 

NON Carril-bici 

SI Rúa peonil 

SI Rambla 

SI Bulevar 

SI Paseo 

SI Beirarrúa ancha 

NON Beirarrúa  estreita 

Espazos relacionados cos 

peóns 

NON Camiño 

SI Espazo forestal 

SI Parques e xardíns  grandes (>4ha) 

SI Parques e xardíns medianos (entre 0.8 e 4ha) 

SI Parques e xardíns pequenos (entre 0,05 e 0,8ha) 

NON Espazo residual 

SI Interiores de bloque 

SI Área de uso local 

SI Praias 

SI Exterior de bloque 

SI Prazas medianas (entre 0.8 e 4 Ha) 

Espazos verdes e de recreo 

SI Prazas pequenas (entre 0.05 e 0.8 Ha) 
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Fig.5.1.: Clasificación do espazo público actual. Fonte: BCNEcologia 

 

A repartición das tipoloxías do espazo público resúmese do seguinte xeito: o 32,2% dos espazos 

relacionados cos vehículos están destinados á vialidade vehicular, o 13,6% aos espazos relacionados 

cos peóns e o 54,2% aos espazos verdes e de recreo. 

 

 
Fig.5.2.: Repartición de tipoloxías do espazo público actual. Fonte: BCNEcologia 

 

A repartición das diferentes categorías de espazo público na UDC ten como maiores 

protagonistas o espazo destinado á circulación do vehículo motorizado e os espazos residuais e 

bosques degradados (xardíns, noiros, sobrantes etc.). Ambas as dúas categorías ocupan os dous terzos 

do total. A continuación, un 10% do total ocúpano os parques e os xardíns pequenos, un 8,6% as 

beirarrúas estreitas, un 5% as rúas e os camiños peonís, un 4,3% os parques e os xardíns medianos. O 

1,9% restante configúrano espazos como áreas de uso local, exterior de bloque e prazas pequenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.3.: Repartición do espazo público actual. Fonte: BCNEcologia 

 

              
Fig.5.4.: Exemplos de espazos residuais. Fonte: BCNEcologia 
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5.2. Proposta de transformación do espazo público 
 

 
 

Fig.5.5: Clasificación proposta do espazo público. Fonte: BCNEcologia 

 

A proposta de transformación do espazo público incorpora, na medida do que foi posible, os 

cambios urbanísticos que se propoñen no Plan director e as propostas da Axencia de Ecoloxía Urbana 

de Barcelona. 

Na proposta de transformación do espazo público créanse novas clases de espazo público: 

beirarrúa ancha (Fac. Filoloxía), espazo forestal e cubertas vexetais en aparcadoiro. 

 

A repartición segundo as tres tipoloxías base queda do seguinte xeito: 

 
Fig.5.6: Repartición das tipoloxías do espazo público actual e proposta. Fonte: BCNEcologia 

 

A porcentaxe de espazo relacionado co vehículo redúcese nun 7,6%, aumenta o destinado ao 

espazo relacionado co peón nun 11,3% e os espazos verdes e de recreo redúcense nun 3,7% debido á 

incerteza no plan de dúas pezas situadas actualmente arredor das pistas polideportivas do campus de 

Elviña e o noiro situado detrás da Fac. de Informática e de Enxeñaría de Camiños. Na actualidade, 

estes espazos están clasificados como espazos residuais, co cal a perda non afecta á calidade destes 

espazos verdes e de recreo. 
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Fig.5.7.: Repartición proposta do espazo público. Fonte: BCNEcologia 
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Son seis as propostas básicas que se realizan para mellorar o espazo público do campus 

universitario. 

 1. Pacificación do eixe central. Reconversión do espazo público 

 2. Pacificación r/Castro de Elviña 

 3. Rehabilitación do aparcadoiro en superficie situado entre o edificion de Departamentos da 

 ETS de Arquitectura e a Escola Universitaria de Arquitectura Técnica 

 4. Rehabilitación do parque degradado próximo á Fac. de Ciencias 

 5. Cambio de uso de aparcadoiro a espazo de estadía na Fac. de Filoloxía 

 6. Mellora na calidade do espazo público de zona de roza e bosque degradado cara a un

 espazo forestal 

 7. Cubertas e muros vexetais nos edificios 

 

1. Pacificación do eixe central 

 

A proposta de mobilidade no campus Elviña vai significar unha oportunidade para a reconversión do 

espazo público do eixe central do campus. Vaise recuperar para o uso do peón, tanto para favorecer a 

vialidade deste como para facer máis agradable a estadía nestes lugares. 

 

 
Fig.5.8.: Pacificación do eixe central de Elviña Fonte: BCNEcologia 

 

A proposta prevé a transformación en plataforma única das vías por onde circularán os buses 

urbanos. Por tratarse dun espazo central do campus Elviña, a proposta de espazo peonil e de estadía 

permite potenciar a escala humana do campus. 

Fig.5.9.: Situación das propostas. Fonte: BCNEcologia 

  

 

 2. Pacificación r/Castro de Elviña 

 

A proposta de mobilidade tamén vai favorecer a calidade do espazo público desta vía. A 

adecuación da vía ao paso de viandantes limitando o acceso a esta do vehículo motorizado particular 

de paso, significa a recuperación da vía para o peón e facer máis agradables e seguros os 

desprazamentos a pé. 
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Reconversión do espazo público 1
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Rehabilitación de aparcadoiro en 
superficie con cuberta vexetal  3 

Rehabilitación  
parque degradado4 

Cambio de uso de aparcadoiro 
a espazo de estadía  5 

Rehabilitación do bosque degradado 
cara a espazo forestal  6 

Vial autobús 
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 O obxectivo é fortalecer a vinculación espacial entre os asentamentos urbanos do campus, as 

facultades e os futuros equipamentos e a área de residencia. 

 

 Suxírese pavimentar a beiravía da estrada ao mesmo nivel que a calzada, dun material poroso 

preferiblemente. Actualmente este tramo carece de espazo suficiente para a circulación do peón. Ao 

pavimentar a beirarrúa a nivel da calzada conseguiríase unha plataforma única que na maioría de 

casos pode ser ocupada polo peón, salvo no caso de que pase o bus urbano ou vehículos de servizo ou 

dos propios residentes. 

 

 No tramo que percorre a zona urbana de Castro de Elviña suxírese un pavimento de pedra ou 

un empedrado en toda a vía, os límites deste tramo márcaos a posición dos dous semáforos propostos 

no apartado da rede viaria, co que se reforza o sentido de urbanización e humanización da vía. 

 

 A posibilidade de contar con presenza de arboredo e de mobiliario urbano axudaría a apoiar a 

sensación de pacificación da rúa. 

 

 Estas propostas quedan relegadas á resolución final do conxunto de edificios do Parque 

Tecnolóxico e de como se resolva o viario peonil nesta zona. 

 

      
Fig. 5.10.: Proposta de pavimentación da beiravía ao seu paso por Elviña e ex. lastrado. Fonte: BCNEcologia 

 

 No apartado de seccións pódese observar polo miúdo a distribución proposta. 

 

3. Rehabilitación do aparcadoiro en superficie situado entre o entre o edificion de Departamentos 

da ETS de Arquitectura e a Escola Universitaria de Arquitectura Técnica 

  

Trátase de facer deste aparcadoiro de coches (un lugar paisaxisticamente pouco agradable), 

un espazo con presenza de verde que mellore a súa calidade, suavice a súa presenza na paisaxe e se 

integre no contorno. Con esta transformación prevese eliminar 119 prazas de aparcadoiro. 

 

 Hoxe en día existen diferentes sistemas para crear cubertas vexetais ou tamén chamadas 

cubertas ecolóxicas. 

 

         
 Fig.5.11.: Aparcadoiro en superficie da Escola de Arquitectura e ex. de tecnoloxía das cubertas vexetas.  

Fonte: BCNEcologia 

 

4. Rehabilitación do parque degradado próximo á Facultade de Ciencias 

 

  

A proposta consiste en recuperar esta pequena peza 

do espazo público do campus da Zapateira, para integrala 

como espazo público de estadía co fin de fomentar a 

convivencia e a relación. Este tipo de espazos de estadía e 

de reencontro son escasos no campus, de dimensións 

reducidas, necesarios en puntos concretos para 

contrarrestar a laxitude urbana do campus.  

 

Fig.5.12.: Parque degradado. Fonte: BCNEcologia 
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5. Cambio de uso do solo do aparcadoiro a espazo de estadía na Fac. de Filoloxía 
  

A proposta é a de humanizar este aparcadoiro e reconvertelo en espazo de estadía. Deste 

modo integrarase co cambio tamén proposto co Campo de Fraga. A situación deste espazo en cotas 

elevadas permite ter unhas vistas privilexiadas da cidade, co que reforza aínda máis a reconversión 

deste aparcadoiro. Este cambio de uso leva consigo a supresión de 107 prazas de aparcadoiro. Esta 

acción recóllese tamén no Plan director de infraestruturas da UDC. 
 

    
Fig.5.13.: Proposta do cambio de uso do aparcadoiro con cuberta verde e vistas. Fonte: BCNEcologia 

 

6. Mellora na calidade do bosque degradado cara a un espazo forestal con vexetación arbustiva 

autóctona. 
  

Un dos espazos que se propón, en liña coa proposta do Plan director de infraestruturas da 

UDC, é potenciar o papel de espazo libre do Monte da Fraga dentro do sistema deste tipo de espazos 

cunha reestrutura nos usos deste. 

 

 A topografía do lugar fai deste monte un sitio onde se concentran diferentes usos: espazo de 

estadía preto dos camiños marcados e espazo natural nas partes menos accesibles. Actualmente 

existe certo grao de degradación. 

 

 Trátase de organizar mellor este espazo, limitando cada uso e incluír na recuperación deste, 

un espazo de aprendizaxe e experimentación onde poderán ter cabida hortos, invernadoiros, 

compostaxe, segundo o Plan director. 

 

 A rampla mecánica proposta na rede de itinerarios peonís facilitará o acceso a este espazo. 

    
Fig.5.14.: Diferentes usos do Monte da Fraga. Fonte: BCNEcologia 

 

 Outro espazo residual que necesitaría unha mellora son as pezas de terreo intersticial situadas 

na fronte setentrional do campus, entre a vía do tren e os edificios. 

 

7. Cubertas e muros vexetais nos edificios 

  

Arquitectonicamente, as pezas docentes son de dimensións grandes, polo que cabería a 

posibilidade de incorporar en paredes ou en teitos este tipo de cubertas. 

 

 As cubertas verdes e os muros verdes supoñen unha oportunidade para enverdecer a cidade. 

Actualmente, é unha estratexia á alza entre arquitectos e urbanistas, xa que a súa implementación 

leva consigo unha serie de beneficios ambientais a partir da restitución da superficie edificada 

impermeable para superficies verdes. Desde o punto de vista metabólico, a superficie verde da 

cidade é unha boa captadora de CO2 e de partículas en suspensión, polo tanto, é un bo sistema de 

'limpeza' atmosférica. As rúas con árbores teñen entre un 10% e un 15% menos de partículas en 

suspensión. A presenza de vexetación tamén modifica significativamente o confort térmico dos 

espazos públicos. 

 

 Por outra banda, hai que valorar a creación de novos hábitats que favorezan a biodiversidade, 

a mellora da calidade do aire, a mitigación de calor e o aproveitamento da auga de chuvia. En 

definitiva, permiten aumentar o índice biótico do chan urbano e poden ser a base para a creación de 

paisaxes cromáticas e sonoras na cidade. Deste xeito, as cubertas e muros verdes configúranse como 

elementos estratéxicos para a ordenación do urbanismo en altura e poden significar a extensión do 

espazo público en sentido vertical. 
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 Máis alá dos beneficios estritamente ambientais asociados ao aumento deste tipo de verde son 

significativos os aspectos social, educativo e ambiental para as persoas que viven próximas a eles. As 

cubertas e os muros verdes poden ofrecer grandes oportunidades para que os cidadáns poidan 

coñecer e apreciar de xeito máis próximo a flora e a fauna e, deste modo, favorecer a creación de 

espazos de recreo satisfactorios. 
 

     
Fig.5.15.: Exemplo de cuberta verde e muro verde. Fonte: BCNEcologia 

 

 As cubertas verdes -tamén chamadas cubertas ecolóxicas- son un tipo de sistema construtivo 

que engade un acabado vexetal superficial. Cando se valoraron e se tiveron en conta criterios 

ecolóxicos respecto á fabricación, a execución, o mantemento e a reciclaxe dos compoñentes das 

cubertas, como no referente ao uso de materiais reciclados e ao consumo de auga pluvial ou grises, 

chámanse cubertas ecolóxicas. 

 

 As cubertas verdes clasifícanse vez en tres tipoloxías: extensiva, semintensiva e intensiva. 

Actualmente, pódense atopar no mercado diferentes solucións construtivas que teñen en conta 

condicionantes como a inclinación ou ben a retención de auga nun alxibe. 

 

As cubertas verdes forman unha protección das edificacións, especialmente da súa 

impermeabilización, de forma duradeira fronte aos efectos prexudiciais da temperatura, a radiación 

ultravioleta, o vento e a radiación térmica. 

 

 Os elementos integrantes das cubertas verdes son comúns aos tres tipos de cubertas, a 

diferenza radica no espesor global e do substrato e, polo tanto, nas especies vexetais que poden vivir, 

os tres son os factores que condicionan o peso. A caracterización de cada unha das capas que forman 

a cuberta vexetal relaciónase a continuación: 
 
 

- Soporte base 

- Membrana impermeabilizante resistente á penetración de raíces e a inclusión das capas de 

substrato e de vexetación 

- Capa de protección 

- Capa drenante 

- Capa filtrante 

- Capa de substrato 

- Capa de vexetación 

 

 O muro verde contén algúns dos elementos que poderiamos identificar nunha cuberta verde, 

como son: un material impermeabilizante, un substrato (con diferentes grosores), un sistema de rego, 

e diversidade de especies vexetais. O muro verde é un sistema construtivo ancorado á fachada ou 

medianeira que integra a vexetación na súa configuración como un compoñente máis. Polo tanto, é 

similar á cuberta verde, pero coa diferenza de que o substrato se atopa en sentido vertical. 

 

 As repercusións térmicas que teñen tanto os espazos interiores como os espazos exteriores son 

máis importantes que as de calquera parede verde con enredadeiras. 

 

 As propostas no espazo público aspiran en xeral a incrementar a calidade urbana e ambiental, 

a calidade de vida dos cidadáns e dos usuarios de campus. Tamén intenta dar resposta ás necesidades 

de lecer na trama urbana. Estes espazos deberán estar ordenados e vinculados en rede, 

interconectados e, polo tanto, deberán facilitar os itinerarios peonís e ciclistas. 

 

 Subliñar que os espazos públicos de estadía deberán estar adaptados ás condicións 

climatolóxicas e paisaxísticas locais. 
 

5.3. Repartición do viario público 
 

 O espazo público dedicado ao vehículo privado, xa sexa para a súa circulación ou para o seu 

estacionamento, é maior que o dedicado ao peón. A repartición do espazo destinado ao peón (rúas 

peonís, camiños, paseos) na actualidade é do 40,3% fronte ao 59,7% destinado ao vehículo. 
 

 A partir das propostas no espazo público compénsase o espazo destinado ao peón, pásase do 

40,3% ao 63,2%, o incremento total é dun 23%, mentres que o espazo dedicado ao vehículo 

motorizado pasa do 59,7% ao 36,8%. 
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Fig.5.16.: Repartición do viario público actual. Fonte: BCNEcologia 

 

 

 

 

 
Fig.5.18.: Repartición do viario público actual e proposta (%). Fonte: BCNEcologia 

 

 
Fig.5.17.: Repartición do viario público proposto. Fonte: BCNEcologia 

ESCENARIO ACTUAL 

ESCENARIO PROPOSTA 
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5.4. Propostas de seccións 
 

 Unha vez realizada a análise da mobilidade e o espazo público, a continuación preséntase unha 

serie de criterios de transformación moi vinculados coas redes de mobilidade. Formúlanse solucións 

para a rede básica orientadas á reorganización do paso dos distintos móbiles, co condicionante común 

de deixar o máximo espazo posible para o peón. Todas elas comportan unha nova distribución do 

espazo público en que os medios de transporte máis sustentables obteñen claros beneficios. 

 

 O novo modelo de mobilidade adáptase maioritariamente ás características da trama viaria do 

campus de Elviña. Non obstante, existen casos nos cales se require unha maior transformación da 

repartición actual do espazo público para garantir a funcionalidade do modelo. 

 

 Dentro das solucións adoptadas, formúlase en primeiro lugar reducir a anchura dos carrís do 

vehículo privado por onde non circula o autobús a 2,50 m. En segundo lugar, proponse a eliminación 

de elementos que poidan constituír obstáculos para a definición da nova sección, como divisores de 

tráfico, medianas, prazas de aparcadoiro etc. 

 

 Por outra banda, proponse a segregación dos carrís para bicicletas, así como a utilización de 

franxas de servizo que permiten varias funcións segundo as necesidades do tramo: protexer o carril de 

bicicletas, acoller paradas de autobús, aparcadoiro de coches e bicicletas e/ou mobiliario urbano. 

 

 A análise das seccións permite a redistribución do ancho de sección en cada un dos tramos 

para os diferentes elementos da sección de rúa, definindo a solución que permite a introdución das 

redes de mobilidade propostas segundo os criterios definidos. 

 

Beirarrúas accesibles 

Considéranse accesibles as beirarrúas a partir de 2,50 m de ancho. Esta 

anchura garante a posibilidade de xiro ás persoas con minusvalías e a 

situación do mobiliario urbano. 

 

Carril vehículo privado 

Considéranse de 2,50 m de anchura se non circula o autobús. 

 

 

 

 

Carril autobús segregado 

Considérase 3,50 m a anchura do carril. Ao ser un carril segregado, 

deberá contar coa sinalización correspondente.  

 

Carril autobús en coexistencia con vehículo privado e bicicleta. 

O coche e a bicicleta poden circular polo carril bus. Considéranse 3,25 m 

de anchura. No caso do tramo do Castro de Elviña considéranse 3,00 m 

pola falta de espazo na sección da vía. 

 

Carril de bicicletas 

Considérase de 1,75 m a 2,00 m de anchura nos casos dun sentido e de 

2,50 m a 3,00 m para dous sentidos. 

 

Tipos de segregación de carril de bicicletas 

O carril de bicicletas pode estar segregado na calzada por elementos 

específicos, polo mobiliario urbano, por una franxa de servizos ou 

circular dentro dun divisor de tránsito ou de parques ou xardíns urbanos. 

 

Franxa de servizos 

Considérase de 2,00 m de anchura. Este espazo pode albergar elementos 

de mobiliario urbano (contedores, aparcadoiro de bicicletas, paradas de 

autobús) así como tamén prazas de aparcadoiro de carga e descarga en 

superficie. 
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Fig. 5.19: Seccións propostas campus de Elviña e da Zapateira. Fonte: BCNEcologia 

 

 

 

Proposta Sección 1 Lugar Lamelas 

    
 

Fig. 5.20.: Sección 1 actual e proposta. Fonte: BCNEcologia 
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 A sección s1 corresponde ao tramo viario do campus onde se propón que a circulación sexa 

exclusiva para peóns e bicicletas, quedando excluído o tráfico rodado (vehículo privado e autobús). O 

illamento do tráfico e as distintas alturas da sección permitirán desenvolver diferentes actividades e 

ámbitos neste tramo do campus, potencializando as relacións sociais entre os estudantes das distintas 

facultades. 

 

 O paseo posúe distintos niveis de cota, onde se combinan o tránsito de peóns e de bicicletas. 

Os accesos desde a estación de ferrocarril e o carril-bici proveniente da Coruña son bastante 

inmediatos. A parte inferior do paseo de 22.60 m de ancho permite a utilización do espazo de formas 

múltiples, terrazas, zona de xogos, zonas de descanso etc. Habilítase un carril para as bicicletas en 

ambos os dous sentidos. Na parte superior, o acceso aos edificios realízase a través dunha paso peonil 

e un carril-bici segregado dun sentido, cun ancho total de 5.80 m. A zona intermedia contén distintos 

pasos peonís, xardíns e zonas sombreadas mediante pérgolas que constitúen outro ámbito distinto 

dentro da sección. 

 

 A multiplicidade de espazos nesta sección, a relación directa coa zona deportiva, o acceso 

inmediato con tren e bicicleta e as súas condicións óptimas de illamento do tráfico, permitirán que o 

eixe se poida converter nun espazo potenciador de relación e actividades no campus. 

 

Proposta Sección 2  Lugar Lamelas  
 

 

 
Fig. 5.21.: Sección 2 actual e proposta. Fonte: BCNEcologia 

 

  

Neste eixe formúlase outro dos cambios da mobilidade do campus, en que se reposicionan as 

vías de tráfico rodado privado. Pasando a situarse na zona máis exterior do perímetro, coincidindo co 

actual aparcadoiro en superficie, e imprimindo un carácter menos centralizado do uso do vehículo en 

todo o campus. 

 

 A sección é moi parecida á anterior coa única diferenza da zona intermedia onde se suprime o 

acceso do coche a través desta vía e se coloca unha plataforma única (completamente accesible) por 

onde circulará o transporte público (autobús) e o peón exclusivamente. Deste modo, a distancia a pé 

desde o autobús aos edificios redúcese e prolóngase a continuidade co paseo anterior, co cal se 

conectará. 
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Proposta Sección 3  Lugar Lamelas  
 

 
 

 
Fig. 5.22.: Sección 3 actual e proposta. Fonte: BCNEcologia  

 

 Nesta sección, os carrís para coche privado e aparcadoiro a ambos os dous lados suprímense e 

substitúense por unha plataforma continua e accesible onde existe só circulación rodada nun sentido, 

única e exclusivamente para o autobús. As beirarrúas ensánchanse e colócase un carril-bici de suba e 

outro de baixada. O paseo para peóns no espazo verde central amplíase. 

 

Proposta Sección 4 Lugar Castro de Elviña 
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkklllllkkkkkkkkkkkkkkkkk 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.23.: Sección 4 actual e proposta. Fonte: BCNEcologia 

A sección 4, polo centro do núcleo de Castro de Elviña, propón a supresión dun dos sentidos de 

circulación para dotar o espazo público de máis amplitude e reducir a velocidade da circulación para 

dar prioridade ao peón. Neste tramo, a circulación de vehículos será regulada mediante semáforos. A 

sección resólvese con plataforma única para o tráfico rodado (autobús interurbano, coches veciñais e 

bicicletas) e para os peóns, cumprindo coa normativa de accesibilidade, non existirán barreiras 

arquitectónicas e o ancho das beirarrúas será superior a 2.50 m. 

 

 Proponse plantar unha liña de árbores no lado dereito da rúa para proporcionar sombra no 

verán, mellorar as condicións climáticas, a seguridade viaria e dotar dun ámbito máis amable as 

persoas que conviven neste núcleo. A plataforma única formúlase cun pavimento continuo por 

franxas. O pavimento, neste punto central da vila, lastrarse e marcaranse as franxas correspondentes 

á zona peonil mediante tiras de pedra de distinta cor. 
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 O núcleo urbano non posúe ningún espazo de relación importante para os seus habitantes polo 

que se potencia que o aspecto deste tramo sexa o dun paseo central dentro do núcleo, onde en datas 

sinaladas poder celebrar feiras e outros eventos. Esta sección terá a súa continuidade máis alá do 

centro urbano, permitíndolles ás persoas utilizar esta estrada actual como un espazo de paseo e de 

relación co ámbito e con lugares máis afastados do pobo, o campus e outros núcleos urbanos.  

Proposta Sección 5  Lugar Castro de Elviña 
 

        

 
Fig. 5.24.: Sección 5 actual e proposta. Fonte: BCNEcologia 

 Este tramo mantén os dous sentidos de circulación actuais pero debe acondicionar as marxes 

da vía para que os peóns se poidan desprazar con facilidade e seguridade a través deste eixe e 

acceder ao campus e a outros núcleos próximos dunha forma máis segura. 

 

 Na actualidade non existen beirarrúas e unicamente as beiravías lle permiten ao peón 

desprazarse ao longo da vía. Tampouco existe canalización das augas de chuvia. 

 

 A proposta recolle estes déficits e propón unha plataforma continua que acondicione as 

marxes laterais para os peóns en continuidade co tramo central do pobo. 

 

 As franxas laterais pavimentaranse con terrizo continuo de aspecto parecido á terra e 

composto por calcín de vidro, reactivos e áridos. A cor simulará a terra do contorno intentando 

fusionar a calzada co contorno máis próximo. A franxa central manterase de asfalto para o tráfico 

rodado. E as xuntas entre pavimentos resolveranse con lastra ou pedra do lugar, igual que na sección 

anterior. 

 

 A canalización das augas de escorrentía poderíase resolver cunha drenaxe de gravas e coas 

propias pendentes da vía onde poderían plantarse especies de vexetación que axuden a absorber a 

auga acumulada no terreo por filtración. 

 

  
Fig. 5.25.: Pavimento de terrizo proposto. Fonte: www.grupoentorno.es 
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 6. Plan de comunicación e proceso de 
participación 
 

6.1. Introdución ao Plan de comunicación 
 

O Plan de Comunicación do Plan de Mobilidade e Espazo Público UDC (PM en diante) 

desenvólvese de forma paralela ás fases de implantación do Plan de Mobilidade e dá soporte aos 

cambios propostos. Con este obxecto prevense varias accións que informen e consigan a adhesión do 

público obxectivo, é dicir, de toda a comunidade universitaria da Universidade da Coruña. 

 

O obxecto do Plan de comunicación ten varios aspectos: simultaneamente á comunicación 

dos aspectos técnicos do Plan de mobilidade, promóvese a cultura da mobilidade sustentable desde 

o campus cara ao municipio. Para iso deseñouse unha estratexia que inclúe, como elemento clave, un 

amplo proceso de participación que permitirá a máxima implicación universitaria. A estratexia 

busca a implicación individual a través da mensaxe da campaña de comunicación, de forma que os 

cambios sexan percibidos como positivos para o individuo. 

 

Para alcanzar o éxito na implementación do Plan de mobilidade é necesario traballar no 

cambio de mentalidade cara a unha mobilidade sustentable coa creación dun espazo de debate 

estable (Mesa ou Foro de mobilidade sustentable), que vehicule tanto o proceso de participación, 

como a educación do público obxectivo en temas de sustentabilidade (Axenda 21, Carta de Aalborg 

etc.) 

 

Dadas as características do alumnado (a gran maioría do público obxectivo), considérase 

axeitado centrar a campaña de comunicación en internet. Así, a creación dunha páxina web 

dedicada exclusivamente ao Plan de mobilidade sustentable ha de estar coordinada cunha intensa 

actividade nas redes sociais de Internet (tamén coñecidas como Web 2.0). 

 

En canto aos recursos destinados, proponse crear un colectivo de voluntarios universitarios que 

colabore na súa execución. A súa dobre condición de alumnos e de público obxectivo considérase 

unha oportunidade excelente para varios puntos do Plan de comunicación e do proceso de 

participación: creatividade da campaña, grupos de discusión, realización de enquisas, información 

nunha caseta, creación e mantemento da web 2.0 etc. Para a súa retribución, prevese a posibilidade 

de validar créditos de libre elección e de conseguir viaxes gratuítas en transporte público durante un 

período de tempo determinado. 

 

Outro aspecto importante do Plan de comunicación consiste en buscar o consenso dos grupos 

políticos relacionados co PM e a colaboración de axentes sociais afectados polo PM, comprometidos 

coa consecución dunha mobilidade sustentable para a Universidade da Coruña. 

 

O esquema básico do plan de comunicación inclúe os seguintes puntos: 

 Obxectivos principais 

 Proposta de estratexia creativa 

 Alianzas estratéxicas 

 Participación 

 Voluntariado 

 Fases do plan de comunicación 

 Estratexia de medios 

 Planificación de medios 

 Seguimento 

 

6.2. Obxectivos 
 

Os obxectivos básicos do plan de comunicación son tres: informar da implantación do PM, 

priorizar a mobilidade sustentable fronte á actual e conseguir unha actitude positiva cara aos 

cambios derivados do PM. 

 

Estratexia creativa: a mensaxe do Plan de Comunicación 

Para conseguir a adhesión pública ao Plan de Mobilidade (PM), o presente Plan de 

Comunicación busca centrar a comunicación nun cambio de mentalidade cara a unha nova cultura 

de mobilidade sustentable. Este cambio consiste en interiorizar as vantaxes da mobilidade 

sustentable, imprescindible para conseguir unha maior eficiencia, rapidez e economía na mobilidade 

do campus, mensaxes que se han de repetir no Plan de comunicación. 

 

Para dotar de contido estas afirmacións, hanse de presentar as vantaxes e desvantaxes dos modos de 

mobilidade máis sustentables no ámbito universitario, é dicir, autobús, bicicleta e desprazamento a 

pé, así como a accesibilidade universal que recolle o PM. 
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Fig.6.1.: Estratexia do Plan de comunicación. Fonte: BCNEcologia 

O deseño da estratexia creativa debe ser, para este efecto, coordinada por unha axencia de 

comunicación especializada en sustentabilidade. 

 

Por que promover a mobilidade sustentable? 

O PM presenta moitas vantaxes tanto para a Universidade como para os que se trasladan a ela 

cada día. O plan de comunicación deberá pormenorizar que vantaxes son e que beneficios ofrecen, co 

fin de seleccionar aqueles argumentos que causen máis impacto no público obxectivo e multiplicalos 

na difusión da campaña. Na obtención destes argumentos, débense considerar entrevistas e reunións 

con público obxectivo e con axentes involucrados (stakeholders) para ter unha visión xeral da 

situación e descubrir como beneficia o PM a cada un deles, punto fundamental para a estratexia 

creativa (elaboración da mensaxe etc.). 

Estes argumentos han de se presentar en todo o material informativo da campaña de 

comunicación (guías, trípticos, carteis etc.). 

 
Fig. 6.2.: Beneficios do Plan de mobilidade sustentable. Fonte: BCNEcologia 

 

 

Alianzas estratéxicas con axentes involucrados (stakeholders) 

Do mesmo modo que se debe ter un bo coñecemento dos beneficios que se perciben do PM, é 

necesario identificar os obstáculos que o alumnado -e o resto do público- poden ver. Estes obstáculos 

han de ser minimizados polo plan de comunicación. Por iso proponse contrastar esta información 

derivada da implementación do PM para elixir que, como e cando se deben comunicar as solucións a 

estas barreiras. 

 

É fundamental que exista unha alianza de facto co público obxectivo (proceso de 

participación) e cos axentes sociais e municipais para visualizar claramente que é posible conseguir 

unha Universidade máis sustentable a través do PM: calidade do espazo público, redución de emisións 

á atmosfera, menos tráfico, maior eficiencia no transporte etc.  Para iso, buscarase unha alianza cos 

axentes involucrados. 
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Fig. 6.3: Barreiras e solucións para comunicar do Plan de mobilidade sustentable. Fonte: BCNEcologia 

6.3. Análise da situación actual 
 

Para coñecer a situación en que nos encontramos antes de que o PM comece a ser unha 

realidade tanxible (e comunicable), débese investigar detalladamente a percepción do público e 

como considera a implantación do PM. Con isto conséguese unha base sólida para contextualizar o 

plan de comunicación e identifícanse aspectos clave para promover un cambio de mentalidade cara a 

unha mobilidade sustentable. 

 

Esta investigación débese centrar, por un lado, na recompilación de material existente 

(enquisas de hábitos de mobilidade, queixas e suxestións etc.) e, por outro, en abrir novas vías de 

investigación que consideren unha mobilidade sustentable ("que consideras que che achega a 

mobilidade sustentable?" etc. Desta forma, disporase de suficientes datos para identificar as 

fortalezas e as debilidades do PM. 

 

A presente proposta inclúe, como liñas de investigación, os asuntos seguintes: 

A) Existencia ou non dunha cultura actual de mobilidade sustentable. Para iso indagarase 

sobre: 

Causas da tendencia crecente ao uso do coche, infrautilización de transportes máis sustentables e a 

predisposición a cambios de modalidade de desprazamento máis sustentable. En referencia a este 

último punto, na Enquisa de mobilidade da UDC (2009) extraéronse xa as seguintes conclusións: o 

67,5% dos alumnos non escollería a bicicleta como medio para ir á Universidade e o 79,51% dos 

alumnos usaría carsharing. 

B) Necesidade dun novo modelo de mobilidade 

Investigación sobre se o público obxectivo pensa que é necesaria unha nova cultura de mobilidade, 

opinión de aspectos mellorables da mobilidade interna do campus e identificación de barreiras e 

reticencias que ten actualmente o público obxectivo para a implantación dun novo modelo de 

mobilidade. 

6.4. Proceso de participación 
 

 No presente Plan de comunicación, formúlase a participación como o elemento clave e como 

un proceso activo antes, durante e despois da implantación do PM. De feito, o proceso de 

participación deberíase planificar minuciosamente para poder realizar un seguimento pormenorizado 

dos avances do Plan de comunicación. 

 

O obxectivo do proceso de participación é, basicamente, crear un espazo de debate social. 

Neste espazo débense desenvolver mecanismos que permitan, de forma individual ou colectiva, 

producir o cambio de actitude cara á mobilidade sustentable (entrevistas, obradoiros, mesas 

redondas, eventos, blog e páxina web, caixas de correo de suxestións etc.). Para iso proponse crear 

un grupo de debate estable e permanente: o Foro da Mobilidade Sustentable da Universidade da 

Coruña. 

 

Así, o proceso de participación permitirá solicitar datos fundamentais para o desenvolvemento 

do plan de comunicación e mesmo para considerar axustes ao PM. No que respecta ao Plan de 

comunicación, a participación confire lexitimidade e transparencia, e posibilita a adhesión do público 

a título individual primeiro, e logo de forma colectiva, como se presenta na seguinte figura  

 
 

 

Fig. 6.4.: Esquema de interiorización da mensaxe a través do proceso de participación. 

Fonte: BCNEcologia 
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O proceso de participación, vehiculado a través dun Foro da mobilidade sustentable (creado 

para o efecto pero con vocación permanente), estará baseado no voluntariado universitario, podendo 

servir de base ou oportunidade para a creación de foros a nivel municipal. Desta forma, o debate 

sobre mobilidade sustentable iniciaríase nun foro lexitimado como a Universidade e difundiríase a 

través da Coruña na concepción e implementación do Plan de mobilidade do municipio. 

 

Voluntariado 

Para conseguir os recursos humanos que permitan a viabilidade do proceso de participación e a 

colaboración necesaria en tarefas de información, proponse retribuír os voluntarios de diversas 

maneiras: 

- Validación de créditos de libre elección 

- Viaxes gratis durante un período de tempo pola colaboración no plan de comunicación 

- Viaxes piloto gratis a cambio da participación en enquisas 

 

O proceso de participación pode arrancar co envío dunha carta de chamada ao voluntariado, 

asinada polo reitor da Universidade e polo Foro de Mobilidade Sustentable. Na carta detallarase as 

características do PM e convocarase unha reunión explicativa para os futuros voluntarios. É posible 

que os Estatutos da Universidade da Coruña prevexan este tipo de colaboración. 

 

Proponse invitar, como relatores, os axentes involucrados á reunión informativa, 

especialmente as ONG que coa súa experiencia poden dinamizar a reunión e mobilizar o alumnado. 

 

Para exercer o voluntariado, o alumnado deberá asistir a un curso de formación previo, con 

contidos que sen dúbida fortalecerán o seu currículo académico e a formación transversal en medio 

ambiente. O contido dos cursos de formación será elaborado conxuntamente pola Universidade e pola 

axencia de comunicación implicada na estratexia creativa e idealmente contará a experiencia en 

participación. Aínda que o contido pode ser único, aconséllase orientar a formación ás diferentes 

áreas de interese dos alumnos (medio ambiente, enxeñaría de camiños, comunicación e participación 

etc.) 

 

A formación e as horas de voluntariado clasificaranse por niveis, o que dará lugar a un sistema 

preestablecido que permita validar estas horas por créditos universitarios.  

 

 

 

 

Táboa 6.1.: Niveis de colaboración para validar horas de voluntariado por créditos de libre elección. 

Fonte: BCNEcologia 

Nivel de colaboración Horas de actividade de campo Horas de formación 

1 6 horas 2 sesións x 2 h cada unha 

2 12 horas 2 sesións x 2 h cada unha 

3 18 horas 2 sesións x 2 h cada unha 

 

Ademais pódeselles ofrecer aos voluntarios a posibilidade de gozar gratuitamente dos servizos de 

transporte do campus, como o préstamo de bicicletas ou viaxes en autobús. Enténdese que segundo 

as horas realizadas, a gratuidade do transporte pode ser por un tempo limitado (p. ex. un, tres ou seis 

meses). 

  

 

 

 

          
Fig. 6.5.: Exemplos de retribución de voluntariado de Vitoria-Gasteiz.  

Fonte: Concello de Vitoria-Gasteiz. Plan de Movilidad Vitoria-Gasteiz 
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6.5. Público obxectivo 
 

O presente Plan de comunicación busca dous grandes públicos, que son os que seguen: 

Público principal: 

•  Estudantes universitarios 

•  Persoal da Universidade 

Público xeral: 

• Axentes involucrados no Plan de mobilidade (as ONG de ciclistas ou 

discapacitados, municipios, empresas de transporte público...) 

• Cidadanía: debe percibir o Plan de mobilidade como positivo 

Dentro do público principal, será fundamental a comunicación interna da Universidade, que xa conta 

con canles de información consolidadas (boletín, lista de correo etc.). 

A estratexia para o segundo grupo refírese ao proceso de participación, no caso dos axentes 

involucrados ou stakeholders, e á comunicación externa para a cidadanía, que incluirá os servizos 

dunha axencia de comunicación ou similar. 

A inclusión ou exclusión dalgúns destes grupos do plan de comunicación dependerá dos 

resultados derivados da investigación previa e polo proceso de participación. Débese ter en conta que 

o público obxectivo tamén produce contidos (e publícaos en Internet, mentres hai uns anos a 

comunicación era unidireccional) e estes contidos incorporaranse ao Plan de comunicación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.6. Canles de comunicación 
 

As canles de información básicas para o plan de comunicación divídense en dous grupos: as 

canles online, que son aquelas relacionados con Internet e coas novas tecnoloxías da información e 

comunicación, e as canles offline, aquelas que se refiren ao resto de medios de comunicación. 

 

Comunicación online: 

•  Lista de correo 

•  Páxina web dedicada ao Plan de mobilidade 

•  Blog (WordPress, Blogspot...) 

•  Medios de comunicación dixitais 

•  Redes sociais (Facebook, Twitter...) 

 

Comunicación offline: 

•  Prensa, radio e tv 

•  Boletín universidade 

•  Posto informativo  
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6.7. Fases do Plan de comunicación e proceso de participación 
 

6.7.1. Primeira fase: proceso de participación 
A primeira fase do Plan de comunicación comeza co proceso de participación, en que se 

presenta e se definen os seguintes parámetros: 

 

• Voluntariado: elaboración de criterios de retribución, tarefas e calendario 

• Investigación e análise previa sobre mobilidade sustentable 

• Comunicación cos axentes involucrados (as ONG de medio ambiente, transporte 
público, bicicleta, discapacitados etc.). 

• Reunións, entrevistas e grupos de discusión co público obxectivo (target) 

• Definición da estratexia do plan de comunicación 

• Comezo do proceso creativo da campaña externalizado (axencia de 
comunicación/publicidade) 

Esta fase, de varios meses de duración (proponse ao redor de tres), servirá para ter unha base de 

datos e información sobre a que basear a campaña de comunicación, cuxo fin é facilitar unha 

actitude positiva do público cara aos cambios no campus. 

 
Fig.6.6.: Primeira fase do Plan de comunicación: Mapa Estratéxico. Fonte: BCNEcologia  

 

 

6.7.2. Segunda fase: implementación do Plan 
A segunda fase céntrase na implementación do PM e informa sobre aspectos técnicos e 

prácticos deste mediante unha campaña intensiva de comunicación. O obxectivo principal nesta fase 

é conseguir que o público obxectivo estea ben informado do PM. 

 

Os datos utilizados para a creatividade da campaña e a definición da mensaxe son os que se 

conseguiron durante o proceso de participación que, non obstante, seguirá aberto para avaliar a 

marcha da segunda fase. 

 
 

Fig. 6.7.: Segunda fase do Plan de comunicación: Mapa Estratéxico. Fonte: BCNEcologia 

 

Ademais, esta fase incorporará unha campaña de gratitude a voluntarios, participantes e 

público obxectivo a xeito de peche. A partir dese momento o plan de comunicación centrarase no 

seguimento e na satisfacción dos usuarios unha vez estea implementado o PM. 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE MOBILIDADE E ESPAZO PÚBLICO UDC 

PLAN DE COMUNICACIÓN E PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
 

 

115 

 

 

  

6.8. Estratexia de medios 
 

6.8.1. Plan de medios 
O plan de medios é o instrumento que se utilizará para a elección das canles máis adecuadas para 

chegar de forma eficaz ao público obxectivo a que vai destinada a mensaxe. A proposta presente 

céntrase nun uso intensivo de Internet, dado o seu baixo custo e a posibilidade de participación por 

parte do público obxectivo. 

 

 

Público 

obxectivo/ 

Formato  

Web 

Redes 

sociais  

Medios de 

comuni- 

cación  

Vídeo 

informa-

tivo  
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Alumnado                          

Persoal                          
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sociais 

                    

Cidadanía                

 

Fig. 6.8.: Resumo do plan de medios. Fonte: BCNEcologia 

 

 

Para o plan de medios prevese, como elemento central, unha páxina web que recolla toda a 

información sobre o PM e a poña a disposición do público. Para comunicar novidades proponse 

integrar esta web cun blog que permita os comentarios e achegas do público. Así mesmo, pódense 

incluír na estratexia as redes sociais de Internet, para atraer máis visitas e estender o debate en 

torno á mobilidade sustentable. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6.9.: Exemplo de páxina web de mobilidade sustentable. Fonte: www.uab.cat 

 

 

6.8.2. Planificación de tarefas 
 

O Plan de comunicación ten que seguir unha estratexia moi pautada na preparación e na 

execución das tarefas que lle corresponden. A continuación insírese un esquema dunha posible 

organización para que sirva como guía no futuro Plan de comunicación. 
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Fig. 6.10.: Planificación do Plan de comunicación. Fonte: BCNEcologia 

ACTIVIDADE RESPONSABLE PÚBLICO/QUEN OBXECTIVO FORMATO CANDO 
Distribuir roles
Comunicar obxectivos do Plan de Comunicación 

Alumnos 
 
no Campus

Traballadores Definir mensaxes da campaña
Obradoiros Uiversidade Alumnos Presentar Plan de Mobilidade 
- Xornadas Mobilidade Traballadores Recoller opinións
Obradoiros para eventos Responsable/Axencia  Alumnos Presentar Plan de Mobilidade Obradoiro 
- Semana da Mobilidade 

Universidade/Voluntarios 
Traballadores Recoller opinións Stands informativos 

- Eventos de asociacións bici,  
 ... 

Cidadanía 
Definir mesaxe da campaña 
Mobilidade Sostenible 
- BUS
- BICI/A PÉ
- MOBILIDADE
Definir frases clave
Definir estratexias

Universidade Definir material impreso e web a partir das  
Mesaxes

Reunión 

Deseño gráfico Aplicar estratexias - Discusión entregables 

Programación - Prototipado web 
Universidade Dar a coñecer o Plan de Mobilidade Presentación  /  Roda de 

prensa Alumnos - Vantaxes respecto á situación anterior 
Folletos Traballadores - Mobilidade sostenible  

Web 
Asociacións Estratéxicas (alumnos, ONGs, empresas)           
 

- Presentación web

Medios de comunicación 
Recoller feedback
- Web
- Impacto medios
Axustes para a  2 ª fase da campaña

Responsable/Axencia  Universidade Comunicar información do Plan de Mobilidade Presentación  /  Roda de 
Universidade Alumnos - Mesaxe campaña Folletos 
Voluntarios Traballadores - Prazos de execución Web 

Asociacións Estratéxicas  (alumnos, ONGs, empresas) 

 

         
Medios de comunicación 

- Vantaxes respecto á situación anterior 
 
Universidade Aplicación do Plan de Medios Folletos 
Alumnos Campaña intensiva --> Campaña final gratitude Web 
Traballadores Medios de comunicación 
Asociacións Estratéxicas  (alumnos, ONGs, empresas)        

 Medios de comunicación 
Recoller  feedback
- Web
- Impacto medios 

Despregamento medios Responsable/Axencia  
Comunicación 

Durante o comezo da 
implantación

Reunión evaluación Responsable/Axencia  
Comunicación 

Todas as institucións implicadas Reunión Ao final  1 ª fase

Reunión evaluación Responsable/Axencia de 
Comunicación 

Todas as institucións implicadas Reunión Ao final  1 ª fase

Comunicación Implantación do plan Unha vez

Planificación medios Responsable/Axencia de  
Comunicación 

As necesarias

Presentación plan Responsable/Axencia de  
Comunicación 

Unha vez

Universidade/Voluntarios Obradoiro Periódicamente

Cando se produzan os 
eventos

Reunión creatividade Responsable/Axencia de  
Comunicación 

Universidade Reunión Unha vez ao principio das 
fases

Reunión inicial Responsable/Axencia de  
Comunicación 

Todas as institucións implicadas Reunión Ao principio 1ª fase 

Focus Group 

Responsable/Axencia de  
Comunicación 

Reunión Ao principio 1ª fase  
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6.9. Seguimento do Plan 

 

O plan de participación inclúe o seguimento continuo da implantación do plan de mobilidade. 

Tras o plan de comunicación, proponse continuar o seguimento unha vez implementados os cambios 

no Plan de mobilidade, co fin de identificar aqueles aspectos que necesitan axustes tanto no proceso 

de participación como no Plan de mobilidade. 

 

Esta información é necesaria para saber se se alcanzaron os obxectivos do plan de 

comunicación (definidos no comezo do plan), para determinar en que medida calou o concepto de 

mobilidade sustentable e, por último, para dispoñer dunha base sólida e de contactos que serán útiles 

en futuras actuacións non recollidas no actual Plan de mobilidade 

 

 

 
Fig. 6.11.: Seguimento do Plan de comunicación. Fonte: BCNEcologia 
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7. Orzamento 
 

Realizouse un orzamento orientativo sobre as actuacións planeadas no presente Plan de mobilidade. Este orzamento ascende a 4.255.483 euros e non se teñen en conta os seguintes conceptos: 

- Non se inclúe a sinalización horizontal e vertical dos carrís bus.  

- Non se inclúe partida específica para a instalación de marquesiñas ou paradas da rede de autobús urbano. 

- Non se inclúen elementos de sinalización/xestión/información para o usuario de paradas de autobús urbano. 

 

 

  
 

CONCEPTO DESCRICIÓN CANTIDADE UNIDADE CUSTO UNITARIO IMPORTE TOTAL (€)
1 RED VIARIA 

Creación dun tramo de vía Creación dunha vía de conexión en Elviña 920,50 m2 550,00 506.275,00
SUBTOTAL 506.275,00

2 RESTRICIÓN DE ACCESOS 
Letreiros de entrada Zona 30 5,00 ud 110,00 550,00
Letreiros de saída Zona 30 5,00 ud 110,00 550,00
Letreiros internos Zona 30 6,00 ud 110,00 660,00

Morróns retráctiles
Elementos de control para o acceso de vehículos
de paso 2,00 ud 4.732,00 9.464,00

Tarxetas de proximidade para residentes

Expedición de tarxetas para todos os residentes 
con vehículos censados nos núcleos de 
poboación 392,00 ud 2,70 1.058,40

Sistema de control automatizado
Estación de control  con lector de proximidade + 
sistema central 3,00 ud 14.039,00 42.117,00

Cámaras de vixilancia con recoñecemento de 
matrículas

Só nos tramos da rúa polos que transita 
o autobús. 2,00 ud 13.232,00 26.464,00

Semáforos reguladores 

Ao comezo e final da rúa de sección crítica
onde transita o autobús. De aceiro inoxidable e 
leds. 2,00 ud 900,00 1.800,00

SUBTOTAL 82.663,40

3 APARCADOIRO 

Sinalización horizontal (pintura do pavimento) Conversión de zona degradada en aparcadoiro 58,00 prazas 18,00 1.044,00

Sinalización vertical
Letreiros que indiquen a localización de
aparcadoiros 8,00 ud 110,00 880,00

SUBTOTAL 1.924,00

Sinalización vertical



PLAN DE MOBILIDADE E ESPAZO PÚBLICO UDC 

ORZAMENTO 

 

120 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

4 REDE DE BICICLETAS 
Remonte Ascensor 'Trampe' 507,90 m 1.200,00 609.480,00

Sinalización vertical 

Letreiros que indiquen zona de estadía, 
coexistencia con peón e advertencia de
presenza de bicicletas 6,00 ud 110,00 660,00

Letreiros que indiquen a continuidade da rede de 
bicicletas e sendas urbanas. 4,00 ud 110,00 440,00

Aparcadoiro  (sen residencial) Tubo en forma de U de aceiro galvanizado 374,00 aparcadoiros 39,58 14.802,92
Carril-bici Pintado da beirarrúa 672,08 m2 6,8 €/Kg 3.290,51

Pintado da calzada 3.164,38 m2 6,8 €/Kg 15.492,79

Segregación 
Elementos de segregación do carril-bici  e a 
calzada 85,00 ud 50,00 4.250,00

Servizo de préstamo Xeral (cesión por curso) 308,00 bicicletas 200,00 61.600,00
Entre centros (PAS-PDI) 45,00 bicicletas 200,00 9.000,00
Diario (estudantes) 75,00 bicicletas 200,00 15.000,00

SUBTOTAL 734.016,22

5 REDE DE SENDAS URBANAS 
Ascensor Solución de acceso á pasarela (35 m desnivel) 1,00 ud 120.000,00 120.000,00
Pasarela Solución para salvar pendentes 106,00 m 7.142,85 757.142,10
Ramplas mecanizadas Solución para salvar pendentes 140,90 m 7.894,73 1.112.367,46

Repavimentación a sección única 
Superficie total de transformación da sección da 
rúa 4.074,00 m2 200,00 814.800,00

Beirarrúas Ampliacion dun metro de ancho en beirarrúas 711,00 m2 175,00 124.425,00

Sinalización vertical 
Letreiros que indiquen a continuidade da rede de
sendas urbanas 17,00 ud 110,00 1.870,00

Urbanización de camiños Asfalto de camiño 212,60 m2 220,00

Luminarias 
Luminaria simétrica para exterior con lámpadas 
de luz mixta ud 109,20 0,00

SUBTOTAL 2.930.604,56

TOTAL 4.255.483,18
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8. Resumo e conclusións 
 

Co fin de facilitar a comprensión e a lectura doada do documento, desenvólvese este 

capítulo que intenta sintetizar na medida do posible o contido do Plan de mobilidade e espazo 

público UDC. 

 

Este apartado presenta as propostas, froito da manifestación de cada unha das realidades 

estudadas e planificadas. Como se poderá comprobar o Plan é integral e coherente entre as pezas 

que o compoñen, tanto no referente ao espazo público coma á mobilidade. Responde a un 

modelo que pretende mellorar a calidade do ámbito universitario e a calidade de vida da súa 

comunidade, mellorando á súa vez a funcionalidade e a organización dos campus de Elviña e da 

Zapateira da UDC. 

 

As propostas debuxan un novo modelo de mobilidade onde o número de viaxes en 

transporte privado se reducirá a favor de medios de transporte máis sustentables. Tamén se 

debuxa un novo espazo público cunha repartición de usos e funcións distinta da actual. Nos 

resultados compróbase que se libera espazo público que hoxe está reservado para os usos do 

coche. Iso supón que a comunidade universitaria poida ocupar o espazo público sen restricións. 

 

Un espazo público de gran calidade, sen ruído, sen contaminación, seguro, atractivo e que 

potencia o contacto e a convivencia entre persoas de calquera idade e condición social. A 

comunidade universitaria xa non é peón, a rúa xa non é só un lugar de paso, é un lugar e sobre 

todo é estadía e convivencia, onde poden desenvolverse a maioría das funcións urbanas. 

 

Co Plan de mobilidade e espazo público, o campus vén cubrir unha das materias 

pendentes no proceso que a conforma como un dos exemplos que hai que seguir no 

desenvolvemento de campus universitario sustentable. Co desenvolvemento do novo Plan, a UDC 

converterase, sen dúbida, nun referente cos beneficios que iso comportaría en todas as ordes: 

económica, social e cultural. 

 

Por último, dicir que as propostas incluídas se acomodan cos obxectivos e propostas do 

proceso participativo, que en resumo son: 

 

 

SUSTENTABILIDADE 

1. Recuperar o concepto de sustentabilidade para o campus de Elviña - A Zapateira, 

máis alá do medio ambiente 

 

MOBILIDADE SUSTENTABLE 

2. Establecer unha nova xerarquía no uso da universidade, en que o peón sexa o 

protagonista, seguido dos medios de transporte non motorizados e o transporte público 

e, en último termo, o vehículo privado. 

3. Asegurar a convivencia entre todas as formas de moverse no campus e de acceder a el 

e a interoperabilidade entre medios, sobre todo nos non motorizados. 

4. Incentivar e promocionar o uso do transporte público e desincentivar o vehículo 

privado. 

5. Conseguir que os medios non motorizados se convertan nun medio de transporte 

habitual. 

6. Lograr un transporte eficaz e eficiente no uso da enerxía. 

7. Promover a accesibilidade universal aos diversos medios de transporte. 

8. Sensibilizar e informar a comunidade universitaria con respecto aos distintos medios de 

desprazamento e acceso. 

 

MODELO DE UNIVERSIDADE 

9. Apostar por un campus seguro e accesible. 

10. Lograr un campus menos ruidoso e contaminante. 

11. Buscar solucións á mobilidade que non consuman chan. 

12. Integrar a mobilidade nas políticas urbanísticas do campus. 

13. Conseguir espazo público amplo para a comunidade universitaria e restrinxido para os 

vehículos a motor, primando os usuarios do campus fronte ao vehículo particular. Un 

espazo ben comunicado para peóns e ciclistas e cun servizo de transporte público máis 

eficiente 

14. Procurar un espazo público que acolla a vida educativa, social e integre servizos 

universitarios 
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8.1. Propostas 
 

REDE VIARIA 

1.  Establecemento dun novo sistema viario conformado por un perímetro de vías principais, 

condicionado polas restricións ao automóbil e ao tráfico de paso en todo o campus. 

 

2. Definición de vías de servizo, de paso único de transporte público e de residentes; 

regulados ou ben por morróns retráctiles ou por semáforos en seccións críticas (onde a 

anchura da vía é menor da necesaria para o paso dun autobús en ambos os dous sentidos). 

 
 

 

 

Sistema viario actual. Fonte: elaboración propia 

 

3. Consideración do viario formulado polo Plan director de infraestruturas para 

configurar o novo sistema viario, así como pensar un novo (posterior á Fac. de 

Economía e Empresa) para crear un 'circuíto' periférico ao eixe actual. 

 

4. Establecemento no ámbito do campus de Zona 30, co obxectivo de dar prioridade a 

peóns e ciclistas, coa súa respectiva sinalización e elementos que inviten á redución 

da velocidade. 

 

5. Difusión de prácticas para influír no uso do vehículo privado: carpooling e carsharin. 

 

 

Proposta de sistema viario. Fonte: elaboración propia 
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TRANSPORTE PÚBLICO  

 

 

6. Manter o trazado e as frecuencias da Liña Especial de autobús urbano e modificar a 

frecuencia e o trazado da Liña 24 para ofrecer servizo en ambos os dous sentidos e 

mellorar a conectividade cos núcleos rurais do ámbito universitario 

 

 

 
Liñas de autobús na situación actual. Fonte: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

7. Garantir a gratuidade do servizo de transporte público na mobilidade interna do 

campus. 

 

8. Reservar 3,24 Km de carril bus segregado (VAO) na Avda. Alfonso Molina, co fin de 

dar máis fluidez aos servizos da Liña Especial nas horas punta e aumentar a súa 

competitividade respecto ao automóbil. 

 

 
Proposta de liñas de autobús. Fonte: elaboración propia 
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9. Optimizar a situación das paradas de autobús no ámbito universitario, aumentando o 

número de paradas que se atopan nun radio dun minuto do 41% ao 61%. 

 

10. Mellora do transporte público urbano, con especial incidencia na Universidade (a partir 

do Plan de mobilidade e espazo público A Coruña). Remodelación no plan citado da rede 

de autobuses urbanos mediante liñas de frecuencias de 5-10 min que cobren toda a 

cidade. 

 

 

 
Conexidade das paradas de autobús na situación actual. Fonte: elaboración propia 

 

 

 

 

11. Potenciación do apeadeiro da Universidade como estación intermodal que supoña 

un punto de conexión para todo o transporte público, incluíndo a conexión coa 

prolongación do tranvía (escenario a longo prazo). 

 

12. En canto a transporte público interurbano, reestruturar as liñas de bus 

interurbanas para buscar a complementariedade cos eixes urbanos e aumentar o 

número de servizos naqueles municipios que rexistran máis demanda. 

 

 

 
Proposta de conexidade das paradas de autobús. Fonte: elaboración propia 
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REDE DE BICICLETA 

 

13. Prolongar progresivamente a rede de bicicletas do ámbito universitario da UDC dos 

actuais 1,1 Km ata os 4,2 Km, constituíndo unha rede interna que conecte os dous 

campus e unha rede externa que conecte a Universidade coa cidade. O 70% da lonxitude 

da nova rede é de tipoloxía segregada. 

 

 

 

 
Carril bicicleta actual. Fonte: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

14. Instalación de elementos mecanizados que formen parte da rede para bicicletas e 

sexan de uso compartido para o peón, de forma que axuden a salvar a diferenza de 

cota entre Elviña e A Zapateira (ascensor e pasarela) e entre as facultades de 

Ciencias e Filoloxía (rampla). 

 

 

 

 
Rede proposta de carril bicicleta. Fonte: elaboración propia 
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15. Aumentar a conexidade da rede achegándoa aos edificios. Ampliar o número de edificios 

que se sitúan a 1 min da rede do 37% actual (todos eles no campus de Elviña), ao 100% 

no escenario futuro.  

 

 

 

 

 
Dotación actual de prazas de aparcadoiro para bicicletas. Fonte: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

16. Dotar a rede de bicicletas dun número axeitado de prazas de aparcadoiro. A 

proposta amplía a dotación de prazas das 60 actuais a 748, incorporado aparcabicis 

en todos os edificios da universidade. Con esta proposta pásase a dispoñer de 0,23 

a 4,28 prazas por cada 100 membros da CU.  

 

 

 

 
Proposta de prazas de aparcadoiro para bicicletas. Fonte: elaboración propia 
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17. Ampliar o servizo de préstamo de bicicletas de cesión durante o curso académico para 

obter unha cobertura desde aproximadamente o 0,73% da CU actual (125-130 bicicletas) 

ao 2% da poboación, aumentando a dotación ata 350 bicicletas. 

 

18. Ampliar o servizo de préstamo diario para persoal universitario (PAS e PDI) do 1% actual 

ao 4% no escenario futuro. Para iso dotarase o parque de bicicletas de préstamo con 45 

bicicletas máis. 

 

 

Dotación do préstamo de bicicletas PAS-PDI actual. Fonte: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

19. Crear o servizo de préstamo diario para estudantes e para mobilidade interna, para 

devolver o mesmo día e no mesmo punto, cunha dotación de 75 bicicletas para os 

dous campus. Este servizo de cesión faríase de forma gratuíta. 

 

20. Crear dous puntos de servizo para bicicleta, un en cada campus, co fin de 

supervisar o funcionamento da rede (mantemento, infraestruturas, sinalización 

etc.), o servizo de préstamo de bicicletas e incorporar os servizos de taller de 

mantemento, aparcadoiro nocturno, información e participación para a 

potenciación deste medio de transporte. 

 

 

 
Dotación proposta de préstamo de bicicletas PAS-PDI. Fonte: elaboración propia 
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REDE PEONIL 

 

21. Acondicionar os accesos existentes: paso subterráneo FFCC, Avda. Alfonso Molina, 

r/Antonio Insua Rivas, futuro eixe peonil rotonda N-E. As propostas inclúen o 

ensanchamento das beirarrúas, iluminación e melloras na accesibilidade. 

 

 

 
Rede peonil actual. Fonte: elaboración propia 

 

 

22. Proposta de senda singular e recuperación do antigo camiño A Zapateira - Castro de 

Elviña. Prolongación de corredores verdes propostos no PXOUM a través do campus. 

 

23. Incorporar seis novos itinerarios peonís e integrar a rede peonil aos novos proxectos. 

 

 

 

 
 

Proposta da rede peonil. Fonte: elaboración propia 

 

 

24. Aumentar a accesibilidade na rede peonil proposta. A accesibilidade total peonil 

pasa do 36,3% no escenario actual ao 60,7% no escenario futuro. A accesibilidade 

condicionada polo ancho de beirarrúa pasa do 37,7% na actualidade ao 27,6% no 

escenario futuro. A accesibilidade condicionada pola pendente increméntanse nun 3% 

e os totalmente inaccesibles por pendente diminúen un 1,2%. 
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Pacificación eixe central 
(Plataforma única) 

Implantación rampla 
mecánica

Tramo uso exclusivo 
veciños, transporte 
público, bicicleta e 
servizos

Vías servizo 
futuro. 
Plataforma 
única.

Potenciar os camiños rurais como 
conectores entre os núcleos rurais, a 
universidade e os espazos públicos

 

 

 

 
Accesibilidade segundo o ancho da beirarrúa na rede peonil actual. Fonte: elaboración propia 

 

 

25. Garantir a conexidade a partir dos itinerarios peonís cos corredores verdes polo interior 

do campus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesibilidade proposta segundo o ancho da beirarrúa na rede peonil. Fonte: elaboración propia 
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Accesibilidade segundo a pendente da rede peonil. Fonte: elaboración propia 

 

 
 

Accesibilidade segundo a pendente da rede peonil. Fonte: elaboración propia 

 

 
 

 

 

 

 

 

17,5%

17,4%
65,0%

Accesibilidad 

16,7%

14,9%

68,4%

Inaccesible

Accesibilidade 
condicionada

Accesible

Itinerarios actuais Itinerarios propostos
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APARCADOIRO 

 

26. Regular o aparcadoiro para responder a un dobre obxectivo: liberar o espazo público 

utilizado actualmente como aparcadoiro de vehículos e persuadir do uso do vehículo 

privado. 

 

 

 
Tipoloxía do aparcadoiro no escenario actual. Fonte: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

27. Construír no subsolo 910 prazas de aparcadoiro para a comunidade universitaria nos 

novos desenvolvementos propostos para o futuro do ámbito. 

 

 
 

  
 

Tipoloxía do aparcadoiro no escenario futuro. Fonte: elaboración propia 

 

ESPAZO PÚBLICO 
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28. Remodelación do espazo público cara a novas tipoloxías: beirarrúas anchas, espazo 

forestal e cubertas vexetais en aparcadoiro. 

 

 
 

 
Clasificación do espazo público actual. Fonte: elaboración propia 

 

29. Pacificación do Eixe Central de Elviña e da rúa Castro de Elviña, que transcorre polo 

núcleo rural de Castro e é contigua aos novos desenvolvementos que prevé o Plan 

director. 

 

30. Rehabilitación do aparcadoiro en superficie situado entre o entre o edificion de 

Departamentos da  ETS de Arquitectura e a EU Arquitectura Técnica e o parque próximo 

á Fac. de Ciencias. 

 

31. Cambio de uso de aparcadoiro a espazo de estadía na Fac. de Filoloxía, mellora da 

calidade de espazo público residual cara a espazo forestal. 

 

32. Instalación de cubertas e muros vexetais nos edificios como elementos estratéxicos 

de aumento do índice biótico e de confort do espazo público. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta de clasificación de espazo público. Fonte: elaboración propia 
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Repartición do viario público actual. Fonte: elaboración propia 

 

 

33. Redución do espazo relacionado co vehículo privado nun 7,6% e aumento do espazo 

dedicado ao peón nun 11,3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proposta de repartición do viario público. Fonte: elaboración propia 

 

34. Cambio da repartición viaria actual entre calzada e beirarrúa, compénsase o espazo 

destinado ao peón, pasando do 40,3% ao 63,2% cun incremento total do 23%, 

mentres que o espazo dedicado ao vehículo motorizado pasa do 59,7% ao 36,8%. 
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 Nova repartición viaria no eixe central de Elviña (sección actual, sección proposta). Fonte: elaboración propia 
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