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O CAMPUS CENTRAL DA UDC E O PATRIMONIO CULTURAL 

Xosé Lois Martínez Suárez 

Vicerreitor de Infraestruturas e Xestión Ambiental da UDC 

 

A UDC debe liderar unha nova relación co patrimonio cultural galego. Nesta tarefa debe contar coa 

colaboración das institucións nunha nova relación co patrimonio cultural e natural galego. Promover o 

Desenvolvemento Sostible no ámbito do Campus Universitario debe ter como unha das referencias 

fundamentais a singularidade do Campus de Elviña e a súa excepcional relación co Patrimonio Cultural 

Galego. O campus central da UDC é un espazo en torno ao que se emprazan elementos fundamentais 

do Patrimonio Cultural, Arqueolóxico e Arquitectónico do País. 

O CAMPUS DE ELVIÑA E O PATRIMONIO CULTURAL 

 O CASTRO DE ELVIÑA 

 A IGREXA DE SAN VICENZO DE ELVIÑA 

O CAMPUS DE ELVIÑA E O PATRIMONIO NATURAL 

 O RÍO LAGAR 

 O MONTE DA FRAGA 

O CASTRO DE ELVIÑA e a IGREXA PARROQUIAL DE SAN VICENZO DE ELVIÑA deben constituir 

pezas fundamentais de referencia na súa relación co Campus. Esta relación non debe ser entendida de 

xeito exclusivamente limitativo senón que debe ser comprendida coma unha oportunidade que propicie a 

formulación de iniciativas que, materializándose no ámbito do Campus, dóteno de elementos referenciais 

que fortalezan a RELACIÓN CAMPUS- PATRIMONIO e, ao mesmo tempo, impulsen unha valoración 

máis eficaz do Patrimonio Cultural que a rodea. 

O Castro de Elviña e a Igrexa Parroquial de San Vicenzo de Elviña son pezas que, a pesar da súa 

proximidade física, atópanse alonxadas do Campus.  

Nun caso, o do Castro, coma fondo e traseira, distanciado pola falla de conexións que establezan 

accesibilidades que aproximen o Castro ao Campus. Novas estradas, aparcamentos e viais internos 

INTRODUCCIÓN 
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foron introducindo sucesivas plataformas que crearon fortes desniveis, os cales, á súa vez, constituíronse 

en barreiras infranqueables entre o espazo público universitario e o espazo arqueolóxico. 

Noutro caso, no da Igrexa, a paralización e degradación física no entorno do BIC agravóuse co aillamento 

do tecido do núcleo e a ausencia de integración no tecido do Campus. 

Visualizadas coma partes pertencentes a outras lóxicas, o Campus renuncia a establecer relacións máis 

alá das estrictamente limitativas con respecto a estas pezas. 

Entendelas como FORTALEZAS, como OPORTUNIDADES ÚNICAS no desenvolvemento do Campus é 

o obxectivo que se persegue, e que redundará no enriquecemento mutuo. 

Reforzar o papel referencial do Castro de Elviña e da Igrexa de San Vicenzo de Elviña como partes 

fundamentais do patrimonio cultural (arquitectónico e arqueolóxico), a partires do establecemento dun 

diálogo intenso co Campus, permitirá actuar no límite do espazo universitario e no seu interior.  O deseño 

de entornos cualificados de aproximación á Igrexa e ao Castro permitirá romper a condición de 

extrañamento actualmente dominante. En definitiva trátase de: 

 -REDEFINIR OS LÍMITES DE PROTECCIÓN DOS BENS DE INTERESE CULTURAL 

 -REFORMULAR AS ARTICULACIÓNS ESPACIAIS ENTRE OS ÁMBITOS   DO PATRIMONIO 

 CULTURAL (O CASTRO DE ELVIÑA E A IGREXA PARROQUIAL) E O ESPAZO  UNIVERSITARIO 

(O CAMPUS) 

Co obxectivo último de establecer unha nova xerarquía de relacións entre o pasado e o futuro, entre o 

patrimonio cultural (histórico e natural) e a nova cidade, entre a historia carregada de novos significados e 

entendida non como espazo-tempo embalsamado senón coma comadrona do futuro. 

OBXECTIVOS: 

1.-A UDC E O CASTRO DE ELVIÑA 

Elaboración da documentación necesaria para o desenrolo dun estudo e análise das áreas de contacto, 

dos espazos de relación e confluencia entre o Campus Universitario da UDC-Elviña e o Castro de Elviña, 

co obxecto de promover iniciativas de desenvolvemento cultural acordes coa singularidade do 

emprazamento e coa función referencial e docente da Universidade. 

 2.- A UDC E SAN VICENZO DE ELVIÑA 

Estudo e análise detallada da ÁREA DE CONTACTO entre o BIC de SAN VICENZO DE ELVIÑA e a súa 

zona de delimitación co Campus da UDC co obxecto de crear escenarios nos que sexa doado promover 

iniciativas que redunden nunha valoración do BIC e o seu entorno.  
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SAN VICENZO DE ELVIÑA 

Xosé Lois Martínez Suárez 

Vicerreitor de Infraestruturas e Xestión Ambiental da UDC 

 

Elviña da nome a un Rio. 

Elviña da nome a un Castro. 

Elviña é o nome dun lugar. 

Elviña da nome a un val. 

Elviña da nome a unha batalla. 

Elviña da nome a un Poligono de Vivendas. 

Elviña da nome a un Campus Universitario. 

Espazo de encontro de mundos castrexos, de asentamentos ruráis de orixe  medieval, de poligonos 

residenciáis e  universitarios. 

Espazo de confluencia do rural e do urbano no que a naturaleza se manifesta. 

O rural nas aldeas e lugares, nos camiños de carro e nas serventías, na terra ainda cultivada, nas leiras ainda 

traballadas.O rural das agras e dos montes hoxe abandonados. Na Eirexa da parroquia e no lavadoiro, nas 

casas, nos alpendres, nos hórreos. 

Hai un mundo de signos que segue a vivir nas xentes de Elviña. 

Si falas con eles revelaránche os significados ocultos das imaxes que miras pero que non ves.   

Son espazos de cultura, espazos de relaciós sutiles, delicadas.  

Ainda é posible descubrilas se observamos  atentamente o lugar preciso que ocupa a vella igrexa medieval 

sobre un penedo dende o que mira ao horizonte e ao que abre as súas portas polas que o sol do ponente 

penetra ata o fondo o día de San Xoan.  
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Relaciós que se perciben na presencia ao seus pés,  do río e do lavadoiro, na forma serpeante dos camiños 

que baixan cara as agras buscando lineas invisibles de facil andar, o cuberto que se abre á aira, o cabazo que 

se ergue como un templo á fertilidade da nai-terra… 

O urbano  irrumpe no territorio con violencia. Coa violencia do centro sobre a periferia considerada ignorante e 

sempre ignorada.  

A periferia das aldeas e lugares, das hortas, das agras, dos prados e dos montes donde habitan homes e 

mulleres que falan, cantan, rin, choran noutra lingoa.  

As infraestructuras do transporte deixaron  marcas como latigazos sobre o corpo dun territorio dibuxado cun 

mosaico de parcelas agrícolas. 

Os seus trazados ignoraron a continuidade dos camiños, abriron brechas, taludes, terrapléns…, romperon 

vales e agras, interrumpiron escorrentías, canalizando rios, horadando colinas, …   

Logo, trazaronse bucles de asfalto que anudaban as infraestructuras, anclándoas ao territorio ao tempo que 

configuraban novas barreiras que oprimían ata afogar o vello orde territorial e humano.  

Polo aire as liñas do tendido electrico entretecían teas de fios de aceiro  que  en xigantescas estructuras 

metálicas pousábanse indiferentes ao lugar, fora un castro celta, o cumio dun monte…, cruzando o ceo da 

aldea con xeometrías só intelixibles dende os taboleiros de dibuxo das grandes empresas suministradoras de 

enerxía. 

Se percorres os camiños de Elviña, podes descubrir os segredos do seu pasado, escrito nas esquinas das 

ruas, nos muros de pedra das casas,  nos pequenos ocos das ventás, na pendente dos tellados,… e recoñecer 

a través da mirada azul da utopía,  as claves  que abran as portas a un mundo novo. 
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Flavia Piñeiro Ces 

Arquitecta 

 

 

O presente informe plantéxase como unha necesaria descripción da complexa realidade dun antigo núcleo 

tradicional, San Vicenzo de Elviña, en relación co Campus Universitario que se ubica ao seu carón, un 

Campus case adolescente que aínda está a medrar.  Dous ámbitos, dous mundos ben diferentes que, sen 

embargo,  comparten un territorio común máis aló dos límites físicos impostos polas administracións, nos que 

por razóns técnicas, se leva ao entendemento de cada realidade por separado. Cómpre, polo tanto, descubrir 

a identidade deste entorno co fin de establecer unhas pautas axeitadas de actuación sobre o mesmo,  que 

teñan en conta e valoren a contigüidade do núcleo e do Campus, e a paisaxe sobre a que se asentan. Cun 

estudo conxunto do Campus Universitario e de San Vicenzo dentro do seu contexto actual e no devir histórico 

preténdese amosar que forman parte dun mesmo organismo que é o territorio, un territorio moi rico e fráxil á 

vez, e que o feito de actuar dentro de calquera dos dous ámbitos, significa que, en realidade, estáse a operar 

sobre a mesma paisaxe, o val de Elviña. Todo aquilo que se emprenda dentro do límite do Campus terá unha 

incidencia maior ou menor dentro do núcleo e o seu entorno, e viceversa. É dicir, que á hora de plantexar 

obxectivos de desenvolvimento, os dous ámbitos deberían ser entendidos non só dentro dos seus limites 

administrativos -o Campus dentro dos límites impostos polo Plan Parcial, o núcleo dentro da súa delimitación 

no P.X.O.M. e o seu espazo agrario coma un baleiro- senón en términos de interrelacións que van máis aló do 

espazo físico, que entran no ámbito das relacións sociais. Existe un mundo sutil de influencias e interaccións 

que hai que tratar de  facer saír a flote, e diluir así os bordes entre ambalas dúas realidades tentando que as 

estratexias que se apliquen, sexan plantexadas, na medida do posible, en conxunto. Está claro que cada 

entorno ten unhas necesidades propias, pero cómpre comparalas coas necesidades contiguas para poder 

optimizar recursos á hora de construir a cidade.  

 

O NÚCLEO E A CIDADE 

Sobre unha matriz rural mantida perante centos de años, impónse unha orde urbana con carácter territorial, 

causa de que o pequeno término municipal da Coruña se estea a converter nun dos concellos con máis 

superficie urbanizada e con menor superficie forestal de Galicia. Este vello ámbito de Elviña, testemuña en 

primeiro plano da batalla que leva o seu nome, está situado na parroquia máis afastada do centro urbano e 

con maior dedicación ás actividades agrícolas, por iso foi considerado noutro tempo a “horta da cidade”. Lonxe 

dos principais camiños de acceso á urbe coruñesa, permaneceu coma unha paisaxe rural ata a implantación 

da avenida de Lavedra, a través da cal a cidade central comezou a medrar mediante implantacións ailladas de 

carácter dotacional, industrial ou residencial vencelladas ao seu trazado. O val de Elviña, como un espectador 

silencioso, ve agora o xeito en que a expansión dunha cidade xa sen límites vai ocupando, dun xeito 

             INFORME SAN VICENZO DE ELVIÑA
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discontinuo e cada vez máis apresa, o seu espazo natural: as correntes de auga son canalizadas, as zonas de 

cultivo sustituidas por zonas urbanizadas e, os vellos camiños, asfaltados.  

Tal expansión, é dicir, o proceso de urbanización da cidade mediante bolsas alleas as unhas das outras, 

nunha área tradicionalmente agrícola ocupada por pequenos núcleos de carácter rural, crea unha tensións 

urbanas que, moitas veces, se converten en xeradoras de conflictos de integración social. No caso de San 

Vicenzo de Elviña, ao confinamento producido polas grandes infraestruturas de comunicación de carácter 

territorial que fracturan a paisaxe (a vía do tren, a avenida de Lavedra, a avenida de PO.CO.MA.CO.) e que 

limita enormemente a accesibilidade peonil, engádese a inquedanza dos veciños por un plan que tarda tantos 

anos en desenvolverse e que conxela as súas  propiedades, sen obter, a cambio, melloras nin beneficios de 

ningún tipo sobre o entorno no que viven. Éste, pola contra, degrádase cada vez máis pola falta de recursos. 

A actividade agrícola abandónase pola escasa rendibilidade das terras, os negocios desapareceron dos 

baixos das vivendas (a tendas de ultramarinos, a carnicería, a perruquería, só restan a tapicería e o bar…), o 

patrimonio de arquitectura popular tradicional (vivendas, hórreos, alpendres…) atópase en perigo polo falta de 

atención.  

Unha poboación envellecida (porque os xóvenes van marchando a vivir a outros barrios da cidade) non se 

sente con capacidade suficiente para enfrentarse a esta situación e, ademáis, son os máis afectados.  

Calquera xestión que facer implica desplazarse en coche ou agardar o autobús nunha parada pouco axeitada: 

facer a compra, ir ao médico, ir ao colexio, asistir a un acto cultural… Obsérvase a cotío coma os veciños van 

mercar a pé aos centros comerciais próximos e voltan co carriño da compra, o que supón un auténtico risco 

polo perigoso do percorrido (un traxecto sen beirarrúas, tendo que cruzar a transitada avenida de 

PO.CO.MA.CO. ou bordear a avenida de Lavedra). 

Todo isto sucede nun lugar, San Vicenzo, que conta cunha fermosa igrexa románica que está catalogada 

coma Ben de Interese Cultural. Que conta cun importante patrimonio de arquitectura popular. Que forma xunto 

co regato de Elviña, coa vexetación autóctona e os aínda cultivados terreos de labradío nas súas beiras un 

conxunto indisoluble. Nun entorno no que, ademáis, se atopan importantes obras de arquitectua 

contemporánea coma a Fábrica de Coca-Cola e o Concesionario da SEAT (A. Fdez. Albalat). Esta paisaxe é 

un legado cultural herdado dentro da cidade que non debera perderse, senón unha oportunidade para que as 

novas actividades que se desenvolvan no Campus, hoxe en día un mundo alleo, se integren coa tradición 

local e se desenvolvan nun marco de referencias históricas conxuntas sen darse a espalda, procurando que 

as novas implantacions se adecuen plenamente ao espazo que as acolle. E que ao mesmo tempo contribúan 

a mellorar a calidade de vida dos veciños, a solucionar os conflictos presentes na actualidade.  
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Rodeada polos montes da Zapateira e polos altos nos que se ubica o xacemento do Castro de Elviña, a 

paisaxe do val de Elviña foi unha extensa área de terras de cultivo e prados aberta cara o norte e vertebrada 

polos ríos de Castro (ou do Lagar) e o regato de Elviña, como se pode observar do sul ao norte desde o seu 

nacemento no monte da Zapateira ata desembocar no cauce do río Monelos, na zona de Ponte da Pedra, 

chaira pantanosa de relevancia territorial xa desde os tempos castrexos. Mirando augas abaixo, na marxe 

esquerda fica o Xacemento Castrexo de Elviña, sobre os montes de Mesoiro cunha elevación duns 113 

metros sobre o nivel do mar. Na marxe dereita foi onde se desenvolveron a media encosta os núcleos de 

Castro, con orientación NO arredor da cota 70, e o de San Vicenzo na cota 50, vencellado éste ás augas do 

regato de Elviña, que levan dirección SE-NO e xúntanse coas augas do río de Castro despois dun traxecto 

duns 1.300 metros. Este regato hoxe en día é de escasa sección e mínimo caudal debido ao exceso de 

urbanización levado a cabo nas últimas tres décadas no lugar de Penarredonda e nos altos da Zapateira.  

Este vasto ámbito estaba vertebrado por percorridos de carácter territorial que conectaban entre sí os 

diferentes asentamentos rurais,  situados polo xeral a media ladeira, na zona susceptible de ser edificada, xa 

que é onde surxen os manaciais das augas que baixan das zonas máis altas, nunha posición próxima ás 

terras máis fértiles. As características dos asentamentos de carácter rural van ligados directamente á paisaxe 

agrícola sobre a que se pousan. A posición de cada elemento, de cada uso, de cada ámbito, tén que ver coas 

especificidades do terreo. Os terreos de cultivo forman parte dos núcleos rurais tanto como o seu patrimonio 

arquitectónico, formando un conxunto inseparable intimamente ligado ao relevo do terreo sobre o que se 

asentan e ao discorrer das augas dos ríos. Nunha sociedade baseada na economía agraria, os usos do solo 

estaban perfectamente delimitados pola súa posición topográfica, adicándose a zonas de cultivo os terreos a 

media ladeira; as terras máis baixas, no fondo dos vales, eran destinadas normalmente a prados e aos 

cultivos que máis auga precisaban e as terras máis altas no monte, a partires da cota 100, adicadas ao cultivo 

extensivo de cereais, á gandeiría e ao aproveitamento forestal…. É a configuración que se da en toda a cornisa 

norte da comunidade galega, a comarca coruñesa e Bergantiños, e que corresponde a zonas de gran valor 

paisaxístico e ambiental.  

 

 

 

 

O TERRITORIO



O  NÚCLEO DE SAN VICENZO DE ELVIÑA EN RELACIÓN CO CAMPUS CENTRAL DA UDC 

CONVENIO CONSELLERÍA DE CULTURA E DEPORTE  - UNIVERSIDADE DA CORUÑA 8 

 

 

Desde finais do século XIX, co impulso de novas industrias creadas na periferia urbana e a importancia que 

gradualmente vai adquirindo o Porto, a cidade irá medrando seguindo o trazado das principais estradas de 

acceso á mesma. Da implantación dun novo modelo económico que xa non se basea principalmente na 

agricultura, senón que se apoia nos emerxentes sectores secundario e terciario, resulta o trazado de 

importantes infraestruturas de comunicación a nivel supraurbano, coma a liña ferroviaria vencellada ao tráfico 

portuario (principios de século XX) e a Avda. de Alfonso Molina ou Avda. de Lavedra na década dos 50.  

Deste xeito, o val de Elviña e o propio nucleo de San Vicenzo ficarían para sempre confinados entre uns 

límites impostos secamente pola expansión da cidade. Ambolos dous eixos provocaron operacións de 

desmonte e recheo considerables no borde do asentamento, como son patentes nos taludes na zona onde se 

atopa a gasolineira, converténdose en barreiras case infranqueables para os residentes na pequena aldea. Os 

camiños tradicionais entre os distintos núcleos da entón a periferia da cidade, coma o camiño de Eiris e o de 

Someso-Martinete, foron atravesados e cortados polas estas novas vías de comunicación, impoñendo unha 

nova orde territorial.  

  

Concebida como principal acceso á cidade, a avenida de Lavedra convértese a partir dos anos 60 no eixo 

vertebrador do crecemento e expansión do solo urbano: 

- enlazando cos grandes polígonos industriais e comerciais a escala territorial mediante as conexións co 

Polígono da Grela-Bens e o de PO.CO.MA.CO, así coma a través da ubicación no sentido de saída da 

cidade de instalacións coma as da fábrica de Coca Cola -distribuidora para todo o norte de España-, e 

os concesionarios da SEAT, a Mercedes e a Ford, e dos primeiros grandes centros comerciais. 

- coma soporte dos primeiros polígonos residenciais,  o de Elviña e o Barrio das Flores, desenvolvidos 

en fases sucesivas entre os anos 60 e 80, e o de Matogrande na década dos 90. A avenida tamén 

favoreceu as actuacións extensivas de vivendas unifamiliares no Monte da Zapateira.  

- as dotacións educacionais de nova creación pasan a ocupar parcelas próximas, coma o Instituto de 

Formación Profesional Acelerada de Someso ou as instalacións do Campus Central da UDC. 

Equipamentos privados, coma os colexios dos Maristas e das Xesuitinas abandoan a súa tradicional 

posición na cidade por presións urbanísticas e pasan a instalarse neste ámbito.  

 

Na actualidade, outros dous grandes polígonos estánse a xestar no val de Elviña, en ambas marxes da 

avenida: o PP Someso e o Parque Ofimático, que aportarán en conxunto máis de 4.000 vivendas e deceas de 

miles de metros cadrados de uso terciario, así coma novos centros comerciais e importantes infraestruturas de 

enlace. Ante estes feitos, nunha paisaxe que está a mudar dun xeito irreversible, cómpre plantexar cal é o 

futuro de núcleos de enorme fraxilidade coma o de San Vicenzo de Elviña neste contexto. 

 A EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
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FOTOPLANO VOO AMERICANO, 1954 A AVENIDA DE LAVEDRA SUPUXO UNHA NOVA ACCESIBILIDADE DE CARÁCTER TERRITORIAL, 

PROVOCANDO UNHA INEVITABLE EXPANSIÓN DA CIDADE. OS ELEMENTOS SITUADOS AO SEU REDOR SON REFERENTES A ESCALA 

SUPRAURBANA, TRANSFORMÁNDOSE A ESTRADA NA “PORTA DE ACCESO E ESCAPARATE” DA CIDADE. ABAIXO, A AVENIDA NA 

ACTUALIDADE. 
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1.  MORFOLOXÍA DO NÚCLEO 

Este pequeno nucleo é a cabeceira da parroquia homónima, a maior en extensión das que integran o Concello 

da Coruña, cunha superficie de aproximadamente 14 Km², o que supón o 38% da superficie total do término 

municipal (36,8 Km²).  

Durante a Idade media San Vicenzo de Elviña foi unha das máis prósperas parroquias da Coruña. Así o 

atestigua a igrexa de San Vicenzo, de estilo románico, construida na segunda metade do século XII e 

coetánea da igrexa de Santiago, ubicada na Cidade Vella da Coruña. O antigo asentamento de San Vicenzo 

desenvolveuse nunha zona de pendente suave nos terreos próximos ao regato de Elviña, disperso en tres 

agrupacións compactas –unha principal arredor da igrexa e outras dúas de menor entidade ao longo do 

camiño de Penarredonda-, polo que podería ser identificado coma un núcleo de morfoloxía polinuclear lineal. 

Situado a media ladeira, deixa os terreos mais perto do curso de água libres para o seu aproveitamento como 

prados e para os cultivos que demandan máis auga, coma o millo e as patacas. O ponto topográficamente 

dominante é ocupado pola igrexa, na cota 55 sobre o nivel do mar, desenvolvendo en torno de sí o principal 

agrupamento construído nunha cota inferior, uns cinco metros por debaixo, ao longo do camiño de maior 

importancia aparente, que é o que leva á Coruña desde Penarredonda. Os outros agrupamentos, de menor 

entidade, atópanse ao longo do trazado deste camiño, en cotas máis elevadas (cotas 60 e 72), afastados da 

igrexa pero en contacto directo coas terras de labradío da agra e próximos ao regato.  

No século XX a agrupación principal iráse extendendo ao longo do camiño que o cruza dirección EO e que, 

discorrendo a media ladeira, sen apenas variacións de nivel no seu trazado, comunica os núcleos de Castro, 

San Vicenzo e Eirís. O outro eixo, o camiño Penarredonda – Coruña, é un camiño de cumio -ou cresta- que 

desce paralelo ao río desde as cotas máis elevadas do monte, pasando por Penarredonda e San Vicenzo cara 

as terras baixas de Ponte da Pedra. O lugar de encontro destes dous eixos principais (o camiño de media 

ladeira e o de cumio) coincide no núcleo principal co paso sobor do río, nun lugar situado a uns 50 metros da 

Igrexa. Este ámbito de relevancia territorial, o cruce de camiños co curso da auga, sinálase coa presenza de 

elementos de carácter colectivo no mundo rural: un cruceiro, unha fonte que data do s. XVIII cun abrevadoiro 

para animais, e un lavadoiro, o cal aparece coma unha poza de auga no plano do Exército de 1872. 

Os dous polos de atracción que se identifican no núcleo principal son, polo tanto, o conxunto da igrexa-

cemiterio na cota elevada por un lado e, por outro, o entorno da fonte-lavadoiro, no punto xeográfico de 

encontro dos dous camiños e do curso da auga, e son así consecuencia da estrutura física do territorio. No 

entorno destes dous polos xéranse os espazos públicos que se poden entender coma as prazas do 

asentamento.  

O NÚCLEO
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O adro da igrexa conforma un espazo de relación que hoxe en día aparece claramente delimitado. Nos 

andares terreos das vivendas que se atopan baixo este espazo de centralidade contan os veciños que houbo 

noutro tempo locais coma unha panadería, unha carnicería e un café.   

Por outra banda, o ámbito conformado no entroncamento dos camiños no entorno do lavadoiro é o espazo 

colectivo no que se mesturaban as actividades do cotiá, no que se xuntaban as mulleres que se adicaban ao 

negocio de lavado das roupas dos coruñeses (o que se chegou a converter nun negocio identitario do núcleo 

de San Vicenzo, o das lavandeiras de Elviña), acudíase á fonte para buscar auga ou se levaban os animais ao 

abrevadoiro. Un lugar de relación e de conversa, onde xogaban os nenos, e que actualmente perdeu a súa 

identidade de “lugar de estancia”, convertido nunha zona de aparcadoiro ás beiras da estrada de Castro. 
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2. POBOACIÓN 

Segundo os datos do Padrón Municipal de 2006 na parroquia de San Vicenzo de Elviña residen un total de 

7.924 habitantes, o que supón o 3,25 % dos 239.320 habitantes totais do concello. Éstes distribúense en 

catorce entidades de poboación: Castro, San Vicenzo, Feáns, Fontaíña, Mesoiro, Palavea, Pasaxe, 

Pedralonga, Pedro Fernández, Penarredonda, Río de Quintás, Santa Xema, Vío e A Zapateira, todas elas 

núcleos de carácter tradicional. 

Táboa 01.- Datos de poboación por parroquias do concello da Coruña  

PARROQUIA TOTAL HOMES MULLERES 

ELVIÑA (SAN VICENZO DE) 7924 3920 4004 

OZA (SANTA MARIA DE) 5621 2703 2918 

VIÑAS (SAN CRISTOBAL DAS) 2976 1453 1523 

VISMA (SAN PEDRO DE) 2736 1352 1384 

CORUÑA (A) 224063 104003 120060 

TOTAL MUNICIPIO CORUÑA 243320 113431 129889 

 

Táboa 02.- Datos de poboación por núcleos da parroquia de San Vicenzo de Elviña  

NÚCLEO TOTAL HOMES MULLERES 

CASTRO DE ELVIÑA 322 151 171 

SAN VICENZO DE ELVIÑA 273 134 139 

FEANS 882 447 435 

FONTAIÑA 60 30 30 

MESOIRO 1348 681 667 

PALAVEA 1417 689 728 

PASAXE AO BURGO 112 47 65 

PEDRALONGA 435 216 219 

PEDRO FERNANDEZ 134 70 64 

PEÑARREDONDA 189 84 105 

RIO DE QUINTAS 544 259 285 

SANTA XEMA 629 322 307 

VIO 21 11 10 

ZAPATEIRA 1558 779 779 
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Dentro da parroquia de San Vicenzo os núcleos con máis poboación son (por orde) A Zapateira,  Palavea e 

Mesoiro, que superan os mil habitantes, xa que reciben poboación “expulsada” do centro da cidade cara ás 

novas operacións residenciais. O núcleo de San Vicenzo ocuparía, por número de habitantes, o noveno lugar, 

cun 3% da poboación da parroquia, despois do núcleo veciño Castro, cun 4%. A diferenza dos núcleos máis 

poboados, que incrementan o número de habitantes, San Vicenzo perdeu a metade da súa poboación no 

transcurso dos últimos 56 anos. Ademáis, a poboación tende ao envellecimento, cunha media de idade nos 55 

anos para as mulleres e nos 51 para os homes (na provincia da Coruña a media está en 45 anos para as 

mulleres e 40 para os homes) 

Táboa 03.- Evolución da poboación de dereito (empadronados) no núcleo de San Vicenzo de Elviña 

 

 

Anos 

 

1950 

 

1991 

 

1996 

 

2001 

 

2006 

Poboación 

(hab) 

 

556 

 

349 

 

335 

 

307 

 

273 

 

3. VIVENDA 

Segundo os datos extraídos do Nomenclátor, no núcleo de San Vicenzo contabilízanse 150 vivendas.  Delas, 

98 atópanse no ámbito obxecto do informe, que se corresponde co núcleo tradicional. O resto pertencen, ben 

ao crecemento ao longo das estradas (ata Castro) ou á outra banda da Avenida de Lavedra.  A densidade de 

vivendas que recolle a Memoria Xustificativa do P.X.O.M. (dato do ano 1996) é de 41,40 viv/Ha, o que sitúa o 

núcleo moi por riba da densidade límite que determina se un núcleo é urbano ou rural (O límite establecido 

polo P.X.O.M. é de 26, 73 viv/Ha, por debaixo do cal un asentamento tradicional é considerado rural) 

 

Táboa 04.- Tipo de vivendas no núcleo de San Vicenzo de Elviña 

 

 

Tipo de vivendas 

 

PRINCIPAIS 

 

SECUNDARIAS

 

Número de vivendas 

 

117 

 

44 
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Destas vivendas, a maioría corresponde a vivendas principais en edificacións de tipoloxía unifamiliar con 

horta, ailladas ou en ringleira, segundo os datos tomados in situ e como amosa a táboa 05 de propiedade das 

vivendas. As vivendas secundarias corresponden, as máis das veces, a vivendas de persoas nacidas en San 

Vicenzo que se trasladaron a vivir a outros lugares (outros barrios da cidade, normalmente) e que voltan por 

ocio as fins de semana para coidar dos cultivos da horta, ou tódalas tardes para coidar dos animais.  

Táboa 05.- Propiedade das vivendas 

 

 

Propietarios 

 

UNHA PERSOA 

 

COMUNIDADE 
DE VECIÑOS 

 

Número de vivendas 

 

159 

 

2 

 

 

Táboa 05.- Idade das vivendas no núcleo de San Vicenzo de Elviña 

 

 

Antes 
de 1900 

 

1901-
1920 

 

1921-
1940 

 

1941-
1950 

 

1951-
1960 

 

1961-
1970 

 

1971-
1980 

 

1981-
1990 

 

1991-
2000 

 

19 

 

22 

 

29 

 

9 

 

25 

 

26 

 

12 

 

10 

 

9 

 

Aínda que os datos do Nomenclátor non reflexan unhas variacións chamativas dunhas décadas con respecto 

a outras (só no período entre 1951 e 1970 en que se levan a cabo moitas sustitucións de vivendas vellas por 

outras novas e se produce a nova edificación ao longo das estradas), na observación directa sí que se pode 

apreciar que a dinámica da actividade residencial está actualmente estancada dentro do núcleo tradicional, xa 

que non hai novas construccións desde que entrou en vigor o novo P.X.O.M. (ano 1998) e, aínda que hai 

bastantes vivendas en mal estado, algunhas delas empezan a ser rehabilitadas por iniciativa dos propietarios. 

Resulta interesante comparar estes datos cos do núcleo veciño de Castro, considerado no P.X.O.M. como 

núcleo rural (cunha densidade no momento de redacción do Plan de 19,16 viv/ha) onde no período que vai 

desde 1991 ao 2000 se construiron 102 vivendas debido á especulación exercida pola proximidade das 

instalacións universitarias da Zapateira e, con respecto á propiedade das vivendas, o 39% das mesmas 

pertence á comunidade de veciños, o que significa unha alta porcentaxe de vivenda colectiva. 

 

 



O  NÚCLEO DE SAN VICENZO DE ELVIÑA EN RELACIÓN CO CAMPUS CENTRAL DA UDC 

CONVENIO CONSELLERÍA DE CULTURA E DEPORTE  - UNIVERSIDADE DA CORUÑA 15 

4. DOTACIÓNS 

Noutro tempo podería considerarse como tal o lavadoiro, hoxe en día en desuso, constituíndo unha peza que 

pertence ao patrimonio cultural e que xera xunto coa fonte un espazo de uso público ao seu redor. 

Actualmente, a única dotación de carácter público coa que conta o núcleo de San Vicenzo é o conxunto que 

forman a igrexa e o cemiterio parroquiais. Polo demáis, non hai outros equipamentos que sirvan á poboación 

do núcleo, aínda que a existencia dunha asociación veciñal con carácter cultural -a “Sociedade Centro 

Cultural Tempo Novo”- e un equipo de futbol propio -o “C. R. D. Relámpago de Elviña”- con sede ubicada no 

edificio do bar proporcionan unha idea da importancia identitaria do núcleo, que non é “unha aldea máis” 

senón o referente parroquial do que senten orgullo os veciños.  

5. REDE VIARIA 

Estrada: A estrada de Castro atravesa o núcleo, de titularidade da Deputación Provincial, enlazando desde a 

Avenida de Lavedra ata o lugar de Castro e as instalacións universitarias da Zapateira. A vía carece de 

beirarrúas en todo o percorrido e a anchura media é de 5 metros. No ámbito do núcleo, a ampliación da 

mesma supuxo que prácticamente non exista un ámbito de separación entre as fachadas das casas e a 

estrada. Fóra do núcleo, hai cuneta no lado esquerdo en sentido ascendente, e o ancho dos arcéns non 

supera os 50 cm. Por esta vía circula moito tráfico de acceso ao Campus da UDC-Zapateira. 

Rúas: Dentro do núcleo o ancho do viario oscila entre os 2,5 e os 5 metros entre fachadas (ou muros de 

fincas), aínda que o habitual é que a sección útil sexa de menor dimensión, dado que os bordes tenden a estar 

cubertos pola herba alí onde se produce o encontro entre os planos horizontal e vertical. Os pavimentos son 

de asfalto en todo San Vicenzo. 

Camiños: Hai que distinguir entre os camiños de servidume entre fincas e os camiños que pertencen á orde 

territorial e enlazan os núcleos tradicionais entre sí. Dentro destes destacan dous, o camiño de Penarredonda-

San Vicenzo, cun ancho máximo de 2,5 metros e asfaltado, e o camiño de Castro-San Vicenzo, que 

actualmente se atopa en desuso e sen pavimentar. 

6. REDES DE SERVIZOS 

Están presentes as redes de servizos urbanos coma abastecemento de auga, saneamento, electricidade, 

iluminación e teléfono. Non existe, polo de agora, tendido de fibra óptica. Ademáis hai fontes de auga potable 

distribuidas por todo o núcleo. 

7. TRANSPORTE PÚBLICO 

O núcleo de san Vicenzo conta con catro paradas de autobús no seu ámbito, correspondentes a tres liñas (22, 

24 e Especial Universitario). Nas inmediacións do entronque da estrada de Castro coa avenida de Lavedra hai 

unha parada no sentido de saída da cidade, e outra enfrente no sentido de entrada, conectadas por unha 



O  NÚCLEO DE SAN VICENZO DE ELVIÑA EN RELACIÓN CO CAMPUS CENTRAL DA UDC 

CONVENIO CONSELLERÍA DE CULTURA E DEPORTE  - UNIVERSIDADE DA CORUÑA 16 

pasarela peonil elevada. Outra parada atópase no centro do núcleo fronte ao lavadoiro, no sentido de subida a 

Castro. A cuarta parada está na estrada de acceso ao Campus. 

8. USOS DO SOLO E ACTIVIDADES 

Sector primario: o tradicional reparto dos usos agrícolas en relación coa súa ubicación foi desaparecendo. 

Aínda así seguen a verse cultivos nos terreos próximos ao regato e nas hortas. Tras da compatibilización do 

traballo por conta allea noutros sectores co traballo no campo que se produciu na década dos 70, hoxe en día 

a agricultura nestes lugares enténdese a tempo parcial, quizáis pola estreita relación que manteñen os 

galegos en xeral coa terra, e responde máis a un xeito de entretemento que á necesidade económica. 

Actividades comerciais: os pequenos negocios comerciais que noutros tempos se ubicaban en San Vicenzo 

hai tempo que desapareceron, e con eles foise a vitalidade que aportan estas actividades, ademáis de obligar 

aos residentes a trasladarse a outros barrios para realizar calquera compra ou xestión. 

9. PATRIMONIO 

A Igrexa románica de San Vicenzo 

Elementos colectivos no espazo público: as fontes, o lavadoiro 

A arquitectura popular: 

 A vivenda: mestura de edificacións tradicionais de tipoloxías urbanas e rurais 

 As edificacións auxiliares (hórreos, alpendres) 

A arquitectura contemporánea no entorno inmediato: 

 A fábrica de Coca-Cola  

 O concesionario da SEAT 

 O edificio Xoana Capdevielle do Campus Universitario 

Patrimonio natural: 

 O regato de Elviña  

 A vexetación autóctona 
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SOLUCIONAR OS CONFLICTOS 

Da descripción do núcleo extráense os principais problemas que se atopan e que se poden englobar en dous 

ámbitos directamente relacionados entre sí: por un lado, os conflictos de carácter social e por outro, os 

estrictamente físicos, pero ambos interaccionan inevitablemente e uns son consecuencia dos outros. Os 

aspectos da degradación física son os de máis doada detección porque están á vista: son os problemas que 

teñen que ver coas infraestruturas, coma o mal estado do viario (pavimentos, falta de espazos para os peóns) 

ou as inadecuadas redes de servizos (inexistencia de rede de pluviais ou o exceso de tendidos aéreos -

electricidade, alumeado, teléfono-), ou os problemas derivados do deterioro unido á antigüidade das 

edificacións. No outro ámbito, no social, estarían os conflictos que afectan igualmente aos veciños pero que 

son menos evidentes: a falta de actividades, de comercio e de dotacións, a falta de accesibilidade e de 

mobilidade, nunha poboación envellecida que é a que máis require de axuda.  

O deterioro e o abandono do que foi un entorno calmo, de escala humana, no que as relacións de veciñanza 

eran a base do feito de habitar, significa a desaparición da identidade do núcleo e a perda dun modo de 

convivir e de relacionarse co entorno que xa non é doado encontrar nas cidades actuais. A relación directa 

coa vexetación, a maneira en que se perciben a luz do sol e o vento nestes asentamentos non son posibles 

noutros lugares da cidade porque a morfoloxía dos tecidos e os aproveitamentos excesivos non o permiten. 

Resolver os conflictos para manter ámbitos coma o de San Vicenzo non significa, por tanto, conservar os 

espazos para facer un museo do que foi un importante núcleo agrícola senón aproveitar as cualidades dun 

entorno privilexiado e adaptalas aos modos de vivir actuais. Significa mellorar a vida dos veciños e impulsar o 

reequilibrio urbano. 

Actuar sobre este entorno para recuperalo implica, polo tanto, actuar tanto no marco físico coma no social, 

implica rehabilitar os tecidos e o viario, tanto como as relacións de convivencia que se establecen co resto da 

cidade, e, polo tanto, co Campus, que é o fragmento de cidade inmediato. Implica protexer o patrimonio 

natural e arquitectónico pero tamén plantexar un crecemento adecuado á escala e á paisaxe, e a introducción 

de elementos de mellora coma equipamentos comúns. Neste contexto, tanto a figura de protección B.I.C 

coma a proximidade das instalacións do Campus Universitario e do seu ámbito de desenvolvemento 

antóllanse coma oportunidades á hora de propor estratexias de actuación como a recualificación urbana ou a 

valoración ambiental do entorno. 

 

OBXECTIVOS
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O B.I.C. E A RECUALIFICACIÓN URBANA. PROPOSTA DUN PLAN ESPECIAL DE MELLORA DO NÚCLEO 

MEDIANTE A DEFINICIÓN DUNHA ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRADA.  

A declaración BIC supón que un ben será de dominio público, distinguindo "dominio público" de "propiedade 

privada", xa que un particular pode ser propietario dun BIC, coma neste caso é a Arquidiócese Compostelana, 

colaboradora coa Administración na protección do valor artístico, histórico e espiritual do edificio. O 

monumento determina ao seu redor un contorno de protección, o cal se entende, tal e como aparece recollido 

nas Normas complementarias e subsidiarias de planeamento da provincia de A Coruña, coma unha “área 

constituida por unha franxa de profundidade medida desde o elemento ou vestixio máis exterior do ben que se 

protexe de 100 metros", ao tratarse neste caso dun elemento de arquitectura relixiosa. Tanto o ben coma o 

seu entorno necesitarán de informes e autorizacións para calquera obra ou modificación. No caso dos bens 

inmobles,  será obligatorio redactar un plan especial ou protexelos con cualquera outra figura do planeamento. 

Ademáis, segundo a Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,  TÍTULO II. EL 

MUNICIPIO, as competencias nos termos da lexislación estatal e das CC.AA en patrimonio histórico-artístico 

e protección do medio ambiente serán exercidas polo concello. 

Para o Ben de Interese Cultural que constitúe a igrexa románica de San Vicenzo de Elviña, a delimitación 

B.I.C. faise con anterioridade á redacción do P.X.O.M.1998 e, polo tanto, trázase ao abeiro das N.C.S.P. É por 

iso que no núcleo de San Vicenzo de Elviña, só unha parte do tecido residencial e do espazo público aparece 

dentro do contorno de protección do monumento. No P.X.O.M. aparece recollida a igrexa dentro do Catálogo 

de bens inmobles, sen un plan de protección específico para a igrexa e o seu contorno, o que conleva á actual 

situación de deterioro. Máis, ao tratarse dun sector do tecido do municipio claramente definido, dentro dun 

territorio propio, sería conveniente plantexar a ampliación do perímetro do BIC de xeito que englobase todo o 

núcleo e o seu espazo natural inmediato arredor do regato de Elviña, o que conlevaría a ampliación da 

delimitación de monumento á de conxunto histórico. Esta modificación sería determinante para o 

desenvolvemento dun Plan Especial de Mellora do Núcleo, podendo ser definida unha Área de Rehabilitación 

Integrada que plantexase accións nos ámbitos social e urbanístico. 

Efectivamente, segundo se recolle na LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE de 

29 de junio de 1985), no TITULO II “De los bienes inmuebles”: Art. 17. En la tramitación del expediente de 

declaración como Bien de Interés Cultural de un Conjunto Histórico deberán considerarse sus relaciones con 

el área territorial a que pertenece, así como la protección de los accidentes geográficos y parajes naturales 

que conforman su entorno. Na Lei 8/1995, do 30 de Outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia, no TITULO II 

adicado ao réxime xeral de protección e conservación, establécense 3 graos diferentes,  emanados das tres 

categorías establecidas, incidindo dun xeito máis notorio nos bens de interese cultural. Deste xeito os 

inmobles, “especialmente os monumentos, enténdense integrados nun contexto, que é o seu territorio, e non 

como elementos illados, (…)”  
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Corresponde por tanto á Universidade da Coruña, como órgano consultivo da Consellería de Cultura en 

materia de bens culturais, e pola relación de límite físico entre o Campus e o núcleo de San Vicenzo, a 

posibilidade de propor a ampliación da declaración BIC de San Vicenzo de Elviña (dentro da categoría de 

monumento) na categoría de conxunto histórico, é dicir, “a agrupación de bens inmobles que forman unha 

unidade de asentamento, continua ou dispersa, condicionada por unha estrutura física representativa da 

evolución dunha comunidade humana (…)” e mesmo a categoría de sitio e territorio histórico, “vinculado a 

acontecementos e recordos do pasado”.   

A transformación do BIC da categoría de monumento á categoría de conxunto histórico suporía a aplicación do 

artigo 45 da Lei 8/1995, do 30 de Outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia que determina a “obriga para o 

Concello en que se atope de redirixir un plano especial de protección da área afectada, e calquera outra figura 

de planeamento que incida sobre a área afectada pola declaración dun conxunto histórico precisará, 

igualmente, informe favorábel da Consellería de Cultura”. O Artigo 46 determina o contido do planeamento: 

1. “O plano especial establecerá para todos os usos públicos a orde prioritaria da súa instalación nos edifícios 

e espazos que fosen aptos para iso. Igualmente contemplará as posíbeis áreas de rehabilitación integrada 

que permitan a recuperación da área  residencial e das actividades económicas adecuadas. Tamén conterá 

os criterios relativos á conservación de fachadas e cubertas e instalacións sobre as mesmas, así como 

daqueles elementos mais significativos existentes no interior.” 

2. “Manteránse igualmente a estrutura urbana e arquitectónica do conxunto histórico e as características 

xerais do ambiente e da silueta paisaxística. Non se permitirán modificacións de alineacións, alteracións da 

edificabilidade, parcelacións nen agregacións de inmóbeis, salvo que contribuan á conservación xeral do 

carácter do conxunto.” 

3. “Conterá un catálogo exhaustivo de todos os elementos que conforman o conxunto histórico, incluídos 

aqueles de carácter ambiental, sinalados con precisión nun plano topográfico, naqueles casos en onde fose 

preciso.” 

4. “No planeamento recolleranse normas específicas para a protección do patrimonio arqueolóxico, que 

contemplarán, polo menos, a zonificación de áreas de fertilidade arqueolóxica, solucións técnicas e 

financeiras.” 

5. “Na redacción do plano especial se contemplarán as instalacións eléctricas, telefónicas ou calquer outra, 

que deberán ir soterradas. As antenas de televisión, as pantallas de recepción de ondas e dispositivos 

similares situaranse en lugares que non prexudiquen a imaxe urbana ou do conxunto. Só se autorizarán 

aqueles rótulos que anuncien servizos públicos, os de sinalización e os comerciais, que serán armónicos co 

conxunto, ficando proibidos calquera outro tipo de anuncios ou rótulos publicitarios.” 

 E o Artigo 47 determina as obras autorizadas nos conxuntos históricos: 

“(…) Non se admitirán modificacións nas alineacións e rasantes existentes, incrementos ou alteracións do 

volume, parcelacións nen agregacións e, en xeral, trocos que afecten á harmonía do conxunto.” 
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ACTUACIÓNS PROPOSTAS 

 

1. No contexto urbano: Relación Cidade-Parroquia 

 

REEQUILIBRIO URBANO mediante a recuperación da parroquia como entidade cívica, como expresión dun 

territorio que actualmente aparece fracturado e que precisa dunha cohesión social e física para volver a ter  

peso dentro do conxunto urbano. Un factor engadido a favor é a presenza no ámbito da parroquia de San 

Vicenzo dun dos feitos máis relevantes no contexto cidadá como é o Campus Central da Universidade.    

2. No contexto parroquial: Relación Universidade-Núcleos 

REEQUILIBRIO SOCIAL  mediante a interacción, coa introducción por parte da Universidade de novos 

equipamentos de uso común para os estudantes, profesorado e persoal universitario e os veciños de San 

Vicenzo en particular e a cidadanía en xeral, coma unha galescola, un centro de día para maiores, un centro 

cultural… 

Aproveitar a posibilidade de desenvolver de xeito sostible os usos residenciais, deportivos e de aparcamento 

previstos no  Plan Parcial do Campus Universitario no ámbito do regato de Elviña, trasladando parte se é 

necesario, co fin de protexer o curso da auga e a vexetación, creando un parque aberto á súa utilización por 

parte de toda a cidadanía e non só da poboación relacionada coa Universidade. 

Promover a rehabilitación de vivendas no ámbito do núcleo para aloxamento universitario, ou mesmo a 

creación de programas de convivencia entre universitarios e persoas maiores, para evitar o despoboamento. 

3. No contexto do núcleo 

ACCESIBILIDADE E MOBILIDADE 

Devolver a accesibilidade ó espazo dos seus habitantes. Redefinición das seccións viarias, proposta de 

sentidos únicos de circulación e mellora dos pavimentos co fin de favorecer a mobilidade peonil. Integración 

do automobil, definindo áreas de aparcadoiro integradas na paisaxe.  

Mellorar o entorno físico das paradas de autobuses urbanos. 

Mellora dos accesos ao cemiterio desde a Avenida de Lavedra. 

ESPAZO PÚBLICO 

Nos bordes e límites do núcleo, redefinición e mellora da área de contacto co Campus e da área de contacto 

coa Avenida de Lavedra, coa eliminación das pancartas publicitarias ubicadas nas beiras da avenida que 

ocultan a igrexa, trazado de percorridos peonís protexidos do tráfico, adecuación de zonas de estancia con 

incorporación de arbolado e vexetación para a amortiguación dos ruidos. 
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No interior do núcleo: 

Mellora do entorno igrexa-cemiterio, coa revitalización do adro coma ámbito de convivencia e reactivación 

económica para a recuperación das actividades comerciais no entorno edificado.  

Recualificación do entorno do lavadoiro e a fonte, recuperando o carácter público do ámbito de relación 

tradicional, eliminando o aparcamento, sustituindo o pavimento e dotándoo de mobiliario urbano, árbores… 

Esta operación e a anterior terían que ir unidas e vencelladas á súa vez ao proxecto global de transformación 

e mellora da estrada de Castro. 

Eliminación dos tendidos aéreos de electricidade, alumeado público e teléfono.  

Recuperación das fontes públicas e dos espazos que ocupan. 

EDIFICACIÓN 

Propostas puntuais de rehabilitación de vivendas abandoadas e semirruínas co obxectivo de preservar o 

patrimonio. Recuperación para novos usos das edificacións auxiliares. 

Mellora das condicións das vivendas e dos seus ocupantes, adecuándoas aos estándares actuais de 

illamento térmico, calefacción, protección das humidades, aforro de enerxía, etc. 

Plantexamento de tipoloxías que permitan un crecemento acorde co entorno. Revisar o sistema de 

implantación de novas edificacións (planeamento vixente), procurando a consolidación do tecido e a 

integración na paisaxe e evitar o desorde. 

VALORACIÓN AMBIENTAL 

Recuperación do cauce do regato, actualmente de sección moi reducida e sen apenas caudal, aparecendo 

case afogado entre as herbas, os xuncos e os ranúnculos propios das zonas de prado. Ao ser a presencia da 

auga, con pequenas oscilacións estacionais, prácticamente constante todo o ano e estenderse arredor a 

vexetación propia das zonas húmidas das beiras dos ríos e das zonas de pradeira, plantexar a creación dun 

parque urbano no que se integren os usos previstos no Plan Parcial da Universidade para este ámbito –a área 

residencial, as áreas de lecer e usos deportivos- convivindo coa paisaxe tradicinal agrícola de maneira 

sostible. Os camiños rurais tradicionais poden ser conservados coma áreas de recreo peonís ou para 

bicicletas, aproveitando zonas de estancia nos tramos arborizados, xa que ademáis gozan de moi boas vistas 

sobre a cidade. Unha zona de acceso público, de uso para os residentes universitarios, para os habitantes de 

San Vicenzo e para todos os habitantes da cidade. 
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DECLARACIÓN B.I.C. RECOLLIDA NO P.X.O.M. 1998 DA CORUÑA 

 



O  NÚCLEO DE SAN VICENZO DE ELVIÑA EN RELACIÓN CO CAMPUS CENTRAL DA UDC 

CONVENIO CONSELLERÍA DE CULTURA E DEPORTE  - UNIVERSIDADE DA CORUÑA 23 

 

 

 

 

 

 

 




































































































































































