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A cuestión do aloxamento universitario no planeamento

Campus da Coruña: Plan Parcial do Campus Universitario da UDC 1991

O documento fundamental para visualizar o Proxecto de Universidade e a constatación 
da previsión de solo residencial universitario é o PP-1991, redactado en 1990 polo 
Arquitecto José González-Cebrián Tello, a instancias da Universidade de Santiago e 
aprobado polo Concello da Coruña e a Xunta de Galicia. O ámbito de 100 Ha de super-
ficie e 500.000 m2 edificables convérteno nun dos retos urbanísticos máis importantes 
da cidade e de Galicia.

González-Cebrián afirma no Documento que “el plan parcial regulará y ordenará los 
usos residenciales cuyo carácter estará vinculado al realojamiento de vecinos afecta-
dos por la nueva implantación, así como para posibilitar la existencia de vivienda tanto 
unifamiliar como colectiva que demanda el Campus Universitario”.

Con este obxectivo prevé tres zonas de uso residencial: 

· O Subpolígono P.5, en contacto co núcleo de Castro, cunha superficie edificable 
de 20.700 m2 para tipoloxías (de xeito indicativo) de 138 vivendas unifamiliares 
adosadas (B+1+BC) de 150 m2 de superficie construída.

· O Subpolígono P.6, con dúas parcelas (II.A e II.B) para dous bloques de tres plan-
tas (B+2) de residencial colectivo cunha superficie edificable total de 9.405 m2.

· Estas dúas zonas compleméntanse cunha nova parcela (II.C) para usos residen-
ciais no “PERI-Castro de Elviña-Campus Universitario”, redactado en 1991 a 
instancias da UDC polo propio González-Cebrián, cunha superficie edificable de 
10.000 m2 para uso residencial colectivo.
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O PP-1991 prevía a expropiación 
“prioritaria” duns 45.000 m2 de te-
rrenos (Parcelas do Subpolígono P.5, 
II.A e II.B) para construír 30.100 m2 
de edificación de uso residencial uni-
versitario para estudantes, profeso-
res e veciños expropiados. 

O documento técnico do PP-1991 
explicita con claridade a vontade da 
UDC de liderar a política de aloxa-
mento, a necesidade de prever solo 
e edificabilidade residencial para 
resolver a demanda de aloxamento 
por parte do colectivo universitario, 
cuantifica esta demanda, localiza 
as zonas residenciais en contacto 
cos núcleos tradicionais de Elviña e 
Castro, e temporaliza a súa execu-
ción incluíndoas na Primeira Fase de 
Execución, fase que “se considera 
prioritaria su ejecución” (páxina 78, 
punto 3.1 do PP-1991).

Quince anos despois de aprobado o 
PP-1991 aínda non se realizara nin-
gunha iniciativa neste sentido. O va-
lor de expropiación do solo, previsto 
en 6 e/m2 no Estudo Económico 
Financeiro do PP-91, alcanzaba no 
2005 os 95 e/m2 (Xurado Provin-
cial de Expropiación), superando o 
1.500% da valoración inicialmente 
prevista.

Dado que para poder construír 1 m2 de edificación docente ou de 
servizos universitarios se esixía expropiar 2 m2 de solo, a repercu-
sión superaba en 2009 os 200 e/m2 de construción.
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Campus de Ferrol. O PE 5 de Esteiro 1993-2000

Aprobado en 1993, o Plan Especial de Acondicionamiento 
y Ordenación para usos universitarios del antiguo Hospi-
tal de Esteiro constitúe o espazo principal do Campus fe-
rrolán. No ano 2000 apróbase unha modificación puntual. 
Ningún dos dous documentos prevé espazo específico 
para usos residenciais universitarios. As limitacións espa-
ciais do ámbito universitario aos terreos do antigo hos-

pital de Esteiro dominan sobre calquera consideración 
propia dun Campus como equipamento supramunicipal 
polo que, a pesar das grandes áreas libres que o rodean 
(Plan Parcial de Esteiro, Terreos de Navantia, solos muni-
cipais), o encargo cínguese aos límites da propiedade sen 
reflexión algunha sobre a súa expansión futura ou sobre 
as necesidades de uso residencial universitario. 

A xestión do aloxamento universitario: os convenios

Campus da Coruña: Convenio UDC-Concello de Culleredo-Rialta

En xuño de 1993, a UDC subscribe un Convenio Marco co Concello de Culleredo para 
potenciar a construción de aloxamentos universitarios de iniciativa privada no seu termo 
municipal, no que o Plan Xeral de 1985 non tiña previsto este uso, relegando de facto a 
xestión para o desenvolvemento das Áreas Residenciais previstas no PP-1991. 

Respondendo a unha solicitude da Sociedad Residencial Rialta S.L., propietaria de 
39.820 m2 de solo en Culleredo (a antiga canteira Prebetong), clasificados como Solo 
Urbanizable Non Programado, “el ayuntamiento de Culleredo en sesiones plenarias 
de 19 de agosto y 29 de octubre de 1993, acordó conceder a RIALTA S.L. los benefi-
cios derivados del Convenio Marco…” entre a UDC e o Concello, e acorda calificar os 
terreos para que poidan construirse aloxamentos universitarios declarando as edifica-
cións necesarias de utilidade pública e interese social.
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Tres meses despois, xaneiro de 1994, a Comisión Pro-
vincial de Urbanismo outorga “a la compañía Residen-
cial Rialta S.L. la autorización… para la construcción de 
una Residencia Universitaria…” na antiga canteira de 
Prebetong.

O 14 de xuño de 1994, na Casa Consistorial de Culle-
redo, os representantes do Concello, UDC e Sociedad 
Residencial Rialta S.L. asinan un Convenio no que, entre 
outros aspectos, se concreta a construción de aloxa-
mentos universitarios en dúas fases, cun total de 500 
prazas; “asimismo se compromete el Ayuntamiento de 
Culleredo a no autorizar ninguna otra instalación de este 
tipo con destino a usos universitarios públicos hasta tan-
to la Universidad no justifique esta necesidad y siempre 
reservando a favor de la Sociedad Rialta S.L. las prime-
ras quinientas plazas”.

A xestión urbanística do Campus Central da UDC des-
eñada no PP-1991 sofre con esta iniciativa un cambio 
radical de rumbo: a política de aloxamento universitario 
público da UDC limitarase á concertación dos prezos de 
150 prazas en cuartos dobres (hoxe 175 prazas) polas 
que a UDC abona uns 240.000 e por curso académico 
de subvención aos alumnos aloxados en algunha das 
prazas dobres ofertadas por Residencial Rialta, a quen o 
alumnado beneficiario deberá aboar a outra parte. 

Campus de Ferrol: Convenio UDC-Porta Nova I e II

Máis reducida aínda é a oferta de prazas no Campus de 
Ferrol, onde a situación se ve agravada pola non previ-
sión de espazos residenciais universitarios no interior do 
Campus de Esteiro. A UDC limita a 16 a oferta de prazas 
concertadas na Residencia Porta Nova I e II.

A Coruña 1991-2005: O aloxamento universitario na cidade das rendas

Entre 1991 e 2005 o colectivo universitario da UDC pasa de 15.000 a 27.000 persoas, 
das que 20.000 son usuarias do Campus Central. Unha parte significativa son deman-
dantes de aloxamento: alumnos matriculados en titulacións únicas da UDC no noroes-
te español (Arquitectura Técnica, Arquitectura Superior, Enxeñaría de Camiños, Infor-
mática…), alumnos da provincia ou de Galicia que optan pola UDC como universidade 
de preferencia. A súa presenza (como sucedera en Santiago nos anos setenta) incide 
á alza nos prezos da vivenda en aluguer, provocando novas dinámicas inmobiliarias no 
entorno do Campus. 



127

Estratexia de aloxamento universitario e UDC <<

Se ben o PP-1991 explicitaba, localizaba, cuantificaba e 
programaba de xeito “prioritario” a necesidade do aloxa-
mento universitario no Campus, a xestión desenvolvida 
polo goberno da UDC ata o 2004 considerou o proble-
ma do aloxamento universitario como tema marxinal, e 
como tal estivo tamén ausente das preocupacións ins-
titucionais da Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria, da Consellería de Vivenda e das diferentes 
Administracións nuns anos nos que a UDC duplicaba o 
alumnado… e os prezos da vivenda se disparaban. No 
Campus da Coruña os desenvolvementos residenciais 
previstos quedaron bloqueados pola falta de interese 
en levar adiante o proceso expropiatorio e a nula cola-
boración da Consellería de Educación en desenvolver 
un espazo universitario que ela mesma impulsara en 
1989 como un espazo de formación e de “educación 
superior”, unha cuestión de vital importancia para o for-
talecemento da Universidade, da cidade e do sistema 
universitario galego.

O estudante  e o mercado libre de vivenda en aluguer

A inhibición das institucións e a ausencia dunha oferta 
pública cualificada que servira de referencia, propiciaron 
un escenario no que a iniciativa privada tería a vía libre 
para asumir o liderado do proceso de construción dos 
“espazos residenciais universitarios” ante o baleiro ins-
titucional. 

A cuestión do aloxamento universitario dos alumnos da 
UDC considerouse na práctica un asunto estritamente 
privado que eles (ou as súas familias) deberían resolver 
pola súa conta, nunha relación comercial cos operadores 
inmobiliarios particulares (axencias inmobiliarias, propie-

tarios de pisos…) dedicados á oferta de habitacións ou 
vivendas en renda. Miles de alumnos foron dirixidos ao 
mercado libre de vivenda en aluguer nun momento en 
que esta acadara prezos prohibitivos, pola súa perten-
za a un sector que se convertira en ámbito preferente 
de investimento especulativo. Caracterizado pola falta 
de transparencia, os universitarios deberon soportar os 
efectos máis perversos do funcionamento deste sector 
que, sometido á sagrada lei do mercado da oferta e da 
demanda, entrou nunha espiral especulativa sen prece-
dentes na historia urbana da cidade: o boom inmobilia-
rio dos últimos 20 anos converteu a cuestión do aloxa-
mento nun problema grave para miles de estudantes 
da UDC, que viron como unha parte significativa do seu 
presuposto debería destinarse a resolver a necesidade 
dun aloxamento digno en detrimento doutros aspec-
tos fundamentais da sua formación. Pola inhibición das 
institucións, na cidade máis cara de Galicia o alumnado 
matriculado na UDC está penalizado polo “mercado” 
dentro do Sistema Universitario Galego, dada a falta de 
iniciativas públicas que dean resposta ás súas necesida-
des de aloxamento. O prezo aboado por unha habitación 
nun piso de aluguer por un estudante da UDC foi similar 
ao de moitas residencias universitarias europeas (Ale-
maña, Francia) con todos os servizos, as que acudían de 
Erasmus en países cuxos salarios base eran moi supe-
riores aos galegos. 

Pola contra, os estudantes Erasmus de Francia, Alema-
ña, Bélxica etc. que elixen os centros da UDC, chegan a 
un Sistema Universitario incapaz de ofrecer desde o pri-
meiro día un mínimo servizo residencial que lles garanta 
unhas condicións de reciprocidade similares ás oferta-
das polas súas universidades de orixe aos alumnos da 
UDC.
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A mobilidade dos estudantes e profesores, tanto a nivel 
estatal como internacional, esixe uns mínimos servizos 
que se correspondan coas atencións que se nos ofrecen 
na inmensa maioría das universidades europeas. Ante a 
forte demanda, a distorsión dos prezos do aluguer de 
vivenda non tardou en facerse sentir en determinados 
barrios e rúas da cidade (Polígono de Elviña, Mato Gran-

de, Juan Flórez, Santa Lucía…) especialmente afecta-
dos pola presión derivada de ser ámbitos elixidos polos 
universitarios para alugar habitacións ou vivendas. Son 
barrios que coinciden espacialmente co percorrido da 
liña de servizo de transporte público entre o centro his-
tórico e o Campus (liña Universidade-Praza de Ponteve-
dra-Campus).
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Entre as consecuencias negativas inducidas pola falta 
de política residencial universitaria propia, cabe destacar 
o desprazamento da zona de poboación traballadora que 
precisaba ou tiña a súa residencia habitual nesa franxa 
urbana, mais non pode competir no mercado libre cos 
prezos de aluguer aboados por varios estudantes, que 
oscilan entre os 500 e os 600 e para unha vivenda de 
tres dormitorios.

Aloxamento universitario, especulación inmobiliaria e 
destrución do núcleo tradicional de Castro de Elviña

Cando as institucións públicas non actúan creando re-
ferencias cultas ante os novos retos urbanísticos (e a 
construción dun campus universitario de 100 hectáreas 
de superficie é un dos maiores retos enunciados na 
cidade na década dos 90), a inercia do sector privado 
actúa mecanicamente repetindo modelos e tipos ex-
perimentados que teñen demostrado un enorme custo 
social… e un gran beneficio privado: o núcleo tradicional 
de Castro é o paradigma da implantación destas condu-
tas, que só poden comprenderse se se analiza o impac-
to que representa a construción dun fragmento urbano 
do tamaño do Campus en relación coa inhibición da ad-
ministración pública ante as iniciativas especulativas de 
gravísima incidencia na calidade paisaxística e urbanís-
tica, que en 10 anos conduciron á destrución total do 
corazón do núcleo tradicional de Castro situado en pleno 
centro do Campus Universitario. Rodeado por Centros e 
Facultades, o cualificado enfoque desenvolvido no PERI 
Castro de Elviña-Campus da Zapateira (1991) por J. Gon-
zález Cebrián-Tello resultou baldío ante a actitude de mo-
dificar puntualmente a ordenanza das illas interiores no 
momento da aprobación definitiva (1997).

A illa central, na que había 11 vivendas unifamiliares 
(algunha catalogada), cunha densidade de 15 viv/Ha, 
pasou a dar cabida a 205 vivendas, cunha densidade 
de 300 viv/Ha con edificios de ata 10 plantas (5 sotos, 
Baixo+3p+BC) cunha oupación do solo do 100% da 
primitiva illa. Os vellos camiños de orixe rural cara ao 
xacemento arqueolóxico seguen sendo hoxe o soporte 
destas promocións inmobiliarias privadas de construción 
de “edificios para estudios, pisos y cuartos de alquiler 
para estudiantes” a escasos metros das aulas da Escola 
Técnica Superior de Arquitectura. Ao impacto, xa irrepa-
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rable, sobre o núcleo tradicional de Castro, engádese a 
afección sobre o conxunto do espazo universitario e so-
bre a paisaxe, percibida desde o Monumento Nacional 
do Parque Arqueolóxico do Castro de Elviña, situado a 
menos de 400 m. Podería terse evitado? O respecto ao 
documento inicial do PERI-1991 e o desenvolvemento 
dos 45.000 m2 edificables (arredor de 1.500 plazas) de 
uso residencial universitario previstos no Campus can-
do menos arrefriaría a “febre especulativa” de opera-
dores sen escrúpulos que, violentando a sensibilidade 
urbanística, construiron nun breve período de tempo un 
escenario marxinal, un contorno degradado que Elviña, 
A Coruña e a UDC xamais mereceron.

A infravivenda nos montes da Zapateira

Ante a ausencia de referentes cualificados a nivel insti-
tucional, a iniciativa privada opera de xeito mecánico á 
demanda de aloxamento formulada, aplicando solucións 
xa experimentadas repetindo ”tipos” xa utilizados histo-
ricamente na cidade: poucos exemplos teñen o valor das 
morfoloxías analizadas desde a Vicerreitoría de Infraestru-
turas da UDC coa participación de profesorado da Área de 
Urbanística e Ordenación do Territorio da ETSA.

No último cuarto do século XIX e primeiros anos do XX 
produciuse na entón periferia coruñesa (Monte Alto, 
Castiñeiras, Os Castros) unha solución tipolóxica des-
tinada á nova clase social, o proletariado, que, atraído 
pola industria, engrosaba a poboación urbana da entón 
maior cidade de Galicia: os corralóns e os ranchos son 
os nomes propios das morfoloxías urbanas e dos tipos 
edificatorios que se extenderon pola nacente periferia. 
Sobre longas parcelas de orixe agrícola, ocultos tras 

unha edificación xeralmente de dúas plantas, os jerry 
builders coruñeses construían pequenos habitáculos de 
4x4 m (16 m2), apegados ás lindes medianeiras, cunha 
porta e unha ventá; estaban destinados a ser alugados 
á clase obreira, dada a gravísima situación de falta de 
vivenda para este novo grupo social.

As denuncias na prensa, entre os anos 1910 e 1920, 
formuladas desde as organizacións de esquerda (socia-
listas, anarquistas…), insistían sobre as condicións dos 
seus habitantes, reflectindo a existencia dun conflito xe-
rado polo gran negocio especulativo que xiraba en torno 
á necesidade dun aloxamento digno para importantes 
sectores da cidadanía.

Un século despois, en novembro de 2008, os medios de 
comunicación galegos e españois fanse eco dun estudo 
estritamente académico que “enuncia un problema” a 
través da representación gráfica da realidade: a presen-
za dentro e no entorno do Campus da Zapateira duns 
agregados que totalizan máis de 150 habitáculos (infravi-
vendas de entre 12 e 18 m2) destinados ao aluguer para 
estudantes universitarios.

Un tecido suburbano que se estendía rapidamente como 
un tumor e que, de continuar xeneralizándose, se con-
vertiría nun auténtico cancro urbanístico. Practicamente 
invisibles desde os camiños públicos, ocultas tras os 
muros de peche das fincas, rodeando vivendas unifami-
liares illadas que serven de eficaz pantalla ante miradas 
indiscretas, sempre agregadas ao longo das medianei-
ras das fincas colindantes, formando ringleiras de ata 20 
unidades, de planta baixa, cun único espazo habitable, 
cunha porta e unha ventá, sen espazos públicos nin lu-
gares de convivencia.
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A historia na nova periferia parece repetirse retrotraén-
dose cen anos e cambiando de protagonistas: no século 
XIX o “problema da vivenda” destinada ao proletariado 
en torno aos enclaves da industria; agora, a “cuestión 
do aloxamento” para os estudantes no entorno do Cam-
pus. Nos dous casos o mesmo tipo base (o rancho) con 
lixeiras variantes, as mesmas formas de agregacion… e 
cun aluguer mensual entre 140 e 170 s/mes, arredor de 
10 s/m2, que os sitúa na franxa de prezos de aluguer de 
edificación residencial máis elevada da cidade.

Problema arquitectónico, urbanístico, social, cultural, 
económico, legal… pero ante todo un problema univer-
sitario, pois universitarios son os seus destinatarios e 
campus universitario é, nalguns casos, a súa situación.

A imprudente actuación das institucións públicas con 
competencias durante 15 anos de construción do recin-
to universitario, esquecendo a folla de ruta do PP-1991 
nun tema da relevancia do aloxamento universitario, xe-
rou un escenario no que emerxeron de novo as prácticas 
especulativas experimentadas 100 anos antes na nacen-
te cidade das rendas. 

2005-2010: A Área Residencial Universitaria I

No 2004 un novo reitor, José María Barja, e un novo 
equipo accede ao goberno da UDC. Desde o Vicerreito-
rado de Infraestruturas e Xestión Ambiental realízanse 
dous documentos: Política de Vivenda e UDC, e Política 
de Solo e UDC, que evidencian a singular situación do 
Campus Universitario Central na Rexión Urbana A Co-
ruña-Ferrol, a de maior dinamismo económico, social 
e cultural de Galicia. Con mais de 600.000 habitantes 
estaba sufrindo un dos maiores aumentos do prezo do 
solo e da vivenda, mentres os novos terreos previstos 
no PP-1991 para os edificios universitarios (centros e 
facultades, áreas residenciais e deportivas, edificios 
administrativos…) seguían na súa maior parte sen ser 
adquiridos pola administración pública. O alumnado da 
UDC estaba sendo penalizado e a propia cidade sufría 
as consecuencias do abandono da xestión urbanística 
deseñada na folla de ruta do PP-1991. En decembro do 
2004 a UDC non dispoñía de ningunha parcela edificable 
completa das previstas no Plan. A cuestión do aloxa-
mento universitario público a prezos acordes coa realida-
de económica e social do país revelouse como unha das 
causas de falta de atractivo da UDC, a pesar de que con-
tinuaba a medrar en alumnado. De aí a necesidade de 
deseñar unha estratexia de aloxamento universitario.Organización das agrupacións de infravivendas.
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A necesidade dunha estratexia de aloxamento universitario (EAU)

A UDC é un dos principais axentes de demanda de vivenda na cidade da Coruña, que 
debe satisfacer as necesidades de aloxamento de máis de 7.500 estudantes doutros 
concellos de Galicia, doutras comunidades autónomas e do alumnado orixinario de 
países do Espazo Europeo de Educación Superior.

Ningunha outra universidade sofre a situación da UDC, coa inexistencia no termo mu-
nicipal de oferta pública de aloxamento a prezos acordes co nivel de renda dos estu-
dantes. En 2006/07, un de cada tres estudantes da UDC demandaron aloxamento. 
Ofertar aloxamento universitario para estudantes por parte da Universidade é de vital 
importancia para: 

· O desenvolvemento da propia Universidade
· O sector do aluguer privado na cidade
· O concello e os barrios
· O desenvolvemento social e económico da cidade. 

A Estratexia de Aloxamento Universitario procura asegu-
rar que as políticas de aloxamento universitario aumenten 
as relacións entre estes catro sectores, todos eles intere-
sados para que resulte o máis produtiva e beneficiosa.

Un dos obxectivos principais da Estratexia de Aloxamen-
to Universitario é reducir o incremento de estudantes 
que buscan o aloxamento no sector privado buscando 
alugueres nos barrios especialmente afectados pola 
presión da demanda: polígonos de Elviña, Mato Gran-
de, e barrios do Campus Central. O desenvolvemento 
a grande escala do aloxamento estudantil no interior do 
Campus e a creación de novas áreas residenciais uni-
versitarias no centro histórico proporcionaría unha ubi-
cación alternativa que axudaría a reducir o número de 
estudantes en áreas actualmente afectadas.
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O desenvolvemento da UDC

Unha das cuestións máis valoradas polos estudantes, 
que xoga un papel esencial á hora de atraelos e rete-
los nunha universidade, é a de dispor dunha oferta de 
aloxamento residencial de calidade adecuada e cantida-
de suficiente, que satisfaga as necesidades de confort 
para o traballo na etapa universitaria. Esta cuestión xoga 
polo tanto un papel importante no desenvolvemento da 
propia Universidade. 

Aínda que o número de estudantes que acceden á edu-
cación superior en Galicia está a diminuír nos últimos 
anos, a UDC segue a medrar, e a demanda de aloxamen-
to universitario segue a ser moi importante e significati-
va na cidade da Coruña, distorsionando á alza os prezos 
da vivenda en determinados barrios. 

O aumento do número de estudantes demandantes de 
prazas a prezos módicos increméntase mentres a oferta 
pública non existe.

As tendencias futuras de incremento da demanda de 
aloxamento universitario reflectirán o impacto de outras 
políticas dos gobernos galego e central. 

Por exemplo, a UDC concorda cos obxectivos do Gober-
no no que se refire ao aumento da porcentaxe dos mo-
zos de todos os estratos socioeconómicos que cheguen 
á educación superior: as previsións de que no 2020 o 
acceso á Universidade chegue ao 45% dos mozos en 
idade universitaria foi formulado recentemente polo 
Ministro de Educación. A Universidade debe ter este 
obxectivo global e promover programas de información 

e formación nos Institutos da Rexión Urbana para alen-
tar os mozos a aspirar ao ingreso na universidade e, can-
do se dean as circunstancias, a que elixan os Centros e 
Facultades da Universidade da Coruña. En moitos casos 
estes estudantes non precisarán o aloxamento ofer-
tado pola Universidade porque permanecerán na casa 
familiar. O número de estudantes da área urbana que 
seguirán a residir no seu domicilio familiar continuará a 
ser maioritario. No futuro, como consecuencia do proce-
so de concentración-urbanización da poboación galega, 
unha maior proporción dos estudantes da UDC procede-
rán da Rexión Urbana A Coruña-Ferrol. No entanto, man-
terase o atractivo da Rexión Urbana para miles de mo-
zos do campo, doutras cidades e provincias ou doutras 
comunidades autónomas en aspectos como o emprego, 
a formación, as actividades culturais e a proxección eco-
nómica e social, así como a incidencia da prolongación 
da etapa de formación (posgraos, masters, cursos de 
especialización) ao longo da vida laboral do universitario, 
que convertirá a UDC nunha das grandes potencialida-
des da propia Rexión Urbana. 

A Estratexia de Aloxamento Universitario ten que ter en 
conta a demanda futura prevista, que dependerá do nú-
mero de estudantes que opten por estudar lonxe da sua 
residencia habitual, do seu desexo de vivir en aloxamen-
to proporcionado pola Universidade, do tipo e a situación 
do aloxamento que demandan e tamén de miles de pro-
fesionais precisados de formación continua que deban 
trasladar temporalmente o seu lugar de residencia.
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Estratexias de aloxamento universitario desde a UDC. 
O Campus da Coruña 

Os gobernos da UDC deben desenvolver unha política urbanística universitaria que, 
dada a súa condición de universidade en construción nunha Rexión Urbana clave 
no proxecto político do país, debe situar nun primeiro plano dos seus obxectivos o 
desenvolvemento de estratexias de fortalecemento das relacións Territorio-Cidade-
Universidade: a cuestión do aloxamento universitario pode ser unha área de acción es-
pecialmente útil que permita “visualizar” o espírito universitario no interior da cidade, 
que axude a establecer espazos de interrelación positivos cos núcleos tradicionais e 
barrios próximos, ao tempo que se resolva o longuísimo e atípico proceso de desen-
volvemento urbanístico do planeamento, que dura xa máis de 20 anos.

Como institución pública, a UDC ten a obriga de impulsar, en estreita colaboracion co 
Concello da Coruña, o desenvolvemento do documento base do PP-1991 coas suce-
sivas modificacións e desenvolvementos (PP-2002, PXOU-1995, Modificacion Puntual 
PXOU-2008, RPXOU AC-2010, PE Castro de Elviña) ante a falta de solares edificables 
dispoñibles para cubrir as necesidades do colectivo universitario dunha Rexión Urbana 
en continuo crecemento, que ten na UDC unha das súas fortalezas, e na que se debe 
dar resposta inmediata ás esixencias de infraestruturas do novo marco do Espazo 
Europeo de Educación Superior.

A cuestión do aloxamento universitario esixe facer entrar en xogo toda a potencialida-
de dos recursos inmobiliarios da UDC existentes no interior da cidade, co obxectivo de 
ir reducindo os gravísimos déficits dos que adoece a institución e que están a bloquear 
o seu crecemento. 
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Área Residencial Universitaria-I

Sobre o ámbito delimitado no PP-1990, o VIXA redactou 
o documento Política de Vivenda e Universidade-2005 
que, asumido pola Conselleira de Vivenda e Solo, Tere-
sa Táboas, impulsou coa UDC o Convenio o 3 de abril 
de 2006, de convocatoria do Concurso Internacional 
de Ideas e a resolución, o 21 de decembro e 2006, do 
proxecto gañador (AQ-4 Arquitectes S.L.), a modifica-
ción puntual do PXOU (31-7-2008), a iniciación polo IGVS 
do expediente do proceso expropiatorio de 45.624 m2 
(Rcion 29-12-2006), a solicitude de licenza de obra para 
311 unidades habitacionais con 620 prazas e o acordo 
municipal de concesión da licenza en 13 de abril de 2009 

e a resolución da Conselleira Teresa Táboas de 19 de 
decembro de 2008 (DOG 29-12-2008) da licitación por 
concurso da obra de edificación e urbanización da ARU-I 
co orzamento base de 24.404.349,91 euros.

Pendente unicamente da adxudicación da construción 
da obra, o actual Conselleiro de Medio Ambiente, Terri-
torio e Infraestruturas, Agustín Hernández ten previsto 
un investimento de 10 millóns de euros nos presupostos 
autonómicos do ano 2010. A UDC aprobou en xullo de 
2010 un Convenio polo que, unha vez rematadas as obras 
de edificación e urbanización da ARU-I, se compromete 
a asumir a súa titularidade, correndo a cargo da UDC o 
mantenemento, conservación e xestión da ARU-I.
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Campus Center

O concurso de proxectos do Campus Center foi convo-
cado en data 13 de novembro de 2008 e fallado o 13 de 
marzo de 2009, outorgando o primeiro premio ao arqui-
tecto Juan López Villanueva.

A superficie edificable total do Campus Center alcanza 
os 25.000 m2 dedicados a usos administrativos, residen-
ciais, deportivos e servizos universitarios. A proximidade 

aos centros e facultades de Elviña, ás instalacions depor-
tivas e á futura estación intermodal, a cercanía aos novos 
desenvolvementos urbanos (Mesoiro, Parque Ofimático, 
Mato Grande) permitirán desenvolver unha oferta residen-
cial diferente ao da ARU-I optando por unha tipoloxía máis 
compacta que permita a construción dun tipo de Residen-
cia Pública Universitaria máis convencional no interior do 
Campus. A superficie da ARU-II alcanza os 4.790 m2.
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Ecobarrio Elviña

A cuestión ecolóxica e ambiental é o centro das preocupa-
cións do novo milenio. O desenvolvemento sustentable 
no planeamento urbanístico, na edificación, na relación 
co medio ambiente, coa natureza e cos grupos sociais, 
nas cuestións económicas e lexislativas, na educación e 
na cultura. Ser unha universidade en construción propor-
ciónalle á UDC a vantaxe de poder asumir cunha certa 
normalidade os novos paradigmas medioambientais e 

incluso ofrecerse como espazo de preferencia a nivel ga-
lego para impulsar experiencias investigadoras (na cien-
cia, na bioloxía, na construción, na enxeñaría, na paisaxe, 
na socioloxía, na pedagoxía, no dereito,…) sobre aqueles 
aspectos nos que a UDC pretende a súa excelencia: a ex-
tensión do Campus da UDC prevista no PXOU-2010 pode 
ser a grande oportunidade dun proxecto piloto sobre o 
Desenvolmento Sustentable en Galicia.
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O punto de partida proposto ao Concello da Coruña para o 
ámbito PE-P37, previsto no PXOU-2010 como ampliacion 
da Universidade, considera esta área especialmente des-
tinada a ser referente internacional nunha planificación na 
que todos os aspectos do desenvolvemento sustentable 
(cultural, social, económico, urbanístico, arquitectónico, 
de enxeñaría, medioambiental, paisaxístico, vexetación, 
auga, enerxía,…) sexan tidos en conta para xerar un frag-
mento urbano que sexa referente nas prácticas nas que 
a propia UDC se está postulando para ser considerada 
como Campus de Excelencia: todos os recursos científi-
cos, tecnolóxicos, sociais, humanísticos da UDC ao servi-
zo da cidade para desenvolver o Ecobarrio Elviña, no que 
a edificación e a urbanización a construír (pública e priva-
da) se someta a criterios ecolóxicos europeos.

Para isto é preciso romper, entre outros aspectos, coa 
monofuncionalidade do planeamento universitario só 
para universitarios e incorporar unha ampla área residen-
cial con vocación urbana e cidadá integradora, que com-
plemente a extensión das instalacións docentes, de in-
vestigación (parque científico e tecnolóxico), de estudo 
(CRAI), deportivas etc., sempre intentado preservar os 
valores tanto naturais como culturais da zona e garantir, 
cos menores custos económicos e sociais posibles, os 
futuros desenvolvementos da UDC. Trátase de incorpo-
rar a “cidade” na súa función dominante, a residencia, 
ao gran proxecto da universidade coruñesa. 

A Universidade e a Cidade

Mais tamén se trata de incorporar a Universidade á cida-
de existente nas cuestións que poidan resultar de inte-
rese para a rexeneración de áreas urbanas:

Observatorio Municipal Universitario de Vivenda

A do aloxamento é unha cuestión cidadá: o universitario 
antes que universitario é cidadán. O papel das adminis-
tracións municipais naquelas cidades nas que se locali-
zan campus universitarios é esencial na resolución do 
problema. A colaboración entre a Concellaría de Vivenda 
do Concello da Coruña e a UDC para o estudo da proble-
mática da vivenda na área urbana pódese canalizar a tra-
vés da creación dun Observatorio Municipal-Universitario 
de Vivenda que impulse a investigación sobre o parque 
inmobilario de vivendas, e máis concretamente sobre a 
situación presente e futura da vivenda de aluguer. Un 
Observatorio Municipal-Universitario de Vivenda que, 
coa institución municipal e o apoio e recursos humanos 
da UDC en investigación (urbanistas, economistas, so-
ciólogos, informáticos, arquitectos…) arbitre estratexias 
encamiñadas a incorporar ámbitos de remodelación e 
rehabilitación de vivendas nos barrios con destino a es-
tudantes, a redactar un código de estándares mínimos 
de aloxamento universitario, a xestionar alugueres es-
pecíficos para estudantes nas bolsas de vivenda etc., 
medidas todas elas nas que a a participación do sector 
privado na provisión de aloxamento estudantil de boa ca-
lidade debe xogar un papel fundamental. O aloxamento 
para estudantes universitarios pode influír positivamen-
te noutros sectores do mercado do aluguer e beneficiar 
a toda a comunidade cidadá. 

Universidade e a cidade histórica: Reitoría da Maestranza

O patrimonio inmobiliario da UDC debe de perseguir a 
máxima eficiencia económica, social e cidadá: o edificio 
da Maestranza pode xogar un rol clave no proceso de 
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recualificación urbana da zona norte do centro histórico 
coruñés

· pola súa posición de contacto coa cidade vella e 
próxima a grandes contedores culturais urbanos 
(Museos, Arquivo do Reino)

· pola súa gran superficie (7.948 m2 construídos)
· pola flexibilidade do tipo arquitectónico (antigo 

cuartel).

A utilización monofuncional do edificio, dedicado exclu-
sivamente a administración e xestión universitaria, po-
dería ser enriquecida con outros usos cara a unha maior 
eficiencia das infraestruturas universitarias, tanto para a 
propia UDC como para o conxunto da cidade. 

Os 5 km de separación entre algúns dos servizos admi-
nistrativos e de xestión diaria que afectan directamen-
te ao colectivo universitario, localizado no Campus de 
Elviña-A Zapateira, invalidan funcionalmente a súa pre-
senza nesta zona da cidade. Esto esixe a curto plazo 
unha localización de parte destes servizos no Campus 
Central. O Campus Center, o Parque Tecnolóxico ou o 
Ecobarrio Universitario poderían albergar algunhas das 
funcións hoxe desprazadas á Maestranza que, por pura 
lóxica operativa, deben estar próximos aos case 20.000 
usuarios (estudantes, profesores, PAS) do Campus Cen-
tral. Os usuarios dos servizos e a movilidade na cidade 
sairían beneficiados cunha medida deste tipo.

Dedicar unha parte do edificio a Residencia Universitaria 
(profesores visitantes, estudantes) sería unha das alter-
nativas mais sólidas para encher de novos contidos par-
te da Maestranza, e máis nun barrio coa personalidade 
da Cidade Vella, cunha potencialidade de riqueza social 
histórica, cultural, urbanística, arquitectónica, de servi-

zos (Museos, Arquivos, Bibliotecas…) que o dota dun 
especial atractivo para residencia dunha parte do colecti-
vo universitario que ten entre as súas preferencias este 
tipo de localización.

A presenza diaria dos universitarios enriquecería o uso 
cotián das instalacións existentes (cafetaría, sala de con-
ferencias, posibles salas de exposicións e estudo…), 
axudando a dotar de dinamismo e complexidade a un 
barrio cuxo tecido social mostra nos últimos anos signos 
inequívocos de avellentamento e xentrificación.


