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 1. Introdución 
 

 

Este documento recolle o traballo realizado para o Plan de mobilidade e espazo público nos 

campus de Elviña e A Zapateira da UDC. Este estudo súmase a un amplo conxunto de iniciativas, plans 

e proxectos que se recollen no Plan Director de Infraestruturas da UDC e que configuran as liñas 

directrices de escenario de futuro da Universidade. 

 

O enfoque para a realización deste Plan responde á diagnose de mobilidade realizada 

conxuntamente coa Universidade e á configuración do seu espazo público. Este documento intenta 

tratar a problemática da mobilidade interna e os desprazamentos xerados polo campus, a falta de 

permeabilidade existente dentro do ámbito e co resto do municipio da Coruña. Este estudo tamén 

incide na calidade do espazo público, a distribución de usos e a rehabilitación de espazos degradados 

e o acondicionamento dos novos eixes pacificados. 

 

Ao longo do documento vehicúlanse unha serie de obxectivos xerais ou directrices de 

mobilidade sustentable que se inclúen a continuación: 

 

- Contribuír á redución da dependencia respecto do automóbil, de forma que se inverta a 

dinámica actual de aumento do peso do coche na repartición modal dos desprazamentos. 

- Incrementar as oportunidades dos medios alternativos e de menor impacto ambiental para 

que a comunidade universitaria poida camiñar, pedalear ou utilizar o transporte público en 

condicións axeitadas de comodidade e seguridade. 

- Reducir os impactos dos desprazamentos motorizados, baseados nunha correcta 

segregación e xerarquización das redes de mobilidade e eliminando espazos residuais que 

restan valor ao conxunto do espazo. 

- Evitar a expansión dos espazos dependentes do coche, para non hipotecar as posibilidades 

futuras dos medios de transporte alternativos e retornar o uso do espazo público. 

- Recuperar a convivencia no espazo público, para que se desenvolvan actividades propias 

deste, pasando de ser un lugar de paso e espazo de transporte a un espazo de estadía e 

convivencia. 

 

 

 

 
Fig. 1.1.: senda peonil no Monte da Fraga, campus da Zapateira. Fonte: BCNEcología 
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1.1. Antecedentes  
 

A continuación relaciónanse os documentos que se tiveron en conta como antecedentes no 

estudo da mobilidade xerada polos campus de Elviña e A Zapateira: 

 

 CONSULTORÍA PARA O TRABALLO DE CAMPO PARA O ESTUDO DA PROBLEMÁTICA DO 
TRANSPORTE UNIVERSITARIO NA UNIVERSIDADE DA CORUÑA (SINGLA INGENIERIA - MARZO 
2005), encargado pola Vicerreitoría de Estudantes 

 

Documento que trata a problemática do transporte en todos os campus da UDC e fai unha 

primeira diagnose dos desprazamentos diarios dos estudantes e explotación de enquisa de mobilidade 

do ano 2005. 

 

 PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUTURAS DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA 2009 (Vicerreitoría de 

Infraestruturas e Xestión Ambiental. Pablo Campos Calvo-Sotelo) 
 

Documento que recolle os obxectivos e as liñas básicas de actuación que marcan o 

desenvolvemento estratéxico da UDC no futuro como centro de investigación, formación e de relación 

co ámbito e coa sociedade.  

 

Este plan considera que a xestión da mobilidade xerada constitúe un dos aspectos estratéxicos 

da UDC nos próximos anos. 

 

Dentro deste plan insírese un estudo individualizado do recinto campus de Elviña no que se 

refire á accesibilidade ao campus en relación co cumprimento da Normativa referida á accesibilidade  

para persoas con mobilidade reducida. 

 

 PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUTURAS DA UDC. CAMPUS DA ZAPATEIRA-A CORUÑA 
(Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental. Dulcemaría Trigo Cousillas e María del Carmen 

Calatayud Romero). 

 

Documento que recolle os obxectivos e as liñas básicas de actuación para o campus da 

Zapateira, e que pon por escrito as intencións de reforma e adaptación do campus ao novo contexto 

educativo europeo. 

 

Neste contexto desenvólvese o Plan de mobilidade e espazo público do campus de Elviña e A 

Zapateira da UDC, documento de referencia para a xestión e a planificación da mobilidade segundo o 

que prevé o Plan director da UDC. 

1.2. Obxectivos específicos 
 

Os obxectivos e as directrices que se inclúen na Estratexia do medio urbano e o Libro verde do 

medio urbano agrupan principios e estratexias para a mobilidade, que o transporte pode achegar ou 

subtraer á sociedade. É por tanto o obxectivo deste plan establecer aquelas medidas que maximicen 

o saldo positivo do balance e configurar un modelo de transporte máis eficiente para mellorar a 

competitividade da Universidade nos seus campus de Elviña e A Zapateira. 

 

Ademais dos principios antes citados, este Plan de mobilidade e espazo público en concreto 

rexerase polos principios de accesibilidade, calidade e sustentabilidade e haberá de garantir os 

seguintes obxectivos: 

 

1. Garantir o acceso ao campus con modos de transporte alternativos ao vehículo privado. 

2. Mellorar a conectividade interna do campus. 

3. Contribuír á conexión no transporte público da Coruña que dá servizo ao campus. 

4. Construír alternativas de transporte público interurbano que poidan competir co uso do 

vehículo privado. 

5. Aumentar as condicións de confort do espazo público. 

 

1.3. Estrutura do Plan de mobilidade e espazo público da UDC 
 

No presente Plan de mobilidade e espazo público nas súas fases de análise e redacción 

seguíronse as seguintes pautas: 

 

 Diagnóstico da situación actual da mobilidade e a habitabilidade no espazo público da UDC. 

 Análise dos proxectos que se recollen actualmente no escenario de futuro da UDC. 

 Propostas de establecemento dun modelo de mobilidade máis sustentable e un espazo máis 

habitable nos campus de Elviña e A Zapateira. Este modelo inclúe aspectos ligados á 

reorganización das redes de mobilidade e á ocupación do espazo público. 

 Definición dunha nova configuración das redes de mobilidade que supoña menos consumo de 

recursos e enerxía. 
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 Establecemento dun plan de comunicación e difusión, de maneira que ademais de dar a 

coñecer o plan de mobilidade entre a comunidade universitaria, tamén permita impulsar 

medidas disuasorias da utilización do vehículo privado. 

 

En concordancia con estas fases de estudo, o presente documento estrutúrase en sete grandes 

apartados: 

 

 Introdución 

 Condicionantes do modelo de mobilidade e espazo público en Elviña e A Zapateira. 

Configuración territorial e urbanística 

 O modelo de mobilidade actual. Análise dos desprazamentos a partir dos resultados da enquisa 

de mobilidade UDC 

 Diagnose e propostas de transformación para a rede de mobilidade 

 Diagnose e propostas de transformación para o espazo público 

 Plan de comunicación e proceso de participación 

 Resumo e conclusións 

 

O primeiro é a introdución e a elección dos obxectivos que guían este plan. 

 

O segundo fai referencia aos aspectos que condicionan o modelo de mobilidade e espazo 

público, entre elas os relacionados cos usos e funcións dentro dos campus da UDC, ademais dos 

principais proxectos en perspectiva e unha análise da configuración de escenarios actual e futuro. 

 

O terceiro céntrase na análise da enquisa de mobilidade da UDC e a repartición modal actual 

da comunidade universitaria. Neste apartado exponse a problemática actual polo elevado uso do 

transporte privado, o funcionamento da rede interna dos campus de Elviña e A Zapateira, 

caracterízanse os desprazamentos xerados pola Universidade en canto a orixe, distancia e tempo de 

percorrido. 

 

O cuarto apartado reúne as propostas de transformación da rede viaria que serían necesarias 

na obtención dun modelo de mobilidade máis sustentable. O apartado está organizado por redes de 

transporte (automóbil, transporte público, bicicleta e rede peonil), e finaliza coa proposta para o 

aparcadoiro do automóbil. 

 

No quinto apartado faise unha proposta sobre transformación e acondicionamento do espazo 

público, e finalmente o sexto é a proposta de comunicación para o Plan de mobilidade. Inclúese un 

apartado de resumo e conclusións para visualizar de forma máis directa as propostas e a comparación 

entre os escenarios actual e futuro. 

 

 

 

 

Fig. 1.2.: estrutura do Plan de mobilidade e espazo público da UDC. Fonte: BCNEcología 

FASES ETAPAS 
 

1. Análise
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2. Configuración territorial e urbanística 
 

 

Para a realización da análise de mobilidade e espazo público dos campus de Elviña e da 

Zapateira débense de ter en conta diferentes aspectos que os vinculan co funcionamento da cidade. 

Este apartado ten como principal obxectivo expoñer as características dun equipamento como a UDC, 

a morfoloxía do seu espazo público e a súa funcionalidade como equipamento educativo. Estes 

condicionantes fixan as liñas estratéxicas de actuación e as propostas en mobilidade e espazo público. 

 

Este apartado trata os seguintes ámbitos: 

 

Ámbito territorial da UDC: faise unha descrición das características e a forma de localización 

do campus universitario. 

 

Usos e funcións do espazo no campus da UDC: trata sobre as características morfolóxicas do 

tecido urbano e a súa incidencia na dotación de espazo público e no funcionamento da mobilidade. 

Esta análise permite identificar as áreas en que a proposta de mobilidade mellora as condicións do 

espazo público nese sentido. 

 

Principais proxectos en perspectiva: céntrase nas características do campus unha vez 

executados os proxectos que a Universidade ten en perspectiva no seu Plan director. Estes proxectos 

significan un cambio importante na funcionalidade do equipamento. Identifícanse as áreas de 

crecemento, as transformacións máis importantes a que se enfronta o campus, e o impacto que isto 

pode ocasionar en termos de mobilidade. 

 

Análise de escenarios: para o desenvolvemento do estudo de mobilidade e espazo público 

proponse estruturar o Plan sobre a descrición e formulación de dous escenarios, o Escenario Actual, 

que constitúe o modelo que se seguiu ata o momento de mobilidade, e o Escenario Final, representa 

o modelo de mobilidade e espazo incluíndo as propostas que ten o campus. 

  

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.1.: campus de Elviña e A Zapateira. Fonte: BCNEcologia 
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2.1. Contorno territorial UDC 
 

 
Fig. 2.2.: situación dos campus de Elviña e A Zapateira. Fonte: BCNEcologia 

 

 

O campus de Elviña e A Zapateira está situado no municipio da Coruña, a 5 km do centro da 

cidade. O total do ámbito (en vermello no mapa) ocupa unha superficie de 99,4 ha na zona sur do 

municipio da Coruña, nuns terreos limítrofes co Castro de Elviña, recoñecido como Ben de Interese 

Cultural, ao lado da intersección de dúas vías principais de comunicación na Coruña, a AC-0512 (que 

conecta co polígono industrial de Pocomaco) e a Avda. de Alfonso Molina. 

 

A localización do campus caracterízase pola súa situación periférica e suburbana, aínda que as 

actividades que xera e o colectivo universitario que se despraza diariamente fagan do campus 

universitario un nodo metropolitano, de primeira orde, de toda a rexión metropolitana da Coruña. 

 

Dentro do ámbito do campus mestúranse os usos universitarios cos residenciais de tres núcleos rurais: 

núcleo rural de San Vicenzo de Elviña, núcleo rural de Castro e núcleo rural de Souto. 

 

Estes tres núcleos suman un total aproximado, segundo o censo de 2008, de 687 habitantes. Estes núcleos 

manteñen certa tipoloxía de construción rural vinculada a actividades do sector primario. 

 

 
Fig. 2.3.: situación dos campus de Elviña e A Zapateira. Fonte: BCNEcologia 

 

 

Contiguo ao campus de Elviña tamén se atopa o poboado prehistórico catalogado como Ben de Interese 

Cultural "Castro de Elviña", protexido desde o ano 2007, e cuxos accesos principais se producen a través da 

vía intercampus. 

Castro de Elviña 
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Fig. 2.4.: usos tradicionais conviven co campus. Fonte: BCNEcologia 

 

2.2. Usos e funcións do espazo no campus da UDC 
 

Segundo se comentou, o campus de Elviña e A Zapateira acolle no seu territorio unha serie de 

usos e funcións diversas, en dous ámbitos, cunha diferenza de cota de 40 m e de dimensións 45 e 13 

ha respectivamente: 

 

Táboa 2.1.: Repartición de superficies dentro do campus. Fonte: BCNEcologia 

 

No plano adxunto, recóllense as categorías de usos que contén cada campus, e que se poden 

clasificar basicamente en facultades e escolas, institutos e centros de investigación, e servizos que 

ofrece a UDC. 

No momento presente están a ser ampliados servizos e espazos de docencia e investigación. 

No plano de proxectos pódense ver representadas as obras recentes ou previstas. 
 

Fig. 2.5.: usos e funcións dos campus de Elviña e da Zapateira. Fonte: BCNEcología 

SUPERFICIE ÁMBITO ( m2) SUPERFICIE CONSTRUÍDA ( m2) % SUPERFICIE CONSTRUÍDA

ELVIÑA 452.942 200.359 44,2%

A ZAPATEIRA 133.710 17.360 13,0%

TOTAL 586.652 217.719 37,1%
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Táboa 2.2.: usos e funcións dentro do campus. Fonte: BCNEcologia 

 

 
 

O campus de Elviña organízase en torno a un esquema en planta en forma de "Y", cunha 

primeira liña de edificios e espazos que forman a fachada universitaria e que rodean as pistas 

deportivas. As áreas verdes estrutúranse no contorno do leito do río Lagar, situadas a partir do eixe 

principal da Y. 

 

As fachadas norte dos edificios do campus seguen a mesma liña que o trazado dos FFCC e da 

autovía AC-0512. Estas dúas vías constitúen unha auténtica barreira física e funcional na 

conectividade da área universitaria co resto do municipio, impedindo a integración do campus no seu 

contorno. 

 

O illamento do conxunto universitario non se produce só co resto da Coruña. Os campus de 

Elviña e A Zapateira funcionan de forma independente, e non se producen sinerxías cos núcleos 

tradicionais que se atopan no ámbito. Non existen equipamentos públicos de utilización conxunta, 

aínda que existen vivendas particulares dedicadas a residencia de estudantado universitario dentro 

dos núcleos rurais de Castro e de Elviña. 

 

A conectividade do campus co seu contorno tamén se ve dificultada pola organización dos 

edificios no espazo. Non existen espazos que actúen como núcleos ou puntos de encontro, e o 

automóbil foi invadindo progresivamente o espazo dedicado aos usos peonís, tanto polo exceso como 

pola case exclusividade do vehículo privado na mobilidade interna do campus.  

 

 
Fig.2.6.: distribución e número de usuarios por facultade no campus de Elviña. Fonte: BCNEcologia segundo datos da UDC 

 

 

Táboa 2.3.: superficie e número de usuarios do campus de Elviña. Fonte: BCNEcologia 

 

 
(* Centro Administrativo Xoana Capdevielle: 46 usuarios, ademais dunha aula de estudo con capacidade para 678 prazas) 

Usos e funcións    

Órganos de goberno da UDC: Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental  
Docente (facultades e escolas)   
Investigación   
Parque Tecnolóxico   
Bibliotecas (sectoriais)   
Administración e servizos universitarios   
Centro de Documentación e Arquivo   
Equipamento universitario xeral   
Equipamento deportivo 

ELVIÑA

Usos e funcións   
Docente (facultades e escolas)

Equipamento deportivo 
Administración e servizos universitarios  

A ZAPATEIRA

PDI PAS ALUMNOS USUARIOS Superficie (m2)
1 Facultade de Ciencias da Educación 125 20 1.785 1.930 14.490
2 Facultade de Dereito 75 20 1.790 1.885 11.565

3 e 4 Fac. Socioloxía/Fac.Ciencias da Comunicación 42 14 468 524 9.973
5 e 6 Facultade de Cc. Económicas e Empresariais 163 23 3.551 3.737 16.786

7 ETS Enxeñaría Camiños, Canais e Portos 100 22 1.065 1.187 12.500
8 Facultade de Informática 130 26 2.399 2.555 15.600

14 Servizos Centrais Investigación 100 100 10.624
15 CITIC e CITEEC 8 8
16 Escola Infantil 71 238

    
15 15 3.022

20* Edificio Xoana Capdevielle 46 46 5.323
21 Casa do Lagar 10 10 721

ELVIÑA TOTAL 814 125 11.058 11.997 100.842

CAMPUS 
DE ELVIÑA

19 Pavillón de Estudantes. LERD (Lugares de 
Entrega e Recollida de Información)
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Fig. 2.7.: distribución e número de usuarios por facultade no campus da Zapateira. Fonte: BCNEcologia segundo datos da 

UDC 

 

Táboa 2.4.: superficie e número de usuarios do campus da Zapateira. Fonte: BCNEcologia 

 

O campus da Zapateira está situado no Monte da Fraga, nunha situación elevada con respecto 

ao resto do municipio e cunhas perspectivas visuais sobre o Castro, o campus de Elviña e, en xeral, o 

resto da cidade. Esta topografía condiciona tamén a difícil accesibilidade e a relación co contorno. En 

canto a conectividade presenta os mesmos problemas que o campus de Elviña: inexistencia de 

permeabilidade física e funcional co contorno, ausencia de relación biunívoca entre campus e núcleo 

de Castro, difícil accesibilidade desde a cidade ou o contorno inmediato, falta de aproveitamento de 

infraestruturas e de recursos do contorno. 

Os edificios organízanse en torno á praza central "Campo da Fraga", un espazo que pasou de ser unha 

zona de aparcadoiro a unha praza cívica ou espazo de relación entre a comunidade universitaria. 

Ademais desta área verde, o monte da Fraga tamén forma parte dos espazos libres do campus. 

                       
Fig. 2.8.: ‘Campo da Fraga’ praza central do campus da Zapateira. Fonte: BCNEcologia  

2.2.1. Accesos ao campus 
 

As conexións da Universidade co resto da cidade prodúcense fundamentalmente a partir da Avda. 

Alfonso Molina segundo se pode ver no apartado en que se inclúen as IMD de tráfico (capítulo 3). Existen, 

non obstante, os accesos que se detallan a continuación: 

Táboa 2.5.: Accesos ao campus. Fonte: BCNEcologia 

 

PDI PAS ALUMNOS USUARIOS Superficie (m2)

10 ETS Arquitectura 120 26 2.102 2.248 9.321

11 EU Arquitectura Técnica 68 15 1.391 1.474 10.866

12 Facultade de Ciencias 125 20 1.035 1.180 17.458

13 Facultade de Filoloxía 82 18 444 544 14.476

22 Casa do Francés 15 15 632

23 Pistas Polideportivas     1.011

    410 79 4.972 5.461 53.764

CAMPUS DA 
ZAPATEIRA 

 Peonís

FFCC Apeadeiro situado no límite norte do recinto  

Rodados (O) Vial de ingreso desde a autovía AC-0512 acceso núm. 1
(N) Rotonda enlace principal acceso núm. 2
(E) R/Antonio Insua Rivas (por núcleo San Vicente de Elviña) acceso núm. 3

(S) Vial de conexión co sub-recinto da Zapateira, e vial Lugar do Castro de Elviña acceso núm. 6

ACCESOS 
Pequena entidade: enlaces co núcleo de San Vicente, sub-recinto da Zapateira, Castro de Elviña

ELVIÑA

 

Peonís Núcleo de Castro  

Contorno edificado de vivendas illadas do Monte da Zapateira  

Rodados (E) CP-3006. Conexión co Castro de Elviña acceso núm. 4

(E) CP-3006. Crecemento periférico baseado en vivendas unifamiliares e espazos 
residenciais privados para estudantes acceso núm. 5

(N) CP-3005, que atravesa os núcleos de Castro de Elviña e San Vicente de Elviña acceso núm. 3

(S) Futuro acceso terceira ronda acceso núm. 7

(O)Vial que conecta co Campus de Elviña. acceso núm. 6

A ZAPATEIRA

ACCESOS  
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Fig. 2.9.: redes no contorno dos campus da UDC. Fonte: BCN Ecologia 

 
Fig. 2.10.: conexións no contorno dos campus da UDC. Fonte: BCN Ecologia 

 

2.3. Principais proxectos en perspectiva 
 

2.3.1. Planeamento urbanístico 
 

Os campus de Elviña e A Zapateira están afectados por diferentes proxectos e figuras de 

planeamento: 

En canto a planificación urbana: 

 Plan Parcial do Castro de Elviña (setembro 1990) 

 Plan Parcial (PP-1991) 
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 Plan Parcial do Castro de Elviña (2000). Expropiación de parte do campus (6,23 ha) para 

a protección de parte do Castro 

 Modificación do Plan Parcial (MPP-2002) 

 Revisión do PXOM [Plan Xeral de Ordenación Municipal] 2009 (en fase de aprobación 

provisional) 

 

Un dos principais obxectivos que establece o novo PXOM sobre o ámbito da UDC é o de 

mellorar a accesibilidade do sector en xeral, propoñer medidas para conectar os campus de Elviña e A 

Zapateira e mellorar a conexión coa área limítrofe do N do sector, mediante un eixe peonil 

perpendicular á pendente, utilizando, se é preciso, escaleiras mecánicas. Para mellorar a 

conectividade, o novo PXOM propón ampliacións en canto a cesión do chan para novas vías. 

 

 
Fig. 2.11.: modificación do PXOM novembro de 2009. Fonte: BCN Ecologia 

2.3.2. Plan director "A Coruña-Campus didáctico" 
 
A Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental da Universidade da Coruña encarga a redacción de 

plans directores para Elviña e para A Zapateira co obxecto de establecer obxectivos de desenvolvemento e 

medidas que resolvan as disfuncións actuais nos campus. Estas medidas concrétanse na ampliación de 

equipamentos para a Universidade e estratexias en problemas referentes á mobilidade. 

 

 
Fig.2.12.: propostas do Plan director para Elviña e A Zapateira. Fonte: BCN Ecologia 
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Dentro do Plan director do campus de Elviña incorpóranse diferentes actuacións 

desenvolvidas desde a vicerreitoría para solucionar os problemas de impermeabilidade que causa a 

barreira física (AC-512 e vía férrea) existente ao norte do ámbito. Incorporouse o proxecto dun viario 

paralelo ao FFCC que supoña tamén unha porta de entrada para o desenvolvemento do recinto feiral. 

Tamén se incorporou a estación intermodal ou o Campus Center (véxase 1 en fig. "Propostas 

incorporadas do Plan director para Elviña e A Zapateira) ha de actuar como a nova fachada da 

Universidade para a cidade, ao mesmo tempo que constitúe unha ampliación da zona deportiva, e un 

edificio central e de recepción de viaxeiros. 

 

Esta estación estará conectada co campus por medio dun itinerario peonil e carril-bici, como 

recolle tamén o PXOM. O novo espazo central ou ágora universitaria créase a partir da pacificación do 

eixe central, que se conecta con outros espazos e zonas libres do campus, respectando o leito do río 

Lagar. 

 

O edificio de ampliación de Camiños-Informática ou Área Científica do Parque Tecnolóxico da 

UDC (2) proxéctase para satisfacer as necesidades de adaptación ao EEES (Espazo Europeo de 

Educación Superior). A nova área residencial universitaria (3) suporá a creación no interior do 

complexo académico dunha zona de vivendas para 600 profesores e alumnos. O proxecto prevé a 

construción de 20.700 m2 e ha de solucionar a carencia de usos residenciais para estudantes e a 

repetición de usos en diferentes partes do campus. 

 

A área empresarial parque tecnolóxico (4) será unha área destinada a edificios de 

investigación e foi situada para que teña a mesma accesibilidade desde Elviña e desde A Zapateira. 

Esta localización tamén é unha oportunidade para conectar os núcleos de San Vicente de Elviña e do 

Castro de Elviña. 

 

No ámbito do campus da Zapateira, a actuación de maiores dimensións é a CRAI (Centro de 

Recursos avanzados para a Investigación ). O proxecto é un edificio que ten conexións con tres 

centros universitarios situados en torno ao Campo de Fraga, e albergará todos os servizos de 

bibliotecas, salas de estudo e cafetaría. 

Ademais, resulta importante nomear a ampliación da ETSAC (Escola Técnica Superior de 

Arquitectura) e da Facultade de Ciencias, en disposición para crear unha centralidade en torno ao 

Campo da Fraga (14 e 15). 

 

Tamén se propón actuar sobre o espazo público, pacificando toda a zona arredor da praza central, 

e eliminando a multitude de pequenos espazos residuais, nin tratados nin integrados dentro do campus. 

2.4. Análise de escenarios 
 

Para o desenvolvemento do estudo da mobilidade e o espazo público da UDC proponse estruturar o 

informe a partir de escenarios de análise que permitan valorar a reorganización da mobilidade urbana no 

campus en diferentes períodos de tempo. A Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental 

desenvolveu unha serie de novas zonas de crecemento urbano e actuacións que incidirán sobre as redes de 

mobilidade. A demanda de desprazamentos que producirán os futuros crecementos -área residencial 

universitaria, parque tecnolóxico, ampliación da Facultade de Ciencias entre outros-, o proxecto de 

pacificación do eixe central e a nova estación intermodal, representan, xunto coa incidencia sobre o grao 

de habitabilidade no espazo público, os principais aspectos que se valoran neste documento. 

 

Por tanto, propóñense os seguintes escenarios de análise en función do proceso de implantación do 

Plan de mobilidade: 

 

 Escenario E0. Representa o modelo de mobilidade e espazo público ata o ano 2010. 

 Escenario E1. Representa o escenario actual da UDC coa implantación dos novos proxectos que 

constan no documento dos Plans directores da Universidade para os campus de Elviña e da 

Zapateira.   

 

Ademais dos proxectos que constan no Plan director, tamén se tivo en conta o Plan xeral de 

ordenación que se encontra en fase de aprobación inicial. Intentaron adaptarse as actuacións ás propostas 

incluídas no presente plan de mobilidade e espazo público. 
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2.4.1. Escenario actual (E0) 
 

Este escenario representa o diagnóstico do actual modelo de mobilidade no campus coas 

distintas redes en funcionamento e as tipoloxías de espazos públicos que ofrece o ámbito hoxe en día. 

En concreto, analízanse as redes peonís e de bicicleta, os camiños rurais, a rede de transporte 

público tanto urbano como interurbano, a rede de ferrocarril, a rede para o automóbil, o aparcadoiro 

e o espazo público. En canto á rede de transporte público urbano, analízanse as actuais liñas de 

autobuses que dan servizo á Universidade, a súa conexión dentro do ámbito, conectividade co resto 

de liñas, accesibilidade e frecuencia. Para a rede de automóbil aforáronse os accesos e as vías 

interiores para obter unha descrición que se axuste aos datos de tráfico existentes. A caracterización 

da demanda neste escenario xorde da enquisa realizada en novembro de 2009 pola mesma 

Universidade e da caracterización da rede: lonxitude de carrís de circulación na rede básica, 

velocidade media do automóbil, oferta actual de prazas de aparcadoiro, proporción de prazas de 

aparcadoiro dentro e fóra da calzada. 

 

Na rede de bicicleta analízase a lonxitude e a situación en que se encontra a rede actual, o 

número de prazas de aparcadoiro e o servizo de préstamo. O apartado de rede peonil analiza a rede 

actual e os inconvenientes actuais na accesibilidade. O apartado de espazo público tipifica os usos 

actuais, e os problemas que se derivan do espazo destinado á circulación do vehículo motorizado.  

 

 
Fig. 2.13.: rede mobilidade escenario actual Elviña e A Zapateira. Fonte: BCNEcologia 

Táboa 2.6.: caracterización do escenario actual campus de Elviña e da Zapateira. Fonte: BCNEcologia 

 

Rede vehículo privado Situación actual resultado da enquisa de mobilidade e dos aforamentos 

Rede de transporte 
público

Situación actual do servizo da rede de autobús urbano e interurbano. . Nivel de cobertura 
conexidade,  frecuencia , sube- baixa de liñas urbanas

Rede de bicicletas Rede actual de carrís-bici. Lonxitude carril-bici actual,    dotación aparcadoiro , 
pendentes, servizo de préstamo  

Rede peonil Sendas urbanas actuais. Número de accesos , accesibilidade segundo pendentes, 
accesibilidade segundo amplitude de senda.

Aparcadoiro Número e distribución de prazas de aparcadoiro 

Reparto de tipoloxías Porcentaxe de espazos verdes, espazos relacionados cos peóns, espazos 
relacionados co vehículo privado

Usos do espazo
público

Clasificación por usos do espazo público actual 

ESPAZO PÚBLICO

 
REDES DE MOBILIDADE 

VARIABLES AVALIADAS NO ESCENARIO ACTUAL 

Elviña A Zapateira TOTAL
Poboación 11.997 5.461 17.458 hab.
Superficie ámbito (m2) 452.942 133.710 586.652
m2 espazo construído 141.324 72.860 214.184
m2 espazo público 311.618 60.850 372.468
m2 espazo público/hab. 26 11

ESCENARIO ACTUAL EN CIFRAS 
ÁMBITO UDC  
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2.4.2. Escenario futuro (E1) 
 

Este escenario representa a proxección dos Campus de Elviña e A Zapateira para o ano 

previsto de finalización dos proxectos incluídos nos Plans directores e a súa incidencia sobre a 

mobilidade. Neste escenario plásmase a reorganización da nova rede viaria: propóñense as novas 

redes de bicicleta, peonil e de autobuses, así como a nova distribución para o espazo público. A 

estación de ferrocarril mantense na situación actual e amplíase como estación intermodal. 

 

O escenario responderá á reorganización das redes de mobilidade e a unha nova concepción da 

habitabilidade do espazo público. Para iso, tense en conta a execución total dos plans de ordenación 

urbana previstos. O novo protagonismo da estación de ferrocarril intermodal e a pacificación do eixe 

adxacente, dá lugar á configuración deste eixe como estratéxico de conexión e os modos de 

desprazamento máis sustentables, excluíndo o vehículo privado. 

  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
Fig. 2.14: rede mobilidade escenario futuro Elviña e A Zapateira. Fonte: BCNEcologia 

 

Táboa 2.7.: caracterización do escenario proposta campus de Elviña e da Zapateira. Fonte: BCNEcologia 

 
 

 

NOVOS PROXECTOS 
SUPERFICIE CONSTRUÍDA 

[m2 ] 
1.  CAMPUS CENTER 20.323

2.  CITEEC 5.105
3. PARQUE TECNOLÓXICO 7.258

4. ÁREA CIENTÍFICA PARQUE TECNÓLOGICO 18.411

5.  AREA RESIDENCIAL 12.780

6. FAC. ECONÓMICAS 1.783

7.  SERVIZOS CENTRAIS 465

8. SERVIZOS CÍVICOS 966

TOTAL 67.091
8. FAC. CIENCIAS 1.434

9.  ETSAC 2.172
10 . SERVIZOS UNIVERSITARIOS 967

TOTAL 4.573

71.664TOTAL 

EL
VI

Ñ
A

A
 

ZA
PA

TE
IR

A
 

Elviña A Zapateira TOTAL
Superficie ámbito (m2) 452.942 133.710 586.652
m2 espazo construído 208.415 77.433 285.848

m2 espazo público 244.527 56.277 300.804

ESCENARIO FUTURO EN CIFRAS
ÁMBITO UDC  
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Rede vehículo privado Reorganización da rede de vehículo privado.   Lonxitude de viais pacificados e de nova 
creación que dan servizo aos novos proxectos

Rede de transporte 
público

Conexidade, accesibilidade e frecuencia na reorganización das liñas que dan 

servizo á Universidade. 
Rede de bicicletas Lonxitude da nova rede de bicicleta, conexidade e conectivade da proposta, nivel de 

dotación de aparcamento por alumno, porcentaxe de cobertura no servizo de 
préstamo . 

Rede peonil Sendas urbanas propostas. Número de accesos, accesibilidade segundo pendentes, 
accesibilidade segundo amplitude da senda .

Aparcadoiro Racionalización e reorganización de prazas de aparcamento. 

Reparto de tipoloxías Porcentaxe de espazos verdes , espazos relacionados co peón, espazos  
relacionados co vehículo privado 

Usos do espazo 
público

Clasificación por usos do espazo público proposto. 

ESPAZO PÚBLICO

VARIABLES AVALIADAS NO ESCENARIO FINAL 
 

REDES DE MOBILIDADE 
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3. Análise dos desprazamentos 
 

3.1. Desprazamentos xerados pola UDC 
 

Os datos para a análise da mobilidade xerada do campus foron extraídos da enquisa de 

mobilidade realizada ao colectivo universitario durante os primeiros cinco meses do ano 2009. 

 

A enquisa de mobilidade foi efectuada a 761 individuos de tres colectivos diferentes: 

estudantes de grao e de posgrao, PAS (persoal de administración e servizos) e PDI (persoal docente e 

investigador). A enquisa realizouse mediante un cuestionario en papel que a persoa enquisada 

realizou de forma autónoma. No caso do estudantado realizouse na aula e o resto do persoal 

mediante o envío dun correo electrónico. Obtívose un total de 412 enquisas no campus de Elviña 

(taxa de mostraxe 3,45%) e 349 no Campus da Zapateira (taxa de mostraxe 6,41%). Non se puido 

dispoñer doutras enquisas ou fontes de información para obter a evolución da demanda. Outra 

información adicional que se utilizou na análise da mobilidade foi o inventario do número de prazas 

de aparcadoiro, os datos de aforamentos realizados no mes de novembro do 2009, e os datos dos 

operadores de transporte público do ano 2010. 

 

A enquisa recolleu os datos declarados do traxecto dende a residencia ao campus e o número 

de viaxes semanais de ida e volta, especificando o medio de transporte utilizado en cada caso, así 

como diferentes aspectos involucrados na súa elección. Así mesmo, a enquisa recolleu o dato da 

última viaxe realizada, incluíndo a distancia en quilómetros. 

 

A base de datos de respostas foi entregada en forma dunha táboa que responde basicamente 

ao seguinte tipo de información: 

 

 Característica do individuo (colectivo, centro de estudo, datos económicos, permiso de 

conducir, residencia). 

 Características da última viaxe ao campus desde a súa residencia durante a semana. 

 Hábitos de mobilidade (viaxes ao campus e viaxes ao domicilio familiar). 

 Outros aspectos relacionados coa pegada ecolóxica. 

 

Para calcular os factores de expansión da mostra, disponse dos datos que formaron a 

comunidade universitaria da UDC durante o curso 2008/2009, repartida por campus e colectivo, 

extraído das bases de datos de UDC (porcentaxes expresadas sobre o total da mostra): 

 

Táboa 3.1.: colectivo universitario e mostra da enquisa de mobilidade UDC (2009). Fonte: UDC 

 

 

 

A maior parte dos membros da Comunidade Universitaria (en diante CU) son estudantes de 1.º 

e 2.º ciclo (92,16% da poboación). O segundo colectivo máis importante confórmao o persoal docente 

investigador cun 5,91% da poboación e, por último, o persoal de administración e servizos cun 1,93%. 

A comunidade universitaria está conformada maioritariamente por mulleres (52%). 

 

Dos resultados da enquisa e tras eliminar as respostas en que hai un tempo de viaxe anómalo 

ou presentan respostas incoherentes, o total expandido de etapas nos desprazamentos é de 18.173 

(en todos os modos) tal e como se mostra na figura seguinte. 

ACTUAL %

ELVIÑA
Estudantes 10.869 63,60%

PAS 238 1,39%

PDI 615 3,60%

A ZAPATEIRA  

Estudantes 4.880 28,56%

PAS 92 0,54%

PDI 395 2,31%

  

TOTAL 17.089 100,00%

COLECTIVO 
UNIVERSITARIO

 

ACTUAL %

ELVIÑA
Estudantes 318 41,79%

PAS 31 4,07%

PDI 63 8,28%

A ZAPATEIRA  

Estudantes 297 39,03%

PAS 9 1,18%

PDI 43 5,65%

  

TOTAL 761 100,00%

MOSTRA 
ENQUISA
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Táboa 3.2.: etapas colectivo universitario segundo enquisa de mobilidade UDC (2009). Fonte: UDC 

 
Para calcular a repartición modal total das viaxes recolleuse o número de etapas durante todo 

o estudo, polo que se deduce que os campus de Elviña e A Zapateira xeran un total de 18.173 

desprazamentos: o campus de Elviña 12.148 e o campus de Zapateira 6.025 desprazamentos. 

 

 
Fig. 3.1.: desprazamentos diarios cara ao campus de Elviña e A Zapateira. Fonte: BCNEcologia 

 

O colectivo de estudantes ao ser o máis numeroso é tamén o que maior número de 

desprazamentos xera: no campus de Elviña o 93,7% dos desprazamentos, e no campus da Zapateira o 

89,9%. Os desprazamentos xerados polos colectivos de PAS e PDI suman un total de 1.415, é dicir, o 

7,5% do total. 

 

A enquisa non contén datos de mobilidade interna. Este valor pódese extraer do número de 

viaxes mensuais que as persoas enquisadas realizan aos demais campus da UDC (oito campus en 

total). A porcentaxe dos desprazamentos entre Elviña e A Zapateira representa tan só o 4,24% do 

total dos desprazamentos da comunidade universitaria. O colectivo de estudantes desprázase entre 

campus menos que o resto. 

  

 

 
Fig. 3.2.: desprazamentos internos diarios cara aos campus de Elviña e A Zapateira. Fonte: BCNEcologia 

 

3.1.1. Repartición modal 
 

O medio de transporte máis utilizado entre a CU é o automóbil, cunha cota do 49% (8.870 

desprazamentos), seguido do autobús urbano cunha cota do 38% (6.923 desprazamentos). Os 

desprazamentos a pé supoñen un total de 1.060, sumando un total moi similar ao autobús 

interurbano, cun total de 1.082. 

 

 

 

 

 

 

 

Desprazamentos 
rexistrados na mostra

Expandidos á poboación ETAPAS %

  
1 etapa 674 15.180,83 15.180,83 91,55%

2 etapas 53 1.209,94 2.419,88 7,30%

3 etapas 13 190,99 572,98 1,15%

    
TOTAL 740 16.581,76 18.173,69 100,00

Elviña A Zapateira 
Estudante 11 .262 5 . 525 
PDI 635 395

PAS 249 105

0 
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Destino Elviña 520,3 19,1 31,9
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Táboa 3.3.: Repartición modal a partir de enquisa de mobilidade 2009. Fonte: elaboración propia 
 

 
 

 

 
Fig. 3.3.: Repartición modal de desprazamentos para os dous campus. Fonte: elaboración propia a partir da enquisa de 

mobilidade 2009 

 
 

 

 

 
Fig. 3.4.: Repartición modal de desprazamentos segundo campus e colectivo.  Fonte: elaboración propia a partir da 

enquisa de mobilidade 2009 

 

Existen diferenzas significativas entre os diferentes colectivos da CU, non así entre campus. 

 

O vehículo privado obtén unhas cotas do 50%, 83% e 90% respectivamente nos colectivos de 

estudantes, PAS e PDI. O aumento do uso do coche entre estes colectivos tamén é consecuencia da 

orixe dos desprazamentos, tal e como se explica no apartado correspondente deste mesmo capítulo. 

 

Os desprazamentos unimodais son aqueles que utilizan un só medio de transporte durante todo 

o traxecto, mentres que os desprazamentos multimodais son os que encadean diversos medios de 

transporte. Dos datos da enquisa, extráese que un 58% dos desprazamentos da CU son unimodais. Os 

desprazamentos en autobús interurbano e en ferrocarril son os únicos en que a multimodalidade 

supera a unimodalidade. 

 

 

 

 

 

 

MODOS VIAXES/DÍA LAB. %

  
Automóbil 8.870 48,81%
Autobús urbano 6.923 38,09%

Autobús interurbano 1.082 5,95%

Pé 1.060 5,83%

FFCC 108 0,59%

Motocicleta 87 0,48%

Bicicleta 43 0,24%

   

TOTAL 18.173 100,00%
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Táboa 3.5.: repartición multimodal nos desprazamentos. Fonte: elaboración propia a partir da enquisa de mobilidade 

2009 

 
 

 

3.1.2. Duración dos desprazamentos 
 

Globalmente, o colectivo universitario destina 26 minutos para facer todo o percorrido que 

une o seu domicilio coa Universidade. Esta cantidade de tempo empregado corresponde a case o 87% 

dos desprazamentos cara ao campus (suma dos desprazamentos en automóbil e en autobús urbano). 

 

Os membros da CU que destinan menos tempo no percorrido son os que chegan camiñando, en 

bicicleta ou en moto (unha media de 11 minutos). Seguidamente son os que chegan en coche ou en 

autobús urbano os que utilizan menos tempo en desprazarse á Universidade, xa sexa como condutor 

ou como acompañante. 

 

Por último, os usuarios que máis tempo necesitan para chegar á Universidade son os que utilizan o 

transporte público interurbano, FFCC e autobús interurbano (tempo medio de 70 minutos). 

  

 

 
Fig. 3.5.: distancia media de desprazamentos en función do medio de transporte (km). Fonte: elaboración propia a partir 

da enquisa de mobilidade 2009 

 

 

 

Fig. 3.6.: duración media de desprazamentos segundo o medio de transporte (minutos). Fonte: elaboración propia a 

partir da enquisa de mobilidade 2009 

 

 

MODOS % UNIMODAL % MULTIMODAL
  

Automóbil 92,84% 7,16%

Autobús urbano 88,11% 11,89%

Autobús interurbano 40,00% 60,00%

A pé 61,22% 38,78%

FFCC 25,00% 75,00%

Motocicleta 50,00% 50,00%

Bicicleta 50,00% 50,00%

   

MEDIA 58,17% 41,83%
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Os membros da comunidade universitaria que utilizan o FFCC forman un colectivo moi 

pequeno, tan só ao redor de 130 usuarios ao día utilizan o tren como transporte cara ao campus, e o 

tempo medio de desprazamento é de 77 minutos. 

 

55%

20%

9%

3%
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Fig. 3.7.: repartición segundo a lonxitude do traxecto (km) de desprazamento a campus. Fonte: elaboración propia a 

partir da enquisa de mobilidade 2009 

 

A distancia media de desprazamento é de 11,2 km a Elviña e 13,3 km á Zapateira. O 55% dos 

desprazamentos teñen menos de 5 km. Estes desprazamentos son susceptibles de se realizar 

maioritariamente en medios de transporte de menos impacto que o vehículo privado. 

 

Os desprazamentos máis longos son os que se realizan en FFCC e autobús interurbano. 

 

En canto á distribución horaria dos desprazamentos, obsérvase que se producen os picos 

máximos de entrada de vehículos coincidindo coas horas de inicio de clases (8:00 h e 15:00 h) ao 

campus. Os fluxos de saída prodúcense de forma máis graduada, entre as 8:00 e as 10:00 h, entre as 

12:00 e as 14:00 h e entre as 18:00 e as 21:30 h. 
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Fig. 3.8.: distribución horaria de desprazamentos de conexión da CU (media aforamentos). Fonte: elaboración propia a 

partir dos datos de aforamento proporcionados pola UDC 

 

En canto á frecuencia semanal de desprazamentos ao campus, a maioría dos membros da 

comunidade universitaria acceden á UDC cinco días á semana, previsiblemente de luns a venres, xa 

que é neste período cando se desenvolven a maioría das actividades docentes que se ofrecen no 

campus. 

 

 

3.1.3. Orixe dos desprazamentos con destino na UDC 

 
Neste apartado preséntase a análise da procedencia dos desprazamentos cara á UDC. Un 

primeiro resultado que se extrae a partir da enquisa é que o colectivo universitario está 

principalmente formado por individuos que residen no municipio da Coruña, e cuxo domicilio familiar 

se atopa noutro lugar. En concreto, o 70,3% dos estudantes de Elviña e A Zapateira reside durante a 

semana na Coruña. No caso do colectivo do PDI, a porcentaxe descende ao 60,4% e no PAS ao 43,5%. 
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En canto á repartición modal segundo o lugar de residencia, obsérvanse diferenzas 

significativas: os residentes na Coruña son os que utilizan maioritariamente o transporte público 

(autobús urbano). O coche descende a cotas do 36,1% no caso de estudantes, aínda que nos colectivos 

do PAS e PDI o coche mantense como transporte maioritario, e utilízao un 81,7% e un 76,7% do 

colectivo respectivamente, aínda sendo o seu lugar de procedencia a cidade da Coruña. 

Os residentes de fóra da Coruña utilizan maioritariamente o automóbil, con taxas de 

utilización que non baixan do 78,4%. 

 
Táboa 3.5.: orixe dos desprazamentos ao campus. Fonte: elaboración propia a partir da enquisa de mobilidade 2009 

 
 

O 87,2% dos desprazamentos con destino na UDC ten orixe na área metropolitana da Coruña. 

Concretamente, o segundo municipio seguido da Coruña é Culleredo, cun 6,10% da demanda de 

desprazamentos e o terceiro Oleiros cun 4,72%. 

  

 

 

 

Fig. 3.9.: procedencia da CU por municipio. Fonte: elaboración propia a partir da enquisa UDC 

 

 
Táboa 3.6.: orixe dos desprazamentos por comarcas. Fonte: elaboración propia a partir da enquisa de mobilidade 2009 

 
 

 

Municipios Membros CU %
Coruña (A) 11.459 67,90
Culleredo 1.005 6,10 
Oleiros 780 4,72 
Cambre 414 2,61 
Arteixo 362 2,50 
Sada 341 2,19 
Ferrol 432 2,06 
Miño 305 1,84 
Narón 104 0,63 
Betanzos 102 0,62 
Carballo 76 0,46 
Coirós 76 0,46 

LUGAR DE 
PROCEDENCIA 
COMUNIDADE 
UNIVERSITARIA 

COMARCA POBOACIÓN % 
  

A Coruña 14521 87,20%

Ferrol 613 3,50%

Betanzos 534 3,10%

Bergantiños 127 0,70%

Santiago 80 0,50%

   
   95,00%

ORIXE DOS MEMBROS 
DA COMUNIDADE 

UNIVERSITARIA POR 
COMARCAS
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3.1.4. Aforamentos de tráfico 
 

Para caracterizar o estado actual da rede viaria interna do campus, realizouse o aforamento 

de 23 puntos de tráfico. Os aforamentos son de 2 tipos distintos: 

 

 

Fig. 3.10.: situación dos puntos de aforamento para Elviña e A Zapateira. Fonte: elaboración propia a partir dos datos da 

UDC 

 

 

 

- Aforamentos automáticos (12 aforamentos): caracterización do tráfico durante unha semana 

no viario principal do campus. Distínguese entre automóbil e vehículo pesado. Datos 

dispoñibles correspondentes á primeira semana de novembro 2009. 

 

- Aforamentos manuais (11 aforamentos). Completan os aforamentos automáticos. Realizáronse 

nas interseccións de que non se dispón de datos de aforamentos automáticos. Recollida de 

datos en intervalos de 15 minutos durante os días 9 e 10 de novembro do 2009. 

 

Para caracterizar a mobilidade nun día laborable medio obtense a media para os datos 

dispoñibles en martes, mércores e xoves non festivos. A fiabilidade dos datos de aforamentos 

automáticos é superior á dos manuais, por tanto, os datos de aforamentos manuais utilizáronse 

basicamente para ter información do acceso á autovía AC-00512, onde non se dispón de auditorios 

automáticos, e para confirmar os resultados dos datos de aforamentos automáticos. 

 

A partir dos datos de aforamentos automáticos, os accesos ao campus máis utilizados son o 

acceso 2 e o acceso 4 cunha media de 17.242 automóbiles entrando e saíndo diariamente no acceso 2 

e 4.651 automóbiles no acceso 4. Segue o acceso 5, cunha IMD de 3.404 e finalmente o acceso 6 con 

2.296. 

 

Segundo os datos dos aforamentos automáticos, a entrada principal para o automóbil realízase 

polo acceso 2 que conduce á N-550 (Avda. Alfonso Molina) e á área de novo crecemento de servizos. 

O tránsito de vehículos de entrada dirección campus da Zapateira é superior desde o acceso 

Sur que desde a vía que conecta os dous campus. 

 

Os datos dos aforamentos manuais indícannos que o acceso desde a AC-0512 se utiliza pouco, 

e os fluxos de tránsito no campus de Elviña danse principalmente no contorno das áreas libres ou 

espazos centrais. 

 

O fluxo de entrada no campus da Zapateira interfire co fluxo de entrada cara ao núcleo rural de 

Castro. 
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Fig. 3.11.: accesos rodados campus de Elviña e A Zapateira. Fonte: elaboración propia a partir dos datos da UDC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.12.: IMD para os puntos de aforamento automático campus de Elviña e A Zapateira. Fonte: elaboración propia a 

partir dos datos da UDC 
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Fig. 3.13.: IMD para os puntos de aforo manual Campus de Elviña e A Zapateira. Fonte: elaboración propia a partir dos 

datos da UDC 
 

 Accesos 
Os datos dos aforamentos automáticos non proporcionan as IMD de todos os accesos, non 

obstante pódese establecer a distribución horaria do tránsito en accesos e algunhas vías internas. O 

groso dos desprazamentos con destino UDC (campus de Elviña e A Zapateira) realízase entre as 7:00 e 

as 10:00 h, a primeira hora da tarde, entre as 14:00 e as 16:00 h, e a partir das 20:00 h. 

A continuación móstranse os gráficos da distribución horaria por accesos e nas vías internas.  

 
Fig. 3.14.: distribución horaria Acceso 2, Avda. Alfonso Molina. Fonte: elaboración propia a partir dos datos da UDC 

 

 

Fig. 3.15.: distribución horaria Acceso 4, conexión Castro de Elviña. Fonte: elaboración propia a partir dos datos da UDC 
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Fig.3.16.: distribución horaria Acceso 6, conexión interna Elviña-A Zapateira. Fonte: elaboración propia a partir dos 

datos da UDC 

 

Fig. 3.17.: distribución horaria na vía de entrada Acceso 2, Avda. Alfonso Molina. Fonte: elaboración propia a partir dos 

datos da UDC 

 

 

Fig. 3.18.: distribución horaria na vía de entrada Acceso 1, ingreso-egreso AC-0512. Fonte: elaboración propia a partir 

dos datos da UDC 

 

Fig. 3.19.: distribución horaria na vía Insua Rivas, que atravesa o núcleo Castro de Elviña. Fonte: elaboración propia a 

partir dos datos da UDC 
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4. Diagnose e propostas de redes de transporte 
 

4.1. Rede de vehículo privado 
 

O transporte en vehículo privado ocupa na actualidade un papel moi importante na mobilidade 

dos campus Elviña - A Zapateira. Nun día laborable medio cara aos dous campus realízase un total de 

18.173 desprazamentos, 12.148 cara a Elviña e 6.025 cara á Zapateira. O medio de transporte máis 

utilizado é o vehículo privado, cunha porcentaxe total do 49% (8.870 desprazamentos), seguido do 

autobús urbano (cunha cota do 38%). Pola contra, os desprazamentos a pé ou en bicicleta son moi 

minoritarios. 

 

Diariamente chegan ao campus de Elviña 4.372 vehículos, mentres que este dato se reduce na 

Zapateira, con 1.790 automóbiles. O seguinte gráfico indica a relación de automóbiles que chegan ao 

campus, tanto á Zapateira como a Elviña, diferenciando os colectivos. A gran diferenza entre os 

colectivos é que o 50% dos estudantes utilizan o vehículo privado para ir á universidade (un 45% 

utiliza o autobús), ao contrario, o PAS e o PDI teñen unha alta porcentaxe de utilización do 

automóbil, superando en todos os casos o 80% e chegando mesmo ao 90%. Esta repartición pode verse 

motivada pola procedencia da comunidade universitaria: a maioría dos estudantes proceden da 

cidade da Coruña (dos que o 36% viaxan en automóbil) o resto de colectivos teñen unha alta 

porcentaxe de procedencia de municipios limítrofes (dos que case o 100% utilizan o coche); sen 

esquecer as posibilidades económicas dos diferentes grupos. Pola contra, non se aprecian grandes 

contrastes entre campus. 

 
Fig.4.1.1.: Porcentaxe de coches por campus e colectivo. Fonte: BCNEcologia a partir de datos da enquisa 

 

A ocupación media dos vehículos é de 1,6 pasaxeiros por vehículo e a cantidade media de 

vehículos na unidade familiar é de 1,9 coches e 0,3 motocicletas. O 82% dos membros da CU ten carné 

de conducir, pero existen grandes diferenzas entre colectivos e nas posibilidades que teñen para 

utilizar o coche, a porcentaxe máis baixa en dispoñibilidade dáse nos estudantes, que nun 24% nunca 

dispoñen de coche. Pola contra PAS e PDI superan o 75% de posibilidades de utilizar o coche como 

medio de transporte para ir ao campus universitario. 
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Fig.4.1.2.: Posibilidade de utilizar coche.  Fonte: BCNEcologia a partir de datos da enquisa 

 

Os seguintes gráficos mostran outros medios que poderían elixir os usuarios universitarios en 

lugar do medio que elixen habitualmente, así como os motivos de non elixir estes medios. Á pregunta 

"Indica os medios de transporte que tiñas dispoñibles para a última viaxe e os motivos polos que non o 

empregaches", os membros da CU alegaron duración da viaxe e incomodidade. No exemplo da 

bicicleta, esta podería ser utilizada nun 12,3% dos desprazamentos cara ao campus, pero a 

incomodidade que supón ligada á duración da viaxe, fai que este non sexa o medio en que se 

desprazan os usuarios universitarios. 

 

Por outra banda, analizouse a procedencia dos desprazamentos xerados en automóbil. O 

número de desprazamentos de residentes dentro da Coruña que se despraza en coche é maior no 

campus de Elviña que no campus da Zapateira.  
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          Fig. 4.1.4.: Motivos da non elección dos diferentes medios de transporte  

           Fonte: BCNEcologia a partir de datos da enquisa 
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          Fig. 4.1.5.: Procedencia dos desprazamentos en automóbil  

           Fonte: BCNEcologia a partir de datos da enquisa 

 

 

Nas seguintes imaxes móstrase a resposta da comunidade universitaria á pregunta de se estaría 

disposto a compartir o coche con persoas da Universidade que tivesen que facer un percorrido similar 

ao seu e na mesma franxa horaria. A resposta é algo diferenciada segundo o campus: en Elviña case o 

100% dos estudantes e do persoal PDI son receptivos á idea de compartir automóbil, mentres que o 

persoal PAS só está disposto a tomar esta medida reguladora nun 50%; pola contra, na Zapateira, as 

porcentaxes están máis equilibradas pero son menores, e non superan en ningún colectivo o 90% (o 

persoal PDI nin sequera alcanza o 80%). Aínda así podemos consideralos valores moi elevados en xeral. 

. 

 
 

Fig. 4.1.6.: Disposición a compartir coche. Fonte: BCNEcologia a partir de datos da enquisa 

 

4.1.1. Características da rede actual de vehículo privado 
 

O escenario actual representa a rede viaria do ano 2010 de vehículo privado para o campus 

UDC, constituída por 10,5 km de vías básicas da UDC e rede local. 

 

O campus está rodeado por infraestruturas de gran capacidade, feito que sumado á estrutura 

da rede interna, fai que o conxunto do campus teña unha forte presión por parte do vehículo privado. 

Ademais, a oferta de aparcadoiro na calzada e a existencia de aparcadoiros non autorizados, fai que o 

campus contribúa a dar prioridade a este tipo de transporte. 

  

Tipoloxía da rede de vehículo privado 
 

A tipoloxía da rede do campus está constituída por vías que conectan as diferentes facultades 

e edificios universitarios coa rede da cidade da Coruña e á súa vez conectan Elviña e A Zapateira. 

Estas vías e a súa configuración están fortemente condicionadas pola existencia das vías de ferrocarril 

no límite N do campus e a avenida Alfonso Molina, importante vía de conexión coa cidade, así como 

pola existencia do Castro de Elviña ao oeste, a existencia destes tres axentes limitantes determina 

fortemente a morfoloxía do campus. 
 

Táboa 4.1.1.: Lonxitude de tramos e carrís por tipoloxía de vía 

Tipoloxía rede Lonx Tramos (m) % Lonx Carrís (m) % Media carrís 

Rede Básica UDC 7.511,3 77,8 11.864,5 79,89 1,58 

Rede Local 2.141,1 22,2 2.986,9 20,11 1,40 

TOTAL 9.652,4 100 14.851,4 100 1,54 
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Trátase dunha rede ben articulada que conecta o campus coa cidade e coa área 

metropolitana. Como vía metropolitana ou preferente a avenida de Lavedra (que se ramifica nas 

estradas nacionais N-550, cuxo percorrido é A Coruña - Santiago de Compostela - Pontevedra - Vigo - 

Tui; e a N-VI, A Coruña - Betanzos - Lugo - dirección Madrid) ten un papel importante a nivel urbano 

como distribuidor de alta capacidade, que se complementa coa AP-9 (itinerario Ferrol - A Coruña - 

Santiago de Compostela - Pontevedra - Vigo) enlazando desta forma o campus coas cidades máis 

próximas do contorno. A AC-0512 (pertencente á rede principal de segundo orde) une o núcleo rural 

de Uxes coa avenida de Lavedra. A rede básica da UDC confórmase dun eixe central no campus de 

Elviña, vías de acceso a aparcadoiros e facultades, a estrada de conexión de ambos os dous campus e 

a vía da Zapateira. A rede local do interior do ámbito da UDC conecta os diferentes núcleos de 

poboación co resto de redes da Coruña. 

 
  

 
Fig. 4.1.7.: Xerarquía viaria do campus UDC. Fonte: BCNEcologia 

 

A rede básica UDC do campus está formada case exclusivamente por vías de dobre sentido, xa 

sexa cun carril por sentido ou dous carrís por sentido. Ao contrario, a rede local conta cunha menor 

capacidade xa que é un carril con ambos os dous sentidos. Así, comparando o número de carrís por 

sentido de circulación dispoñibles dedúcese que, se continúa a actual tendencia de crecemento de 

tráfico, a capacidade destas vías locais será insuficiente para canalizar en condicións óptimas de 

seguridade e eficacia os vehículos que circularán por elas nun futuro, xa que serán frecuentes as 

situacións de conxestión e embotellamento. 

 

 
Fig. 4.1.8.: Carrís e sentidos da rede interna do campus UDC. Fonte: BCNEcologia 

 

O seguinte mapa mostra os sentidos de circulación actuais da rede viaria. A maioría das vías 

que se localizan dentro do ámbito do campus son de dobre sentido, incluíndo as vías locais. Estas vías 

teñen un ancho de calzada inferior ao establecido como necesario para a existencia de dous sentidos 

de circulación, xa que se chega a un mínimo de 4,32 metros de ancho de calzada, cando o estipulado, 
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como mínimo, para o paso de autobuses en dous sentidos é de sete metros de anchura (aínda que se 

pode reducir esta medida ata os 6,5 metros e mesmo ata 6 metros en casos moi extremos) e cinco 

metros no caso dos coches. 

 

 
Fig. 4.1.9.: Sentidos actuais da rede interna do campus UDC. Fonte: BCNEcologia 

 

O vehículo privado ten libre acceso por toda a rede viaria. Todas as vías existentes teñen 

entrada permitida ao coche e, como se comentou, non hai ningún tipo de planificación da 

mobilidade, polo que se dan situacións onde o campus funciona como zona de paso. O vehículo 

privado dispón agora de 10.532 metros de vías para percorrer, dos cales convive co autobús urbano 

durante 3.336 metros. Non existen vías reservados para o uso exclusivo dos residentes no núcleo de 

San Vicente de Elviña, nin tampouco vías de servizo. 

 
Fig. 4.1.10.: Usos actuais da rede interna do campus UDC. Fonte: BCNEcologia 

 

Na actualidade, a velocidade do ámbito do campus conta unicamente con limitacións 

nalgunhas das vías básicas da UDC, as máis próximas aos edificios universitarios, onde a velocidade se 

restrinxe a 30 km/h e unha das vías do eixe de Elviña (enfronte da Fac. de Camiños, Canais e Portos e 
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a Fac. de Informática) onde o límite é de 40 km/h. O resto de vías básicas da UDC e a totalidade da 

rede local teñen limitación de 50 km/h, algunhas destas estradas carecen de sinalización vertical que 

indique restrición da velocidade. Por outra banda, non hai elementos disuasorios de control destes 

límites, como poderían ser as bandas rugosas.  

 

 

 
Fig. 4.1.11.: velocidade actual das vías da rede interna do campus UDC. Fonte: BCNEcologia 

4.1.2. Acceso de vehículos motorizados ao campus 
 

O campus de Elviña - A Zapateira ten unha boa oferta de infraestruturas viarias, este feito 

faino atractivo para acceder en transporte privado. 

 

O acceso ao campus con vehículo privado está servido principalmente por tres importantes 

vías rápidas como son a Avenida Alfonso Molina, que serve de acceso aos vehículos procedentes da 

cidade da Coruña e a autoestrada AP-9 e a estrada nacional N-550, que serven de acceso aos coches 

procedentes dos arredores da cidade ou de municipios limítrofes. Estas tres grandes vías teñen 

accesos indirectos ao campus a través de vías locais. Faise posible así o acceso ao campus desde 

varios puntos, como veremos a continuación, repartidos por todo o perímetro do campus a excepción 

da zona que linda co Castro de Elviña. 

 

Os puntos de acceso ao campus en transporte rodado son os seguintes: 

 

- Acceso 1: acceso de egreso á autovía AC-0512, desde o polígono industrial de Pocomaco 

- Acceso 2: acceso desde a avenida de Alfonso Molina, a través da estrada Lugar Lamelas en  

que exerce o papel de enlace principal 

- Acceso 3: acceso desde a avenida Alfonso Molina, a través da rúa Antonio Insua Rivas 

(atravesando o núcleo San Vicente de Elviña) 

- Acceso 4: acceso a través da rúa Lisboa á estrada AC-3005 

- Acceso 5: acceso pola estrada AC-3006 

- Acceso 6: eixe de conexión interna do campus entre Elviña e A Zapateira 

 

Adoitan utilizarse como accesos ao campus de Elviña os puntos numerados 1, 2, 3 e 4 e para 

acceder á Zapateira os accesos 4 e 5. O denominado acceso 6 responde a unha vía de conexión entre 

ambos os dous campus, funcionando de acceso a Elviña se se procede da Zapateira, e viceversa. Estes 

accesos ao campus universitario son compartidos cos residentes nos núcleos de poboación como 

Castro de Elviña. 

 

Como o acceso ao campus se concentra nestes puntos e durante períodos de tempo bastante 

definidos, prodúcense situacións de conxestión nalgúns dos accesos e en determinados momentos do 

día, como se puido ver no anterior apartado dos IMD. Cabe dicir que, desde o acceso 2, ademais de 

ser saída e entrada a Alfonso Molina, tamén é o enlace de acceso aos novos desenvolvementos de 

zona comercial e de lecer ao norte do campus. 
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Fig. 4.1.12.: accesos ao campus UDC. Fonte: BCNEcologia 

 

4.1.3. Proposta da rede de automóbil 
 

A partir da diagnose da situación actual e aplicando os criterios xerais de mobilidade 

sustentable expostos en apartados anteriores, defínese o seguinte escenario para o vehículo privado. 

Así, o escenario futuro concrétase a partir da rede básica e local actual de circulación sumado á 

finalización das importantes obras urbanísticas e de infraestruturas previstas para o campus 

universitario, definidas polo Plan Parcial da UDC, os Plans directores de Infraestruturas da UDC e o 

Plan Xeral de Ordenación Municipal. Estas actuacións resúmense nos novos edificios pertencentes á 

Universidade (véxase o mapa "Propostas plan director) como serían a Área Científica do Parque 

Tecnolóxico, a Área Empresarial do Parque Tecnolóxico, a Área Residencial Universitaria, e as 

parcelas cualificadas como edificables, pero das que se descoñece o seu futuro uso. En canto ás 

infraestruturas, tense en conta a vía paralela á liña de ferrocarril e a prolongación da estrada que se 

localiza entre a Área Empresarial e Científica do Parque Tecnolóxico, que desembocará na vía de 

conexión de ambos os dous campus. Por outra parte, proponse a execución dunha nova vía que 

conecte a estrada posterior á Facultade de Económicas e Empresariais co eixe de conexión de ambos 

os dous campus. Así, con estas dúas novas vías configuraríase un eixe posterior ao actual. 

 

Este escenario tamén recolle as restricións de tráfico de paso en todo o campus e nas rúas que 

conforman a rede peonil proposta. A demanda total de desprazamentos considerada é a mesma que 

na situación actual, polo que se pretende analizar o impacto das novas áreas peonís sobre a demanda 

actual de tráfico rodado. Os novos crecementos urbanísticos previstos da Universidade desenvólvense 

a partir do campus consolidado e as súas tramas intégrase na rede actual de circulación. Neste 

escenario deséñase unha regulación semafórica para certos puntos de conflito, en seccións onde o 

ancho da plataforma non é o requirido para o paso de vehículos ou autobuses en dous sentidos, así 

axustaríase aos usos propostos da rede. 

 

Como xa se explicou, este Plan de mobilidade e espazo úblico pretende cambiar o modelo de 

mobilidade actual e, polo tanto, a actual repartición modal demasiado decantada cara ao vehículo 

privado. A ferramenta principal para conseguilo é a reestruturación do viario actual do campus. 

 

Esta reestruturación parte principalmente da pacificación do eixe central do campus de 

Elviña, eixe que se converterá nunha plataforma única e que albergará a zona peonil, carril-bici e que 

tan só permitirá o paso de autobuses urbanos, ademais de CD e emerxencias. Crearase así un espazo 

de convivencia e unha zona libre de tráfico e de prazas de aparcadoiro nas fachadas principais das 

facultades, onde a calidade ambiental será superior á actual, debido á reorganización do espazo 

público e á restrición do acceso do vehículo privado motorizado. 

 

Por outra banda, especifícase unha perda de peso nas dúas vías posteriores ao eixe pacificado, 

que pasan a ser vías de servizo dun único sentido. A primeira destas vías de servizo é a que se atopa 

detrás das facultades de Ciencias da Educación, Dereito e Socioloxía, onde só se permitirá o paso aos 

vehículos que entran ao campus desde o acceso 1 e cuxo obxectivo sexa estacionar na zona de 

aparcadoiro habilitada na fachada posterior desas facultades. A segunda das vías de servizo é a que 

parte da rotonda principal de Elviña e pasa por detrás do CITEEC e das facultades de Camiños, Canais 

e Portos e de Informática e que desemboca no eixe de conexión de ambos os dous campus. Esta vía é 
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obrigatoriamente de servizo porque os futuros aparcadoiros subterráneos planeados para os novos 

edificios han de ser accesibles desde a rede viaria, igualmente este é dun único sentido. 

 

Tamén se articula a futura vía paralela á liña de ferrocarril como vía de servizo, para o 

abastecemento do Campus Center, o paso de emerxencias... pero pechándoa ao tránsito como vía de 

paso. 

 

Así, para a circulación xeral do tráfico configurouse un eixe posterior ao actual, máis 

periférico: parte do acceso 1 e rodea o campus por detrás das facultades de Ciencias da Educación, 

Dereito, Socioloxía, Empresariais e Económicas, crúzase co eixe de conexión entre Elviña e A 

Zapateira e continúa diante da Área Residencial Universitaria e entre as Áreas Empresarial e 

Científica do Parque Tecnolóxico (véxase a vía 1 no mapa). 

 

Outra medida de restrición do tránsito vehicular privado, no ámbito do campus, é pechar ao 

tráfico de paso e dos usuarios da UDC a rúa Antonio Insua Rivas. Esta medida permitirá o paso só ao 

transporte público e aos residentes dos núcleos rurais Castro de Elviña e de Souto, ademais da CD, 

emerxencias ou servizos (véxase a vía 2 no mapa). Esta actuación ha de ir acompañada da instalación 

duns morróns retráctiles, cuxa apertura vai asociada a un sistema de tarxetas magnéticas outorgadas 

aos residentes que comunican de forma directa cun operario mediante sistemas de emisión -recepción 

de mensaxes de voz ou cámara- para flexibilizar as entradas e saídas dos vehículos de non residentes 

(vehículos de persoas de mobilidade reducida, taxis ou emerxencias), situados ao comezo e final da 

rúa. 
 

Nesta rúa xorden problemas ao seu paso polo núcleo rural de Castro, debido ao estreitamento 

da rúa. A anchura existente redúcese a 4,32 metros, polo que non se respecta o mínimo requirido 

para dous sentidos de autobús, onde serían necesarios sete metros (como mínimo seis metros). Este 

inconveniente resólvese coa instalación de dous semáforos que regulen cun ciclo curto o paso nos 

diferentes sentidos, para evitar a coincidencia de dous autobuses en sentidos contrarios, o que 

suporía un embotellamento. Unha forma de dar prioridade aos autobuses é a partir da coordinación 

semafórica a favor do autobús, adaptando a onda verde a este, ou ben introducindo un sistema de 

detección do autobús que cambie a fase do semáforo para que este se poña en verde cando chega o 

autobús (sistema SCOOT). 
 

Respecto ao campus de Zapateira pacificarase a estrada interior, que pasa pola praza central 

e só se permitirá o paso aos autobuses urbanos. Non é posible pacificar todo o campus, debido a que 

se debe deixar accesible a entrada ao aparcadoiro da Facultade de Ciencias. 

 

A Avenida Nova York, aínda que fóra do ámbito de estudo, considérase como conexión entre o 

campus de Elviña e o da Zapateira ou como punto de acceso -saída cara á avenida Alfonso Molina-. 

Preténdese así establecer no campus un novo sistema destinado á motorización que se conforme nun 

perímetro de vías principais, onde o vehículo privado (exceptuando residentes) teña a menor 

presenza posible. 

 
Fig. 4.1.13.: usos propostos da rede interna do campus UDC. Fonte: BCNEcologia 

 

1 

2 
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Con esta remodelación dos usos ou as restricións aplicadas á rede viaria interna do campus, 

reformúlanse os sentidos actuais destes para adaptalos á proposta. No mapa seguinte compróbanse os 

sentidos propostos da rede viaria: restrinxiuse o paso do vehículo privado en moitas das vías. 

Modificáronse os sentidos nas estradas que estiveron suxeitas a cambios de uso, como as vías de 

servizo anteriormente comentados. Dáse por feito que as estradas máis secundarias da rede local 

serán de dobre sentido a pesar de non alcanzar o ancho mínimo desexable. 

 
Fig. 4.1.14.: sentidos propostos da rede interna do campus UDC. Fonte: BCNEcologia 

 

4.1.4. Proposta de zonificación 
 

A transformación urbanística que experimentou o campus nos últimos anos, sumada á escasa 

planificación desde o seu desenvolvemento inicial resultou nunha planificación do viario que dá 

prioridade á circulación de vehículos de motor sobre o resto das formas de desprazamento. Por iso, 

na maior parte da trama do campus, as rúas perderon a súa condición de punto de encontro, de 

convivencia e de intercambio entre a comunidade universitaria para se converter nun lugar de 

tránsito e de paso. 

 

Esta concepción insostible da mobilidade ocasionou unha perda de calidade de vida dos 

usuarios do campus. A seguridade viaria, o medio ambiente e a tranquilidade do espazo público 

víronse notablemente afectados. Ao mesmo tempo, a convivencia dos distintos modos de transporte, 

a pé, en vehículo a motor privado, en transporte público, en bicicleta etc, volveuse cada vez máis 

complexa e difícil de integrar e xestionar. Así, hase de introducir paulatinamente unha serie de 

cambios na ordenación e na repartición do espazo público. A opción proposta por BCNEcologia é a 

chamada 'Zona 30' (adaptada ás características do campus universitario), un tipo de área onde a 

velocidade máxima permitida é 30 km/h. 

No interior da Zona 30 peóns e ciclistas terán a prioridade de paso e de estadía que lles é 

propia; inténtase así evitar a existencia do tráfico de paso. O tránsito só se permitirá de forma 

canalizada por unha rede básica de circulación, por onde tamén circula o transporte público. O resto 

de protagonistas da mobilidade -transporte público, vehículos de residentes, distribución de 

mercadorías, servizos ou emerxencia- poden acceder normalmente. 

Unha Zona 30 é unha área urbana conformada por vías de paso e vías de estadía, está delimitada 

polas portas de entrada e leva consigo unha sinalización específica. No caso do campus, hai vías onde 

a beirarrúa e a calzada están situadas a distinto nivel para dar maior protección ao peón ou vías de 

plataforma única, onde o paso do vehículo privado está prohibido ou só se permite para o acceso aos 

aparcadoiros. 

 
Fig. 4.1.15.: implantación de Zona 30. Fonte: BCNEcologia 

NO PERÍMETRO

• Debe haber sinalización que indique a entrada e
saída da Zona 30 (Limitación e fin de limitación de
30km/h)

• É aconsellable que haxa un elemento físico
(sobreelevación da calzada) que faga efectiva a

transición desde ou cara  ao interior da zona

NO INTERIOR 
• Debe haber elementos que inviten á redución

de velocidade para conseguir que a limitación a
30km/h  se respecte (renovación do pavimento)
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Debe caracterizarse por ter un tráfico basicamente de destino, que garanta o acceso a 

vivendas e actividades educativas situadas dentro da Zona 30. 

 

Todo o ámbito do campus se converterá en Zona 30, exceptuando certas vías pacificadas onde 

a restrición da velocidade será maior, estas serán as vías de servizo onde a velocidade máxima 

permitida é de 10 km/h; cunha limitación intermedia establécese a vía de convivencia entre os 

vehículos de residentes, peón, bicicleta e transporte público, onde a restrición da velocidade é de 20 

km/h, así como a vía que vai desde O Castro ao BIC Castro de Elviña. 
 

 
Fig. 4.1.16.: velocidade proposta das vías da rede interna do campus UDC. Fonte: BCNEcologia 

A implantación dunha Zona 30 require un proceso de planificación e intervención que afecta a 

distintos aspectos do espazo público e da dinámica circulatoria. Este proceso require tres tipos de 

actuacións: a regulación mediante a sinalización, a reordenación da circulación e actuacións de 

carácter urbanístico. Estas actuacións concrétanse na ampliación das beirarrúas cando sexa posible, 

utilización de mobiliario urbano, implantación de pavimentos especiais e elevacións de calzada. 

  

 

 
Fig. 4.1.17.: tipoloxía das vías propostas no campus UDC. Fonte: BCNEcologia 

 

 Prácticas para influír no uso do vehículo privado 
 

Carpooling (coche compartido) 

 

O vehículo compartido supón a agrupación de diversas persoas nun mesmo automóbil, 

propiedade dunha delas, para realizar unha viaxe con destino, traxecto e horario similar, de maneira 

que se repartan os custos do desprazamento e aparcadoiro entre os ocupantes. 

 

Para que este tipo de transporte funcione han de se dar as seguintes condicións: 

CONCEPTOS
INTERVÍAS

ZONA 30 VíAS PACIFICADAS

FUNCIÓN
Conexión entre zonas do campus e a rede interurbana 
Acceso a residentes, CD,  servizos, bicicleta e peón

Acceso de residentes, usuarios universitarios,  CD e 

servizos 

 Impídese a circulación do vehículo de paso 

PRIORIDADE Vehículo privado, transporte público, CD, bicicleta e peón Multifuncionais. Prioridade peonil e bicicleta

SINALIZACIÓN

VELOCIDADE MÀXIMA 30km/h 20 Km/h – 10 km/h

LIMITACIÓN DE VELOCIDADE

E CONTROL DE ACCESO

‘Portas de entrada’ (sobreelevaciónde calzada)

Modificación do pavimento

Vaos rebaixados

Ampliación de beirarrúas se é posible (>2m) 
Mobiliario urbano (elementos vexetais, construtivos ou

decorativos)

Sinalización (limitación e fin zona 30 e interna) 

Sentidos únicos prioritarios

Sinalización

Morróns retráctiles de entrada (acceso A Zapateira)

Sincronización semafórica (seccións estreitas de dobre 

sentido de autobús) 

PLATAFORMA Segregación calzada-beirarrúa Única 
APARCADOIRO Tratamento especial Eliminación paulatina do aparcadoiro

BICICLETA Coexistencia - Segregada Non segregado en zona de coexistencia

R-301

R-407

S-30
S - 28 S-28

R-102
R - 301 
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- Proximidade entre a orixe e o destino do desprazamento 

- Coincidencia entre os horarios de ida e volta dos viaxeiros 

- Viaxes de tipo recorrente, como poden ser motivos de traballo ou ir á universidade 

 

Este sistema é especialmente axeitado para aplicalo nos desprazamentos regulares para 

traballar ou estudar, xa que resulta máis sinxelo facer coincidir as necesidades de mobilidade, por 

iso se adapta á perfección ás necesidades dos usuarios do campus UDC. 

 

O uso deste tipo de sistema pode ser favorecido a través de plans de mobilidade, a través de 

infraestruturas reservadas como os carrís VAO, ou con servizos de busca de compañeiros de viaxe. 

 

Coa aplicación do carpooling conséguese un beneficio tanto para a Administración como para 

o usuario, xa que se comparten os custos do transporte e se aumenta a ocupación dos vehículos, 

diminuíndo así os vehículos circulando polas rúas, o espazo público dedicado ao aparcadoiro e o resto 

de impactos ambientais producidos polo desprazamento. 

 

Carsharing (coche multiuso) 

 

Entre as medidas para conseguir un uso máis racional do vehículo privado atópanse novas 

fórmulas de disposición do automóbil, que non implican a propiedade deste, superando un modelo 

segundo o cal, unha vez asumidos os elevados custos de adquisición e matriculación, os custos 

percibidos polo uso son reducidos. O obxectivo é reducir a posesión de vehículos privados e os custos 

de adquisición e mantemento destes. 

 

Aínda que o obxectivo non é reducir as viaxes en automóbil, é certo que os socios ou 

propietarios deste tipo de vehículos tenden a utilizar menos o coche que o resto de propietarios 

individuais. 

 

O carsharing preséntase tamén como unha solución aos problemas de aparcadoiro do campus. 

Este tipo de propiedade compartida, en que o coche se aparca no aparcadoiro da empresa xestora 

(neste caso a Administración da UDC), fai que o sistema sexa moi axeitado ante as limitacións de 

aparcar. Habería unha sede no campus universitario de Elviña - A Zapateira e outra na cidade da 

Coruña e sería obrigatorio alugar como mínimo entre catro persoas, polo que tamén se vería 

favorecido polo carril VAO proposto para a avenida Alfonso Molina. 

 

A través da Universidade da Coruña e normalmente mediante unha cota de acceso e 

pagamento polo uso do vehículo, pódese acceder a vehículos, cuxa propiedade é compartida por 

varias persoas. O operador xestiona o parque de vehículos, asigna os servizos en función da demanda 

e mantén a flota en perfectas condicións de funcionamento. 

 

As principais vantaxes deste sistema de utilización do vehículo privado son as seguintes: 

- Para o usuario: flexibilidade, economía e seguridade 

- Diminución do número de vehículos e aparcadoiros necesarios 

- Cambio na percepción do custo da mobilidade en vehículo privado. Substitúense os 

custos fixos por variables 

- Diminúe o número de quilómetros que se fan en coche 

- Racionalízase o número de persoas que ocupan o vehículo do desprazamento 

- A ocupación media co carsharing é próxima a 2 persoas por vehículo 

- Estimúlase a realización de moitos desprazamentos a pé, en bicicleta ou en 

transporte colectivo 

- Requírense menos vehículos para realizar o mesmo número de desprazamentos 
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4.2. Rede de transporte público 
 

Os campus de Elviña e A Zapateira están conectados mediante un sistema de transporte 

público formado por dúas liñas de autobús urbano (L Especial, L 24), dúas liñas de FFCC que pasan 

pola estación de Elviña Universidade, e unha liña de autobús interurbano (compañía Arriva) que 

provén de Ferrol. Estas liñas conectan a Universidade co resto do municipio no caso do autobús 

urbano e co resto de Galicia no caso do autobús interurbano e do FFCC. 

 

Neste apartado recóllense as características principais da rede de transporte colectivo que serve aos 

campus de Elviña e A Zapateira, tanto con servizos ferroviarios como en autobús. 

4.2.1. Rede de autobús urbano. Diagnose 

Características do servizo actual 

 

O uso do transporte público urbano entre a comunidade universitaria ten unha porcentaxe 

bastante baixa, en relación co que cabería esperar dun equipamento universitario situado dentro do 

termo municipal da Coruña. Do total de desprazamentos que xera a Universidade, o 38% son en 

autobús urbano, é dicir, 6.905 desprazamentos diarios. 

 

Se ben dentro da cidade da Coruña reside a maior parte da CU, esta porcentaxe varía moito 

entre colectivos: o 70,3% dos estudantes de Elviña e da Zapateira residen durante a semana na 

Coruña, no caso do colectivo de PDI a porcentaxe descende ao 60,4% e no PAS ao 43,5% como se 

mostra na Fig. 4.2.1. Se temos en conta só os desprazamentos con orixe na Coruña, o 62% dos 

estudantes utiliza a rede de autobús urbano, pero no caso dos colectivos de PDI e PAS a porcentaxe 

descende ao 20%. 

 

Poden existir diversos motivos polos que os usuarios que residen na Coruña opten por outro 

medio (o coche maioritariamente) e polos que a diferenza entre colectivos sexa tan grande. Ás 

persoas non estudantes que residen na Coruña, preguntóuselles na Enquisa de mobilidade (2009) 

porque motivos non utilizaran o autobús urbano no seu último desprazamento. O 75% delas 

expresaron algún motivo. Os máis importantes foron o tempo de espera na parada e a duración da 

viaxe (porcentaxe superior ao 20%). Os demais motivos (incomodidade, prezo, distancia, transbordos) 

asimilábanse moito en importancia (entre o 15 e o 20%). Polo que respecta ao prezo do billete, a 

tarifa do billete sinxelo no mes de marzo 2010, é de 1,09 €. 

 
Fig. 4.2.1.: Número de membros da CU residentes na Coruña. Fonte: Enquisa de mobilidade UDC 

 

Fig. 4.2.2.: Número de residentes na Coruña que utilizan o transporte público urbano. Fonte: Enquisa de mobilidade 
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Fig. 4.2.3.: Motivos de non elección de medio de transporte campus de Elviña. Fonte: Enquisa de mobilidade UDC 

 

 

 
Fig. 4.2.4.: Motivos de non elección de medio de transporte campus da Zapateira. Fonte: Enquisa de mobilidade UDC 

 

 

 

 

 

 

 

  Percorrido de liñas 
 

As dúas liñas de autobuses urbanos da Coruña que dan servizo ao campus pertencen á 

compañía pública Compañía de Tranvías de La Coruña, S.A., son a Especial (Universidade): Praza de  

Pontevedra - campus da Zapateira, e a Liña 24: Praza de Pontevedra - A Zapateira. 

 

A Liña Especial parte desde a praza de Pontevedra, vai por Juan Flórez e transcorre case 

integramente pola avenida Alfonso Molina, atravesa o barrio das Pajaritas e entra polo campus de 

Elviña, para finalizar o seu percorrido no campus de Zapateira. Esta liña conta con 17 autobuses que 

se reparten do seguinte xeito: 

 

- Desde a Praza de Pontevedra: 8 autobuses ao longo de todo o día, cunha frecuencia de 5 

min (agás meses de xullo, agosto e setembro, en que a frecuencia é de 10 min pola mañá e 

de 20 min pola tarde). 

- Desde San Pedro de Mezonzo: refórzase a entrada da mañá (das 07:40 ás 11:20 h) con 6 

autobuses e frecuencia de 5 minutos (sen servizo en xullo, agosto e setembro). 

- Desde a Estación de Autobuses: refórzase tamén a entrada da mañá con 3 autobuses e 

frecuencia de 10 minutos (sen servizo en xullo, agosto e setembro). 

 

A liña 24 tamén transcorre por Juan Flórez, a avenida Alfonso Molina, e penetra no ámbito de estudo 

pola estrada de Castro Elviña para dar cobertura ás zonas máis orientais do campus e aos seus núcleos 

rurais, en sentido: A Coruña - Universidade. Finaliza o seu percorrido na Urbanización O Carón. Esta 

liña conta con 2 autobuses que proporcionan unha frecuencia de 30 min. 

 
 

 
Fig. 4.2.5.: Marquesiña eixe central. Fonte: Concello da Coruña 
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Fig. 4.2.6.: Paradas da liña especial (Universidade). Fonte: Concello da Coruña 

 

     
Fig. 4.2.7.: Paradas da liña especial (Universidade) ámbito UDC. Fonte: Concello da Coruña 

 

Fig. 4.2.8.: Percorrido da liña especial Universidade. Fonte: Concello da Coruña 
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Fig. 4.2.9.: Paradas da liña 24. Fonte: Concello da Coruña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2.10.: Paradas da liña 24 ámbito UDC. Fonte: Concello da Coruña 

 
 

Fig. 4.2.11.: Percorrido da liña 24. Fonte: Concello da Coruña 
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Análise da demanda potencial de usuarios de transporte público 
 

O percorrido de ambas as liñas é moi similar e o nivel de cobertura resulta aceptable segundo 

os datos da Enquisa de mobilidade da UDC (2009): un 61,23% dos membros da comunidade 

universitaria que viven na cidade fano moi preto das actuais liñas de percorrido das liñas de autobús 

urbano (código postal 15006-15009 e 15190).  

 

No mapa seguinte indícase en que barrios se concentran maioritariamente os usuarios do 

campus.  

 

 

Táboa 4.2.1.: Distribución de estudantes na Coruña. Fonte: Enquisa de mobilidade da UDC 

 
 

 

 

 
Fig. 4.2.12.: CU por código postal (valor absoluto). Fonte: Enquisa de mobilidade da UDC 

 

 
Fig. 4.2.13.: Densidade CU/poboación total por C.P. Fonte: Enquisa de mobilidade da UDC 

CP Poboación UDC Poboación % estudantes 
15.001 410 8.588 4,78%

15.002 775 26.922 2,88%

15.003 342 6.799 5,03%

15.004 638 15.264 4,18%

15.005 661 14.277 4,63%

15.006 1.254 19.048 6,58%

15.007 1.801 31.442 5,73%

15.008 2.303 22.779 10,11%

15.009 1.528 33.543 4,55%

15.010 593 29.223 2,03%

15.011 1.026 29.600 3,47%

15.190 137 826 16,56%

DISTRIBUCIÓN 
DE 
ESTUDANTES 
NA CORUÑA 
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Grao de utilización das liñas urbanas por parte da CU 
 

Mentres que a LE é unha liña que funciona pensada en dar servizo á Universidade (funciona 

con frecuencias de 5 min) a L24 faino con frecuencias de 30 min. O 80% da CU que utiliza o servizo 

de autobús urbano viaxa exclusivamente na Liña Especial (Universidade), mentres o uso da Liña 24 é 

minoritario e dáse, sobre todo, entre usuarios do campus de Zapateira. 

  

Fig. 4.2.14.: Grao de utilización das liñas de bus urbano ou posibles combinacións. Fonte: Enquisa de mobilidade da UDC 

 

En canto á duración da viaxe, a duración do traxecto na LE é sensiblemente inferior á duración 

na liña 24. Segundo a Enquisa de mobilidade 2009, a media do tempo empregado no percorrido coa LE 

é de 25 min mentres que na L24 é de 30 min. A variación da duración do traxecto segundo o 

intervalo horario, vese pobremente reflectida na enquisa, sendo a diferenza na duración do traxecto 

de tan só 1 min para a LE (28 min ata as 13:30 h, 27 min ata as 18:05 h e 27 min ata as 21:00 h). A 

diferenza de duración de traxecto para os usuarios que utiliza o coche é de 9 min, é dicir a duración 

do traxecto en coche é de 16 min de media. 

 

Respecto aos tempos de viaxe con transbordo, para aqueles que se vexan obrigados a facelo é 

de 5 min aproximadamente. O tempo de acceso á parada é algo superior ao tempo de egreso a 

destino, notándose ademais que o tempo de egreso é lixeiramente inferior no campus de Zapateira 

que no de Elviña, do que se desprende unha situación máis adecuada das paradas na Zapateira. 

 
Fig. 4.2.15.: Tempos de transbordo, acceso e egreso. Fonte: Enquisa de mobilidade UDC 

 

 Carga de pasaxeiros por liña 
 

O uso medio diario das Liñas Especial e 24 repártese da seguinte maneira: 

 

Liña “E”, Total Sube/Baixa medio diario: 7.089 pasaxeiros 

Liña 24, Total Sube/Baixa medio diario: 994 pasaxeiros 
 

 
Fig. 4.2.16.: Sube/baixa diario (pasaxeiros). Fonte: Tranvías da Coruña 
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Fig. 4.2.17.: Sube/baixa diario (pasaxeiros). Fonte: Tranvías da Coruña 

 

En canto á evolución horaria do uso das liñas (Fig.4.2.16), se ben as IMD do viario interno do 

campus marcan como horas punta as 9:00 e as 15:00 h, o sube-baixa da liña especial marca un pico ás 

11:00 h da mañá, non pasa así coa liña 24, onde o pico horario está na franxa horaria das 8:00 h da 

mañá. 

 

Conexión intercampus 
 

O campus de Elviña recibe unha porcentaxe de desprazamentos internos superior ao campus 

de Zapateira. O número total de desprazamentos intercampus nun día é de 861,4. Un 66,3% dos 

desprazamentos internos teñen destino no campus de Elviña fronte a un 33,7% con destino A 

Zapateira. Non existe ningún transporte lanzadeira ou bus gratuíto que comunique un campus co 

outro, polo que se propón máis adiante a gratuidade das liñas E e 24 de bus urbano para 

desprazamentos intercampus. 

 

4.2.1.1. Proposta de rede autobús urbano 

 

Se nos baseamos na análise realizada da situación actual das liñas de autobús urbano que 

cobren o campus, conclúese que é necesario intervir para mellorar a eficiencia da rede de transporte 

público de superficie co obxectivo de mellorar o servizo actual e dar resposta ás necesidades de 

mobilidade dos estudantes e dos futuros equipamentos dentro da Universidade.  

 

As propostas manteñen basicamente os percorridos actuais das dúas liñas que chegan ao 

campus, reforzando o servizo da liña 24 para aumentar frecuencia, aumentando a conexidade das 

paradas da rede de autobuses, e facendo unha reserva de carril VAO (Vehículos de Alta Ocupación) en 

Alfonso Molina para reducir o tempo de traxecto e que se asimile ao do automóbil.  

 

No novo trazado de liñas tívose en conta á súa vez a pacificación e limitación das novas vías ao 

uso do transporte motorizado. En definitiva, os criterios xerais para as propostas no servizo de 

autobús urbanos son os seguintes: 

 

Criterios para as propostas da nova rede 
 

 Integración de redes 

A proposta da nova rede de autobuses que proporciona servizo á Universidade ha de ir en 

concordancia coa proposta para todo o municipio da Coruña. Neste sentido e dado que é unha 

proposta que se formula tamén desde BCNEcologia, garántese a coherencia dos criterios entre unha e 

outra remodelación. A proposta para a remodelación da rede de autobús urbano pódese ver na figura 

adxunta.  

 

 Segregación do tráfico privado ao tráfico público 

Os elevados niveis de carga de pasaxeiros nas liñas E de autobús e a carga actual da Avda. 

Alfonso Molina fan necesaria a implantación dun carril VAO nesta vía. 
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 Cobertura 

No novo deseño de redes da Coruña, formúlase un conxunto de superbloques (polígonos de 400 

metros de lado) de modo que a poboación se encontra a menos de 300 metros dunha parada de 

autobús. O propio deseño de superbloques (con polígonos duns 400 metros de lado) xuntamente co 

feito de que o autobús circule pola rede viaria básica, permite asegurar unha total cobertura do 

territorio. 

Ademais no deseño da L24 tívose en conta a ampliación da cobertura dos núcleos dispersos da 

Zapateira.  

 

 Conexidade 

As paradas da rede de autobuses proposta sitúanse nos puntos onde se aumenta a conexidade 

cos edificios da Universidade, priorizando tamén a conexión coa estación de tren e as futuras paradas 

de tranvía.  

 

 Conectividade 

A rede deseñada ten que ser conectiva, permitindo que o usuario teña ao seu alcance o 

máximo número de posibilidade de intercambios dentro do propio sistema de transporte público. O 

feito de minimizar, dun lado, a distancia entre as paradas de autobús (situadas nos cruces entre 

eixes), e por outro, a distancia entre paradas de autobús e as futuras estacións de tranvía así como a 

nova estación ferroviaria intermodal, maximiza a conectividade entre as dúas redes (bus e 

ferroviaria). 

 

 Accesibilidade 

A rede de transporte público ten que ser accesible para o cidadán, e a duración dos 

desprazamentos que este realice, utilizando o transporte público, ten que ser compatible cos tempos 

de traxecto do vehículo privado. 

 

Baseándonos nas conclusións do diagnóstico da rede actual de transporte público da 

Universidade e aplicando os criterios de implementación formúlanse as propostas para o escenario 

futuro da universidade. Planifícase un segundo escenario, o E2 onde se reproducen o escenario 

previsto coa implantación do PXOM, a remodelación da estación de tren Elviña-Universidade e a 

adaptación do transporte público a esta. 
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Fig. 4.2.18.: Rede actual do transporte público urbano. Fonte: BCNEcologia 
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Fig. 4.2.19.: Rede proposta en fase de estudo do transporte público urbano. Fonte: BCNEcologia 

 
 
 
 

Escenario futuro: 
 

 Manter o trazado e a frecuencia de paso de 5 minutos da Liña Especial (excepto meses de 

xullo, agosto e setembro, en que a frecuencia no campus é de 10 minutos pola mañá e de 20 

minutos pola tarde).  

 Reservar un carril VAO para as horas punta na Avenida Alfonso Molina, co fin de dar máis 

fluidez aos servizos da Liña Especial e evitar os embotellamentos que aumentan 

considerablemente os tempos neste medio de transporte, facéndoo pouco competitivo co 

vehículo privado. 

 
Fig. 4.2.20.: Sección proposta para Alfonso Molina en horas punta. Fonte: BCNEcologia 

 

 Reforzar a conectividade do sistema urbano de autobuses coas estacións centrais de bus e de 

tren e coa liña especial. 

 Mellorar a cobertura do bus urbano, remodelando a rede de autobuses mediante liñas con 

frecuencias de 5-10 min que cubran a case totalidade da cidade compacta. 

 Modificar o trazado da Liña 24 para ofrecer servizos en ambos os sentidos (A Coruña – A 

Zapateira, A Zapateira- A Coruña), e mellorar a frecuencia da dita liña coa achega de dous 

vehículos máis, o que resultaría nunha frecuencia de 20 min. Con iso mellórase 

substancialmente a conectividade dos núcleos rurais co campus e a ida cara á Coruña do seus 

habitantes. 

 Optimizar a situación das paradas no campus de Elviña, para reducir os tempos de egreso a 

destino e aumentar a conexidade das facultades coa rede de TP (véxanse as figuras 

conexidade). 

 Mellorar a cobertura en transporte público na Coruña, remodelando a rede de autobuses 

urbanos mediante liñas con frecuencias de 5-10 min que cubran toda a cidade. 

 O uso gratuíto de ambas as liñas para os desprazamentos internos entre campus e os núcleos 

rurais do ámbito, ademais de garantir a integración tarifaria co resto de transporte público. 

 Incentivos e descontos nas tarifas para usuarios do campus, favorecendo o uso de tarxetas 

multiviaxe en transporte público.  
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 Adaptar os accesos ás paradas e os vehículos a persoas con mobilidade reducida. 

 Modernización do parque móbil de vehículos. 

 
Escenario E2: 
 

 Potenciación do Apeadeiro da Universidade como estación intermodal, mellorando 

comunicacións, horarios de ferrocarril, accesos peonís e conexión con servizo de préstamo de 

bicicletas.  

 Mellorar a conexión coa prolongación prevista do Tranvía, que mellorará a accesibilidade 

entre a cidade compacta, a nova zona de equipamentos do leste do municipio e o ámbito 

próximo ao campus UDC. 

 
Fig. 4.2.21.: Prolongación prevista do tranvía. Fonte: Informe de sustentabilidade ambiental da Coruña 

 

 

 

4.2.1.2. Indicadores segundo escenarios 
 

Accesibilidade 
 

Neste apartado calcúlase o Índice de Accesibilidade Puntual (IAP) da rede de transporte 

público entre orixe-destino. Os resultados, é dicir, os tempos de viaxe, conséguense mediante 

simulación TransCAD do comportamento dos viaxeiros que utilizan o sistema de transporte público 

para acceder ao campus; o que nos permitirá analizar o grao de conectividade deste co núcleo urbano 

da Coruña. Para a simulación en TransCAD adoptáronse os seguintes criterios: 
 

- Penalización de transbordo: 5 minutos 

- Tempo de espera na parada: a metade da frecuencia da liña (factor 0,5) 

- Peso do tempo camiñando: 3 minutos 

- Peso do tempo de espera: 2 minutos 

 

Contrastando coa situación actual, nalgunha zona prexudícase a accesibilidade pola nova 

estrutura da rede. Esta penalización explícase pola reorganización da rede en función da localización 

da poboación, repercutindo de maneira positiva nun maior número de persoas. Así pois, reiterando 

que a mellora é global, constátase que as zonas más favorecidas son as que se corresponden coa 

Cidade Vella, Monte Alto, Ronda de Nelle e Ronda de Outeiro. 

 

Tamén se ha de ter en conta que o simulador TransCAD toma en consideración parámetros de 

comportamento do viaxeiro, dependendo do valor que lle deamos a cada tipo de tempo (de espera en 

parada, en vehículo, camiñando, en transbordo…); polo que quizais, en certos movementos entre os 

que se mellorou en frecuencia ou cobertura, as súas zonas aparezan graficamente representadas 

como penalizadas respecto á situación actual, cando realmente non é así; simplemente o simulador 

interpreta que o viaxeiro, nunha situación de mellora da rede de transporte público, está disposto a 

realizar a súa viaxe nun pouco máis de tempo se, como contrapartida, camiña menos. 

 

 



PLAN DE MOBILIDADE E ESPAZO PÚBLICO UDC 

CONFIGURACIÓN TERRITORIAL E URBANÍSTICA 
 

51 

 

 

  

 
Fig. 4.2.22.: Índice de accesibilidade puntual actual. Fonte: BCNEcologia 

 

 

Observamos  como a distribución dos tempos de acceso no escenario futuro se fai máis 

competitiva. A mellora respecto ás porcentaxes de poboación urbana menos de 30 e 35 minutos  fai 

que case tres cuartos da poboación se encontren a menos de 35 minutos da Universidade. 
 

Táboa 4.2.2.: Distribución dos tempos de acceso. Fonte: BCNEcologia 

 
 

 
 

Fig. 4.2.23.: Índice de accesibilidade puntual correspondente á proposta. Fonte: BCNEcologia 

  

Conexidade coas paradas de bus urbano 

 

Actualmente o 41,8 % das paradas de autobús urbano dos dous campus están a menos de 1 

minuto dos edificios, sendo a Facultade de Ciencias da Educación e a Escola Infantil os edificios máis 

afastados (distancia superior a 5 minutos). No campus da Zapateira, máis da metade dos edificios 

están a 3 minutos de distancia.  
 

E0: POBOACIÓN (%) E1: POBOACIÓN (%)

Acceso a UDC <30 min 48,42 52,59

Acceso a UDC <35 min 71,88 74,65
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Fig. 4.2.24.: Conexidade actual das paradas de bus urbano. Fonte: BCNEcologia 

 

 

Na proposta de optimización da situación de paradas no campus increméntase a cobertura dos 

edificios a menos de 1 minuto dunha parada, dun 42% a un 61%.  

No campus de Elviña, o edificio Xoana Capdevielle, Socioloxía e Servizos Centrais quedan a un 

minuto dunha parada de autobús.  

No campus da Zapateira, mellora a conexidade na Facultade de Ciencias e as pistas 

polideportivas.  

 

 
Fig. 4.2.25.: Conexidade proposta das paradas de bus urbano. Fonte: BCNEcologia 

 

 

 
Fig. 4.2.26.: Comparación da conexidade de bus urbano. Fonte: BCNEcologia 
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4.2.2. Rede de autobús interurbano. Características do servizo actual 

O servizo de transporte interurbano por estrada está cuberto por un total de oito compañías 

para toda a provincia da Coruña. Este sistema de transporte público confórmase a partir dunha serie 

de concesións de rutas que a Xunta de Galicia concede ás diferentes empresas, por iso cada empresa 

encárgase das rutas dunha zona concreta. 

 

 
Fig.4.2.27.: sistema de transporte interurbano A Coruña. Fonte: BCNEcologia 

 

 

 

Táboa 4.2.3.: servizos de transporte interurbano diarios (laborables) por concello 

 
 

 

Táboa 4.2.4.: servizos semanais e liñas que xestionan as diferentes compañías operadoras 

 
 

 

Empresa
Servizos

semanais 
Número de liñas 

que xestionan
Servizos 

semanais/liña

Autos Calpita S.A. 1465 6 244

Arriva 1053 17 62

Automóviles Sigrás Carral 1035 38 27

Metropolitana de Transportes de la Coruña S.L. 670 37 18

Castromil S.A. 552 12 46

Eliseo Pita 140 4 35

Ruta Bus S.A. 140 6 23

Autos Vázquez S.L. 115 7 16

Gómez de Mesía S.L. 40 2 20

Oróns Bus S.L. 24 1 24

Autocares Salvado S.A. 10 1 10

OLEIROS 540 OROSO 62 VEDRA 32 PALAS DE REI 11
CULLEREDO 510 OURENSE 53 VILAMARÍN 32 VILALBA 11
CAMBRE 382 PONTEDEUME 53 CAMARIÑAS 30 FRIOL 10
ARTEIXO 240 CABANAS 52 GUITIRIZ 30 SOBRADO 10
SADA 237 COLES 52 MUGARDOS 29 SANTISO 9

SANTIAGO DE COMPOSTELA 225 MIÑO 52 PADRÓN 29 BARREIROS 8

CARBALLO 221 PADERNE 52 PONTECESURES 29 FOZ 8

LARACHA 198 LALÍN 48 TEO 29 MONDOÑEDO 8

BERGONDO 195 CARIÑO 47 VALGA 29 TOURO 8

BETANZOS 149 CERDIDO 47 CEDEIRA 28 VILA DE CRUCES 8

CABANA 130 ARANGA 45 VIVEIRO 27 MAZARICOS 7

ROIS 121 COIRÓS 45 BARRO 26 AGOLADA 6

AMES 120 NARÓN 45 CALDAS DE REIS 26 CERCEDA 6

VIMIANZO 110 NEDA 45 OZA DOS RÍOS 26 MURAS 6

CORISTANCO 107 RIBADEO 41 PORTAS 26 OUROL 6

CARRAL 101 ABEGONDO 39 BOIMORTO 25 TORDOIA 6

FENE 97 CASTRO DE REI 36 CESURAS 22 XERMADE 6

FERROL 97 LAXE 36 RÁBADE 21 CARBALLIÑO, O 5

ZAS 94 LOURENZÁ 36 MELIDE 20 IRIXO, O 5

PONTEVEDRA 93 LUGO 36 MAÑÓN 19 BURELA 3

VIGO 93 MEIRA 36 MOECHE 19 CAMBADOS 3

BRIÓN 92 PONTENOVA, A 36 ORTIGUEIRA 19 CATOIRA 3

LOUSAME 92 SAN TIRSO DE ABRES 36 SAN SADURNIÑO 19 FRADES 3

MUROS 92 TRABADA 36 VICEDO, O 19 GROVE, O 3

NOIA 92 VEGADEO 36 ABADÍN 13 MEAÑO 3

OUTES 92 CURTIS 34 SANTA COMBA 13 PINO, O 3

MALPICA DE BERGANTIÑOS 89 BEGONTE 32 VILASANTAR 13 SANXENXO 3

PONTECESO 82 BOQUEIXÓN 32 CAPELA, A 12 VILAGARCÍA DE AROUSA 3

CEE 80 DOZÓN 32 MESÍA 12 VILANOVA DE AROUSA 3

DUMBRÍA 80 ESTRADA, A 32 PONTES, AS 12 CERVO 2

CORCUBIÓN 73 PIÑOR 32 ARZÚA 11 MONFERO 2

FISTERRA 73 SAN CRISTOVO DE CEA 32 CHANTADA 11 VILARMAIOR 2

ORDES 62 SILLEDA 32 MONTERROSO 11 XOVE 2

ARES 1
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Liñas de bus interurbano 
da dita empresa

Concellos con servizo de 
bus interurbano da dita 
empresa

Concellos con servizo de 
bus interurbano

Concellos de Galicia

Fig. 4.2.28.: cobertura das diferentes liñas de bus interurbano por empresa. Fonte: BCNEcologia a partir de datos da Xunta de Galicia 
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A primeira coroa de municipios arredor da Coruña é a mellor conectada mediante este medio 

de transporte, pero existen municipios dentro da área metropolitana en que o número de servizos 

está moi descompensado en relación co resto, como se pode ver na seguinte figura. 

 

 
Fig. 4.2.29.: Servizos diarios á Coruña (Estación de Autobuses). Fonte: BCNEcologia 

 

 

O 29,75% dos estudantes de Elviña e A Zapateira desprázase desde fóra da Coruña cara á 

Universidade. Isto supón arredor duns 5.450 desprazamentos diarios, dos que o 75,5% se realiza en 

vehículo privado e o 14,71% en autobús interurbano. Un dos principais motivos do baixo uso de 

transporte público interurbano é que a conexión se realiza desde o resto de municipios á estación 

central da Coruña, e tan só unha liña dá servizo á Universidade (liña Ferrol-Campus). Ademais, non 

existe integración tarifaria entre transporte público, polo que o usuario debe pagar outro billete 

cando chega á Coruña.  

 

 

 
Fig. 4.2.30: Liña Ferrol-Campus. Fonte: Concello da Coruña. 

 

 
Táboa 4.2.5.: Percorrido e horarios liña Ferrol-Campus. Fonte: Concello da Coruña 

 

De calquera xeito, e no que se refire ás conexións existentes con transporte público 

interurbano, detectáronse deficiencias en canto ao servizo de que dispoñen os membros da 

comunidade universitaria se utilizan este medio para chegar á cidade e conectar coa Universidade. Os 

municipios de Cambre e Sada teñen máis de 300 desprazamentos diarios cara á Universidade e o seu 

nivel de cobertura con transporte interurbano é inferior ao do resto de municipios.  

Neda‐Narón Ferrol Fene  Elviña/A Zapateira 

7:15 7:40 7:50 8:25

14:20 14:30 15:05

Elviña/A Zapateira Fene Ferrol Neda‐Narón

14:10 14:45 14:55 15:20

21:25 22:00 22:10 

FERROL  ‐ ELVIÑA / A ZAPATEIRA 

ELVIÑA / A ZAPATEIRA  ‐  FERROL 
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Fig. 4.2.31.: distribución de autobús interurbano/coche entre os membros da comunidade universitaria. Fonte: Enquisa 

UDC 

 

Hase de ter en conta, ademais, que a residencia dos membros da comunidade universitaria se 

atopa dispersa en núcleos de poboación. Detectouse que un 59,04% dos núcleos con membros da 

comunidade universitaria residente non tiñan servizo de autobús interurbano, aínda que destes, o 

20,30% tiña servizo no resto do municipio. Existen tamén municipios con demanda que non teñen 

servizo de autobús interurbano que conecte coa Coruña (15,43% dos municipios). 

 

4.2.2.1. Medidas de potenciación do transporte público interurbano 
 

Os obxectivos para a mellora da rede de autobús interurbano son finalmente dous: conseguir 

que a Universidade se beneficie dun sistema de autobús interurbano que conecte os municipios con 

maior demanda directamente coa Universidade e que teña unha cantidade de servizos representativa 

como para que poida actuar como unha alternativa ao vehículo privado. 

Nesta liña propóñense os seguintes puntos de actuación: 

 Estudar a viabilidade de desviar as liñas interurbanas con percorrido próximo ao ámbito de 

estudo, para realizar parada dentro do campus. 

 Estudar o posible reforzo de servizos naqueles municipios que rexistran máis demanda. 

 Adaptar os servizos das liñas de bus interurbano ao inicio e fin do groso das clases. 

 

 

 
Fig. 4.2.32.: número de desprazamentos diarios da CU segundo a enquisa de mobilidade UDC. Fonte: BCNEcologia 

 

 Reestruturar aquelas liñas interurbanas para buscar a complementariedade cos eixes 

ferroviarios 

 Incentivos e descontos nas tarifas para usuarios do campus (integración tarifaria) 

 Adaptar os accesos ás paradas e os vehículos a persoas con mobilidade reducida (PMR) 

 Modernizar o parque móbil de vehículos para reducir emisións 
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4.2.3. Rede ferroviaria. Características do servizo actual 

 

O campus de Elviña conta cun apeadeiro ferroviario "Elviña-Universidade", que dá servizo á 

UDC e aos núcleos rurais do ámbito. Por el transitan as liñas de media distancia: A Coruña-Ferrol e A 

Coruña-Lugo-Monforte de Lemos. 

 

Estas liñas suman un total de 17 servizos para a parada Elviña Universidade (aínda que 13 

destes son facultativos, é dicir, con parada a demanda). Destes 17, oito servizos proveñen da estación 

central da Coruña, seis da liña de Ferrol e tres da liña de Lugo. 

  

 

 
Fig. 4.2.33.: Apeadoiro Elviña Universidade. Fonte: BCNEcologia. 

 

Actualmente, e quizais polos poucos servizos diarios ofrecidos, tan só o 0,6% do total de 

desprazamentos (130 usuarios ao día) utiliza o tren como medio de transporte para chegar ao campus. 

 

Se nos fixamos nos horarios de parada das liñas que parten da Coruña, vemos como o tempo de 

viaxe desde a estación central da Coruña é de tan só 4 minutos, e algúns horarios dos servizos 

coinciden coas horas punta de entrada ao campus. Isto outorgaría un gran potencial para a elección 

deste medio de transporte se se ampliasen horarios, mellorasen frecuencias e se aplicasen medidas 

de integración tarifaria cos demais medios (bus urbano e interurbano) e especialmente no percorrido 

de acceso ao campus da Zapateira. 

 

O cumprimento dos horarios de paso é fundamental para garantir a mobilidade obrigada da CU 

e, sobre todo, para fidelizar os usuarios. 

 

 

   
 

Fig. 4.2.34.: Eixes ferroviarios á Coruña e horas de servizo en Elviña Universidade. Fonte: BCNEcologia 
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4.2.3.1. Medidas de potenciación para o transporte ferroviario 

 

 Ampliar horarios e mellorar frecuencias de paso, especialmente nas horas punta de entrada 

e saída ao campus (8:00 h e 15:00 h). 

 Estudar as posibles melloras do servizo actual, que permitan adecuar os horarios e garantir o 

cumprimento e as frecuencias de paso dos servizos actuais ata ao campus, polo menos nas 

horas punta. 

 Fomentar a intermodalidade do apeadeiro e potencialo como estación intermodal, mellorando 

accesos peonís cara ás paradas de bus, e facilitar o acceso á bicicleta, mediante extensión e 

adecuación de carrís-bici e estacións de préstamo. 

 Incentivos e descontos nas tarifas para usuarios do campus (integración tarifaria). 

  Adaptar os accesos á estación e os convois de FFCC a persoas con mobilidade reducida1. 

 

4.2.4. Propostas xerais para promover o transporte público interurbano 

 

 Utilizar o punto de información do campus para difundir información sobra a accesibilidade e 

os transportes relacionados, xa que a información sobre a mobilidade é básica para poder 

incidir no comportamento dos usuarios. 

 Deseño, publicidade e difusión dunha guía de transporte e mobilidade sustentable para o 

campus. 

 Instalar paneis informativos electrónicos nos puntos estratéxicos e paradas de bus máis 

relevantes, que permitan obter información actualizada das incidencias no sistema de 

transporte, como modificacións de percorrido, atrasos, avarías etc. Tamén se poderían 

utilizar como puntos de información e noticias de interese xeral (e-terminais). 

 Publicar periodicamente datos de mobilidade na revista da Universidade. 

 

 

                                                      
1 A adaptación do material rodante da Renfe é obrigatoria, segundo a Lei 51-2003 de 
igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade 
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4.3. Rede de bicicleta 
 

A bicicleta constitúe actualmente unha das alternativas de transporte cara a modelos de 

mobilidade máis sustentables. As propostas dirixidas a mellorar a mobilidade na UDC deben incluír 

medidas destinadas a incentivar o uso cotián da bicicleta para os desprazamentos diarios, de maneira 

que constitúa unha verdadeira alternativa de transporte: unha infraestrutura axeitada, formada por 

unha rede de itinerarios seguros e conectados, con accesibilidade a todos os centros; aparcadoiros e 

lugares de estacionamento seguros para bicicletas, así como medidas complementarias que permitan 

facilitar e fomentar o uso da bicicleta entre os membros da comunidade universitaria, como son as 

iniciativas de servizo de préstamo de bicicletas xa iniciadas na UDC durante os últimos anos. 

 

Estas medidas, non obstante, non poden basearse en actuacións puntuais e illadas nos campus 

de Elviña e A Zapateira sen considerar o resto do municipio, pois o resultado comprendería un 

conxunto de carrís-bici inconexos que acabarían sendo infrautilizados na súa maior parte, sen 

constituír un medio alternativo de mobilidade. A ausencia de infraestrutura adaptada ao uso cotián 

da bicicleta como transporte urbano pode causar entre os membros da Comunidade Universitaria (en 

diante CU) unha percepción de ausencia de alternativas que conduza a que moitos deles acaben 

optando polo vehículo motorizado para os seus desprazamentos diarios ao campus: segundo a enquisa 

de mobilidade da UDC 2009, case a metade das persoas enquisadas, un 49%, afirmou desprazarse en 

coche á universidade, e un 45% das persoas enquisadas en autobús. Un 0,24% dos membros da 

comunidade universitaria (que extrapolando os resultados ao total da CU correspondería 

aproximadamente a 48 persoas) afirma utilizar a bicicleta para os seus desprazamentos cotiáns á 

UDC. Aínda así, ante a pregunta "Se existisen carrís para bicicletas que permitisen o acceso, virías ao 

campus en bicicleta?", a resposta é afirmativa entre un 30% das persoas enquisadas: 

 

Formular a bicicleta como recurso modal é unha aposta social que está sendo reclamada de 

xeito crecente e que a Universidade, polas súas características sociais, ten potencial para promover. 

Os elementos que se deben considerar para a promoción da bicicleta como alternativa real de 

transporte empezan por:    

 

 

 
Fig. 4.3.1.: Resposta á disposición para usar a bicicleta en caso de existir un bo acceso en carril bicicleta.  

Fonte: Enquisa de mobilidade campus UDC, 2009 

 

Para garantir a funcionalidade dos actuais tramos de carril-bici no campus da UDC é necesario que 

formen parte de propostas globais para todo o municipio, accesibles a todos os membros da CU (un 

66,4%, segundo a mostra enquisada, con residencia no municipio da Coruña), e que permitan calquera 

tipo de desprazamento, dando resposta ás demandas diarias de mobilidade urbana tal e como sucede 

co resto de medios. Tan só unha proposta de carácter global incidirá de forma notable no incremento 

de uso da bicicleta e posibilitará que esta se consolide como unha alternativa máis entre os medios de 

transporte elixidos pola CU para acceder ao campus. 

 
Fig. 4.3.2.: Resposta á disposición a usar o servizo de préstamo de bicicletas, en caso de existir1. 

 Fonte: Enquisa de mobilidade campus UDC, 2009 

 

                                                      
1 Se a UDC crease un servizo de préstamo de bicicletas, utilizaríalas para moverte polo campus? 

3% 9% 

41%

47%

ns/nc Si, aínda que fose de pago Só se gratuíto Non

67,7% 

30,3%

2,0% 

Non Si ns/nc

• A aceptación cultural da bicicleta como transporte urbano 

• A súa inclusión na planificación urbanística e da mobilidade 

• A integración da bicicleta nos novos desenvolvementos 
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O obxectivo deste plan é o de dotar os campus de Elviña e da Zapateira dunha infraestrutura 

adaptada á circulación cotiá da bicicleta mediante a consolidación dunha rede de carrís para 

bicicletas, a partir da extensión dos actuais tramos, e a creación de eixes de conexión co municipio 

da Coruña. Paralelamente, prevese a ampliación do servizo de bicicletas públicas xa iniciado (tanto 

en número de vehículos como en modalidades de préstamo ou colectivos que terán acceso) e a 

correspondente instalación de aparcabicis ou a creación de espazos de estacionamento seguros para 

bicicletas. 

 

Para iso analizouse a infraestrutura existente na actualidade, a conexidade aos diferentes 

edificios universitarios e as posibilidades de extensión dos itinerarios para a bicicleta, a partir das 

cales se deseñará a nova rede proposta. No deseño desta proposta de extensión da rede ciclista 

consideraranse, por tanto, catro aspectos clave: 

 

 
 

O modelo de organización da mobilidade proposto neste documento propón integrar a bicicleta 

no campus mediante unha infraestrutura adaptada ao espazo público polo cal circula, que garanta a 

continuidade e a conexión da rede e que permita desprazarse dun xeito cómodo e seguro cara a 

calquera destino. 

 

4.3.1. Potencialidades da UDC para o uso da bicicleta 
 

Distancias de desprazamento 
Segundo datos da Enquisa de mobilidade da UDC (2009), un 55% dos traxectos diarios cara ao 

campus da UDC son inferiores aos 5 km. Para estas distancias a bicicleta, tal e como mostran diversos 

estudos, é o vehículo porta a porta máis rápido. 

 

 

 
Fig. 4.3.3.: Tempo medio de desprazamento segundo o medio de transporte no ámbito urbano. 

Fonte: Cycling. The way ahead for towns and cities. Comunidade Europea, 1999 

 

No caso dos campus de Elviña e da Zapateira na UDC, a súa extensión reducida e a pouca distancia ao 

centro urbano da Coruña, ademais dos factores socio-demográficos dos membros da CU, 

especialmente a súa media de idade, realzan o papel que pode ter a bicicleta como verdadeira opción 

de transporte cotián. 

• A análise da mobilidade actual no campus e dos eixes principais que a articulan 

• A continuidade, accesibilidade, calidade, seguridade e comodidade dos carrís-bici 

• A accesibilidade e a calidade dos aparcadoiros e dos puntos de préstamo de bicicletas 

• A intermodalidade da bicicleta con outros medios de transporte 
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Fig. 4.3.4.: Distancias de desprazamento entre A Coruña e a UDC, campus de Elviña - A Zapateira.  

Fonte: BCNecologia 

 

Pendentes 
 

Outro dos factores que se estudan para a implementación da rede é a orografía do campus e a 

distribución das pendentes. Nos campus Elviña-A Zapateira, o 54% do viario urbano ten pendentes 

inferiores ao 5% axeitadas para a circulación en bicicleta. No deseño da rede será conveniente evitar, 

sempre que sexa posible, a inclusión de tramos de maior pendente que dificulten a circulación da 

bicicleta. 

 

 

 
Fig. 4.3.5.: Clasificación do viario da UDC, por  pendente.  Fonte: BCNEcologia 
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Fig. 4.3.6.: Distribución (en km) do viario da UDC, segundo a pendente (en %).  Fonte: BCNEcologia 
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4.3.2. Rede actual de bicicleta 

 

A rede actual de bicicletas na UDC componse dun tramo de carril-bici que circula desde a 

rotonda principal de acceso ao campus (Acceso 2 - conexión coa avenida Alfonso Molina) cara ao NO, 

ao longo da vía non rodada, paralelo ao eixe central de Elviña, que dá acceso ás Facultades de 

Enxeñeiros de Camiños, Informática, Ciencias da Comunicación, Dereito e Ciencias da Educación. A 

lonxitude total do carril bicicleta actual é de 1,13 km. 

 

(1)      (2) 

 

Fig. 4.3.7.: Tramos do carril bicicleta actual: fronte á Facultade de Ciencias da Educación (1) e tramo de conexión 

entre a Escola de Enxeñeiros de Camiños e a rotonda de acceso ao campus (2). 

Fonte: Servizo de Arquitectura e Urbanismo, UDC 

 

O carril bicicleta actual supuxo unha primeira infraestrutura para o fomento do uso da 

bicicleta no campus, pero a súa funcionalidade vese reducida, pois trátase dun tramo illado e 

desconectado do resto do núcleo urbano, sen unha rede que lle confira continuidade e permita os 

desprazamentos internos desde e cara á cidade. Isto tradúcese nunha reducida utilización por parte 

dos usuarios da bicicleta. A baixa densidade de ciclistas unida á ausencia de elementos de 

segregación físicos ou mobiliario urbano, que diferencien o carril-bici da beirarrúa (salvo o cambio de 

pavimento), pode provocar o uso do mesmo carril por parte dos peóns, especialmente pola súa 

situación no acceso aos centros de estudo do campus de Elviña, previamente de uso exclusivo para o 

peón. A proposta propón integrar este carril como carril de acceso ás facultades co resto da futura 

rede bicicleta do campus, e coa futura rede do municipio da Coruña, de maneira que o acceso en 

bicicleta cara a esta zona se poida realizar de forma segura, a través dunha infraestrutura axeitada. 

 
Fig. 4.3.8.: Carril bicicleta actual. Fonte: BCNecología 

 

Zonas de estacionamento para bicicletas da UDC 

 

Actualmente, a UDC conta con catro áreas de estacionamento para bicicletas: tres delas no 

campus de Elviña e unha no campus de Zapateira. En total suman 60 prazas de aparcadoiro, todas 

elas situadas no exterior dos edificios. Algunhas delas, como as das facultades de Informática ou de 

Ciencias da Educación aproveitan o soportal de entrada aos edificios para darlles resgardo. En xeral, 

obsérvase unha clara infrautilización dos aparcadoiros, que podería estar motivada pola insuficiencia 

da rede actual de itinerarios para a bicicleta no campus (e pouca presenza de usuarios), a 

inexistencia de aparcabicis nalgúns edificios ou a pouca seguridade que ofrecen algúns dos modelos 

utilizados, que non permiten atar as dúas rodas.   

 

1

2 
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 (1)   (2)                

 (3)    (4) 

Fig. 4.3.9.: Aparcabicis na UDC: Facultades de Ciencias da Educación (1), de Dereito (2), e de Informática (3) en Elviña 

e Escola de Arquitectura (4) na Zapateira. Fonte: Servizo de Arquitectura e Urbanismo (UDC) e BCNEcología 

 

 
Fig. 4.3.10.: Zonas de estacionamento para bicicletas (e n.º de prazas). Fonte: BCNEcología 

A proposta que se presenta no documento aumentará a dotación de aparcabicis nos campus de 

Elviña e A Zapateira, en consonancia coa ampliación da rede de itinerarios para a bicicleta e 

fomentará a súa utilización por parte dos usuarios deste medio de transporte coa máxima comodidade 

e seguridade, minimizando o uso doutros elementos do mobiliario urbano para tal efecto (farois, 

postes de sinalización etc.), xa sexa usuarios que utilicen este medio de transporte para os seus 

desprazamentos desde outros puntos do municipio como aqueles que o usen unicamente para 

desprazamentos internos. 

  

 
Fig. 4.3.11.: Dotación actual de aparcabicis (n.º de prazas). Fonte: BCNEcologia 

 

O préstamo de bicicletas na UDC 

 

Entre as iniciativas de promoción da bicicleta como medio de transporte que se levaron a cabo 

no campus da UDC, ademais do trazado do carril bicicleta actual ou a instalación de aparcabicis, 

destacan as dúas modalidades existentes de préstamo de bicicletas que se levaron a cabo nos últimos 

cursos, a través da Oficina de Medio Ambiente da UDC: o programa de préstamo de bicicletas, 

dirixido a toda a comunidade universitaria, a través do cal se pode solicitar a cesión dunha bicicleta 

para ser utilizada durante todo un curso, e o servizo de préstamo de bicicletas para o persoal dos 

centros da UDC (PAS e PDI), que promove que os desprazamentos internos entre os centros do campus 

se poidan realizar en bicicleta. O programa xeral2 conta na actualidade (curso 2010-2011), con 140 

bicicletas de cesión gratuíta por curso para toda a UDC, a 90% das cales se calcula que se adxudicará 
                                                      
2 Neste programa tamén participaron a Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible da Consellería de Medio 
Ambiente e Desenvolvemento Sostible (Xunta de Galicia) e a Asociación por unha mobilidade responsable Mobi-
Liza.  
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a usuarios do campus de Elviña-A Zapateira (unhas 125-130). O servizo de préstamo de bicicletas ao 

persoal da UDC dispón de 12 bicicletas repartidas en cinco edificios, catro dos cales están en Elviña: 

Edificio Xoana Capdevielle, Enxeñaría de Camiños, Informática e Dereito, e un na Zapateira: Ciencias. 

  

 
Fig. 4.3.12.: Bicicletas do servizo de préstamo PAS-PDI da UDC, Edificio Xoana Capdevielle.  

Fonte: BCNEcología 

 

 
Fig. 4.3.13.: Puntos de préstamo de bicicletas ao persoal da UDC (PAS-PDI).  

Fonte: BCNEcología 

 

 

A proposta que se presenta a continuación ampliará a dotación dos puntos de préstamo 

existentes, así como a tipoloxía de servizos de préstamo ofrecidos. Deste xeito preténdese incorporar 

a bicicleta pública como unha alternativa real para desprazarse polo interior do campus, así como 

fomentar os desprazamentos en bicicleta entre o núcleo urbano da Coruña e o campus. 

 

4.3.3. Criterios básicos para a nova rede 

 

Os criterios xerais considerados para a nova rede de bicicletas da UDC son os seguintes: 

 

Homoxeneidade 

A rede debe ser accesible desde todos os puntos do campus, situándose a unha distancia non 

superior aos 200 m desde calquera punto, distancia equivalente aproximadamente a un minuto en 

bicicleta ata a rede. 

 

Continuidade e conexión entre os tramos 

Os tramos que forman a rede deben estar ben conectados entre si e sinalizados axeitadamente 

en toda a súa lonxitude, con especial atención nas interseccións, co obxectivo de posibilitar a 

circulación continua das bicicletas. Débense evitar puntos de descontinuidade onde a rede quede 

interrompida ou onde o espazo de circulación do usuario da bicicleta non quede claramente definido. 

 

Conexión co municipio 

Co obxectivo de favorecer os desprazamentos cotiáns en bicicleta, a rede ha de garantir o 

acceso en bicicleta ao campus desde o lugar de residencia dos membros da comunidade universitaria, 

moi especialmente desde os barrios de maior densidade da Coruña, pois son a orixe da maior parte de 

desprazamentos dos membros da comunidade da UDC. 

 

Acceso aos edificios da UDC 

É imprescindible que a rede permita o acceso en bicicleta aos diferentes centros da UDC. 

Ademais de ser accesibles desde a rede, estes puntos han de estar dotados de espazos e instalacións 

axeitadas para o estacionamento das bicicletas, próximas ao acceso ao edificio e seguras. 
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Intermodalidade 

Co fin de favorecer a combinación da bicicleta con outros medios de transporte, a rede ha de 

garantir o acceso en bicicleta aos puntos que faciliten este intercambio modal, especialmente co 

transporte público (apeadeiro de tren ou paradas de autobús), e prever espazos de estacionamento 

de bicicletas seguros próximos a estes. 

 

Integración con outros medios de transporte 

A rede para bicicletas deberá integrarse no campus co resto de medios de transporte urbano, 

tanto a nivel de trazado como de sección, mediante diferentes graos de segregación e/ou 

coexistencia en función das características morfolóxicas de cada vía, do tipo de uso e do tráfico que 

circula. 

 

Adecuación desde o punto de vista das pendentes 

Na definición do trazado da rede evitaranse os tramos con pendentes excesivas que dificulten a 

circulación de bicicletas e, en caso de non se poder superar, habilitaranse os itinerarios coa 

infraestrutura necesaria (ramplas mecanizadas, ascensores etc.). En itinerarios de carácter deportivo 

que eventualmente inclúan algún tramo que supere as pendentes máximas recomendadas para un 

usuario medio, estes tramos sinalizaranse axeitadamente. 

4.3.4. Proposta de extensión da rede para bicicletas 

 

A proposta presentada parte dos criterios básicos definidos anteriormente, e integra a rede 

ciclista no viario da universidade, co obxectivo de reducir as causas relativas á infraestrutura que 

poidan xerar a infrautilización da rede actual. 

 

 
 

A futura rede componse principalmente dun conxunto de eixes segregados do tráfico 

motorizado que permiten desprazarse polo campus de xeito cómodo e seguro. Os devanditos eixes 

constitúen a rede principal para bicicletas, que permite a conexión en bicicleta entre os diferentes 

centros do campus de Elviña e a súa conexión co centro da Coruña. Nesta rede, as bicicletas dispoñen 

dun espazo específico de circulación, segregado do resto de usos do espazo público. Existen outros 

tramos nos cales os itinerarios para bicicletas coexistirán con outros medios de transporte e non 

disporán de carril segregado exclusivo. A continuación detállanse as características da proposta de 

extensión. 

 

Descrición da proposta de extensión da rede 

 

Proponse estender progresivamente a rede de bicicletas dos campus Elviña-A Zapateira da UDC 

dos actuais 1,1 km ata os 4,2 km. Trátase dunha aposta global para garantir que gran parte dos 

desprazamentos cotiáns se poida realizar en bicicleta a través dunha infraestrutura adecuada, 

partindo da infraestrutura xa existente. 

 

 

Proponse unha rede para bicicletas acorde coas necesidades de desprazamento dos membros da 

comunidade universitaria, integrada co resto de medios de transporte e que ofreza posibilidades 

reais de desprazamento en bicicleta para as viaxes cotiás, tanto internas como de conexión co 

municipio. 
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Fig. 4.3.14.: Proposta de extensión da Rede de itinerarios para a bicicleta, por tipoloxía.  

Fonte: BCNEcologia 

 

O trazado desta nova rede prevé a conservación do carril-bici existente como carril de acceso 

porta a porta aos diferentes centros de estudo do campus e a súa ampliación cunha serie de 

itinerarios que permitan unha mobilidade rápida e segura de conexión en paralelo á actual, con carril 

propio e segregado do tráfico motorizado (principalmente autobuses), a través das vías que se propón 

pacificar do eixe central do campus de Elviña. Os accesos ao campus polo norte (accesos 1 e 2, de 

conexión co centro da Coruña) tamén se realizarán por carril segregado de uso exclusivo. 
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Fig. 4.3.15.: Proposta de extensión da Rede de itinerarios para bicicleta, por tipoloxía. Fonte: BCNEcologia 

 

A pendente dos diferentes tramos que configurarán o trazado da proposta de rede bicicleta 

vén representada por un 75% de lonxitude de carril inferior ao 5% e un 7% do itinerario con pendentes 

superiores ao 10%, que serán salvadas con diferentes elementos mecanizados  

 

 
Fig. 4.3.16.: Clasificación da proposta de rede bicicleta da UDC por pendente.  Fonte: BCNEcologia 
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Fig. 4.3.17.: Distribución (en km) do viario da UDC segundo a pendente (en %).  Fonte: BCNEcologia 

 

A proposta incorpora para tal efecto un ascensor no tramo inferior do campus de Elviña (de ancho 

suficiente e unha lonxitude mínima de 1,8 metros para permitir o acceso a, polo menos, unha 

bicicleta) e unha pasarela de acceso ata a estrada do Castro de Elviña. 

 

 

     
Fig. 4.3.18.: Exemplo de ascensor con pasarela e de rampla mecanizada, aptos para o acceso en bicicleta, nos 

municipios de San Sebastián e de Pamplona. Fonte: BCNEcología 

 

A estrada do Castro de Elviña transformarase en rúa de sección única e prioridade invertida 

(na cal os medios non motorizados serán prioritarios sobre os medios motorizados), que permanecerá 

cerrada ao tráfico motorizado xeral (uso exclusivo para os veciños con límite de velocidade de 20 

km/h, e autobús L24 con baixa frecuencia de paso). Nese tramo a bicicleta coexistirá pois con outros 

medios de transporte e non contará con carril segregado de uso exclusivo. No capítulo de Espazo 

Público do presente documento exponse a proposta con máis detalle.    

 

Unha vez chegados ao edificio de Departamentos da Escola Superior de Arquitectura prevese a 

posibilidade de permitir o uso do ascensor do edificio de aparcadoiro para bicicletas (garantir 

lonxitude mínima de 1,8 m) co fin de acceder á cuberta. O proxecto de cuberta vexetal previsto 

poderá incorporar o trazado dun carril bicicleta pola súa superficie ou ben simplemente permitir a 

súa coexistencia co peón. Atravesando este novo espazo verde, o itinerario incorporará unha rampla 

mecanizada ou ben un ascensor que accederá desde a fachada lateral da Escola Universitaria de 

Arquitectura Técnica ata a praza do Campo de Fraga. 

 

Por outro lado, proponse ampliar este itinerario desde o Campo de Fraga - Facultade de 

Ciencias ata a Facultade de Filoloxía a través dunha rampla mecanizada. 

 

Os diferentes tramos de rede bicicleta que incorporan elementos mecanizados serán 

evidentemente híbridos, de uso compartido co peón, e adaptados igualmente ao uso por parte das 

persoas de mobilidade reducida (PMR), e estarán para tal efecto debidamente sinalizados de modo 

que se manteña sempre a prioridade para o peón. 

 

Finalmente, existen dous tramos de coexistencia co vehículo privado. Son os situados nos 

accesos leste (San Vicente de Elviña) e oeste (acceso ao Polígono de Pocomaco), que transcorren por 

rúas estreitas de baixa ou moi baixa intensidade de tráfico. Nestes tramos (con velocidade limitada a 

30 km/h) existirá sinalización vertical que alerte os vehículos do paso de bicicletas. 

 

A conexión coa rede bicicleta do municipio da Coruña, que aínda se atopa en fase de estudo, 

represéntase a continuación: 
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Fig. 4.3.19.: Conexión da Rede bicicleta do campus coa proposta de Rede bicicleta do municipio (en fase de estudo) e 

os equipamentos públicos. Fonte: BCNEcología 

 

Conexidade da rede bicicleta 

Para avaliar a efectividade potencial da rede de itinerarios para a bicicleta é interesante 

analizar a posición relativa da rede de bicicletas con respecto aos centros atraedores de mobilidade. 

Para iso estudouse o grao de conexidade desde a rede aos edificios do campus a partir dos radios de 

influencia desta e dos tempos de acceso que representan os desprazamentos desde a rede de 

bicicletas ata cada un dos edificios de destino. 

 
Fig. 4.3.20.: Conexidade da Rede bicicleta cos edificios dos campus de Elviña e A Zapateira.  

Fonte: BCNEcología 

 

Na rede actual, unicamente é posible acceder en menos de 1 minuto (167 m) desde a rede de 

bicicletas ao 37% dos edificios da UDC, todos eles do campus de Elviña; un 3% sitúase a distancias 

entre 1 e 3 minutos (500 m) e a maior parte deles (un 59%) sitúanse entre 3 e 5 minutos (833 m). Tan 

só un edificio (Filoloxía) queda situado a distancias superiores aos 5 minutos desde a rede. Cabe 

destacar, aínda así, que para estas análises non se tiveron en conta factores como a pendente, que 

aumentaría a distancia relativa dos edificios da Zapateira. 
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Fig. 4.3.21.: Conexidade da Proposta de Rede bicicleta cos edificios dos campus de Elviña e A Zapateira. 

Fonte: BCNEcología 

 

 

Como se pode observar no mapa, a rede proposta mellora moi significativamente a conexidade desde 

a rede de itinerarios aos edificios da UDC, situándoa a menos dun minuto de todos eles. 

 
Fig. 4.3.22.: Conexidade da Rede bicicleta cos edificios dos campus de Elviña e A Zapateira.  

Situación actual e Proposta de Rede. Fonte: BCNEcología 

 

 

4.3.5. Proposta de dotación de estacionamento  

Criterios para o deseño e situación de zonas de estacionamento para bicicletas 

 

O uso cotián da bicicleta como medio de transporte require a reserva de espazos destinados ao 

seu estacionamento nos puntos de orixe e destino dos desprazamentos: equipamentos, prazas, 

intercambiadores modais ou a propia rede bicicleta. 

 

A falta de puntos de estacionamento seguros é un dos factores que poden frear o uso da 

bicicleta como medio de transporte habitual. Por iso é necesario dotar a rede de bicicletas dun 

número mínimo de prazas de aparcadoiro para bicicletas ao longo dos itinerarios e nos puntos de 

atracción e xeración de viaxes, adaptados ao estacionamento de curta ou longa durada, protexido na 

medida do posible das inclemencias meteorolóxicas e do risco de roubo e que favoreza a combinación 

de bicicleta e outros medios de transporte nos intercambiadores modais. Algúns dos criterios para o 

deseño e a situación de áreas de estacionamento para bicicletas son: 

 

Visibilidade 

Os aparcadoiros han de ser doadamente visibles desde o espazo por onde circulan os ciclistas, co fin 

de poder ser localizados doadamente e disuadir roubos e vandalismo. 
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Seguridade 

Convén localizar os aparcadoiros para bicicletas en zonas transitadas por peóns, en que haxa 

actividade, evitando localizacións en lugares con ángulos de visión reducidos ou en zonas pechadas 

sen vixilancia. Co fin de poder realizar unha ancoraxe máis efectiva e seguro da bicicleta, convén que 

o deseño do elemento de fixación das bicicletas permita unha cómoda suxeición do cadro e, polo 

menos, unha das dúas rodas, especialmente en estacionamentos de longa duración. 

 

       
Fig. 4.3.23.: Estacionamento para bicicletas en superficie e subterráneo.  Fonte: BCNEcología 

 

Iluminación 

As zonas de estacionamento han de estar ben iluminadas para protexelas fronte a roubos e tamén 

previr accidentes. 

 

Acceso 

A entrada á área de estacionamento debe estar próxima aos accesos desde a rúa, aínda que evitando 

as entradas para peóns e automóbiles. Evitar zonas que requiran o uso de escaleiras. 

 

Protección de axentes meteorolóxicos 

Sempre que sexa posible, deberase protexer a área de aparcadoiro dos fenómenos meteorolóxicos. 

Recoméndase cubrir os aparcadoiros con algún tipo de cuberta de protección. 

 

Evitar conflitos con peóns 

Os aparcadoiros débense localizar en zonas que non obstaculicen o paso dos peóns, e non ter 

elementos cortantes ou que sobresaian e poidan prexudicar os peóns e os ciclistas. Os elementos de 

suxeición moi baixos poden ser perigosos ao quedar fóra do campo de visión dos peóns. 

 

 

 

Evitar conflitos co resto de vehículos 

Convén separar os aparcadoiros para bicicletas e automóbiles e os carrís de circulación 

mediante o espazo e as barreiras físicas suficientes para impedir que os vehículos poidan danar as 

bicicletas estacionadas. 

 

Polo que se refire á dotación de prazas de estacionamento, en función da tipoloxía de edificio 

ou do espazo que podemos atopar na UDC, recoméndase seguir os criterios que aparecen na seguinte 

táboa: 

 

Táboa 4.3.1.: Prazas mínimas de aparcadoiro para bicicletas. Fonte: Decreto 344/2006 da Generalitat de Catalunya para a 

regulación dos estudos de avaliación da mobilidade xerada 

PRAZAS MÍNIMAS DE APARCADOIRO PARA BICICLETAS 

Situación Tipo de equipamento Número mínimo de prazas 

Vivenda               2 prazas/vivenda 
Mín.       2 prazas/100 m2 teito ou fracción 

Comerciais 1 praza cada 100 m2 de teito ou fracción 

Docentes 5 prazas cada 100 m2 de teito ou fracción 

Equipamentos deportivos 5 prazas / 100 prazas capacidade equipamento 

Culturais - recreativos 5 prazas / 100 prazas capacidade equipamento 

Equipamentos 

Administrativos 1 praza cada 100 m2 de teito ou fracción 

Zonas verdes  1 praza cada 100 m2 de solo 

Estacións de ferrocarril 1 praza cada 30 prazas de circulación Intercambiadores 
modais Estacións de buses interurbanos 1 praza cada 50 prazas de circulación 

 

 

Ampliación da dotación de estacionamento  

 

Dada a tipoloxía de usos e os horarios de actividade que se poden dar actualmente na UDC, 

basicamente diúrnos, os aparcadoiros para bicicletas en superficie serán unha boa solución para 

responder á demanda de prazas de aparcadoiro na maior parte dos casos. Convén escoller un modelo 

de aparcabicis que permita a ancoraxe con seguridade das dúas rodas (por exemplo, de tipo U 

invertida) e situalos o máis próximo posible aos accesos aos edificios, aínda que visibles desde a rúa, 

evitando zonas de escaleiras e, a ser posible, protexidos da chuvia e cunha boa iluminación para 

maior comodidade de manobra e ancoraxe e para evitar roubos. Todos os edificios da UDC deberán 

ter a súa zona de aparcabicis. 

 


