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MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PLANO PARCIAL DO 
CAMPUS UNIVERSITARIO DA CORUÑA 

 
 
1. MEMORIA xustificativa 
 
1.1. INTRODUCCIÓN / ANTECEDENTES 
 
- Ano 1991 
A Universidade da Coruña promove a redacción do PLANO PARCIAL DO 
CAMPUS UNIVERSITARIO DA CORUÑA que foi redactado por José González-
Cebrián Tello e cuxo obxectivo inicial era ordenar urbanisticamente o campus 
universitario da Coruña. Obtivo aprobación definitiva con data 18 de outubro de 
1991. 
 

O Plan Parcial de 1991, abarca unha superficie de 957.240 m2 ordenados 
en: 
- Parcelas ou "illas" destinadas a usos docentes, de servizos universitarios e 

residenciais universitarios. 
- Espazos libres e zonas verdes (445.479 m2). 
- Zonas deportivas (90.010 m2). 
- Viario e aparcadoiros (221.421 m2). 
 

O ámbito do Campus tiña asignada unha edificabilidade de 0,5 m2/ m2, o 
que posibilitaba alcanzar unha superficie edificable total de 478.620 m2. 

 
Dos 957.240 m2 incluídos no ámbito do Campus, só a denominada "Finca 

do Cura" (117.750 m2) situada na Fraga de Elviña, era de titularidade pública. 
Nela levantábanse os edificios da Escola Universitaria de Arquitectura Técnica 
(1975), Escola Técnica Superior de Arquitectura (1979) e Facultade de Ciencias 
(1984). 

 
O resto da superficie, 834.490 m2, eran fincas de propiedade privada que 

deberían ser incorporadas ao patrimonio público, a través do Sistema de 
Expropiación ou por Convenio. 

 
Para o desenvolvemento do Plan Parcial, establecíanse tres polígonos: 

Polígono I (con 6 subpolígonos), Polígono II e Polígono III. 
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- Ano 1998 
O Concello da Coruña procede á revisión e aprobación do Plano Xeral de 
Ordenación Urbana da Coruña. O documento aprobado definitivamente en data 
19 de outubro de 1998 recolle nos planos, memoria e ordenanzas, o Plano 
Parcial aprobado, remitindo a este documento a regulación de planeamento 
que afecta ao eido do campus universitario de Elviña. 
 
Para o efecto desta consideracion xúntase como anexo a esta memoria unha 
copia das partes correspondentes dentro do Tomo I da Normativa do PXOM da 
Coruña ao Réxime de Ordeación das Áreas de Planeamento Incorporado (API) 
e máis ao Réxime do Solo Urbanizábel en Réxime Transitorio (SURT) relativas 
ao eido do campus de Elviña - A Zapateira. 
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- Ano 2002 
Finalmente, a instancias da propia Universidade da Coruña redáctase o  
documento que se atopa vixente na actualidade, isto é, a MODIFICACIÓN DO 
PLANO PARCIAL DO CAMPUS UNIVERSITARIO DA CORUÑA. Foi aprobado 
definitivamente no 16 de decembro de 2002. 
 
Este documento pretendía “encajar la nueva legalidad urbanística sobrevenida 
con la aprobación primero del P.G.O.M. de la Ciudad y posteriormente del 
Plano Especial del Castro de Elviña con sus afecciones sobre parcelas de 
naturaleza docente en el Plano Parcial, y que a partir del nuevo marco legal han 
perdido su capacidad de ser edificadas. Lo mismo ocurre con trazados viarios 
fundamentales para la adecuada utilización del suelo universitario, que permitan 
la conexión de las dos realidades universitarias hoy existentes (la Zapateira y 
Elviña) desprovistas de las imprescindibles conexiones viarias.”1 
 
As modificacións centrábanse nos seguintes aspectos: 

1. Modificación do trazado do vial periférico de conexión entre os campus 
de Elviña e A Zapateira, no eido de afección do Castro. 

2. Modificación de parcelas por estar na zona de afección arqueolóxica. 
3. Modificación de parcelas derivadas do proceso de execución da 

urbanización e das necesidades docentes. 
 

Como consecuencia do axuste e alonxamento do vial periférico respecto do 
Castro de Elviña, quedan eliminadas as Parcelas 8,9 e 10 do Plan Parcial de 
1991, quedando as súas superficies como espazos libres e trasladando a 
edificabilidade liberada (37.062 m2) ás Parcelas 4, 6-7 (que se refunden nunha 
única parcela, Parcela 6), 11, 21, 22 e 23. Así mesmo, delimítase unha nova 
parcela, Parcela P, destinada a un edificio de aparcadoiro, situada entre as 
Parcelas 3 e 5. 

 
Manténse a superficie edificable total e increméntase significativamente en 

20.200 m2 as superficies destinadas a zonas verdes. 
 
Outra determinación importante é a eliminación de polígonos ou 

subpolígonos. 
 
Determinase, así mesmo, que as Etapas de Actuación "se realizarán en las 

fases que la Universidad establezca". 

                                                           
1 Memoria da MODIFICACIÓN DO PLANO PARCIAL DO CAMPUS UNIVERSITARIO DA CORUÑA. 
(Decembro de 2002) 
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Por conseguinte, podemos ver que dende a aprobación definitiva do primeiro 
documento urbanístico transcorreron quince anos, unha modificación do 

planeamento xeral de ámbito municipal (1998) e unha modificación do propio 
plano parcial (2002), e ademais de ter lugar importantes acontecementos 

urbanísticos que afectan inevitablemente ao contexto xeral no que se vai a 
rematar de desenvolver o plano do campus universitario. 

 
Este documento de modificación propón uns cambios nas determinacións do 
Plano Parcial do campus universitario da Coruña xustificados na propia esencia 
do documento e tamén polas necesidades de crecemento propias da 
institución universitaria. 
As modificacións que se propoñen céntranse basicamente nos seguintes 
aspectos: 
 
1º. Eliminación das Parcela 5, Parcela 6 e Parcela P, redefinidas estas dúas 
últimas na Modificación do Plano Parcial do campus universitario de 2002. A 
súa eliminación implica o desprazamento da superficie edificable 
correspondente ás tres parcelas citadas a outras dúas parcelas. Asimesmo 
prevese a eliminación do vial existente entre elas e o espacio destinado a 
aparcadoiro a carón da Parcela 6. 
O ámbito dos terrenos que forman parte das parcelas 5, 6 e P pasan de ser 
considerados solares edificables a zona verde. O viario e aparcadoiro 
eliminados pasan a ser considerados zona verde. 
 
2º. Creación de duas novas parcelas edificables ás que chamaremos Parcela A 
e Parcela B. 
 
A Parcela A sitúase sobre a zona verde-deportiva denominada Zona A polo 
Plano Parcial de 1991, que ten 45.960 m2 de superficie en planta. Esta nova 
Parcela A recibe á edificabilidade da Parcela 6. 
A Parcela B sitúase nunha franxa de solo intermedio entre as Parcelas 1 
(CITEEC) e 2 (Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e 
Portos) e as Parcelas 21, 22 e 23. Esta franxa está actualmente ocupada en 
parte por plazas de aparcadoiros e noutra parte por unha estreita franxa de 
terreo de entre 25 e 30 m cunha grande pendente destinadas a xardíns e que o 
Plano Parcial-2002 clasifica como zona verde. A nova  Parcela B  recibirá as 
superficies edificables das Parcelas 5 e Parcela P    
 
De seguido expóñense as características e parámetros vixentes dos elementos 
urbanísticos afectados pola modificación puntual que se pretende : 
- Parcela 5  
- Parcela 6  
- Parcela P  
- Aparcadoiro e viario entre as Parcelas 4 e 5 e as Parcelas 5 e P 
- Zona A  
- Franxa de terreno entre as parcelas 1 (CITEEC) e 2 (ETSECCP) e as parcelas 

21, 22 (CITIC) e 23 (CDA) 

 

 
Ámbetos de intervención
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PARCELA 6 
 
A Modificación do Plano Parcial do campus universitario do ano 2002, 
actualmente vixente refundíu as parcelas 6 e 7 do Plano Parcial de 1991 nunha 
única parcela de maiores dimensións superficiais, que denominou Parcela 6, 
que responde aos seguintes parámetros urbanísticos: 
 
- Superficie da parcela (resultante da suma das parcelas 6 e 7): 12.545 m2 
- Superficie edificable: 24.000 m2 
- Uso: Docente 
- Ocupación máxima: 55% 
- Separación mínima a lindes: 6 m 
- Número de plantas: Parte inferior da parcela A=B+3 (16 m); 
                                    Parte superior da Parcela  B=B+2 (12 m) 
- Características especiais: Parcela situada no fondo da vaguada do río 

Cabana afecta ao propio cauce do Río ao que se 
sobrepón. 
Limita ao Leste co núcleo de Castro de Elviña. 
Pendente que chega a alcanzar o 20% con caída 
ao Oeste cara o cauce do Río Cabana salvando un 
desnivel de máis de 13 metros 
 
 
 
 

Vista da zona na que se emplaza a Parcela 6 
 A dereita arboreda entorno ó cauce  do río Cabanas 
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PARCELA 5 
 
A Modificación do Plano Parcial do campus universitario aprobada no ano 2002 
non afectou á Parcela 5 que mantén as dimensiós e parámetros urbanísticos 
asignados no Plano Parcial - 1991que son as seguintes: 
 
- Superficie de parcela : 8800 m2 
- Superficie edificable: 14.652 m2 
- Ocupación de parcela: 55% 
- Uso: Docente 
- Separación a linderos: A: 10 m; B: 10 m 
- Número de plantas: A = B+1; B: B+2 
- Altura máxima: A: 8 m; B: 12 m 
- Características especiais: Parcela cercana á futura zona residencial con 

pendente do 20% con caída al NO. Na zona B 
resolverase conxuntamente coa parcela 4 el 
espazo abierto entre ambas. O aparcamiento para 
o centro resolverase en plantas de sótano o de 
forma conxunta para ambas parcelas, 
ordenándose mediante un Estudio de Detalle  
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PARCELA P 
 
É unha nova Parcela creada na Modificación do Plano Parcial do ano 2002 e 
inexistente no Plano Parcial-1991. É a consecuencia da necesidade de dar 
cabida a un exceso de edificabilidade de 7.000 m2.  
A Modificación do Plano Parcial campus universitario do 2002  fai as seguintes 
referencias: 
Apartado 2. RESUMEN (pax. 4)  
“La edificabilidad disponible (7.000 m2) se vinculará a la nueva Parcela “P” 
situada entre la 3 y la 5, y que esta modificación del Plano Parcial vincula a 
edificios para aparcamientos, con una altura de B+3P, aprovechando los 
diferentes desniveles existentes” 
Apartado 4. APARCAMIENTOS (pax. 4). 
La necesidad de aparcamiento en el recinto universitario sigue una ecuación 
exponencial. El uso cada vez mas habitual por profesores y estudiantes de 
vehículos privados para desplazamientos desde el centro de la ciudad o del 
exterior a la Universidad se incrementa día a día, haciendo prácticamente 
inviable la resolución del aparcamiento de vehículos en superficie a pesar de la 
gran cantidad de superficie que se destina a esos fines. 
Es por ello que la modificación del Plano Parcial incide sobre los terrenos 
adyacentes a las antiguas parcelas 3 y 4, para la localización de un edificio 
destinado a aparcamientos, al que se vinculan los 7.000 m2. 
(...) Al haberse mantenido dicha vía de comunicación entre la Zona alta y baja 
de Elviña por la presión vecinal y de acuerdo con el Ayuntamiento se ve la 
dificultad de ejecutar en la parcela donde se indica un edificio de 
aparcamientos con la posibilidad de acceso a sus diversas plantas 
precisamente desde esa vía periférica de comunicación.  
Polo tanto a PARCELA P tería as seguintes características: 
- Superficie medida sobre plano: 6.000 m2. 
- Superficie edificable: 7.000 m2. 
- Uso: Aparcadoiro. 
- Número de plantas: B+2P. 
- Características especiais: Acusada pendente entorno a un 20% está 

ocupada na parte superior máis plana por 
instalacións deportivas ao servicio do núcleo rural 
próximo practicamente abandonadas.  
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APARCADOIROS E VIARIO ENTRE PARCELA P E PARCELA 5, E ENTRE AS 
PARCELAS 4 E AS PARCELAS 6,5 E P 
 
 Na modificación do Plan do 2002 e co obxectivo de dar acceso á nova 
parcela 6 así como permitir o acceso de vehículos de mercancías á Parcela 4 
(Edificio de Servizos Xerais de Investigación), se establece un vial a media 
ladeira sobre a Casa da Galería e o Edificio de Servizos Xerais. 
 
 O texto do PP-2002 é o seguinte: 

“es decir una nueva vía entre las parcela 4 y 5 que sirve para acceder a la 
nueva parcela 6, resultando de la unión de las antguas parcelas 6 y 7” 
(apartado 3.2 PP-2002) 
 

Asimismo no plano de Modificacións viarias refírese a este “nuevo vial 
vehicular entre parcelas 4 y 5 que posibilita tanto el acceso de mercancías al 
Edificio de Investigación (Parcela 4) como el acceso a la Parcela 6” 
 
 Este vial remata en unha zona destinada a aparcadoiro, P, en contacto 
coa Parcela 6. 
 
 A superficie total ocupada polo vial e o aparcadoiro é de 4.500 m2. 
 

Non ten superficie edificable. 
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ZONA A 
 
- Superficie da parcela: 45.960 m2 
- Uso: Zona verde, deportivo, social e aparcadoiro. 
- Ocupación máxima: 10% 
- Número de plantas: B+1 
- Características especiais: Se autorizan construcións cun máximo de 200 m2 / 

planta e unha limitación no número de plantas de 
B+1. 

 Estas edificacións serán únicamente ao servizo da 
comunidade universitaria, e tais como cafetería-
restaurante, vestiarios, local de reunión estudiantil 
ou outro uso comunitario que se xustifique 
adecuadamente pola universidade como 
susceptíbel de situarse en relación direita co 
parque. 

 Non se admitirán edificios docentes nin de servizos 
administrativos universitarios. 

- Limites: Limita ao Norte coa liña férrea na que se atopa o apeadeiro de 
RENFE/ ELVIÑA; Ao Surleste co vial de acceso ao campus e cos 
espacios libres traseiros da Escola Superior de Enxeñeiros de 
Camiños, Canais e Portos e Facultade de Informática; ao SO co vial 
que da acceso e separa das áreas axardiñadas traseiras das 
Facultades de Ciencias da Educación, Dereito e Socioloxía. 

 
O traslado da edificabilidade da Parcela 6 sobre á Zona A implica unha 
ocupación en planta sobre esta última, o que supón a perda da superficie de 
zona verde equivalente á referida ocupación. Esta circunstancia compensarase 
coa liberación da capacidade de ser edificada da referida Parcela 6, que 
pasará a constituir unha nova zona verde (onde se compense a mencionada 
perda da Zona A), do mesmo xeito que se fixera no seu momento coas antigas 
parcelas 8, 9 e 10, as cales foron eliminadas mediante a Modificación do Plano 
Parcial do campus universitario de 2002, pasando a constituir zonas verdes 
integradas no ámbito paisaxístico do Castro de Elviña. 
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FRANXA B DE APARCADOIROS E VERDE ENTRE AS PARCELAS 1-2-3 E AS 
21- 22-23 
 
O espazo existente entre as Parcelas 1, 2 e 3 e as Parcelas 21, 22 e 23  ten 
unhas dimensiós dunhos 400 metros de lonxitude e 95 metros de anchura. 
 
Esta franxa de terreno está dividida en dous planos (practicamente horizontal o 
inferior, levemente inclinado o superior) destinados a viáis e aparcadoiros entre 
os que se dispón un enorme talude de entre 20 e 30 metros de ancho que 
salva un desnivel de 15 metros clasificado como zona verde. 
 
O Plano inferior, practicamente plano, sitúase entorno á COTA 40 e está 
ocupado na parte mais proxima aos edificios por un vial de 7 m de calzada que 
da acceso ao CITEEC, á Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, 
Canais e Portos e á Facultade de Informática. Na parte en contacto co talude 
sitúanse zonas de aparcadoiros das citadas facultades. 
 
O Plano Superior, inclinado, elevase entre 5 m e 15 metros e destinase 
practicamente na súa totalidade a aparcadoiros. 
 
O talude, cunha anchura  variable que oscila entre os 20 metros e os 30 metros 
chega a alcanzar pendentes próximas ao 80%, estando destinado no 
planeamento a Zona verde, uso este dificilmente compatible coa súa 
topografía.  
 
Estes terrenos estaban destinados no Plano Parcial-1991 a Zona de 
Aparcadoiros (30 metros de anchura) e franxa verde axardinada (20 metros). 
 
As dificultades topográficas quedan expresadas na Modificación do Plano 
Parcial de 2002: “El aparcamiento trasero de la Parcela 3 nunca pudo ser 
realizado por sus características topográficas...” 
 
De ahí que o propio documento de 2002 reordene a zona de aparcadoiros 
renunciando totalmente á súa construción na parte inferior no fronte á Facultade 
de Informática, e parcialmente no frente do CITEEC, ao tempo que a franxa de 
talude entre os dous planos citados  mantén a clasificación de zona verde para 
xardíns. 
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1.2. CRITERIOS E OBXECTIVOS. CONVENIENCIA DA MODIFICACIÓN. 
As propostas de modificación referidas no apartado anterior, xorden da 
consideración e valoración dunha serie de cuestións que fan referencia a 
aspectos paisaxísticos, medioambientais e urbanísticos interrelacionados entre 
sí e que pasamos a expor nos seguintes puntos: 
 
1.2.1 RESPECTO Á PARCELA 6 

 
1. O propio Plano Parcial de 1990, no capítulo adicado ás Ordenanzas, 
apartado 2.3. Calificación del suelo: Usos pormenorizados; apartado 2.3.1.3. 
Consideraciones2 (Uso docente), refírese ás seguintes cuestións relativas á 
natureza do ámbito onde se atopa a Parcela 6, obxecto desta modificación 
puntual: 

 
1. Se ha preservado el valle del río Cabana de implantaciones 
excesivas o de gran volumen, en orden a conservar la imagen 
paisajística de este eje fundamental de ordenación. Por otro lado, la 
dificultad topográfica existente, aconseja también un menor 
volumen edificado. 
 
2. También se ha definido en las ordenanzas la intención de que los 
edificios situados en las parcelas 9 y 10, al borde de la vía que limita 
con los restos arqueológicos del Castro de Elviña, no tengan una 
altura mayor que la rasante oficial de la vía superior que se propone 
en el Plano Parcial. 
 
Con ello conseguiremos que las futuras edificaciones no rompan el 
perfil paisajístico de la colina del Castro de Elvira. Además, no se 
interrumpirán las vistas desde esta zona a todo el ámbito del 
campus universitario. 
 
5. El Plano Parcial tendrá la flexibilidad suficiente, y posibilitará el 
cambio de uso en las parcelas destinadas a uso docente y servicios 
universitarios, cuando estudios justificativos y puntuales lo avalen. 
Este cambio en uso de parcelas, podrá llevar consigo cambios en 
las condiciones urbanísticas y ordenanzas específicas. 
 
6. Se resalta el hecho de que las parcelas 4, 7, 8 y 11, deberán 
disponer obligatoriamente en sótanos de la superficie necesaria 
para resolver sus necesidades de aparcamiento, o bien mediante la 
localización conjunta de una zona de aparcamiento que deberá 
tener presente al máximo su impacto sobre la zona, resolviendo con 
arbolado y jardinería adecuada la dureza de la superficie. 

 

                                                           
2 Cita textual. 

Podemos verificar que o propio Plano Parcial de 1990 deixa plantexadas xa 
entón certas consideracións relativas ás dificultades topográficas que presentan 
as parcelas 5 e 6 ubicadas na parte alta da vagoada do río Cabana, e tamén, 
amosa unha certa preocupación polo impacto visual que podería resultar da 
implantación dos edificios a erguer nelas. 
 
A Modificación redactada no ano 2002 insiste nesta percepción das dificultades 
topográficas ampliándoas á Parcela P, destinada a aparcadoiro.  
 
Certamente vemos que no ámbito onde se atopaban as respectivas parcelas 8, 
9 e 10, e onde permanece ainda a Parcela 6  os terreos son inapropiados para 
edificar debido nuns casos ás súas pendentes, noutro á proximidade do río 
Cabana ao seu linde inferior, en todos eles cun grande impacto paisaxístico que 
produciría a materialización das altas edificabilidades outorgada a estas 
parcelas (o cal motiva un aumento das alturas permitidas)3 na Modificación do 
Plano Parcial de 2002, alterando a percepción paisaxística da relación vagoada 
- terras de cultivo - Castro de Elviña. 
 
2. As modificacións asumidas pola Modificación do Plano Parcial do ano 2002, 
orixinadas polo establecemento da área de protección do conxunto 
arqueolóxico do Castro de Elviña e cuxas afeccións sobre parcelas de natureza 
docente (parcela 8) y culturales (parcelas 10 e 9) do Plano Parcial fixeron que 
éstas perderan a súa capacidade de ser edificadas e motivaron o 
desprazamento do trazado viario periférico que o planeamento prevía para 
permitir a conexión dos dous enclaves universitarios existentes (Elviña e A 
Zapateira). A consecuencia de todo isto é a “desfiguración” da traza 
organizativa do planeamento no tramo do cauce do río Cabana onde se 
atopaban as parcelas 9, 8, 7 e 6, entendendo a vagoada como un dos  eixos 
que organizaban estas parcelas (entre outras) a ámbolos dous lados do cauce 
no río no seu discurrir ata a grande área verde central do campus, adicada a 
zona deportiva na parte baixa de Elviña (Zona A). 

 
Desaparecidas as parcelas 9 e 8 ao outro lado do río (eran as simétricas das 6 
e 7 respectivamente), a Parcela 6 semella illada do resto das parcelas do 
campus, tendo ademais unhas condicións de ubicación e accesibilidade 
realmente difíciles e pouco adecuadas, acentuadas negativamente trala 
construción do tramo viario entre Elviña e A Zapateira que supuxo importantes 
achegas de terras para a definición da súa explanada en vez de construirse de 
forma adaptada á topografía. O resultado foi unha vía que efectivamente 
conecta as dúas áreas universitarias do campus, distantes entre sí e con 
diferentes cotas topograficas, pero sen discurrir integradamente na paisaxe, 
ocasionando coa súa brutalidade na implantación un duro corte lonxitudinal da 
vagoada que introduce unha traumática separación entre os terreos situados a 
ambolos dous lados do vial. Paradoxicamente, unha vía que une puntos 

                                                           
3 24.000 m2 a desenvolver en B+3 (16 m) na zona A, e en B+2 (12 m) na zona B (Véxanse as 
fichas das ORDENANZAS do Plano Parcial do ano 
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distantes pode, como neste caso, non somentes separar espazos próximos 
senón, e máis ben, dividir e mutilar un único espazo.   
 
3. E do mesmo xeito que a sucesión de acontecementos deixa ás claras, como 
comentamos, a incoherencia e a inadecuación da Parcela 6 para acoller a 
enorme edificabilidade outorgada polo planeamento nese punto do campus, 
faise tamén evidente que se está a dar unha situación semellante na área 
verde-deportiva denominada Zona A, a cal foi perdendo paulatinamente o seu 
carácter puro de zona verde por se converter na área do campus onde se está 
a percibir a progresiva presión urbana inducida polo avance da cidade na 
forma de grandes crecementos nas súas proximidades, e tamén polas propias 
necesidades de crecemento da UDC, ao incorporar nesta área varios edificios 
non docentes de xeito totalmente fragmentario. 
 
Asemade, e co obxectivo de evitar precisamente a amenaza do illamento 
ocasionado polos referidos crecementos urbanos, máis pronunciados aínda 
pola construción das infraestruturas, a UDC ten a necesidade apremiante de 
mellorar as súas conexións cos tecidos urbanos da cidade inmediata pero 
tamén, e de forma especialmente importante, coa cidade-rexión debido ao seu 
carácter de equipamento a escala autonómica como institución universitaria. 
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RESPECTO Á PARCELA 5 
 
Ubicada na parte superior da parcela 4 entre o Edificio de Servicios Xeráis de 
Investigación e a Zona Residencial , cunha pendente próxima ao 20 % según 
pon de manifesto o Plano Parcial-2002, resulta ser unha parcela que de ser 
edificada podría converterse a pesar da reducida altura prevista na Ordenanza 
nunha Pantalla entre a zona inferior da Área Residencial Universitaria e o Parque 
Arqueolóxico do Castro de Elviña. 
 
A excepcional ubicación da Area Residencial Universitaria nunha ladeira 
orientada ao Oeste, nunha posición en contacto co nucleo rural de Castro-
Elviña, e coa visión panorámica ao Oeste do Parque arqueoloxico do Castro  de 
Elviña situado a 400 metros en linea recta coa vaguada do Rio Cabanas 
intermedia, fai que a construción da parcela 5 sexa inadecuada polo que se 
propón a súa eliminación. 
 
O espazo libre resultante permitiría introducir o sistema de áreas verdes e 
terrenos agrícolas entre a edificación residencial e os centros de investigación e 
as Facultades de Elviña nunha  cota intermedia de grande dificultade 
topográfica.  
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1.2.3 RESPECTO Á PARCELA P  
 
A Parcela P está cualificada como Aparcadoiro, cunha edificabilidade de 7.000 
m2. 
 
A dificultade topográfica vólvese insalvable no caso da PARCELA P. 
 
Os 15 metros de desnivel entre a parte inferior da parcela en contacto coa Casa 
da Galería (catalogada e protexida polo PXOU) e a parte superior en contacto 
coa Zona Residencial Universitaria, fai que sexa convinte dispoñer esta parcela 
como unha continuación da área libre que deixan as parcelas 6 e 5. 
 
Asi mismo é vontade da política urbanística o reforzar ao máximo a utilización 
polo colectivo universitario do transporte público (autobuses urbanos e 
comarcáis, ferrocarril) e transportes alternativos (vías peonís e carril–bici para 
distancias curtas entre 3 e 4 Km) que faga sostenible o desenvolvemento do 
campus. 
 
A distancia entre o Campus Universitario e o centro urbano da Coruña é apenas 
de 3’5 Km, resultando hoxe insalvable a través de medios alternativos de 
transporte (peonil, bicicleta), dadas as barreiras infraestructurais existentes, o 
que incide na utilización masiva do transporte privado e a demanda no interior 
do Campus de espacios ó seu servicio. En colaboración co Concello da 
Coruña, se prevén iniciativas (carril bici, paseos peonís...) que rompan o actual 
aillamento do campus coruñes e propicien unha menor utilización do vehículo 
privado e polo tanto unha reducción na ocupación do Campus por espacios 
destinados a aparcadoiros.      
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1.2.4 RESPECTO DO VIAL E APARCADOIRO ENTRE O EDIFICIO DE SERVIZOS 
XERAIS (PARCELA 4) E AS PARCELAS P, 5 E 6. 
 
 
 Esta peza ten xustificada a súa creación no apartado 3.2 do Plan Parcial 
de 2002. 
 
 Neste documento queda claro que a necesidade deste vial ven obrigada 
pola creación da parcela 6 (por fusión das antigas parcelas 6 e 7) así como da 
necesidade de dar acceso de vehículos de mercancías ao "Edificio de Servizos 
Xerais de Investigación" (Ver Plano de Modificaciones Viarias, apartado 2). 
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1.3. XUSTIFICACIÓN DAS MODIFICACIÓNS PROPOSTAS 
 
De acordo ao exposto no punto anterior as modificaciós propostas no presente 
documento céntranse basicamente: 
 
1) LIBERACIÓN DO SOLO CORRESPONDENTE AS PARCELA 5, PARCELA 6 E 

PARCELA P PARA O SEU DESTINO A ZONA VERDE. 
2) TRASLADO DA SÚA EDIFICABILIDADE A NOVAS PARCELAS, PARCELA A 

E PARCELA B. 
 
1.3.1. XUSTIFICACIÓN DA DESCUALIFICACIÓN DA PARCELA 6 
 
A PARCELA 6 ten unha superficie de 12.545 m2 e ten asignada unha superficie 
edificable de 24.000 m2 nun edificio escalonado de 16 m (B+3) e 12 m (B+2) 
de alturas máximas. 
Situada na ladeira Este da vaguada do río Cabana, para a súa eliminación 
podería xustificarse en parte como unha consecuencia da eliminación no Plano 
Parcial-2002 das PARCELAS 8 e 9 ubicadas de forma simétrica na ladeira 
Oeste do río Cabana. 
Máis aló de cuestiós de composición en planta, hai aspectos especificamente 
urbanisticos de caracter topográficos, medioambientáis e paisaxísticos que 
avalan a súa descualificación como parcela edificable o que permitirá liberar de 
edificaciós próximas o cauce do río que discorre pola parte máis baixa da 
propia parcela. 
A paisaxe tradicional da vaguada quedará así valorada: 
1) ao preservarse da acción urbanizadora e edificatoria, os seus elementos 
constitutivos (o auga e as terras de cultivo) e 
 
2) ao potenciar a relación entre a ladeira oriental na que se asenta o núcleo 
tradicional de Castro de Elviña coa ladeira occidental na que se encontran os 
xacementos arqueolóxicos do Castro de Elviña. 
 
O auga como elemento esencial da cultura urbanística do territorio discorre pola 
ladeira oriental a través de pequenos regatos ata chegar ao río Cabana que con 
moi bo criterio se tiña convertido no Plano Parcial-1991 en eixo e elemento 
referencial do proceso de ordenación do conxunto. 
A experiencia acumulada no proceso de construción do campus nos últimos 15 
anos nos permite unha lectura máis precisa do soporte xeográfico, 
amosándonos unha realidade complexa e rica en usos (agrícolas e forestáis), 
en perspectivas visuais, en sutiles redes de camiños que unen pequenos 
núcleos rurais ... á que non podemos permanecer alleos. 
O propio proxecto de Parque Arqueolóxico de Manuel Gallego Jorreto introduce 
no límite Oeste do campus unha peza excepcional, de grande calidade 
urbanística e paisaxística que suxire novas actitudes ante o proceso de 
ocupación do territorio. Estas actitudes, derivadas dunha sabia interpretación da 
relación entre o medio natural e o deseño do espazo construido, inflúen de xeito 

decisivo no contorno máis próximo e, por suposto, no propio campus 
universitario. 
O esquema xeométrico inicial, que podería xustificarse nun primeiro momento 
como aproximación abstracta , vai ser sometido nesta nova lectura, ás 
“solicitacións” do ORDE DA NATURALEZA,  que vai a deformalo para adaptalo 
a toda unha serie de consideracións de carácter medioambiental, paisaxístico, 
en fin, cultural. 
A nova lectura permite detectar a importancia da continuidade dos cursos da 
auga na zona máis septentrional que dende os Montes da Zapateira baixan ata 
o Val de Elviña e de Mesoiro. Este significativo recurso natural tense 
evidenciado no espazo construido como unha peza de enorme atractivo: 
reforzar esta dimensión medioambiental e paisaxística  na  parte máis elevada 
e escarpada do campus situada ao Mediodía, ao xeito do realizado no tramo 
intermedio (espazo entre a Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais e 
o Edificio de Servizos Centrais de Investigación) que conduce ata a área 
septentrional, máis plana, noutra época ocupada polos cultivos e hoxe espazo 
ocupado por instalaciós deportivas entorno ao que se emplazan o groxo das 
facultades (Facultade de Ciencias da Educación, Facultade de Dereito, 
Facultade de Socioloxía, Facultade de Informática, Escola Técnica Superior de 
Camiños, Canais e Portos) preséntase como un dos retos a asumir nesta nova 
etapa. 
A descualificación da PARCELA 6 como parcela edificable para uso docente e 
a súa exclusión do proceso de urbanización/edificación, preservándoa como 
espazo libre susceptible de ser destinada a xardín, parques... con usos de 
carácter agrícola, forestal ou de ocio resulta coherente e plenamente de acordo 
cos criterios de sostibilidade urbanística nun campus universitario 
comprometido nunha politica de conservación do solo, dos ecosistemas e dos 
contornos naturais.  A continuidade paisaxística entre a ladeira Leste na que se 
dispoñen ainda hoxe zonas de cultivo tradicionais e o ámbito do Castro situado 
na ladeira Oeste no que se están a desenvolver traballos arqueolóxicos 
constituirán un continuum Patrimonio Cultural - Patrimonio Natural de efectos 
positivos tanto para o Parque Arqueolóxico como para o campus universitario. 
O obxectivo é crear un DIALOGO máis apropiado entre o campus e os espazos 
naturais e culturais circundantes incidindo na búsqueda de escenarios que 
impulsen medidas que fomenten a sostibilidade evitando, como no caso que se 
está a tratar, unha intervención urbanística-edificatoria desmesurada e 
certamente desconectada do conxunto do campus universitario de acordo coa 
actual ordenación, das características físicas e de emprazamento dos terrenos, 
e incluso polas díficiles condicións de accesibilidade. 
A exclusión como solo edificable dos terrenos sobre os que se asenta a parcela 
6, e a súa consideración como parte do sistema de espacios libres e zonas 
verdes de dominio e uso público do campus, implicará o traslado da superficie 
edificable que lle corresponde de 24.000 m2, cara a outra parcela edificable, de 
nova creación neste caso. 
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1.3.2. XUSTIFICACIÓN DA DESCUALIFICACIÓN DA PARCELA 5 
 
A PARCELA 5 de 8.800 m2 de superficie, e que ten asignada unha superficie 
edificable de 14.652 m2, xorde no Plano Parcial-1991 como unha peza 
edificable simétrica coa Parcela 10 respecto ao eixo do Río Cabanas. Esta 
parcela 10 foi eliminada no Plano Parcial-2002 como consecuencia do novo 
límite de afección do Castro ao igual que as parcelas 8 e 9. 
Cunha pendente que chega ao 20 % (ver ficha parcela 5, Plano Parcial-2002) o 
Plano Parcial-2002 poñía xa en evidencia as dificultades topográficas da 
parcela 5 e a necesidade de resolver conxuntamente coa parcela 4 o espazo 
aberto existente entre ambas. 
 
Lonxe desta recomendación o edificio construido na Parcela 4 fai caso omiso 
desta cuestión excavando un profundo foso de separación entre ambas 
parcelas. 
 
O gran desnivel existente entre o vial Este da Parcela 5 e o vial Oeste , de case 
13 metros, e a disposición da Zona Residencial Universitaria situada entre a 
parcela 5 e o núcleo rural de Castro de Elviña, levan a considerar os aspectos 
paisaxísticos e visuáis que dende a área residencial universitaria se perciben. 
 
O Parque Arqueolóxico do conxunto Monumental do Castro de Elviña situado 
nunha cota similar á Area residencial, érguese a unha distancia en liña recta 
dunhos 400 metros. Unha panorámica visual que está favorecida pola caída en 
pendente do terreo cara o río Cabanas e á que a construción da parcela 5 
podería chegar a interferir introducindo efectos de pantalla non desexados. 
 
É polo tanto de interés reforzar a RELACIÓN VISUAL E PAISAXÍSTICA DE 
AMPLITUDE PANORÁMICA entre a área residencial universitaria (ladeira leste) e 
O Castro de Elviña (ladeira Oeste) para o que se plantexa a descualificación do 
solo ocupado por esta parcela co obxecto de destinala a zona verde para usos 

agrícolas, forestáis ou de ocio, e como elemento de transición entre os 
emprazamentos das áreas residenciais os edificios docentes e de investigación 
e o parque Arqueolóxico do Castro. 
 
A superficie edificable prevista no Plano Parcial-2002  será trasladada a unha 
nova parcela. 
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1.3.3.  XUSTIFICACIÓN DA DESCUALIFICACIÓN DA PARCELA P 
 
A PARCELA P, destinada a aparcadoiro ocupa, como vimos anteriormente un 
terreno  de forma  asimilable a un cuadrilátero irregular de 80 metros de lado 
cunha superficie  aproximada de 6.000 m2 , e ten asignada  unha superficie 
edificable de 7.000 m2. 
Sitúase nunha posición central no conxunto do campus, á que hai que chegar 
penetrando ata o seu interior, con gran dificultade de accesibilidade viaria. 
Esta emplazado entre os terrenos previstos para área residencial universitaria 
na cota 60 (ao Leste), a Casa da Galería (ao Oeste) e o vial intermedio á 
Facultade de Informática na cota 40 (ao Norte) resultando ser unha das pezas 
de maior dificultade topográfica de todo o ámbito do campus universitario. 
O enorme desnivel entre o vial existente a carón da Facultade de Informatica e 
o vial previsto na parte superior en contacto coa zona Residencial universitaria  
supera o 30 %. 
Polo que os costes de vaciado do solar, de construcción de accesos a 
diferentes nivéis  e por último de edificación de 7.000 m2 dun inmoble de catro 
plantas de altura (B+3P)  destinado a  aparcadoiro de vehículos privados 
resultan discutibles dentro dunha política de Urbanismo sostinible no eido do 
Transporte que pretende ser referente a escala urbana e territorial na 
potenciación do uso do transporte público para acceder ao campus 
universitario. 
A vocación natural desta peza , tanto pola sua situación de proximidade coa 
Casa da Galería (edificio catalogado e protexido , recentemente restaurado) e a 
área residencial Universitaria, plantexa a solución de continuidade da área 
verde iniciada coas descualificación das parcelas 5 e 6 e en todo caso 
elemento que a partir dunha ordenación facilite unha conexión adecuada entre 
a parte inferior do campus na que se asentan 7 facultades e a parte destinada 
área residencial e parque tecnolóxico e de Investigación. 
A súa superficie edificable de 7.000 m2  trasládase a outra parcela de nova 
creación. 
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1.3.4. XUSTIFICACIÓN DA ELIMINACIÓN DE VIÁIS E APARCADOIRO 
 
Como consecuencia da descualificación destas tres parcelas e a súa 
conversión en zonas verdes aparece a posibilidade de eliminar os seguintes 
viáis previstos no Plano Parcial-2002 co obxecto de destinalas tamén a parte do 
sistema de espazos libres e zonas verdes 
- o vial de tráfico rodado de 8 metros de anchura e 250 metros de lonxitude 

previsto entre as parcelas 4 e 5, 
- o vial de 10 metros de ancho e 70 metros de lonxitude previsto entre a 

parcela 5 e a parcela P. 
- O aparcadoiro situado ó final do vial en contacto coa Parcela 6. 
 

Asímesmo a solución arquitectónica adoptado polo Edificio de Servizos 
Xerais de Investigación como un gran contenedor totalmente exento e pechado 
en relación coa parcela fai imposible ó acceso de vehículos de mercancías a 
este edificio pola parte traseira ó terse disposto entre o edificio e o espacio 
destinado a vial un enorme foxo ou desnivel infranquable e sen ningunha 
posibilidade de conexión entre o vial previsto e os baixos destinados a almacén 
no Edificio de Servizos Xerais 
 
A superficie total destes viáis e aparcadoiro acada os 4.500 m2 non dispoñendo 
de edificabilidade. 
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NOVAS ZONAS VERDES 
 
 
 
Como consecuencia da eliminación das parcelas P, 5 e 6, e do viario-
aparcadoiro anexo a elas, a nova superficie destinada a Zona Verde alcanza os 
31.845 m2.
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1. XUSTIFICACIÓN DA LOCALIZACIÓN DAS NOVAS PARCELAS: PARCELA 
A E PARCELA B 

 
 
 
 
 
 
 
Suprimidas as PARCELA 5, PARCELA 6 e PARCELA P a súa  SUPERFICIE 
EDIFICABLE debe de localizarse nunhas novas parcelas cuxa situación debe 
resultar coherente co obxectivo final do proceso de ordenación do campus. 
 
As superficies de solo liberadas para o Sistema de Zonas verdes e dominio e 
Uso público sería o correspondente á suma das superficies das Parcelas 5 
(8.800m2) , 6 (12.545 m2) e P (6.000 m2) , asi como á que habería que engadir a 
superficie dos viais e aparcadoiro suprimidos (4.500 m2). 
 
Os novos terrenos destinados a zonas verdes alcanzarían a superficie de 
31.845 m2, superficie esta que en ningún caso poderá ser sustraida polas 
novas parcelas de outras zonas verdes clasificadas como tales no Plano 
Parcial-2002. 
   
As superficies edificables que liberan as Parcelas eliminadas son: 
PARCELA 5: 14.652 m2. 
PARCELA 6: 24.000 m2. 
PARCELA P: 7.000 m2. 
VIAL E APARCADOIRO : 0 m2 
 
Totalizan 45.652 m2 de superficie edificable que procedemos a resituar en dúas 
novas Parcelas: PARCELA A e PARCELA B. 
 
 
 

 
 
 

Traslado de edificabilidades 
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XUSTIFICACIÓN DA LOCALIZACIÓN DA PARCELA A E TRASLADO DA 
SUPERFICIE EDIFICABLE DA PARCELA 6 Á MISMA 
 
Como PARCELA A designase aos terreos da actual zona verde - deportiva que  
no Plano Parcial-1991 aparece integrada no SISTEMA DE ESPAZOS LIBRES 
(apartado 3.1.4) como “Zona A” (apartado 3.1.4.3). Ten forma triangular e 
acada unha superficie en planta de 45.960 m2 e se sitúa no eixo principal do 
campus. 
 
Linda ao Norte coa liña de ferrocarril que a percorre ao longo de * metros, e na 
que se sitúa o apeadeiro de RENFE-ELVIÑA. 
 
Ao SE e ao SO, limita co viario en forma de V de acceso rodado ao campus. 
 
No seu interior foron construidos tres edificaciós (LERD-COMEDOR 
UNIVERSITARIO, GRADERIO CUBERTO/ESTADIO e PISTA POLIDEPORTIVA 
CUBERTA), ao marxen da filosofía e das ordenanzas do Plano Parcial-1991. 
 
As Ordenanzas do Plano Parcial-1991 descritas no Apartado 2.3.5.2.1 
clasificaban esta zona como zona verde de uso público que ao ter unha 
superficie de 45.960 m2, (é decir maior de10.000 m2) se admitian usos 
deportivos, sociais e de aparcadoiro cunha serie de restricciós: o conxunto das 
edificaciós que se construirán non deberían ocupar máis do 10 % da sua 
superficie total do parque é decir non debería sobrepasar os 4.596 m2 e no 
caso das instalaciós deportivas descubertas a porcentaxe de ocupación 
podería chegar ao 30 %.  
 
As alturas das edificaciós non superarían o B+1 e a súa superficie en planta 
non superaría os 200 m2, estando excluidos os usos administrativos 
universitarios. 
 
As pezas construidas superan amplamente estes parámetros:  
- O LERD (no que se inclúen usos administrativos universitarios) ocupa unha 

superficie en planta de cerca de 1.679 m2, ubicandose no semisoto con 
acceso posterior o Comedor universitario. 

- O GRADERÍO CUBERTO DO ESTADIO ocupa unha superficie en Planta de 
3.236 m2. 

- A PISTA POLIDEPORTIVA CUBERTA alcanza os 2.324,30 m2 en planta. 
- AS INSTALACIÓS DEPORTIVAS descubertas (campo de fútbol e as pistas do 

estadio de atletismo) alcanzan os 21.748,56 m2 superando polo tanto o 
máximo do 30 % previsto na Ordenanza. 

 
A disposición das pezas resulta máis fruto do azar que dunha reflexión acorde 
coa Memoria do Plano Parcial-1991, polo que, atopámonos cun gran espazo 
central do campus que sendo lugar de paso obligado cara as facultades 
situadas ao Oeste, ofrece unha imaxe fragmentaria e deslabazada que é 
preciso rectificar. 
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A Urbanización do Plano Parcial do Recinto Feiral ao lado Norte da liña do 
FFCC, o paso que discurre baixo a liña ferrea que abre a posibilidade de 
conectar con outros barrios da cidade a través de carril bici ou senda peonil, a 
propia liña e estación-apeadoiro de Elviña propiciando unha accesibilidade 
excepcional ao campus provocan que esta peza teña unha posición singular a 
escala urbana e territorial. 
 
A construción do tramo viario previsto no Plano Parcial-1991 paralelo á linea 
ferrea traerá consigo a posibilidade de crear unha polaridade en base a 
aparición dun punto de intercambio entre medios de transporte público  que 
contribuirá sen dúbida a potenciar a súa utilización por parte dos cidadáns, 
aspecto este ultimo totalmente decisivo se somos quen de apostar 
decididamente pola sostibilidade. 
 
O emprazamento da Zona A constitúe o ámbito propicio do campus onde 
poderían ser materializadas todas aquelas cuestións que permitirían crear unha 
centralidade urbana mediante a posibilidade de desenvolver nese lugar unha 
determinada edificabilidade (a desprazada da Parcela 6). Esto permitiría 
elaborar un programa estratéxico dirixido a formalizar esa centralidade que 
demanda o campus universitario cerca das futuras intervencións urbanísticas 
que se han desenvolver nas súas proximidades, abordando así a problemática 
do “impacto” con eses crecementos de tal xeito que por unha banda se 
reforzase a cohesión urbana mediante a integración plena das instalacións 
universitarias na cidade da Coruña, e pola outra banda se actuara sobre os 
problemas relativos á mobilidade (problemas urbanísticos e asimesmo de 
índole medioambiental) para mellorar as conexións territoriais do campus cos 
distintos concellos da súa área de influenza. 
 
Dende outro punto de vista, trátase duns terreos que se atopan urbanizados 
nun alto grao, posto que se ben de principio o planeamento permitía unha 
edificabilidade (destinada a usos compatibles para as zonas verdes), 
condicionada a unha determinada ocupación en planta, na actualidade a dita 
ocupación é considerablemente maior da programada, aínda que se segue a 
conservar unha grande superficie libre destinada a zona verde-deportiva. 



 Páxina 24 de 26

XUSTIFICACIÓN DA LOCALIZACIÓN DA PARCELA B E TRASLADO DE 
SUPERFICIE EDIFICABLE DAS PARCELAS 5 E P A ESTA 
  
Como Parcela B designamos os terreos nos que se van trasladar as superficies 
edificables correspondentes ás parcelas 5 (14.652 m2) e P (7.000 m2) cun total 
de 21.652 m2. 
A elección da franxa de terreo que se sitúa entre as parcelas 1 (CITEEC), 2 (ETS 
de Enx. de Camiños, C. e P.) e 3 (Facultade de Informática) e as parcelas 21 
(Centro de Documentación e Arquivo), 22 e 23 (parcelas destinadas ao CITIIC e 
ao Parque Tecnolóxico), vén derivada de consideracións de carácter estratéxico 
e de carácter especificamente urbanístico. 
A clasificación como zona verde dos terreos situados nas parcelas 5, 6 e P 
libera de edificación a ladeira oriental da valga do río Cabana e abre a 
posibilidade de establecer unha relación visual intensa e directa entre a Área 
Residencial Universitaria e o parque Arqueolóxico do Castro de Elviña. 
A Área Residencial Universitaria mantense coa vontade exposta no PP-1991 de 
ser unha auténtica EXTENSIÓN do núcleo rural de Castro de Elviña 
prolongándoo cara ao poñente, ao tempo que establece unha relación entre os 
espazos docentes situados na parte máis baixa do campus e o propio núcleo 
rural e o enclave do Escorial, onde as escolas de Arquitectura Técnica e de 
Arquitectura Superior, así como a Facultade de Ciencias e Filoloxía manteñen 
unha certa autonomía como pezas situadas entre as cotas 100 e 150. 
O gran desnivel existente entre a plataforma da COTA 40 en que se sitúan o 
CITEEC, a Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños e as parcelas 
21, 22 e a Área Residencial Universitaria situadas entre a COTA 60 e a COTA 
75, precisa de pezas que establezan unha posibilidade de INTERCONEXIÓN 
entre ambas co obxecto de facilitar unha relación que se volve dificultosa polas 
especiais características topográficas do terreo. 
A banda de edificios do CITEEC, Escola Superior de Enxeñeiros de Camiños e 
Facultade de Informática está separada das aliñacións das parcelas 21, 22 
(CITIC), e 23 (CDA) por un amplo espazo de 90 metros de ancho e 400 metros 
de lonxitude. A distancia entre as fachadas dos edificios unha vez que se 
realicen os obrigatorios retranqueos ao aliñamento N.O. das parcelas 21, 22 e 
23 superará amplamente os 100 metros.  
Este espazo está destinado no PP-1991 a aparcadoiros de superficie e támara 
verde, que o PP-2002 recolle, en parte, debido ao carácter de barreira 
topográfica que representa o gran desnivel entre as dúas plataformas que 
chega a alcanzar os 20 metros. 
Actualmente este espazo, que forma parte do patrimonio da UDC, é un espazo 
dispoñible que está ocupado por filas de aparcadoiros e pola gran 
támara/barreira que dificulta en extremo as relacións entre os dous planos. 
A excepcional dimensión de case 100 metros de anchura entre as aliñacións 
de parcelas, posibilita a súa ocupación parcial e a súa conversión en parcela 
edificable co obxectivo de xogar un papel de elemento de transición entre as 
dúas plataformas: a plataforma dos edificios docentes na Cota 40 , e a 
plataforma dos edificios da Área de Investigación e da Área Residencial nas 
cotas 60 a 75. 

Loxicamente, esta ocupación virá limitada por razóns de carácter urbanístico e 
de acordo coa lexislación vixente non reducirá a superficie destinada a zonas 
verdes e a espazos libres de dominio e uso público. 
Dado que partimos da clasificación das antes parcelas edificables parcelas 5 
(superficie 8.800 m2 cunha ocupación máxima do 55%, é dicir 4.840 m2 en 
planta) e P (6.000 m2) como zonas verdes, que suman unha superficie total de 
14.800 m2 de nova zona verde, que terían unha ocupación en planta non 
superior a 10840 m2 quere isto dicir que en ningún caso debemos de superar 
esta superficie de ocupación en planta pola nova edificación. 
A PARCELA B, que se propón, desenvólvese linealmente entre as dúas bandas 
de edificios procurando distanciarse das dúas deixando suficientes espazos 
para a súa utilización como viario de tráfico rodado e zona de aparcadoiro.  
En concreto o espazo de separación da aliñación NO da parcela B cos edificios 
da Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos - 
Facultade de Informática é de 38 metros de ancho co obxecto de respectar 
parte dos aparcadoiros existentes. 
A separación entre a aliñación SE da parcela B e as aliñacións das parcelas 21 
e 22 oscila entre 12.5 m na parte máis estreita e de 28 metros na parte máis 
ancha.  
A forma da parcela B é irregular cunha lonxitude máxima de 420 metros de 
lonxitude e un ancho que oscila entre os 33 m e 57 m. 
A razón desta forma é a de minimizar ao máximo a ocupación de terreo xa 
urbanizado como zona axardinada na fronte do edificio destinado a Centro de 
Documentación e Arquivo, procurando que a nova edificación se sitúe sobre as 
superficies actualmente ocupadas por filas de aparcadoiros ou pola támara do 
desnivel existente. 
A parcela B ten unha superficie 13.710  m2. 
Sobre esta superficie materializarase a superficie edificable trasladada das 
parcelas 5 e P, é dicir, un total de 21.652 m2. 
  
Dada a singular topografía do espazo ocupado e a vontade de establecer unha 
peza de conexión entre as dúas cotas (cota 40 e cota 60) precisarase este 
aproveitamento no interior da parcela B a través dun estudo de detalle que 
ordene o volume. 
Os usos que se prevén nesta peza estarán abertos aos distintos requirimentos 
das funcións universitarias, tanto de carácter residencial, como docente, de 
investigación, de servizos administrativos ou de aparcadoiros de acordo coas 
demandas da propia universidade. 
Estes usos poderán ordenarse na volumetría que se vai definir no estudo de 
detalle, convertendo esta variable nun elemento máis que hai que ter en conta 
no deseño urbanístico da peza, que nace desde o primeiro momento con 
vontade de proxecto urbano que estableza unha relación de complexidade 
funcional e de articulación entre espazos.   
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DESCRICIÓN DA MODIFICACIÓN PUNTUAL 
Con base en todo o anteriormente referido, na presente MODIFICACIÓN 
PUNTUAL DO PLANO PARCIAL DO CAMPUS UNIVERSITARIO recóllense dúas 
actuacións complementarias entre si que se resumen nos seguintes puntos. 

1. Unha primeira actuación que consiste na eliminación da consideración 
das PARCELA Nº 6, PARCELA Nº 5 e PARCELA P como parcelas 
edificables, co obxecto de as liberar do proceso de edificación e de as 
transformar en ZONAS VERDES que quedarían integradas coas outras 
zonas verdes resultantes da eliminación das parcelas 8, 9 e 10 
(modificación en 2002 do PP-1991). A eliminación das parcelas 6, 5 e P e 
a súa perda de consideración de terreos edificables, non implicaría a 
perda da superficie edificable que o PP-1991 e a modificación PP-2002 
lles asigna: 24.000 m2 á parcela 6, 14.652 m2 á parcela 5, e 7.000 m2 á 
parcela P. Estas superficies edificables serían desprazadas ou 
trasladadas a outras dúas parcelas edificables. 

2. Polo tanto a segunda actuación, complementaria coa anterior, ten por 
obxecto a DELIMITACIÓN E A CLASIFICACIÓN DE DÚAS NOVAS 
PARCELAS EDIFICABLES (PARCELA A e PARCELA B) en que se 
materializa a edificabilidade subtraída ás parcelas 6, 5 e P. 
A PARCELA A ocupará os terreos vacantes na denominada ZONA A polo 
PP-1991, que actualmente está clasificada como zona verde–deportiva 
que ten 45.960 m2 de superficie. A PARCELA A que ten unha superficie 
de 17.771 m2 recibirá a superficie edificable da PARCELA 6, é dicir, 
24.000 m2. 
A PARCELA B sitúase sobre terreos destinados a aparcadoiros de 
superficie e por zonas verdes axardinadas. A PARCELA B, que ocupa 
unha superficie de 13.710 m2, recibirá a superficie edificable das parcelas 
5 e P, é dicir, 21.652 m2 edificables. 
Para facer posible que se poidan materializar as superficies edificables 
desprazadas nas novas parcelas prevese que na parcela A se poidan 
acoller ademais dos usos previstos (deportivos, sociais e de aparcadoiro) 
os restantes usos compatibles establecidos nas Ordenanzas do PP-1991 
no artigo 2.2.1., é dicir, os usos residencial universitario, comercial, 
oficinas, hostalaría e cultural, sempre subordinados ao uso dominante ao 
servizo da comunidade universitaria. 
No caso da parcela B admitirase ademais o USO DOCENTE e de 
SERVIZOS UNIVERSITARIOS. 

3. A modificación que se pretende NON XERARÁ MAIOR 
APROVEITAMENTO URBANÍSTICO NO CAMPUS UNIVERSITARIO DE 
ELVIÑA -A ZAPATEIRA, propoñéndose simplemente, como se comenta 
no punto anterior, a transformación de tres parcelas edificables (6, 5 e P) 
en zona verde e o traslado das súas edificabilidades a unhas novas 
parcelas (parcelas A e B). As novas zonas verdes resultantes sitúanse nun 
ámbito non previsto inicialmente no PP-1991, pero hoxe moito máis 
propicio conforme a todo o que se argumentou na memoria. 

4. Así mesmo a PARCELA A sitúase nun ámbito que, a pesar de estar 
inicialmente previsto como zona verde, foi sendo ocupada en parte con 

edificios destinados a usos deportivos (Estadio, Pista Polideportiva 
Cuberta, Edificio Administrativo LERD). A súa posición en contacto directo 
co FFCC A Coruña-Ferrol que dispón da Estación apeadeiro de 
Renfe/Elviña, así como estar en contacto directo co Polígono do Parque 
Feiral e os grandes equipamentos a escala territorial do conxunto da 
rexión urbana (Coliseo, hipermercados, Recinto Feiral etc...), e a gran 
accesibilidade viaria (proximidade de saída da autoestrada...), fan desta 
zona do campus unha área de oportunidade e un lugar propicio para a 
creación dun punto de centralidade territorial e urbana que poderá ser 
desenvolvido a partir da dispoñibilidade no seu interior de edificabilidade e 
de usos adecuados á nova situación urbanística que se xerará co 
proceso de crecemento urbano.  
O traslado da edificabilidade da parcela 6 á parcela A que alcanza os 
24.000 m2, non producirá sobre esta unha ocupación maior da 
equivalente á superficie de zona verde que a parcela 6 incorpora ao 
sistema de espazos libres e zonas verdes do campus, é dicir, non 
superará os 12.545 m2. 

5. A PARCELA B localízase nunha área en que se pretende dar resposta á 
necesidade de interconexión entre as cotas inferiores do campus en que 
se emprazan a Facultade de Informática, a ETS de Enxeñeiros de 
Camiños, Canais e Portos (Cota 40), e o nivel intermedio (Cotas 60 a 75) 
en que se prevé o desenvolvemento da área residencial universitaria e do 
parque tecnolóxico (CITIIC....).  

O traslado de edificabilidade das parcelas 5 e P á nova PARCELA B, que 
alcanza os 21. 652 m2 edificables, ordenarase dentro do ámbito delimitado 
polas aliñacións da parcela a partir da redacción dun estudo de detalle que 
ordenará os volumes e asignará os usos, de acordo coas necesidades que 
teña a Universidade en coherencia coa súa condición de servizo público de 
educación superior.   
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As novas parcelas edificables que se crean teñen os seguintes parámetros 
urbanísticos: 

 
PARCELA A: 
 

-Superficie da parcela: 17.771 m2 
-Superficie edificable: 24.000 m2. 
-Ocupación máxima: 12.545 m2. 
-Uso: todos os usos compatibles definidos nas Ordenanzas PP Campus 
Universitario 1991. 
-Características especiais: dada a singularidade formal da parcela e a súa 
posición en relación con infraestruturas e equipamentos territoriais e 
urbanos, remítese a súa ordenación volumétrica a un estudo de detalle 
que definirá os diversos aspectos relativos ás condicións de centralidade 
que se pretenden dar a nova parcela asicomo a implementación do 
trazado viario paralelo á liña do FFCC previsto no PP-1991 e inconcluso 
na actualidade. 

 

PARCELA B: 
 
 -Superficie da parcela: 13.710 m2. 
 -Superficie edificable: 21.652 m2. 

-Uso: docente, servizos administrativos e todos os usos compatibles 
definidos nas Ordenanzas do PP-1991. 
-Características especiais: dada a singularidade da posición da parcela 
como peza que poida servir de elemento de conexión entre as "partes" 
inferior (cota 40) e intermedia (cotas 60-75) do campus, remítese a súa 
ordenación volumétrica a un estudo de detalle que definirá os diversos 
aspectos relativos ás condicións que se pretendan para a nova parcela. 
 



Seccións por Parcela B 

 



CADRO RESUMO (POR PARCELAS) 
 
 

 

 Plan Parcial modificado 2002 (vixente) 
 

Proposta de modificación 
 

PARCELAS 
 

 

SUPERFICIE 
PARCELA 

 

EDIFICABILIDADE 
 

USOS 
 

SUPERFICIE 
PARCELA 

 
EDIFICABILIDADE 

 
USOS 

 
 
Parcela 5 
 

 
8.800 m2 

 
14.652 m2 t 

 
Docente 

 
8.800 m2 

 
__ 

 
Zona verde 

 
 
Parcela 6 
 

 
12.545 m2 

 
24.000 m2 t 

 
Docente 

 
12.545 m2 

 
__ 

 

 
Zona verde 

 
 
Parcela P 
 

 
6.000 m2 

 
7.000 m2 t 

 
Aparcadoiro 

 
6.000 m2 

__ Zona verde 
 

 
Viario entre  
parcelas 4-5-P e 
aparcadoiro 
 

 
4.500 m2 

 
___ 

 

Viario 
e 

aparcadoiro 
 

 
4.500  m2 

__ Zona verde 
 

Zona A:   28.229  m2
 

9.192 m2 t 
 

Zona libre + Equipamentos 
 

 
 
Zona A 

 
 

45.960 m2 

 
 

9.192 m2 t 

 
Zona libre 

+ 
Equipamentos  

Parcela A: 
17.731 m2 

 

 
24.000 m2 t 

Zona libre (aprox. 5.186 m2). 
A totalidade de usos compatibles no 

Campus, excepto a vivendas. 
 

 
Parcela B 

 
13.710 m2 

 

 
___ 

Espazos libres 
+ 

aparcadoiro 

 
13.710 m2 

 
21.652 m2 t 

Docente, servizos administrativos, e 
outros compatibles definidos en 

ordenanzas 
 

 

TOTAIS 
 

91.515 m2 
 

 
45.652 m2 t 

  
91.515 m2 

 

 
45.652 m2 t 

 

 



CADRO RESUMO (POR USOS) 
 

 
ORDENACIÓN ACTUAL 

 

PROPOSTA DE NOVA ORDENACIÓN 
 
 
 

 
PARCELA  

 
SUPERFICIE EDIFICABILIDADE PARCELA SUPERFICIE EDIFICABILIDADE 

 
PARCELA 5 

 
8.800 m2 

 
14.652 m2 t 

 
PARCELA 6 

 
12.545 m2 

 
24.000 m2 t 

 
 
PARCELA A1 

 
 

12.545 m2 

 
 

24.000 m2 t 

 
PARCELA P 

 
6.000 m2 

 
7.000 m2 t 

 
 PARCELA B 

 
13.710 m2 

 
21.652 m2 t 

 
ZONA A 

 
4.596 m2 (*) 

 
9.192 m2 t 

 
 ZONA A 

 
4.596 m2 (*) 

 
9.192 m2 t 

 
 
 
 
 

PARCELAS 
 

EDIFICABLES 

 
TOTAL 

 
31.941 m2 

 
54.844 m2 t 

 
 TOTAL 

 
40.851 m2 

 
54.844 m2 t 

VIARIO ENTRE 
PARCELAS 
4-5-P e APARC. 

 
4.500 m2 

 

 
___ 

 PARCELA 5 8.800 m2  
___ 

 PARCELA 6 
 

12.545 m2 ___  
ZONA A 

 
41.364 m2 

 
___ 

PARCELA P 
 

6.000 m2 ___ 

 PARCELA A2 5.186 m2 ___ 

 ZONA A 23.633 m2(*2) ___ 

 
FRANXA 
ENTRE 
PARCELAS:  
1-2-3 e 21-22-23 

 
 

13.710 m2 

 
 

___ 

 VIARIO ENTRE 
 PARC. 4-5-P e 
APARCADOIRO 

4.500 m2 ___ 

 
 

PARCELAS 
NON 

EDIFICABLES 
 

(Zonas verdes, 
Viario + aparcadoiro, 

espazos libres) 

 
TOTAL 
 

 
59.574 m2 

 
___ 

 

 
 TOTAL 

 
60.664 m2 

 
___ 

 
(*) Correspóndese co 10 % da superficie total que se pode ocupar, e a súa edificabilidade con B + 1 plantas. 
(*2) Correspóndese coa diferenza entre o solo ocupable e o total da Zona A, unha vez deducida a superficie da nova Parcela A. (A1:Superficie edificable; A2 Superficie non edificable) de 17.731 m2 








