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1. A UDC COMO SERVIZO PÚBLICO.

A Universidade da Coruña (UDC) é un SERVIZO PÚBLICO que xoga un papel central no desenvolvemento económico, social e cultural de  Galiza.
Con 24.012 alumnos, 1326 profesores e 769 membros do persoal de administración e servizos é unha peza clave do  Sistema  Universitario Galego (SUG) e xoga un 
papel estruturante do Sistema de Equipamentos Colectivos que teñen o ámbito da Comunidade Autónoma  como espazo preferente (pero non exclusivo) de actuación.
As súas instalacións, situadas nos Campus Universitarios da Coruña e Ferrol, deben de estar dotadas de gran ACCESIBILIDADE para a poboación que habita o 
territorio ao que ofrece o seu servizo.  

Non hai universidade democrática sen un bo transporte público que faga posible un fácil acceso as instalación universitarias da maioría da poboación.
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NÚMERO DE ALUMNOS POR MUNICIPIO

 MENOS DE 50 ALUMNOS

 
ENTRE 100 E 250 ALUMNOS ENTRE 250 E 500 ALUMNOS ENTRE 500 E 1000 ALUMNOS

 
ENTRE 1000 E 5000 ALUMNOS

 
ENTRE 50 E 100 ALUMNOS

Nº DE ALUMNOS DA UDC POR MUNICIPIO Nº DE ALUMNOS DA USC POR MUNICIPIO
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As Universidades son EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS de carácter  estruturante que 
ocupan un papel central no desenvolvemento cultural, económico e social do país.
Alí onde se crea unha Universidade, alí onde se ubican os Campus cos seus centros, 
facultades e servizos, prodúcese un impacto que afecta non só á mellora do nivel 
educativo da poboación.
Desenvólvense novas dinámicas espaciais que se visualizan tanto na escala urbana 
como na escala territorial. 
Miles de persoas en idade universitaria (que hoxe se estende ao longo de case toda a 
vida) aspiran á acceder á Educación Superior  e á formación permanente e 
continuada nos seus ámbitos profesionais, obxectivo que se consegue
preferentemente nos ámbitos espaciais universitarios.
Na Universidade de élites, o complexo universitario limitábase a un fenómeno urbano 
illado, exclusivo, localizado nunha única cidade, na que grandes edificios e barrios 
completos daban resposta ás necesidades dunha poboación minoritaria que marcaba 
e daba carácter á propia cidade que se  cidade universitaria.
Nunha sociedade democrática e aberta a Universidade é un fenómeno de dimensión 
territorial. 
Ao igual que "o urbano", a universidade é no territorio: miles de cidadáns habitan 
nun territorio "urbanizado" desprazándose diariamente decenas de quilómetros. 
O Sistema Universitario Galego debe ser"pensado" dende a escala territorial.
As universidades dan o servizo público da educación superior a poboacións
residentes en áreas territoriais amplas sobre as que interactúan de xeito preferente
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2. O PAPEL ESTRUTURANTE DOS CAMPUS UNIVERSITARIOS.
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A UDC , aberta á poboación de todos os lugares e condicións, ten o seu ámbito de 
actuación preferentena Rexión urbana do golfo Ártabro, no territorio da Cidade das 
rías de Andrés Fernandez Albalat, entre os grandes polos urbanos da Coruña -Ferrol,  
dende Carballo-Arteixo a Valdoviño, donde habitan  cerca de 700.000 habitantes, a 
cuarta parte da poboación de Galiza.
A integración da UDC no texido social e no texido productivo, a colaboración entre as 
forzas da cultura e as do traballo, a penetración e colaboración entre Universidade e 
Empresa,  debe producirse prioritariamente neste ámbito espacial co obxectivo do 
seu desenvolvemento económico, social e cultural da súa población.
De aí a premisa da que partimos de que  a maioría dos alumnos (usuarios e 
consumidores potenciais dos servicios ofertados pola UDC)  localízanse precisamente 
nesa gran rexión urbana, na que habita  o 40% da poboación de Galicia en idade
universitaria. Facilitar o acceso ás instalacións universitarias da UDC (Campus da 
Coruña e Campus de Ferrol) convértese nunha condición fundamental para fortalecer 
o SUG e evitar por motivos de accesibilidade a "deslocalización do alumnado"
ante aos novos retos do Espacio Europeo de Educación Superior cunha competencia 
que trascende os limites das Naciós e dos Estados nunha sociedade globalizada.
Atraer e facer atractivo e doado o acceso ás instalacións universitarias e aos
potenciais usuarios ( miles de mozos, adultos, terceira idade) convértese nun reto 
que converte en determinante o engarce dos equipamentos universitarios coas
infraestructuras territoriais e en concreto co SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS E 
TRANSPORTES. 
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REXIÓN URBANA A CORUÑA-FERROL. 650.000 HABITANTESPROVINCIA DA CORUÑA

NÚMERO DE ALUMNOS DA UDC POR MUNICIPIO

 MENOS DE 50 ALUMNOS

 ENTRE 50 E 100 ALUMNOS

 
ENTRE 100 E 250 ALUMNOS

 
ENTRE 250 E 500 ALUMNOS

ENTRE 500 E 1000 ALUMNOS

 ENTRE 1000 E 5000 ALUMNOS

 

3. A UDC, A CIDADE DAS RÍAS DO GOLFO ARTABRO E A DESLOCALIZACIÓN DO ALUMNADO
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O GOLFO ARTABRO FF.CC.

4. A UDC E O FERROCARRIL : A INTERMODALIDADE.

A UDC é unha das poucas Universidades que teñen a oportunidade de contar ao pé do seu
Campus principal  cun apeadoiro de ferrocarril que a conecta con áreas significativas do 
territorio ao que ofrece de forma preferente os seus servizos de educación superior.
No Campus de Elviña , a liña do ferrocarril A Coruña -Ferrol corre ao longo de 500 metros 
fixando o seu límite Norte. O apeadeiro de Elviña situado a menos de 400 metros de cinco 
facultades (Ciencias da Educación, Dereito, Socioloxía, Económicas, Informática) e unha
escola superior (Escola Tecnica Superior de Enxeñeiros de Camiños)  nas que se imparten 
14 titulacións, e á penas 1000 metros dos outros catro centros (Arquitectura Superior, 
Arquitectura Técnica, Ciencias e Filoloxía) situados na Zapateira, abre unha oportunidade
única no Sistema Universitario galego e excepcional no sistema Universitario Español.
A gran infraestrutura ferroviaria propia do nivel territorial xa está construída.
A UDC atópase pois incardinada nun elemento da estrutura territorial  que posibilita unha
maior accesibilidade dende o conxunto da rexión urbana: Ao longo de  70  Km de lonxitude
de trazado quedan unidos os barrios urbanos coruñeses da estación de San Cristóbal, dos 
Mallos, Mato Grande , Os Castros, co núcleo de As Xubias, coas novas barriadas residenciais
do fondo da Ría do Burgo, Fonteculler, o Temple, cos núcleos urbanos de Cambre, Cecebre, 
coa cidade de Betanzos, con Infesta, Miño, Perbes, coa vila de Pontedeume, Cabanas, 
Mugardos-Franza, Fene-Barallobre-Perlío, Neda, ata o centro mesmo da cidade de Ferrol a 
500 metros do Campus de Esteiro.. O elemento infraestrutural constitúese nun rosario de 
estacións que conectan núcleos de poboación que alcanzan os 350.000 habitantes e que 
polo tanto posúe un enorme potencial para converterse no TRANSPORTE FERROVIARIO 
DE CERCANÍAS DA CIDADE DAS RÍAS que dote ao Arco Ártabro da vertebración que 
precisa no sistema de transportes públicos á escala territorial.
As institucións responsables en materia de Ordenación do territorio e de transporte, coa
colaboración da Administración Provincial e das administracións municipais afectadas polo 
trazado nas que se localizan estacións-apeadoiros, deberán impulsar medidas de 
fortalecemento do nexo de unión que a infraestrutura ferroviaria representa o que 
redundará na creación  de condicións que propicien unha maior cohesión e fortaleza dos 
elementos  volvendo máis eficaz o conxunto do sistema urbano á escala territorial o que 
redundará nun mellor desenvolvemento económico, social e cultural do conxunto da 
poboación.

A UDC, como Institución interesada na accesibilidade aos seus Campus Universitarios dos 
habitantes do territorio da Rexión Urbana A Coruña - Ferrol, debe impulsar accións que 
creen novos escenarios nos que os diferentes elementos do sistema resulten fortalecidos: 
Facilitar a conexión no interior do Campus de Elviña entre as diferentes 
modalidades de transporte público é unha opción posible. A rede ferroviaria de 
transporte público, a rede municipal de autobuses urbanos e o transporte público comarcal 
poden confluír nun punto, o apeadoiro de Elviña, que se constitúa en estación intermodal  
e optimice a accesibilidade dende a cidade/ territorio ao servizo público da educación 
superior que a UDC ofrece. Este é o proxecto que a UDC pretende desenvolver en 
colaboración con ADIF (RENFE), a Deputación Provincial da Coruña e o Concello da Coruña.  
Calquera medida que ignore ou devalúe as enormes potencialidades do ferrocarril como 
nexo de unión na escala territorial, debilitará tamén as partes do sistema urbano ao que 
serve, volvéndoas máis débiles e vulnerables nun tempo de forte competitividade entre 
cidades. Un tempo no que a capacidade de atracción de recursos económicos e humanos ten 
moito que ver coa eficacia e sostenibilidade das estruturas de transporte urbano e territorial
que serven de soporte e elemento vertebrador do conxunto do Sistema .
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NÚMERO DE ALUMNOS DA UDC POR MUNICIPIO

 MENOS DE 50 ALUMNOS

 ENTRE 50 E 100 ALUMNOS

 
ENTRE 100 E 250 ALUMNOS

 
ENTRE 250 E 500 ALUMNOS

ENTRE 500 E 1000 ALUMNOS

 ENTRE 1000 E 5000 ALUMNOS

 

ESTACIÓN FFCC

 LIÑA FFCC A CORUÑA-FERROL

 

LIÑA FÉRREA A CORUÑA-FERROL. POTENCIALIDADE

- Con este plano pretendemos poñer de manifesto a enorme importancia que a infraestrutura ferroviaria 
ten para garantir a dimensión territorial dos campus universitarios que constitúen a Universidade da 
Coruña como EQUIPAMENTOS A UNHA ESCALA TERRITORIAL; a cidade - rexión A CORUÑA - FERROL.

- Por outra parte, dedúcese a grande POTENCIALIDADE inherente a unha infraestrutura construída, 
amortizada e que conecta a núcleos de poboación cun total de 349.622 habitantes, valor que ascende aos 
422.988 habitantes se consideramos a totalidade dos termos municipais que dispoñen de paradas de tren 
nesta liña. Porén, e debido á ESCALA FRECUENCIA nos horarios actuais de circulación, vemos que se trata 
claramente, dunha infraestrutura INFRAUTILIZADA.

- Uns mellores horarios cunha maior frecuencia, xunto coa construción do tramo viario que nós 
propoñemos no emprazamento universitario de Elviña-A Zapateira, na Coruña, permitiría crear un PUNTO 
DE INTERCAMBIO entre transporte urbano (autobuses) e transporte interurbano (ferrocarril). A liña férrea 
A Coruña - Ferrol veríase reforzada no seu uso polos usuarios, xa sexan alumnos, profesores, 
investigadores ou traballadores da Universidade, que tanto na Coruña como en Ferrol verían melloradas 
as súas condicións de comunicación ao terse convertido desta forma o ferrocarril, nunha seria 
ALTERNATIVA AO TRANSPORTE PRIVADO, e que ademais facilitaría as posibilidades da residencia a 
maiores distancias dos enclaves universitarios pero con boas e doadas condicións de accesibilidade, o que 
suporía un grande impulso para a totalidade da Área Metropolitana da Coruña.

1  A Coruña (San Cristóbal)

 
243.902

 
(Concello A Coruña)

 
226.580

 

Núcleo/Parada
 

Población Municipio
 

Población Núcleo
 

2  Elviña (Campus UDC)

 
(Concello A Coruña)

 
6.087 + UDC

 3  O Burgo

 
23.851

 
(Concello Culleredo)

 
6.754

 4  Cambre

 
20.297

 
(Concello Cambre)

 
9.094

 5  Cecebre

 
(Concello Cambre)

 
1.274

 6  Betanzos

 
12.822

 
(Concello Betanzos)

 
9.919

 7  Infesta

 
(Concello Betanzos)

 
265

 8  Miño (Castro)

 
5.096

 
(Concello Miño)

 
2.320

 9  Perbes

 
(Concello Miño)

 
605

 10  Pontedeume

 
(Concello Pontedeume)

 
4.734

 11  Cabanas

 
3.330

 
(Concello Cabanas)

 
911

 12  Franza

 
5.737

 
(Concello Mugardos)

 
1.548

 13  Barallobre

 
(Concello Fene)

 
1.859

 14  Perlío

 
(Concello Fene)

 
3.539

 15  Neda

 
(Concello Neda)

 
3.581

 16  Ferrol

 
78.764

 
(Concello Ferrol)

 
70.552

 

8.746

 
14.530

 
5.913

 

POBLACIÓNS DOS NÚCLEOS URBANOS 
CON PARADA NA LIÑA FÉRREA A CORUÑA-FERROL
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ACTUAL LIÑA A CORUÑA-FERROL

PERCORRIDO ADICIONAL PROPOSTO

APEADOIROS  PROPOSTOS
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Nº HABITANTES    Nº HABITANTES 
CONCELLO    NÚCLEO

PERILLO 29.671          7.003
(CONCELLO OLEIROS)

FONTECULLER 26.992          2.246
(CONCELLO CULLEREDO)
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Nº HABITANTES    Nº HABITANTES 
CONCELLO    NÚCLEO

O BURGO 26.992        7.940
(CONCELLO CULLEREDO)

RUTIS                  26.992      13.109
(CONCELLO CULLEREDO)

O TEMPLE 22.012        7.497
(CONCELLO CAMBRE)
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Nº HABITANTES    Nº HABITANTES 
CONCELLO    NÚCLEO

CAMBRE    22.012          6.637
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Nº HABITANTES   Nº HABITANTES
CONCELLO          NÚCLEO 

BETANZOS 12.822                  9.919

750 M
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Nº HABITANTES    Nº HABITANTES 
CONCELLO    NÚCLEO

CAMBRE    22.012          6.637
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1 KM

DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE E UNIVERSIDADE

Escala territorial. Estación intermodal Elviña



DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE E UNIVERSIDADE

Escala territorial. Estación intermodal Elviña



ACTUAL LIÑA A CORUÑA-FERROL

PERCORRIDO ADICIONAL PROPOSTO

APEADOIROS  PROPOSTOS
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ESCALA URBANA
Relación Universidade-cidade
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ACCIÓN 17:CARRIL-BICI

AREA RESPONSABLE:VICERREITORÍA DE INFRAESTRUTURAS E XESTIÓN 
AMBIENTAL
UNIDADE: SERVIZO DE ARQUITECTURA E URBANISMO. SECCIÓN DE URBANISMO. .
DESCRIPCIÓN DO CONCEPTO:  
A bicicleta é un medio utilizable e eficaz nunha distancia entorno a un radio de 5 km.
A ubicación do Campus de Elviña –A Zapateira no borde do reducido T. M. Coruñes, a 
unha distancia do Centro de 3 Km, en contacto coas areas de expansión da década dos 
setenta e oitenta ( Polígono de Elviña, Urbanizaciós do Monte da Zapateira...) e 
próxima aos Terminos Municipais limitrofes convir-tena nunha gran oportunidade para 
desarrollar opcios alternativas de transporte ao coche privado e ao transporte público.
O recorrido deberá ser: A) Topográficamente viable. B) contínuo C) cun espacio propio 
e diferenciado D) util E) que discurra en áreas de densidade de población nas que se 
constate unha concentración de vivendas de estudiantes. F) facilitar as interacciós
entre as diferentes áreas funcionáis da cidade e a universidade.
OBXECTIVO: A conexión CAMPUS -CIDADE por medios alternativos de 
transporte : PEONIL e BICICLETA.
Ata o de agora a conexión CAMPUS –CIDADE realízase a partir dunha concepción que 
parte da IDEA de que CAMPUS e CIDADE son “partes diferentes”. Unha parte é o 
CAMPUS UNIVERSITARIO, co seu propio PLAN URBANÍSTICO, coas súas ordenanzas de 
zonificación, coa súa estructura viaria pechada, co seu tipo de parcelario...outra é a 
cidade e os barrios próximos (Polígonos de Matogrande e Elviña,  Urbanizaciós
extensivas de vivenda unifamiliar da Zapateira).
O CAMPUS aparece como un RECINTO, rodeado ou ben de VÍAS RÁPIDAS nos seus
lados Norte e Leste que o delimitan e o pechan, e que só permiten acceder ao seu
interior de xeito puntual a través de penetraciós “diseñadas” para o TRÁFICO 
RODADO, ou nos seus lados Sur e Oeste por unha oro-grafía de grandes pendentes
que dificultan a súa conexión co entorno inmediato.
A Avda de Lavedra e a Ronda a Pocomaco son FOSOS que fan que a accesibilidade ao
campus só sea posible a través de determinados “OCOS”: 
-Un é a conexión con Lavedra que penetra no Campus de Elviña través dun angosto 
estreita-mento no que conflúen tres vías e que resulta insuficiente e peligroso.
-Outra a estrada da Zapateira que permite penetrar hacia o conxunto de facultades da 
ärea da Zapateira por un vial que debido ao proceso de urbanización que está a xurdir
nos montes da Zapateira, nos Concellos de Culleredo e Arteixo vai quedar colapsada 
en breve plazo.
Esta situación ten provocado a utilización preferente do Vehículo privado coa demanda 
continua-da de PLAZAS  DE APARCAMENTO:  O Aparcamento 1  Zapateira –
Arquitectura construido en 1997 con  450 plazas tivo un PRESUPOSTO DE 151.089.944 
Pts. O Aparcamento 2 A Zapateira –Ciencias de 324 millos de pts  e  325 plazas. A 
UDC invertíu mais de 500 millos de pts en   dous edificios con 775 plazas, dos fondos 
destinados a edificios docentes, de investigación nunha zona A Zapateira utili-zada por 
4800 alumnos con actividade lectiva en horarios diversos. 
A posta en funcionamento do APEADEIRO de RENFE PODE REPRESENTAR A MEDIO 
PLAZO un NOVO MEDIO DE ACCESIBILIDADE : Poucos Campus Universitarios teñen a 
oportunidade de dis-por no seu CENTRO dun apeadeiro con SEIS facultades a menos 
de 400m (Inxeñeiros, Informática, Económicas, Socioloxía, Dereito, Ciencias da 
Educación). O gran tema pendente é o ACCESO PEATONAL E EN BICICLETA...algo que 
sería posible a través da conexión coa Zona na que se vai instalar o PARQUE FEIRAL 
dada a existencia de DOUS túneles por debaixo da línea de Ferrocarril e da Estrada a 
Pocomaco. Esta alternativa pode contemplarse o Concello no PParcial do Recinto Feiral 
prevé un carril-bici e un sendeiro peonil que inviten ó desplazamento a través do 
traxecto en medios alternativos:A UDC só tería que completalo no interior do Campus.

Escala urbana




