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Figura 1 Sistema de Asentamentos. Directrices 
de Ordenación do Territorio de Galicia. 
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4. Na procura dunha cohesión 
social, urbana e territorial.

4.1         O modelo territorial en materia de equipamentos.

Galicia

4 Provincias

53 Comarcas

315 Concellos

3.778 Parroquias

29.574,4 Km2

1.308.363Vivendas

1.916.657 vehículos

2.778.913 habitantes 

45 Partidos Xudiciais

11 Áreas sanitarias

3 Universidades (7 campus)

O modelo proposto nas Directrices de Ordenación do territorio DOT1 aprobadas 
dezaseis anos despois da aprobación da Lei de Ordenación do Territorio de Galicia, 
denota o escaso interese por parte das administracións en plasmar un modelo de país 
a través da ordenación territorial. 

Afondando no tema que trata a tese, os equipamentos como elementos de cohesión 
territorial e urbana, vemos despois de analizar o documento que non hai unha liña 
clara nin uns obxectivos propostos en materia de equipamento. Neste caso concreto as 
directrices son as responsables da planificación estratéxica dos equipamentos a escala 
supramunicipal.

Indo directamente ó texto un dos obxectivos xerais é:

 “establecer os ámbitos supramunicipais de planificación e programación de infraestruturas, equi-
pamentos e servizos para optimizar a súa oferta e racionalizar os procesos de desenvolvemento urbano 
e económico destes espazos” 
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Figura 2. Sistema urbano.Directrices de Orde-
nación do Territorio de Galicia. 
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“achegar referencias para o desenvolvemento de infraestruturas e equipamentos con criterios su-
pramunicipais orientadas a apoiar a configuración do modelo territorial proposto mediante unha rede 
xerarquizada que vertebre e articule a totalidade do territorio”.

Para alcanzar estes obxectivos as DOT establecen un modelo territorial cuxa es-
trutura básica se define a partir dun sistema xerarquizado de asentamentos, articulado 
polas redes de infraestruturas e equipamentos, que se implanta sobre un medio rural 
que conta cunha biodiversidade e patrimonio cultural que protexer e xestionar.2

Como determinacións das DOT en materia de equipamentos supramunicipais, o 
documento aporta as seguintes:

1. Os equipamentos colectivos sanitarios, asistenciais, educativos, culturais, depor-
tivos, administrativos e recreativos planificaranse de acordo co sistema xerarquizado 
de asentamentos que define o modelo territorial destas directrices, co fin de acadar un 
axeitado grao de cobertura para a poboación e a optimización de recursos, tendo en 
conta as diferentes esferas de influencia dos equipamentos segundo o tipo, a función 
e o destino concreto.

2. Para a localización destes equipamentos considéranse tres niveis de influencia 
en función da súa entidade agás que debido ás peculiaridades do tipo de dotación ou 
do estado actual da súa oferta, a Administración competente xustifique a utilización 
doutros ámbitos territoriais de referencia:

a. Nivel de Influencia da comunidade autónoma, que se aplicará aos equipamentos 
que prestan servizo ao conxunto de Galicia, con localización preferente nas Rexións 
urbanas de Vigo-Pontevedra e da Coruña-Ferrol, nas Áreas urbanas da Coruña, Vigo, 
Santiago de Compostela, Pontevedra, Ferrol, Lugo e Ourense.

b. Nivel de influencia Intermedia localizaranse preferentemente nas vilas Cabeceira 
do sistema urbano intermedio e nas Áreas urbanas.

c. Nivel de influencia supralocal que deben localizarse nas Subcabeceiras do Siste-
ma Urbano Intermedio e nos Nodos para o Equilibrio do Territorio.

3. Os equipamentos localizaranse nas zonas de mellor accesibilidade para as persoas 
do seu ámbito de influencia, en lugares apropiados e congruentes co carácter do equi-
pamento, facilitando o acceso peonil, nas proximidades de estacións ou apeadeiros de 
transporte colectivo, previndo os aparcamentos suficientes, e contribuíndo á mellora e 
articulación dos espazos públicos. Priorizarase asemade unha localización en ámbitos 
xa urbanizados ou en todo caso, evitando a afección a valores naturais e culturais.

4. Para a ordenación dos equipamentos supramunicipais os correspondentes Plans 
e Programas sectoriais terán en conta os seguintes criterios, así como as restantes con-
sideracións realizadas na Memoria destas Directrices:
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Figura 3.  Plano de Comarcas da provincia. O Mapa Comarcal de Galicia define o ámbito de 

aplicación do Plan de Desenvolvemento Comarcal de Galicia, e ten como obxectivo dar cumprimen-

to ao establecido na Lei de Desenvolvemento Comarcal, onde se di: “a aplicación formal e temporal 

do Plano de Desenvolvemento Comarcal concretarse nun Mapa Comarcal no que aparecerá a 

delimitación territorial das distintas comarcas”. O Mapa Comarcal foi aprobado por Decreto do 

Consello da Xunta de Galicia 65/1997 do 20 de febreiro. Nos estudos complementarios que acom-

pañaban á proposta contemplábase a existencia de catro tipos atendendo ás características propias 

da organización interna do sistema de asentamentos.: 

• Comarcas Metropolitanas

• Comarcas Urbanas

• Comarcas Rururbanas

• Comarcas Rurais

Tipos de Comarca

Metropolitana

Urbana

Rurbana

Rural
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a. Satisfacer as necesidades da poboación considerando a residente máis, no seu 
caso, a estacional ademais das súas singularidades en canto a súa estrutura de idades 
e principais actividades produtivas que poidan condicionar o deseño dos sistemas do-
tacionais. 

b. Ordenar os niveis superiores do sistema de equipamentos con criterios de singu-
laridade na súa implantación, procurando a excelencia e a especialización urbana das 
cidades onde se localizan. 

c. Evitar a acumulación de equipamentos do mesmo tipo e nivel de influencia den-
tro do mesmo ámbito territorial. 

d. Procurar o establecemento de equipamentos que deban situarse en solo rústico 
mediante a reutilización de edificios, sempre que sexa posible. 

4.2 Queda aínda supeditado ás políticas sectoriais e á elaboración dos Plans Terri-
toriais Integrados PTI, a responsabilidade da ordenación dos equipamentos supramu-
nicipais. Antes de desenvolver o tema de forma máis concreta, é necesario establecer 
unha clasificación dos distintos tipos de equipamentos para o que nos serviremos da 
realizada polo Ministerio de Administracións Públicas para a avaliación da enquisa de 
equipamentos e infraestruturas locais (EIEL):

Equipamentos de carácter supramunicipal:

- Universidades.

- Grandes complexos hospitalarios.

- Grandes centros deportivos.

- Centros administrativos rexionais.

- Auditorios rexionais.

Os grandes equipamentos

Esta categoría de equipamentos correspóndese cos equipamentos a escala supra-
municipal, rexional ou nacional. Principal observación é a polarización destes equipa-
mentos en torno ás cidades principais.

Equipamentos culturais

A Cidade da Cultura, é a aposta máis forte pola visibilidade nunha escala nacional e 
incluso internacional, pero aínda dispoñendo dunha importante inversión económica 
e tódolos ingredientes para funcionar coma un polo de atracción turística de referencia a 
escala internacional, a ausencia dun programa coherente con ditas pretensións poden 
facer perigar esta visibilidade. 

O icona relixioso turística máis importante é a catedral de Santiago, debería consi-
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derarse a súa complementariedade da Cidade da Cultura en canto ó liderado e tratar de 
ter unha afluencia de público propia, con un programa adecuado que se presente coma 
algo atractivo e único, con unha visión menos localista, con algún elemento que nos 
conecte con algunha rede global.

Diversos museos e sedes de varias fundacións como o CGAC en Santiago, a Funda-
ción Caixa Galicia, a Fundación Barrié entre outros, apostaron polo uso de arquitectu-
ras que dan prestixio e visibilidade, todo acompañado de boas axendas de exposicións 
que nos sitúan en óptimas posicións neste senso no ranking nacional.

A polarización destes elementos en Santiago e A Coruña e Vigo é un feito eviden-
te pero no ámbito cultural, non estaría de máis pensar nunha dispersión organizada 
destes circuítos culturais e abrilos a outras áreas poñendo en valor todo o noso patri-
monio etnográfico e paisaxístico.

O mesmo ocorre coas grandes instalacións como recintos feirais palacios de con-
gresos, e auditorios que proliferan nas paisaxes urbanas galegas sen un orde aparente 
máis que a creación de grandes contedores na maioría dos casos, infrautilizados por 
toda a poboación á que se supón, serven.

Equipamentos sanitarios

Os grandes equipamentos hospitalarios carecen dunha integración na cidade e en 
canto á relación cos sistemas de transporte mostran o mesmo problema. A vinculación 
destes grandes equipamentos debería ser tamén un dato a contemplar dende a súa 
planificación.

Galicia  conta con 34 centros hospitalarios distribuídos en 7 complexos hospitala-
rios (A Coruña, Santiago e Ferrol)e sendo 7 deles hospitais comarcais.

Tanto os complexos hospitalarios como os hospitais comarcais carecen dunha estru-
tura de trasporte público a escala metropolitana para dar un bo servizo á poboación. 

Equipamentos educativos

As tres universidades de Galicia  implantadas en 7 campus son os polos máis im-
portantes do I+D. Por todo isto sorprende a ausencia tamén de estratexias de trans-
porte público a unha escala maior que a das propias cidades para dar servizo a estes 
macro equipamentos, un cambio de modelo neste aspecto é necesario.

Tendo en conta os datos obtidos do IGE no curso 2010-2011 os alumnos matricu-
lados nas 3 universidades foron 65.370 alumnos. 3

Este tipo de equipamentos xera  movementos de poboación importantes, e a ne-
cesidade de estratexias combinadas para dar resposta ás demandas existentes, que van 
máis aló que a cidade propia na que se implantan. Este tipo de equipamentos demanda 
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solucións habitacionais e de mobilidade adaptadas á escala da súa influencia.

Equipamentos deportivos

Os grandes equipamentos deportivos con maior transcendencia en canto á afluen-
cia de público son os estadios de fútbol de gran representatividade. 

Pero cabe destacar en este aspecto a importancia da emerxencia de campos de golf, 
deporte que demanda unha gran superficie e unha serie de dotacións que deberían es-
tar perfectamente estudados, a súa localización e o seu mantemento xa que demandan 
gran cantidade de recursos, solo e auga. A situación destes equipamentos deportivos 
na súa maioría de iniciativa privada é clave nalgúns casos tamén para a dinamización 
turística de determinadas áreas.

Figura 3 Hospital Universitario Santiago de 
Compostela.

Figura 4 Cidade da Cultura

Figura 5 Aeroporto de  Lavacolla. Santiago de 
Compotela
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Zona escolar Cariño

Zona escolar Ortigueira-Mañón

Zona escolar Cedeira-Cerdido

Zona escolar Fene

Zona escolar Neda

Zona escolar Ares-Mugardos

Zona escolar Ferrol

Zona escolar Narón-Valdoviño

San Sadurniño-Moeche

Zona escolar Pontedeume-Cabanas

Zona escolar A Capela-As Somozas

As Pontes de García Rodríguez

Zona escolar Sada

Zona escolar Oleiros

Zona escolar A Coruña

Zona escolar Cambre

Zona escolar Melide-Toques-Santiso

Zona escolar Curtis-Vilasantar-Sobrado

Zona escolar Arzúa-Boimorto

Zona escolar Culleredo-Carral

Zona escolar Arteixo

Zona escolar Laracha

Zona escolar Trazo-Tordoia-Ordes-Cerceda

Mesía-Frades

Zona escolar Santiago-Brión-Vedra

Boqueixón-O Pino-Oroso-Touro-Val do Dubra

Zona escolar Negreira-A Braña

Zona escolar Ames

Zona escolar Teo

Zona escolar Dodro-Rois-Padrón

Zona escolar Rianxo

Zona escolar Boiro

Zona escolar A Pobra do Caramiñal

Zona escolar Porto do Son

Zona escolar Mazaricos-Santa Comba

Zona escolar Carnota-Muros

Zona escolar Outes-Noia-Lousame

Zona escolar Muxía-Cee-Dumbria-Fisterra

Corcubión

Zona escolar Ribeira

Zona escolar Zas      

Zona escolar Cabaña de Bergantiños

Ponteceso-Laxe

Zona escolar Camariñas-Vimianzo

Zona escolar Malpica-Carballo-Coristanco

Zona escolar Abegondo-Cesures-Oza dos Ríos

Coirós-Aranga-Betanzos-Irixoa-Paderme

Bergondo Monfero-Miño-Vilarmaior

Figura 6 Áreas de dependencia da Axencia Tributaria Figura 7 Áreas de dependencia dos Xulgados

Figura 8 Áreas sanitarias Figura 9 Distritos Forestais

Figura 10 Áreas educativas.

Fonte de Información: Investigación urbanística sobre Áreas Supramunicipais da 

provincia da Coruña. (Martíntez,2008)
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O límite, a xurisdición

A fragmentación e a sectorización  é o principal atranco para realizar políticas de 
cohesión.

Os grandes equipamentos son os encargados de dotar de imaxe a cada lugar ade-
mais de servizos, o seu carácter iconográfico e referencial é indiscutible polo que se 
debería ter sempre en conta a idoneidade en canto á situación urbana ou rural, o seu 
impacto e o seu uso.

Cada dotación ten unha lóxica de implantación determinada e debe dar servizos de 
forma similar a toda a poboación porque non só son cidadáns os que viven nas contor-
nas urbanas. A accesibilidade ós equipamentos debe ser algo fundamental para toda a 
poboación, e é un concepto a ter en conta no momento da planificación.

As relacións interterritoriais de dependencia dos distintos equipamentos. 

Existen unha serie de limites territoriais e administrativos que definen distintas 
centralidades, acoutan distintos territorios etc. De menor a maior enunciaremos as que 
se consideran máis importantes empezando polos límites parroquiais que son impor-
tantes para explicar as centralidades de menor escala no territorio galego, logo viría 
o concello que parte xa ten competencias administrativas, logo as comarcas, as áreas 
funcionais (no momento que se aproben as DOT) e a provincia.

O feito de que cada unha das dotacións conte con un plan sectorial propio para a 
súa ordenación territorial fai que as áreas sanitarias se definan con independencia das 
áreas educacionais e tamén das asistenciais, etc. Cada unha impón os seus límites e 
persoas dun mesmo concello teñen que acudir a A Coruña para ir ó hospital e a San-
tiago para a os centros de bacharelato.

Neste senso parece importante propoñer unha unificación de criterios para a dis-
tribución desas áreas supramunicipais que deberían organizar a xerarquización dos 
equipamentos.

O feito de abordar todos os equipamentos de carácter supramunicipal sería faría 
moi complexo unha análise para a tese.

Contarase neste caso ó con dous destes equipamentos supramunicipais que confor-
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campus universitario

hospital

Figura 11 Relación entre os Universidades, os Hospitais , as prin-
cipais infraestructuras e as áreas industruais. Elaboración propia sobre 
base das DOT.
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man redes ou sistemas  recoñecidos como tales e veremos a dificultade ou a sinxeleza 
de combinar dúas políticas sectoriais. Veremos en qué casos se tiveron en conta o que 
definían as ETE ou se xa chegaron tarde á hora de tratar estes equipamentos.

O Sistema Universitario Galego e a Rede  Hospitalaria Galega serán os que sirvan 
de base para ver primeiro como se xerou o sistema e  se realmente funcionan como 
elementos de cohesión territorial e urbana.

Ademais da complementariedade por reocupación ou proximidade de localización, 
existe unha complementariedade funcional xa que como se expón no informe  La Edu-
cación superior y las regiones: globalmente Competitivos, Localmente Comprometidos da OCDE4. 
Entre as conclusións expostas cabe destacar “A innovación non é unha cuestión exclusiva-
mente nacional. A globalización desmontou o principio de distancia xeográfica e permite a priori que 
calquera lugar cunha conexión a internet poida participar na economía global baseada na xestión do 
coñecemento. Non obstante, a proximidade física ou xeográfica segue tendo o seu peso e a innovación 
continua centrada en torno a clúster rexionais onde se dan factores como comunidades activas, profesio-
nais máis cualificados ou universidades punteiras. As institucións de educación superior están en xeral 
"pouco explotadas" no sentido da súa achega á economía de xestión do coñecemento global, pero poden 
e deben servir de "portais" abertos ao sector privado”. 

A esta conclusión pódese engadir que a colaboración entre os distintos sectores pú-
blicos como se expresa na figura 12, presenta unha Institución de Estudos Superiores 
(IES)  multimodal e multiescalar comprometida coa rexión á que pertence. Sintetiza as di-
mensións rexionais, nacionais e mundiais do compromiso exterior das IES. Pon tamén en 
relevo as consecuencias que pode ter a presenza dunha IES nunha rexión e 
o papel que poden desembazar sitios físicos como un parque científico, un 

Figura 12 Impacto muliescalar dunha IES, e relación cos demáis 
sectores , segundo informe da OCDE.
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hospital universitario ou un barrio cultural na interacción entre as dúas. Este 
diagrama é complexo xa que os motores do compromiso rexional supoñen a 
emerxencia de IES multifuncionais que operan en diferentes niveis (rexional, 
nacional e internacional) e traballan con varios grupos de interese. Seria aínda 
máis complexo se tomase en conta a presenza das diversas institucións 
presentes na rexión, debida a miúdo a accidentes históricos, de alí o 
problema adicional de poder definir a boa repartición das tarefas. 

A saúde é a área na que a educación superior e a política nacional 
están o máis directamente ligadas e onde existe unha forte dimensión 
rexional. Os hospitais universitarios asociados a facultades e escolas de 
medicina, xogan un papel clave na investigación sobre a saúde e o seu 
desenvolvemento, e contribúen tanto á formación de médicos e corpos de 
enfermaría como á saúde da poboación local. Ademais son a mellor 
representación de todas as facetas dos diferentes niveis de IES.

No citado informe tamén se fai referencia a que 
as facultades de medicina e os hospitais son prioridade da axenda da edu-
cación superior e do compromiso rexional. De feito, esta axenda non só 
abrangue a promoción da biotecnoloxía e as empresas senón que ta-
mén a reconstrución do proceso empresarial necesario ao establecemen-
to de novas tecnoloxías na prestación do servizo sanitario. A ciencia médica é 
tamén unha área na que a rexión pode ser o laboratorio.

As universidades suízas de ciencias 
aplicadas 
En Suíza, a reorganización e o reagrupamento 
de diferentes institucións locais conduciron á 
creación das "Altas Escolas Especializadas" 
(AEE). 
Así, creáronse sete institucións (unha por 
cada "gran rexión"). Unha nova institución 
privada veu a completar esta lista e cobre así a 
gran maioría de a parte alemá de Suíza. 
As universidades de ciencias aplicadas 
deben encher o valeiro existente entre as 
universidades e a educación terciaria de tipo B 
/o segundo ciclo dos estudos secundarios, 
como o que existe entre a investigación e 
as tecnoloxías comerciables. Esta estratexia 
ten como obxectivo vincular a formación 
ás necesidades locais e a contribuír ao 
desenvolvemento de polos de actividades 
que se apoian nas aptitudes. Trátase de dar 
máis consistencia ao a oferta educativa e de 
concentrarse na mellora das aptitudes para 
poder apoiar a industria. Grazas ás AEE, 
Suíza pretende orientar máis a investigación 
e a formación cara aos consumidores e, 
reforzar a especialización das institucións. 
Dous obxectivos difíciles de alcanzar nas 
universidades tradicionais a pesar das 
incitacións do estado federal.
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4.2 Equipamentos supramunicipais de gran impacto territorial
O Sistema Universitario Galego. O espazo para a  tecnoloxía e o coñecemento.

Non é obxecto desta tese facer unha evolución detallada ó longo da historia, xa que 
se centrará nos últimos 20 anos. Aínda así cabe destacar algúns momentos clave para 
a institución

Como é lóxico o desenvolvemento da universidade en Galicia unha directa relación 
coas dinámicas europeas e nacionais de cada momento histórico. 

Coa creación da Universidade de Bolonia no 1088 comeza o proceso europeo de 
creación dunha institución tan importante como as Universidades. Que xunto con Pa-
rís e Oxford forman o triunvirato dos prototipos de Universidade Europea.(Coulson, 
Roberts & Taylor 2011)

Entre 1474 e os comezos do século XVII prodúcese unha grande expansión uni-
versitaria en España que pasa de 7 a 34 universidades. Converténdose así o sécu-
lo XVI no século de ouro universitario, aparecendo así un certo “democratismo 
educativo”(Reques Velasco 2009). Sendo a Iglesia máis que a propia monarquía a prin-
cipal impulsora da rede universitaria.

Desde que no 1495 López Gómez de Marzoa fundara  en Santiago de Compostela 
o Colexio de Gramática, no  que  se  desenvolvían  estudos  de  latinidade,  a  cidade  foise 
consolidando como o único centro universitario  de Galicia. (Barreiro Fernández 2000)

Ata o século XVIII non se inicia un proceso de redución do mapa educativo nacional 
(pasarán de 34 a 25), cabe destacar que nese momento hai en unha media 2 universidades por 
cada millón de habitantes. Só dous países teñen unha media maior, Escocia 3.3 e Hollanda 
2.4. (Reques Velasco 2009)

O século decisivo de reforma universitaria en España foi o XIX que se inicia con 
22 universidades 5. En todas as etapas nas que  gobernaron, os liberais plantearon unha 
reordenación do sector universitario e un recorte do número de Universidades. En 1814 xa 
estaban reducidas a 10, en todo o territorio.

Houbo varias propostas para reducir este número a 4 ou 6 e no que afecta á 
Universidade de Santiago houbo propostas para suprimila, trasladala a Lugo, etc.. pero que 
non se chegaron a concretar.

Coa única excepción de Santiago de Compostela, só se mantiveron as universidades 
nas poboacións capitais de provincia. A nova planta universitaria corresponderase en grande 
medida co mapa rexional baseado nos antigos reinos do que partiu a parcelación provincial 
de 1833. O centralismo era un trazo fundamental deste modelo universitario nacional, 
acentuado coa Lei Moyano de 1857 que organizaba os distritos universitarios e supoñía que 
o título de doutoramento só podería ser obtido en Madrid, debilitando así  universidade 
periféricas como Santiago de Compostela.

No sexenio democrático (1868-1874) proponse a posibilidade de crear universidades 
de provincia que podían estar promovidas polas deputacións ou os concellos. En Galicia non 
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Figura 16. Orixe xeográfica dos estudiantes da USC por municipio 
curso 1804/1805. Fonte Barreiro 2000

Figura 15.  Orixe xeográfica dos estudiantes da USC por munici-
pio curso 1751/1752. Fonte Barreiro 2000
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tivo repercusión pero nese momento aparecen universidades en Cádiz, A Laguna, Vitoria, 
Murcia, Córdoba, Gerona e Cáceres, universidades que en xeral tiveron unha curta taxectoria. 
Co que no 1931 o mapa universitario contiña 12 distritos.

A  comezos  do  século XX  eran  cinco  as  facultades que formaban o mapa 
universitario galego: Medicina,  Dereito,  Farmacia, Ciencias,  e  Filosofía  e  Letras.  Nelas  
seguía a súa formación un número non demasiado alto  de estudantes. Unicamente supuñan 
o 5,7% da matriculación  española  de  ensino  superior, mentres  que  a  poboación galega 
representaba aproximadamente un  10% do Estado. 

Os  alumnos  concentrábanse  principalmente  nas  carreiras de Medicina, con case 
o 40% do total e grandes  posibilidades  de  desenvolvemento  profesional,  e  nas  de 
Dereito  e  Farmacia,  moi  solicitadas  por  seren  uns  dos poucos centros existentes 
en España. As facultades  de Ciencias e Filosofía e Letras contaban só cunhas ducias 
de estudantes na década dos trinta (1930), se ben  nos decenios posteriores rexistrarán 
un incremento de  matrículas ao afianzar a súa función como centros preparadores de 
persoal docente cualificado. A oferta do  que hoxe  se consideran  ensinos superiores, 
pero que  daquela  se  encadraban  legalmente  nos  de  grao medio, completábase 
coa Escola de Comercio na Coruña e as escolas de Maxisterio nas catro provincias 
galegas.

No 1968 nun contexto de crecemento económico, a modernización social e unha 
demanda exponencial de estudos superiores, comézase en España un proceso de re-
novación da institución.

Pódese afirmar que ata 1970 non se aborda unha reorganización do sistema de 
ensino superior institucionalizado, pois o marco xurídico que regulaba a instrución 
pública, herdeiro das leis promulgadas no período isabelino, dispoñía que a apertura 
de novos establecementos só estaba xustificada en caso de que o esixise  a  extraordi-
naria  masificación  dos  xa  existentes. Visto o cal, non é de estrañar que ata a década 
dos setenta  (1970) o MEC se caracterizase por desenvolver unha tímida política de 
inauguración de novos centros, situación que vai mudar a partir do quinquenio 1970-
1975. 

A aprobación da Lei xeral de educación en 1970, coñecida tamén como Lei Villar 
Palasí, significou unha expansión cuantitativa da oferta de ensino, de xeito que trans-
formou  por  completo  o  mapa  educativo  superior  de Galicia. 

Hai que salientar tamén que, no territorio nacional supuxo un aumento de institu-
cións xa notable pasando a ser 25 as universidades (públicas e privadas).

Rexistrouse un incremento do número de facultades e colexios universitarios, e as 
escolas de grao medio convertéronse en escolas universitarias. En concreto, as Escolas 
Normais, que así era como se designaban as escolas  de Maxisterio,  pasaron  a  deno-
minarse  escolas  universitarias de Formación de Profesorado de EXB.
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Figura 13 Localización das Universidades e Campus na península 
Ibérica, segundo época de fundación e vixencia. Elaboración propia so-
bre plano de Google maps.
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Sahagún
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1900-1990

1990-2012

DESAPARECIDAS

Figura 14 Localización das Universidades e Campus no noroeste 
peninsular, segundo época de fundación, vixencia e dependencia dos cam-
pus. Elaboración propia sobre plano de Google maps.
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Figura 17 e 18 Datos estadísticos do SUG. Informe do 
SUG curso 2008/2009
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A evolución da universidade en Galicia nos dende os 60 ós 90 foi obxecto de varios 
estudos entre os que cabe destacar polo interese e profundidade (Lois González 1991, 
Lois González, Piñeira Mantiñán ).

Dende a publicación da Lei da Reforma Universitaria en 1983 a Universidade co-
meza un proceso de profunda renovación pedagóxica determinada polos cambios so-
ciais e tecnolóxicos. 

Segundo (Lois González 1994) é no curso 1985-86 cando se inicia o proceso de 
descentralización da oferta de ensino universitario en Galicia.6 Diversas institucións 
tiveron éxito en  potenciar cidades alternativas a Santiago para dispoñer duns campus 
cada vez mellor dotados.

Isto sumado á escaseza de terreos onde localizar adecuadamente as Facultades e os 
servizo a universitarios e ademais o asentamento de máis de 20.000 estudantes neste 
núcleo comezaba a colapsar o seu ritmo de vida cidadá. No período entre 1985-1989 
houbo un intenso debate sobre o futuro universitario de Galicia onde se mesturaban 
posicións construtivas con intereses localistas. Neste cuatrienio (Lois González 1994)
poténcianse principalmente  3 novos campus A Coruña, Vigo e Lugo.

No 1989 nace o Sistema Universitario de Galicia  coa aprobación polo Parlamento 
de Galicia da Lei 11/1989, do 20 de xullo, de Ordenación do Sistema Universitario de 
Galicia (LOSUG). O Sistema Universitario de Galicia queda  así integrado por tres 
universidades: A Coruña,Santiago de Compostela e Vigo, estruturadas en sete campus 
universitarios, que se corresponden coas sete principais cidades de Galicia: Campus 
da Coruña e Campus de Ferrol, na Universidade da Coruña; Campus de Santiago de 
Compostela e Campus de Lugo, na Universidade de Santiago de Compostela e Campus 
de Vigo, Campus de Ourense e Campus de Pontevedra, na Universidade de Vigo. 

O obxectivo fundamental da LOSUG é sentar as bases de ordenación territorial, 
funcional e financeira do sistema universitario galego. Así como establecer os criterios 
para a implantación de novas titulacións e a creación dos correspondentes centros.

Como datos relevantes e que fomentaron esta descentralización do ensino univer-
sitario podemos contar cos seguintes:

No curso 1987/88 Galicia tiña a taxa de escolarización universitaria máis baixa de 
toda España (tan só o 19% da poboación en Galicia entre 18 e 24 anos estaba matri-
culado na universidade, fronte ó 27% de media en España.

Vigo e A Coruña eran as dúas únicas cidades en España con máis de 200.000 ha-
bitantes que non tiñan universidade propia.
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Figura 19. Orixe do alumnado que estudia na UDC no Campus 
da Coruña. Elaboración propia con datos da UDC curso 2008/2009

Figura 20. Orixe do alumnado que estudia na UDC no Campus 
de Ferrol. Elaboración propia con datos da UDC curso 2008/2009
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No curso 1989/1990 había matriculados na Univesidade de Santiago 51.224 estu-
dantes, repartidos da seguinte forma:

-  28.222 no Campus de Santiago

-  9.089 no Campus da Coruña-Ferrol

-  8.675 no Campus de Vigo – Pontevedra

-  3.935 no de Lugo 

-  1.303 en Ourense

Este proceso que comeza nos anos 90 ten o seu punto álxido no ano 2000 cando a 
matrícula universitaria se aproximaba ós 100.000 alumnos. 

Nunha década duplicouse o número de alumnos, polo que parece que a descentra-
lización e acercamento do equipamento universitario ás principais áreas de concentra-
ción de poboación cumpriu a súa función. 

O que nos interesa deste proceso é ver tamén como se produciu a inserción ou o 
crecemento destes equipamentos a través da creación de campus universitarios. Ver e 
analizar tamén a eficiencia na  tramitación e xestión urbanística  e a modificación da 
trama urbana ou periférica na que se insiren.

Para elo no capítulo seguinte faremos un percorrido polas sete cidades galegas 
estudando en detalle dito desenvolvemento. E comparándoo coa expansión tamén da 
rede Hospitalaria galega.

Cidade Poboación Estudantes 
univers i tar ios

Persoal  da 
Univers idade

Camas de 
Hospital

Persoal  de 
Hospital

A Coruña 246.028 16.571
1.914

1.448 5.408
Ferrol 72.963 2.766

323
438 1.952

Santiago de C. 95.207 20.950
2.966

1.181 4.835
Lugo 98.007 5.275

324
814 2.708

Vigo 297.241 11.864
1.837

1.650 5.349
Pontevedra 82.400 3.603

160
623 2.906

Ourense 108.002 4.533
257

852 3.475
TOTAL GALICIA 2.778.913 65.562

  7.781
7.764 29.652
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Figura 21 Os Campus Universitarios e a súa accesibilidade por 
estradas da rede estatal e autonómica.
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Universidade e territorio

Despois de analizar numerosas estatísticas europeas, españolas e galegas con datos 
do  Eurostat, INE e IGE,  faise complicado debido á multiplicidade de parámetros 
ver efectos reais sobre os datos ou establecer comparativas entre os diferentes pará-
metros.

A relación entre universidade e territorio analizarémola nas seguintes escalas

A escala da Comunidade Autónoma, Galicia

A de rexión urbana ou área metropolitana

A escala urbana

Para cada escala as implicacións son distintas  e a medida que aumentamos a escala 
de aproximación a morfoloxía vai adquirindo moito máis peso.

Neste apartado afondaremos nas dúas primeiras escalas e a escala urbana analiza-
rémola noutro capítulo específico e en base a unha cartografía realizada especialmente 
para elo.

A escala da Comunidade Autónoma, Galicia, nos últimos 20 anos o impacto e os 
logros de ter implementado o Sistema Universitario Galego, son notables.

A creación de dúas universidades novas e a materialización do sistema en 7 cam-
pus,  facilitou a accesibilidade á universidade da  poboación galega , evitando así unha 
grande cantidade de desprazamentos e ofertando un número de prazas máis adecuado 
á demanda que nas décadas anteriores.

Non se pode obviar que as dinámicas poboacionais de Galicia teñen un grande 
impacto na demanda de uso deste equipamento. 

A afluencia de alumnos nos distintos campus obviamente non é homoxénea nin foi 
sempre incrementábel. Cidades como Santiago pasaron  dos case 30.000 estudantes no 
2000 ós 20.000 no 2010.

Se tomamos os datos macro, se a finais dos oitenta ó un 19% da poboación entre 
18 e 24 anos  estaba matriculada na universidade, hoxe en día ese porcentaxe subiu ata 
o 35%, quedámonos case un punto por debaixo da media nacional  36%.

Se temos en conta que o indicador de cohesión territorial imposto pola Estratexia 
Europa 2020 (Un 40% das persoas de 30 a 34 anos de idade deberán completar es-
tudos de nivel terciario, medido a escala dos NUTS3), vemos que estamos cerca con-
seguilo, pero para iso teremos que contabilizar os que titulados que se están indo a 
traballar a outras comunidades autónomas e a outros países. 
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Figura 22. A Universidade da Coruña as diferentes localizacións 
no Golfo Ártabro e a súa relación co ferrocarril. Elaboración propia

Figura 23. A Universidade de Vigo as diferentes localizacións e a 
relación cos emprazamentos industriais. Posición central entre Porriño e 
Vigo. Elaboración propia
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O sistema ten que mellorar aínda non está conseguido o obxectivo e ademais os 
recentes incrementos dos custos de matrícula e os recortes das becas van afectar con-
siderablemente a consecución do obxectivo. 

Ano

Poboación 

18-24 alumnos SUG
Porcentaxe de po-

boación entre 18-24 anos 

matriculada no SUG

2011 187.087 65.562 35,04%
2001 290.425 95.349 32,83%
1991 409.746 78.921 19,26%

Considérase de utilidade ver se as localizacións dos campus, a súa accesibilidade, a 
súa participación na cidade poden ter algo que ver na mellora do funcionamento do 
sistema. 7

As conclusións a escala territorial son :

Aínda que se mellorou moitísimo a taxa de escolaridade universitaria, o proceso de 
mellora social leva un tempo, e a introdución de tal cantidade de alumnos titulados no 
mercado laboral é moi custoso se non se acompaña dunhas políticas adecuadas.

A posición dos campus nas 7 principais cidades galegas fai que este equipamento se 
aproxime a onde se encontra a poboación demandante, aínda que a oferta académica 
ó non ser homoxénea segue provocando lóxicas mobilidades a escala territorial, que 
teñen custos económicos, ambientais e sociais diversos para cada habitante segundo 
sexa o seu lugar de residencia familiar.
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Figura 25 Tipos de Universidade segundo orixe Den Heijer 2011

Figura 24 Evolución temporal do equipamento universitario e a súa 
posición na cidade segundo Den Heijer 2011
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Relación universidade – territorio a escala de rexión urbana ou área metro-
politana.

Segundo a proposta tipolóxica das universidades españolas atendendo á súa xénese 
histórica e función territorial actual (Reques Velasco 2009)contaríamos con:

Unha universidade histórica, Universidade de Santiago de Compostela (USC)
(1495)

Dúas universidades de reequilibrio intra-rexional, creadas despois da LRU con fin 
de territorializar os saberes e definir perfiles temáticos específicos de carácter compe-
tencial a escala rexional. A Universidade da Coruña e a Universidade de Vigo

Pero para ver analizar a relación universidade - territorio é imprescindible contar 
coa clasificación de Pablo Campos (Campos Calvo-Sotelo, España 2000), quen na súa 
tese de doutoramento fai un exahustivo percorrido por todas as universidades espa-
ñolas, o que da unha perfecta visión comparada a escala nacional a finais dos anos 
noventa. 8

Pablo Campos establece os seguintes tipos atendendo á perspectiva da distribución 
no territorio a unha gran escala xeográfica:

Modelo de Universidade “territorial” é a Universidade que representa unha distribución 
a gran escala e cunha estrutura policéntrica equilibrada, sen posuír unha sede especi-
ficamente destacada.

Modelo de Universidade local, é o modelo máis frecuente, a el pertencen todas aquelas 
universidades cuxa sede central está implantada en torno a unha cidade concreta, da 
que é titular, aínda que  posúa ó mesmo tempo representacións noutras localidades.

Modelo de Universidade asociada, é un caso singular a el pertencen todas aquelas Uni-
versidades vinculadas individualmente a unha cidade en concreto pero cuxa existencia 
e dimensións docentes non se comprende sen a presenza próxima doutro organismo 
urbano de grande entidade.

Pois ben, o caso das universidades galegas encóntrase a medio camiño entre o 
modelo local e o territorial, sendo clasificadas como locais polo autor, establece a ma-
tización de que ademais da principal implantación na metrópole titular, posúen sedes 
noutras que poden ser ou non capitais de provincia. Nese caso o modelo debe consi-
derarse local pero engádeselle unha compoñente parcialmente territorial, tal é o caso 
da USC e a UVI por ter campus en provincias diferentes.

 

1953

1963

1973

1984

1991

2011

Figura 26. Evolución do solo urbano na cidade de Eindhoven e a 
posición da Universidade de Eindhoven ó longo dos últimos 60 anos. 
Elaboración propia para Europan 2011
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Figura 27 Universidades Holandesas. Den Heijer 2011

Figura 28 Datos Universidades Holandesas. Den Heijer 2011
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A Escala Urbana

Co obxectivo de xerar unhas categorías tipolóxicas máis detalladas que as incluídas 
nos modelos de distribución, establece outra categorización en base ós modelos de 
localización(Campos Calvo-Sotelo, España 2000) con catro modelos básicos:

Desvinculada: é aquela Universidade que presenta unha localización o suficiente-
mente afastada da cidade como para entender que os vínculos entre ambos organis-
mos son de mínima entidade.

Segregada: Supón un modelo derivado da anterior. Comparte con el a notable se-
paración física respecto á cidade pero non inclúe a intencionada compoñente extrauni-
versitaria. Constitúe unha tipoloxía definible a partir da relativa valoración das distan-
cias entre ambos organismos.

Superperiférica: trátase dun caso que sería como unha versión particular ad ante-
rior. Dentro deste modelo inclúense implantacións certamente separadas da cidade 
principal pero directamente vinculadas a algunha poboación satélite daquela.

Urbana: é o caso máis frecuente, inclúense nesta categoría as implantacións direc-
tamente vinculadas ó tecido urbano da cidade. Dentro deste modelo establécense 4 
categorías

- Periférica: a universidade localízase na periferia urbana

- Como tecido urbano: A universidade responde a unha configuración agregada pero 
lixeiramente disolta dentro da estrutura urbana da cidade

- Illada no interior urbano: A universidade ocupa un ámbito plenamente incorporado 
dentro do tecido da cidade, e vocacionalmente diferenciado respecto ó seu inmediato 
entorno.

- Difusa no interior urbano limítase a ocupar unha serie de edificios illados e dispersos 
polo tecido cidadán, sen aparentes vinculacións entre eles. A disgregación física das 
distintas instalacións impide unha conexión funcional directa, de modo que non se 
configuran coo un conxunto compacto ou unitario.

Como tamén expón Pablo Campos é frecuente encontrar situacións nas que dentro 
dunha mesma cidade se verifican simultaneamente dúas ou máis tipoloxías, polo que 
se definirá adición dos representantes de que se trate.

Estes distintos tipos de localización teñen tamén unha lóxica temporal maioría dos 
casos e como indica (den Heijer 2011)para o caso das universidades en Holanda. Den 
Heijer establece simplemente tres tipos de localización aplicables á realidade holande-
sa:

A universidade ocupando distintas edificacións na cidade (Correspóndese coa for-
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Figura 29. Estratificación da cidade de Eindhoven e a súa relación 
coa Universidade. Elaboración propia para Europan 2011
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ma de localización das universidades históricas

O campus periférico, en Holanda este fenómeno prodúcese nos anos 50, en España 
empeza a aparecer nos 70 e en Galicia planifícanse os primeiros campus periféricos 
nos 90.

O campus reintegrados na cidade. Os procesos recentes de urbanización e crece-
mento das cidades enguliron eses campus e agora están dentro do solo urbano ( pero 
na súa maioría dentro pero desconectados da trama urbana circundante).

No caso galego pódese afirmar que o ideal para clasificar as nosas universidades ou 
campus sería unha mestura das dúas últimas clasificacións.

A Universidade de Santiago Universidade considérase  urbana-difusa e urbana-
periférica cuxo proceso temporal explicaremos de forma detallada posteriormente. 
Lugo presenta unha situación urbana periférica

A Universidade de Vigo é un claro exemplo de modelo de universidade  segregada 
(o campus das Lagoas –Marcosende) pero con algúns compoñentes urbano-periféri-
cos como o novo campus do Mar. En Pontevedra formalízase tamén como urbana-
periférica con algún elemento de urbano difuso. Sen embargo Ourense é un modelo 
urbano-como tecido urbano.

A Universidade da Coruña ten varias compoñentes unha máis histórica urbana-
como tecido urbano e unha urbana periférica, segundo as definicións de Pablo Cam-
pos, pero aínda que se considera que se proxectou como urban periférica hoxe en 
día seguindo a definición de den Heijer é un campus reintegrado pero desconectado. 
En  Ferrol, o campus de Esteiro é urbano-como tecido urbano e Serantes urbano-
periférico.
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VIGO

OURENSE PONTEVEDRA

solo urbano

solo industrial

Hospital

Universidade

casco histórico

Figura 30-37. Posición dos equipamentos universitarios e hospitala-
rios en relación ás distintas pezas da cidade. Casto histórico, Infreestur-
tura, Solo urbano e o solo Industrial. Elaboración propia
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Figura 38 Localización dos Hospitais da RHG e a súa accesibi-
lidade por estrada.
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A Rede Hospitalaria Galega. Mellor atención sanitaria.

O modelo de sanidade pública actual deriva do mandato que establece a Constitu-
ción Española de 1978. En particular o contido dos artigos 41, 43 e 49 9. K

Por outra parte o texto constitucional deseñou unha nova organización territorial 
do estado que posibilitou a asunción por parte das Comunidades Autónomas de com-
petencias en materia de asistencia social, sanidade e hixiene, incluíndo a saúde pública, 
a planificación sanitaria e a xestión e organización dos servicios asistenciais.

No Estatuto de Autonomía de Galicia do 1981 dispóñense no seu artigo 33 as com-
petencias da Comunidade Autónoma en materia de sanidade.

No ano 1982 o goberno central puxo en marcha unha serie de reformas e medidas 
legais de reordenación do sistema deseñado pola Ley de Bases de la Sanidad Nacional 
de 1944. Estas reformas concíbense como medidas transitorias á espera dun desenvol-
vemento lexislativo e normativo do novo marco asistencial que a CE establecía. No 
1986 chega o fito normativo máis importante coa promulgación da Ley General de 
Sanidad, que supuxo o inicio das transferencias da saúde ás comunidades autónomas. 

Despois de culminar co traspaso das competencias promulgouse a Ley 16/2003, de 
28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (LCyCSNS). Cuxo 
obxectivo é mellorar a calidade do sistema e garantizar a súa equidade ó estar diversi-
ficada en 17 CCAA. 

No preámbulo da LCyCSNS xustifícase a transmisión das competencias sanitarias 
como un medio para aproximar a xestión da asistencia sanitaria ós cidadáns. En Gali-
cia comézase con esa transferencia no ano 1980 (RD 1634/1980). 

Coa aprobación da Ley 1/1989, de 2 de enero, del Servicio Gallego de Salud iníciase 
a andadura do citado servizo denominado en adiante SERGAS.  Créase un organismo 
autónomo que ten como finalidade a xestión dos servizos sanitarios de carácter públi-
co, dependentes da CCAA de Galicia e a coordinación integral de tódolos recursos sa-
nitarios e asistenciais existentes no seu territorio. O SERGAS integra todos os centros, 
servizos e edificios sanitarios galegos sobre os que exerce goberno.

A Lei 8/2008, do 10 de xullo, de Saúde de Galicia10 comprende os sectores públicos 
e privados e regula o Sistema Público de Saúde de Galicia.  Esta Lei dispón unha or-
denación territorial propia organizada en áreas sanitarias e zonas sanitarias articuladas 
no Mapa Sanitario de Galicia.

As Áreas Sanitarias son as demarcacións territoriais ás que lles corresponde a xes-
tión unitaria dos recursos sanitarios públicos do seu ámbito territorial, así como as 
prestacións e programas sanitarios que desenvolvan. Son equivalentes ás áreas de saú-
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Figura 39 Áreas de referencia hospitalaria. Fonte Memoria do 
SERGAS 2009. Elaboración propia.
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de previstas na Ley General de Sanidad.

As zonas sanitarias son divisións funcionais das áreas e constitúen unidades ele-
mentais de prestación de servizos sanitarios.

Existen 11 Áreas de Saúde en Galicia (ver cadro) e centrándonos na atención espe-
cializada que comprende as actividades  asistenciais, diagnósticas, terapéuticas e de re-
habilitación e coidados, así como aquelas de promoción da saúde, educación sanitaria 
e prevención da enfermidade. 

Comprende segundo o artigo 51 da Lei 8/2008:

a) A indicación ou prescrición e a realización, de ser o caso, de procedementos diagnósticos e tera-
péuticos.

b) As atencións de saúde mental e a asistencia psiquiátrica e psicolóxica.

c) A atención ás urxencias hospitalarias.

d) A atención paliativa a enfermos terminais.

e) A rehabilitación en pacientes con déficit funcional

recuperable.

f) A educación para a saúde e a prevención de enfermidades no seu ámbito de actuación, así como 
a participación nos sistemas de vixilancia e información.

g) A participación na docencia, na formación continuada e na investigación.

h) A realización das prestacións sociosanitarias que corresponden con este nivel de asistencia, en 
coordinación co sistema de servizos sociais que se determine, así como a busca de alternativas para a 
alta hospitalaria.

i) Calquera outra función ou modalidade asistencial que se lle encomende, así como os restantes 
servizos e prestacións facilitados en cada momento polo Sistema Nacional de Saúde no que se refire a 
esteeido da atención sanitaria.

A atención especializada será prestada polos hospitais ou os complexos hospitala-
rios. O hospital, xunto cos centros de especialidades adscritos a el, constitúe a estrutu-
ra sanitaria responsable da asistencia especializada programada e urxente á poboación 
do seu ámbito de influencia. Estas actividades poderán ser desenvolvidas en réxime 
de:

a) Consultas externas.

b) Hospital de día.

c) Ambulatorio de procedementos cirúrxicos menores e de cirurxía maior.
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Figura 40 Datos estadísticos Fonte. Memoria do SERGAS 
1990-2010.

Figura 41 Número de camas hospitalarias. Fonte. Memoria do 
SERGAS 1990-2010.

Figura 42 Número quirófanos por cada 100.000 habitantes Fonte. 
Memoria do SERGAS 1990-2010.
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d) Hospitalización para os procesos médicos, cirúrxicos, pediátricos ou obstétricos que así o requi-
ren.

e) Hospitalización a domicilio.

A atención especializada prestarase, sempre que as condicións do ou da paciente o permitan, en 
consultas externas e en hospital de día.

No artigo 126 establecese a relación entre a educación sanitaria e os centros do 
SERGAS:

1. As autoridades públicas competentes en educación e sanidade establecerán o réxime de colabora-
ción entre as universidades e as institucións sanitarias

nas que se deben impartir ensinanzas universitarias, para os efectos de garantir a docencia práctica 
de medicina, enfermaría e outras ensinanzas que

así o esixisen, mediante os oportunos convenios.

2. As universidades deberán contar, polo menos, cun hospital e tres centros de atención primaria 
para o exercicio docente e investigador, concertados segundo o establecido polas disposicións vixentes.

3. Os centros de formación profesional da rama sanitaria contarán con centros asistenciais concer-
tados, segundo as necesidades das distintas especialidades e de acordo coas necesidades organizativas do 
Sistema Público de Saúde de Galicia.

4. As consellerías competentes en materia de educación e sanidade promoverán a revisión e a mello-
ra continuada dos programas docentes das ensinanzas relacionadas coas ciencias da saúde, co obxecto 
de conseguir a mellor adecuación da formación dos profesionais e as necesidades do Sistema Público de 
Saúde de Galicia.

Relación Hospital – Territorio

Nun momento de acuciante avellentamento da poboación que afecta sobre todo 
ós concellos máis rurais de Galicia nos últimos 20 anos, era moi fundamental tomar 
medidas. 

Se facemos un resumo dos datos fundamentais recollidos no informe SERGAS 
1991-2010 Un camiño de saúde, teremos as claves para ver a evolución da rede hos-
pitalaria. A Xunta de Galicia aporta un 36,5%  dos seus recursos á sanidade e dese 
porcentaxe unha importante parte tradúcese en gasto hospitalario. Polo cal é necesario 
observar como está funcionando a rede e se está cumprindo os obxectivos de cohesión 
territorial. 

Recordamos que na Estratexia Europea 2020 a única premisa é que dende os terri-
torios rurais haxa un hospital accesible nun ratio de 30 minutos.
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49SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE DE GALICIA Memoria 2009

O S ISTEMA  P ÚBLICO  DE S AÚDE  DE GALICIA

C.H. Universitario A Coruña

C. H. Arquitecto Marcide-Novoa Santos

C. H. Universitario de Santiago

Hospital Virxe da Xunqueira

Hospital da Barbanza

C. H. Xeral-Calde

Hospital da Costa

Hospital Comarcal de Monforte

C. H. de Ourense

Hospital Comarcal de Valdeorras

Hospital Verín

C. H. de Pontevedra

Hospital do Salnés

C. H. Universitario de Vigo e

Hospital Povisa, S.A.

Hospitais

Figura 43 Áreas de referencia hospitalaria. Fonte Memoria do 
SERGAS 2009.
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Este indicador aínda que en principio parece o desexable, nun territorio como Ga-
licia faise imposible de conseguir na súa totalidade.

E aínda que o hospital estea accesible en 30 minutos hai que contar que a meirande 
parte da poboación de idade avanzada está situada no rural e carece dun transporte 
público eficiente para acceder ó centro hospitalario máis próximo. Neste senso tamén 
hai un tema importante, non se debe confundir accesibilidade con proximidade. Con-
sidérase clave poder acceder a centros hospitalarios de calidade dunha forma eficiente 
e non poñerse a dispersar os centros hospitalarios polo territorio.

De feito segundo profesionais da saúde consideran que os hospitais comarcais aín-
da que máis próximos á poboación non poden resolver con eficiencia a meirande parte 
dos casos, que teñen que ser derivados ós Complexos Hospitalarios Universitarios.

A rede hospitalaria galega foi moito máis dinámica en cuestións de cambio de lo-
calización e desprazamento dos novos hospitais a áreas cada vez máis periféricas, en 
teoría en aras dunha mellor accesibilidade territorial, que non sempre se acada. 

Escala Urbana
Na escala urbana a localización dos hospitais, se tomamos a mesma clasificación 

que para as universidades podemos concluír que os procesos de localización do equi-
pamento que se deron ó longo da historia son moi similares ás de ubicación do equi-
pamento universitario aínda que sen o fenómeno da creación dos campus. Observase 
unha menor ocupación de solo destes equipamentos, aínda que depende das cidades.
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Figura 44 Praza do Obradoiro. Santiago de Compostela. Universi-
dade Hospital e Faculdade de Mediciña. Fonte Bing Maps.
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de Santiago de Compostela
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Interaccións e complementariedades  entre o sistema universitario e a rede 
hospitalaria.

A escala territorial máis ampla pode observarse como a rede hospitalaria ten máis 
localizacións que o sistema universitario, xa que se localizan hospitais en núcleos do 
Sistema Urbano Intermedio como Monforte, Cee, Ribeira, Vilagarcía, Verín, Burela 
e o Barco de Valdehorras. Os único núcleos nos que coinciden son nas 7 cidades e na 
Coruña, Santiago e Vigo os complexos hospitalarios denomínanse Complexos Hos-
pitalarios Universitarios, pola súa compoñente docente, e polo tanto teñen estreita 
relación coa formación universitaria.

En Santiago o Hospital Universitario sempre estivo moi ligado á Facultade de Me-
dicina, por razóns obvias, e sempre estiveron localizados un a carón do outro ata que 
se produce a deslocalización do novo hospital, o que provoca un distanciamento físico 
entre os dous equipamento. Non obstante, a superficie ocupada polo Campus Sur da 
USC foi medrando cara o Sur ata encontrarse co novo Hospital.

O campus de Oza da UDC sitúase na zona do clúster hospitalario da Coruña e é o 
que contén as carreiras sanitarias.

En Ourense e en Ferrol danse os casos máis interesantes de complementariedade 
xa que a UDC e e UVI respectivamente, adaptan as obsoletas estruturas hopitalarias 
de pavillóns para implantar o equipamento universitario. Esta tipoloxía edificatoria e 
a súa posición na cidade dentro das tramas urbanas existentes fan que a ubicación do 
equipamento universitario sexa preferente. O caso do campus de Esteiro en Ferrol 
está moi ben documentado na tese de Mercedes Ínsua Cabanas (Insua Cabanas 2002) 
e no libro de J. R. Soraluce Blond sobre o campus de Esteiro(Soraluce Blond 1996).

Así como á hora de localizar  os novos hospitais hai tendencia a crear novos edi-
ficios, nunca rehabilitar edificios sen uso, salvo no caso do Hospital Abente y Lago 
da Coruña. O equipamento universitario ten nas cidades unha importante vocación 
rexeneradora e de posta en valor do patrimonio histórico. Entre ese patrimonio posto 
en valor, cabe destacar a reutilización de edificios ou áreas militares que foron desocu-
padas, como o edificio da Maestranza sede o reitorado da UDC ou o recente campus 
do mar da UVI nas antigas instalacións da Escola de Transmisións e Electrónica da 
Armada (ETEA) de Vigo. 

 
 Pero se algo teñen en común na ubicación dos dous tipos de equipamento 
é que nos seus procesos de deslocalización adoptan patróns similares, que segundo 
Pierre Merlin en (Bellet Sanfeliu, Ganau Casas 2006) obedecen a numerosos factores 
entre os que cabe destacar: 

 a) os laboratorios científicos que requirían moito espazo;

Finlandia.  Os esforzos común despregados na rexión 

de Jyväskylä para aceptar os retos do avellentamento da po-

boación 

Nos anos 90, o parque científico de Jyväskylä lanzou 

un programa especial de desenvolvemento da industria do 

benestar emerxente asociando a educación e a investigación 

universitarias. Ao longo da seguinte década, a rexión se 

comprometeu para que a investigación avanzada nos campos 

da saúde e da actividade física das persoas maiores resulte 

na creación de produtos e de servizos útiles a estas persoas a 

cargo das autoridades municipais. As diferentes actividades 

baséanse en coñecementos pluridisciplinares sólidos ao servizo 

da xerontoloxía e sobre a investigación fundamental finan-

ciada pola Academia de Finlandia. O Gerocenter, fundación 

independente na que ocupan un posto representantes da socie-

dade civil e que é financiada pola Asociación finlandesa de 

maquinas comecartos (RAY), foi establecido para facilitar a 

creación de sistemas e servizos a unha poboación que envellece 

pero que é máis activa. O Wellness Dream Lab permite crear 

produtos que proveñen da investigación. A Universidade de 

Ciencias Aplicadas de Jyväskylä leva a cabo actividades de 

investigación aplicada sobre o terreo en hospitais e no seo de 

estruturas de servizos ao a comunidade, ao mesmo tempo que 

forma prácticos facultativos. Certo número destes últimos parti-

cipan ademais nos programas de investigación da Universidade 

de Jyväskylä no marco de estudos de segundo e terceiro ciclo. O Hu-

man Technolog y Forum foi creado para que os actores aos que 

diríxese poidan reunirse e intercambiar os seus coñecementos 

e as súas experiencias. Un edifico (Viveca), que pertence ao 

parque científico e que é dirixido por este último alberga certo 

número de entidades que forman parte desta cadea, particular-

mente empresas resultantes da investigación universitaria.
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Figura 45 Campus de Esteiro en Ferrol. Universidade da Coruña. 
Fonte Bing Maps.

Figura 46 Campus de Ourense. Universidade de Vigo . 
Fonte Bing Maps.
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 b) a multiplicación dos efectivos que xa non se conformaban coa implantación 
duns edificios integrados no tecido urbano do centro da ci-
dade, nin de os que se encontraban na inmediata periferia. 
c) os terreos, nunha situación de urxencia, podían rapidamente ser adquiridos nunha 
situación periurbana, onde ademais resultaban moito máis baratos, en lugar de conse-
guilos no centro da cidade onde a súa compra tivese custado longos anos.

 d) a unión do conxunto dos edificios era posible nunha situación periférica e 
ampla, e non nun medio urbanísticamente recargado; así mesmo, podíanse reservar 
fondos en vista a unha ulterior expansión; en particular, podíanse habilitar sobre os 
terreos dos campus, así pois a unha inmediata proximidade dos centros de ensino, re-
sidencias universitarias, restaurantes, campos de deporte e calquera outro tipo de ins-
talación que era difícil, nalgún caso imposible, imaxinar no centro da cidade.   
 e) unha situación virxe permitía ao centro elaborar un plan racional: o ámbito, 
nun medio urbano integralmente planificado en función das necesidades universita-
rias, sería, nun lugar virxe, de maior calidade que o que permitía o centro da cidade. 
 f) o illamento dunha situación semi-campestre era máis favorable a un-
has boas condicións de traballo que o balbordo dun tecido urbano denso. 
 g) a accesibilidade, en particular en automóbil, resultaría máis cómoda.

Pero contra estas tamén caben as argumentacións opostas para defender unha po-
sición máis integrada na trama urbana.

 a) podíanse aproveitar, no centro da cida-
de, un gran número de edificios ou zonas abandonadas por aque-
les que ata agora os utilizaban e que se tiñan desprazado cara á periferia. 
 b) a unidade do conxunto era un mito: as relacións entre os compoñentes dun-
ha universidade a miúdo son moi inconsistentes e o feito de reagrupalos nun mesmo 
terreo non cambiaría esta realidade.

 c) as condicións de traballo resultaban máis favorables cando os estudantes se 
encontraban preto dos equipamentos culturais, sobre todo en canto a bibliotecas, do 
centro da cidade.

 d) o ámbito do centro histórico era polo menos tan agradable e moito máis 
prestixioso que un ámbito rural a miúdo desértico.  

 e) a influencia da universidade no seu ámbito sería moito máis importante can-
to máis inmersa estivese no contexto urbano.

Pero neste debate está claro quen gañou a partida, aínda que na maioría dos casos 
galegos como veremos en detalle en cada cidade, mantivéronse ambas posicións.

 Deixando xa a escala territorial pasaremos a unha análise da forma urbana recente 
xerada polos equipamentos de orde supramunicipal nas diferentes cidades galegas.
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(Endnotes)

1  aprobadas no Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por 

el que se aprueban definitivamente las directrices de ordenación del 

territorio.

2  O sistema de asentamentos de Galicia quedará confi-

gurado por:

a. O sistema de grandes cidades: constituído por dúas grandes 

Rexións urbanas, as de Vigo-Pontevedra e A Coruña-Ferrol, así 

como polas Áreas urbanas da Coruña, Vigo, Santiagode Compos-

tela, Ourense, Lugo, Pontevedra e Ferrol.

As Áreas urbanas constituiranse por asociación voluntaria 

dos municipios inmediatos áscidades que as centralizan. Unha vez 

constituídas, a Consellería competente en ordenación trrritorial 

da Comunidade Autónoma poderá elaborar un PTI no que se 

concrete a delimitación do seu ámbito e defina o modelo territorial 

específico do espazo en cuestión e os aspectos que lle competan no 

ámbito da planificación territorial.

A estas Áreas correspóndelles liderar o sistema urbano da 

Comunidade e a súa función básica é garantir unha adecuada co-

bertura dos servizos urbanos e organizar e apoiar os procesos de 

cambio nos seus respectivos territorios con criterios de complemen-

tariedade para configurar unha rede urbana que impulse a 

modernización de Galicia.

b. O Sistema Urbano Intermedio: constituído por un 

conxunto de vilas que exercen a función de cabeceiras de 

carácter supracomarcal e proporcionan unha base urbana 

sólida aos eus respectivos ámbitos de influencia para que a 

totalidade do territorio dispoña dunha axeitada cobertura 

de servizos.

Estas cabeceiras constitúen referencias territoriais im-

prescindibles para previr o despoboamento e a agudización 

dos desequilibrios territoriais en amplas zonas do interior.

c. Os Nodos para o Equilibrio do Territorio e as subca-

beceiras do sistema urbano intermedio: núcleos con influencia 

supramunicipal que actúan como centros de prestación de 

servizos e de dinamización dos espazos rurais. Constitúen 
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unha base imprescindible para impulsar estratexias de des-

envolvemento social e económico en ámbitos ameazados polo 

despoboamento.

d. Os núcleos principais dos restantes concellos e das 

parroquias rurais.

Constitúen a estrutura de base da xerarquía de asenta-

mentos no territorio, conxuntamente coas pequenas entida-

des de poboación.

Constitúen as células elementais dun medio rural vivo, 

que garante a conservación dos valores culturais, ambientais, 

paisaxísticos, sociais e económicos, e constitúen condición bá-

sica para evitar o abandono e os seus efectos derivados.

Promoveranse estratexias e actuacións integradas para o 

consolidación de polo menos unha entidade de poboación por pa-

rroquia, para acadar a sostibilidade do modelo de accesibilidade.

3  É  importante reseñar que segundo datos do IGE no 

ano 2001 o número de matriculados  nas universidades do Sistema 

Universitario Galego era de 95.349 alumnos.

4  As universidades poden xogar un papel moito máis 

relevante no desenvolvemento económico, social e cultural das súas 

rexións, segundo o novo informe da Organización para a Coope-

ración e o Desenvolvemento Económico (OCDE), La Educa-

ción superior e as rexións: globalmente Competitivos, Localmente 

Comprometidos. O informe apunta a que o compromiso rexional 

que asuman as universidades será beneficioso tanto para o des-

envolvemento local coma para elas mesmas en tanto institucións. 

Este informe é o resultado de tres anos de estudos e análise por 

parte do Programa de Xestión Institucional en Educación superior 

da OCDE (IMHE nas súas siglas en inglés) e da Dirección 

de Goberno Público e Desenvolvemento Territorial. A través da 

análise de 14 rexións en 12 países e de estudos territoriais da 

propia OCDE, o informe ofrece datos e conclusións de grande uti-

lidade que poden ser aplicados polos gobernos tanto nacionais coma 

rexionais e polas institucións de educación superior.

Entre as conclusións ás que chega este informe, resáltase 

que o potencial das devanditas institucións á hora de contribuír 

ao desenvolvemento económico, social e cultural das súas rexións 

está moi lonxe de alcanzar un nivel óptimo. Por exemplo, estí-

mase que soamente o 10% das empresas dun país como Reino 

Unido interactuar habitualmente coas universidades. Moitos dos 

vínculos existentes entre a industria e a universidade danse só 

con grandes firmas e nuns cantos sectores altamente tecnolóxi-

cos. Ao mesmo tempo, o 70% da forza de traballo nos países 

da OCDE pertence ao sector servizos, e as industrias "culturais" 

ou de xestión do coñecemento representan xa o 7% do Produto 

Interior Bruto (PIB) da zona e crecen a un ritmo do 10% anual. 

 

O informe analiza tamén as barreiras e limites a este crece-

mento e suxire que as universidades deben adoptar unha axen-

da moito máis ampla que abranga temas de desenvolvemento 

rexional, económico, social e cultural. Recomenda que se lles 

conceda ás universidades e ao persoal que as conforman maior 

autonomía e incentivos para vincularse con pequenas e media-

nas empresas (PEME). Recomenda tamén aos distintos países 

membros que faciliten un maior apoio ao binomio universidade-

empresa mesmo a través de regulamentos, taxas ou exencións. 

 

Suxire tamén o informe que, en lugar de facer foco só no aspecto 

"de mercadoría" da transferencia do coñecemento, os distintos paí-

ses deben potenciar que se demande "volume de negocio" ás univer-

sidades. Estas últimas á súa vez teñen que empezar a ser "máis 

empresarias", ampliando o seu portafolios de subministración de 

servizos a un máis amplo rango de empresas e profesionais. O 

informe resalta tamén a importancia da "transferencia do coñece-

mento dende a base", por exemplo os estudantes e graduados poden 

ser un dos mecanismos máis efectivos da devandita transferencia.

5  Alcalá de Henares, Almagro, Ávila, Baeza, Cer-

vera, Gandía, Granada, Huesca, Irache, Mallorca, Oñate, Ori-

huela, Osma, Oviedo, Salamanca, Santiago,  Sevilla, Sigüenza, 

Toledo, Valencia, Valladolid e Zaragoza.

6  Ese ano comenzou a funcionar a facudade de Vete-

rinaria en Lugo e a ETS de Enxeñería de telecomunicacións en 

Vigo.

7  Isto contrasta cos datos que manexa o Eurostat, xa 

que considera que agora mesmo temos un máis dun 27% de per-



-NA PROCURA DUNHA COHESIÓN SOCIAL, URBANA E TERRITORIAL158

soas con titulación terciaria entre 25 e 64 anos e segudo o datos 

IGE a procentaxe é do 16%.

8  Pablo Campos foi o responsable a redacción do plan 

director da UDC, ademáis de todas as publicacións que ten sobre o 

tema dende o 2000 ata agora.

9  Artículo 41.

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Se-

guridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asisten-

cia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, 

especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones 

complementarias serán libres.

Artículo 43.

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud 

pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y ser-

vicios necesarios. La Ley establecerá los derechos y deberes de todos 

al respecto.

3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, 

la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada 

utilización del ocio.

Artículo 49.

Los poderes públicos realizarán una política de previsión, 

tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, 

sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada 

que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los 

derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.

10  Esta lei sustitúe á lei 7/2003, do 9 de decembro, de 

ordenación sanitaria de Galicia (LOSGA).
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Figura 1 Plano da cidade de Santiago de Compostela 1907 polos 
enxeñeiros Laforet, Cánovas e de la Gándara. Folla 11. Fonte Concello 
de Santiago.
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Relacións de contorno

Á hora de analizar a escala urbana  retomaremos os conceptos de Aldo Rossi (Rossi 
et al. 1986) nos que expón que a dimensión arquitectónica do urbano ten que ser explicada 
e complementada pola dimensión urbana da arquitectura. Aínda que non afondaremos nos 
aspectos arquitectónicos tipolóxicos si se considera clave afondar na morfoloxía 
urbana que xeran os equipamentos universitarios e hospitalarios e como foron 
influíndo e conformando en maior ou menor medida os ambientes urbanos ou 
periféricos das cidades galegas.

Tomando o concepto de área- estudio de Rossi onde a  área-estudo pode considerarse unha 
abstracción respecto ó espazo da cidade: abstracción que serve para definir mellor certo fenómeno. 
Dándose, por tanto, nunha parte, unha definición de área- estudio como método de traballo e unha 
definición da área-estudo máis complexa entendida como elemento cualitativo específico da cidade.... 
A cidade está vista como unha gran obra, destacable na forma e no espazo, pero esta obra pode ser 
captada a través dos seus fragmentos, os seus monumentos diversos; esta é a observación que podemos 
facer con seguridade. A unidade destas partes ven dada fundamentalmente pola historia, pola 
memoria que a cidade ten de si mesma.

Estas áreas, estas partes, resultan definidas esencialmente pola súa localización; son a proxección 
sobre o terreo dos feitos urbanos, a súa conmensurabilidade topográfica e a súa presenza.

O estudo da área convértese así nun momento particular do estudo da cidade, e no conxunto desas 
observacións da lugar a unha auténtica e real ecoloxía urbana, condición necesaria para un estudo 
sobre a cidade.(Rossi,1986).

5.1  A nivel urbano

5.1.1Preexistencias 

Trataremos neste apartado dous aspectos,:

un breve repaso da evolución do equipamento universitario e hospitalario nas - 
diversas cidades ata os anos 90,

As preexistencias relevantes en cada zona onde despois se disporán os campus - 
universitarios.

Vese conveniente facer o repaso cidade a cidade da evolución e complementariedade 
do equipamento universitario e hospitalario, xa que ofrece singulares tratamentos 
en cada unha das cidades, pero tamén se pode observar similares patróns de 
comportamento nalgunhas intervencións.

Figura 2 Plano do centro histórico de Santiago de Compostela 1989 
por P. Costa e Morenas.

Figura 3 Planta do antigo Hospital dos Reis Católicos. Villamil 1903
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O primeiro equipamento que fai a súa aparición ó longo da historia é o equipamento 
hospitalario (Insua Cabanas 2004), fai a súa aparición no século IV  ó tempo que 
en Europa aparecen os nosocomios (asilos de enfermos) e xenodoquios (asilos de 
estranxeiros), como elementos indispensables de atención ó pobre e ó peregrino. A 
hospitalidade realízase case exclusivamente nos mosteiros, nun principio nas súas 
propias dependencias e posteriormente irán dando orixe á solución de planta en cruz 
propia xa do século XVI.

Ata a Idade Moderna non aparecen os hospitais propiamente ditos, posto que 
en xeral non foron planificados cunha estrutura arquitectónica e sanitaria que 
respondese a esa finalidade, senón que serían hospitaliños acomodados nunha casa 
calquera, doada na maior parte dos casos para ese fin. Nese momento para que unha 
construción fora considerada hospital bastaba conque tivera dúas ou tres camas. 

Segundo (Insua Cabanas 2004), existiron numerosos hospitaliños deste tipo 
no Camiño, sobre todo no último tramo, e , aínda que de escasa importancia 
arquitectónica localízanse moi próximos uns doutros -entre 1 e 12 km-. Cabe 
destacar que o maior número deles se situou na cidade de Santiago. 

O século XVI foi moi prolífico para ambos equipamentos xa que aparecen 
en Santiago, na mesma praza, no Obradoiro os dous primeiros equipamentos 
universitarios e hospitalarios propiamente ditos, case ó mesmo tempo, pero por 
iniciativas diferentes.

O hospital é impulsado a raíz dunha visita dos reis católicos á cidade, foi construído 
por E. Egas entre o 1501 e o 1511. É a primeira vez que se constrúe en Galicia un 
edificio deste tipo auspiciado pola monarquía e segregado do poder eclesiástico. Egas 
proxecta un edificio cunha clara inspiración no hospital Maior de Milán de Filarete 
(1456). Un edificio con catro patios, en forma de cruz latina. Vale a pena afondar 
nos factores que influíron na súa localización; os reis católicos insistiron en que 
gozase dunha posición próxima á catedral para o que se aproveita para localizar nun 
terreo próximo á rúa recén creada que une a praza co convento de San Francisco. O 
terreo dende un punto de vista sanitario mostrábase enormemente saudable, porque 
era soleado e recibía aire da campiña e o vendaval, que axudará á recuperación dos 
enfermos.(Rosende Valdés 1999). O terreo presentaba unha forte pendente polo 
que o edificio quedaba literalmente colgado dun barranco, para o que foi necesario 
construír unha serie de volumes e recheos en dirección á muralla. A construción dun 
equipamento de tal magnitude supuxo tamén unha revolución á hora de conseguir 
os materiais de construción tendo que importar o cal de Portugal e Asturias e a 
pedra aínda que unha parte se extrae de Vite a meirande parte tráese por mar dende 
Ortigueira a Cesures, e de aí a Santiago. 1

Figura 4-8 Proxecto da actual facultade de Xeografía e Historia da 
USC de Miguel Ferro Caaveiro no 1783 Coa expulsión dos Xesuitas por 
Carlos III pasa a formar parte da Universidade o edificio da Compañía, 
a Igrexa e a Biblioteca. Fonte Arquivo da Universidade de Santiago de 
Compostela.
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Figura 9-17. Esquema temporal de evolución tipolóxica 
dos hospitais. Investigación dirixida por Markus Schaefer 
realizada no Instituto Berlage , publicada en Wagenaar 
2006.
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Figura 18 Vista da cidade de Ferool no 1872

Figura 19 Hospital de Nuestra Señora de lo Dolores da Marina de Ferrol
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Por outra banda a Universidade de Santiago ten uns inicios máis modestos  no 
1495 Lope Gómez de Marzoa, inicia o primeiro colexio compostelano en San Paio 
de Antealtares , pero esta ubicación debe cerrarse 4 anos máis tarde. É no 1504 
cando renace o Estudio General Compostelano que se situará por cesión de Diego 
de Muros nunhas modestas casas de planta baixa e primeira e unha horta con seis 
laranxeiras. (Díaz y Díaz 1980) A ide a de Diego de Muros e de Fonseca parece 
que era a de dotar á Galicia daquel momento dunha dobre sede universitaria. Unha 
universidade popular para Galicia en Compostela e un colexio universitario para 
enxeños selectos en Salamanca.

A  necesidade de ocupación dun espazo máis adecuado para a vida universitaria fai 
que Fonseca se fixe no Hospital Vello que quedou baleiro unha vez que se trasladou 
esa función ó novo Hospital Real. 

É nese momento cando se inicia a tendencia en Galicia de reocupación dos espazos 
hospitalarios cos estudos universitarios.

Na capital de Galicia inícianse as obras do que hoxe se coñece como Colexio 
Fonseca (anterior Colexio de Santiago Alfeo) no 1532 e dilatarase a  súa construción 
ata 1544 (Barreiro Fernández 2003).

No 1629 remátase a construción doutra importante edificación universitario como 
é o Colexio de San Clemente (hoxe IES Rosalía de Castro) que servirá de sede a 
numerosos estudos universitarios ata ben entrado o XIX.

En 1656 o colexio de San Xerome proxectado por Jose de La Peña de Toro, contén 
parte dos elementos da fachada do Hospital Vello situado previamente na praza da 
Acibechería, lugar reocupado polo mosteiro de San Martín Pinario que aínda contén 
parte das pedras das arcadas no baseamento.

Esta expansión do equipamento universitario e hospitalario galego é o reflexo 
do que está ocorrendo tamén no resto de España. Outros hospitais Reais do 
mesmo arquitecto aparecen tamén en Granada e en Toledo. Así como a institución 
universitaria pasa a ter 34 sedes en España no século XVI.

Este ambiente de expansión a relación entre Universidade e Hospital propiciaría a 
posta en funcionamento da escola de medicina en Compostela no ano 1649.

Ata o século XVIII non se producirá unha transformación dos equipamentos 
universitarios e hospitalarios. 

No caso dos hospitais, cabe sinalar que no 1789 se redactan en Francia os Dereitos 
do Home, onde por primeira vez se recoñece o dereito á asistencia en caso de 
enfermidade. Hai unha transformación importante para os hospitais que pasan de ser 
centros de caridade a ser centros de cura.

O Hospital “Abente e Lago" é o máis antigo dos hospitais que 

integran o actual Complexo. Constrúese no Campo do Espírito 

Santo en 1626 e inicia a súa actividade co nome de Hospital 

do Rei para prestar asistencia ás tropas militares asentadas 

na Coruña. Compoñíase dun só corpo con dúas plantas, paralelo 

ás murallas da cidade. Estaba rodeado polo Hospital do Bo 

Suceso, a Capela do Espírito Santo e a Polvoreira. 

 

En 1725 o enxeñeiro militar Francisco Montaigú, que chegou a 

España co primeiro Borbón, é o encargado de realizar diversas 

obras na cidade, como a remodelación do sistema defensivo 

da cidade e a ampliación do Hospital do Rei, incorporándoo a 

Capela do Espírito Santo, cunha capacidade para 200 enfermos. 

 

En 1798 volve quedarse pequeno e o Capitán Xeral Pedro 

Martín Cermeño propón o derrubamento dos dous hospitais e 

a construción dun único hospital, pero ata mediados do século 

XIX non se derruban ambos os dous hospitais, nestes momentos 

denominábaselle Hospital Militar do Bo Suceso. A edificación 

do novo edificio lévase a cabo durante o reinado de Isabel II, 

proxectado polo enxeñeiro Joaquín Montenegro, construído 

sobre o soar do Reale do Bo Suceso, entre 1861 e 1866. Constaba 

de 15 salas e podía acoller 300 enfermos. Organizábase entorno 

a un espazoso patio, que contiña un oratorio circular que se 

encontraba cuberto cunha cúpula. Os enfermos podían oír misa 

sen saír das salas. 

 

En 1946 un incendio asola completamente o hospital, deixando 

só as súas paredes. Considerado como o suceso máis serio da 

súa historia, serviría para convertelo nun dos máis modernos e 

mellor dotados do país. En 1995 o Ministerio de Defensa pecha 

as súas portas e incorpórase á rede do Servizo Galego de Saúde. 

Inaugúrase en 1998 e pasa a denominarse Hospital "Abente e 

Lago".

Figura 20 Hospital de Nuestra Señora de lo Dolores da Marina de Ferrol. 
Segundo o Arsenal en maio de 1940. Ínsua Cabanas 2004
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Figura 21  Faculdade de Veterinaria, hoxe Parlamento de Galicia. Plano da 
cidade de Santiago de Compostela 1907 polos enxeñeiros Laforet, Cánovas e de la 
Gándara. Folla 16. Fonte Concello de Santiago.
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Tamén a escala de Galicia convén sinalar a importancia da arquitectura hospitalaria 
militar que procede do século XVIII. Un exemplo é o Real Hospital de Esteiro, 
que se orixina no 1761 nun depósito de betumes, redáctanse proxectos sobre el no 
1789  (proxecto de J. Muller) e é construído moito despois segundo o proxecto de 
Tollet o arquitecto de hospitais máis vangardista do mundo naquel momento (Insua 
Cabanas 2002). Debido ás presas e a escaseza económica non se constrúe segundo o 
proxectado inicialmente, pero aínda así constitúe un do exemplos máis relevantes da 
arquitectura hospitalaria de pavillóns do século XIX.

Este é o lugar onde a partir do 1990 se proxecta o Campus de Esteiro da 
Universidade da Coruña en Ferrol.

Tamén no XIX se constrúe en Lugo o Hospital de Isabel II sitúase inmediato ó 
hospital de San Bartolomeu da época medieval. Materialízase como un bloque 
rotundo e pesado que rodea un gran patio. A orientación ó norte a a irregularidade 
do terreo non axudaban para o fin do hospital.

En Ourense a principios do século XX, constrúese o proxecto redactado pro Joaquín 
Rogí e López Calvo. O proxecto constaba de oito pavillóns que na actualidade están 
destinados ó Campus Universitario de Ourense.

O sanatorio de Oza do arquitecto Pedro Mariño inaugurado no 1910 é outro dos 
exemplos de edificación hospitalaria que pasará a ser ocupado por usos educativos 
universitarios tras a reforma de Manuel de las Casas en 1995.

Neste mesmo lapso de tempo dimensión do equipamento universitario en Galicia 
sofre tamén algunhas importantes transformacións como son:

Na segunda metade do século XVIII a universidade ocupa os edificios e - 
terreos do colexio  xesuítas que será reformado co proxecto de Ferro Caaveiro 
e ampliado culminando as obras no 1906 do que hoxe se coñece como 
Facultade de Xeografía e Historia.

Figura 22 Sanatorio de Oza 1910. Pedro Mariño. A Coruña

Figura 23 Plano 1872 zona de Oza e As Xubias.

Figura 24 Sanatorio de Oza e  Lazareto.
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Figura 25 Debuxos e Fotografía da Resi-
dencia Universitaria de Santiago de Composte-
la con motivo da petición de fondos para poder 
construila ó Ministerio de Traballo. Fonte Ar-
quivo Histórico da Universidade de Santiago de 
Compostela.

Constrúese un dos edificios da residencia sin 
realizar ningunha obra de urbanización e care-
cendo de saneamento e abastecemento de auga.
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SUSTITUIR ESTA HOJA POR EL GRÁFICO 
DE EVOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 
SANTIAGO
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O outro edificio relevante é a Facultade de Veterinaria rematada no 1903 na - 
rúa do Hórreo, pero relevada das súas funcións académicas no 1925 e pasando 
a ser edificio militar e hoxe sede do Parlamento da Xunta de Galicia.

A facultade  de Medicina inicia as súas obras no 1910 e remátase no 1927, - 
sitúase ó carón do Hospital Real. A construción deste impoñente edificio foi 
decisiva para a mellora dos estudos de medicina da época e ademais é unha 
peza que resolve moi ben un emprazamento difícil e comprometido.(Costa 
Buján, Morenas Aydillo 1989)

No 1920 comeza un debate na institución universitaria  Pérez Bustamante propón 
as bases para unha nova universidade denunciando que é necesario ir ó modelo de 
residencias universitarias a imitación da Residencia Universitaria de Madrid que inicia 
a súa andadura no 1910.

A consecución deste obxectivo só foi posible cando o reitor Rodríguez Cadarso 
a leva adiante. O plan de Jenaro de la Fuente consistía en 5 pavillóns dos que 
unicamente se construíron 3. Este proxecto que sobre unha intensa e dilatada 
tramitación foi o primeiro proxecto urbano dun equipamento público en Galicia. O 
proxecto trata de resolver á par a urbanización completa dos terreos que a circundan 
e os acceso á cidade.2

O proxecto presentado no concello data do ano 1930 pero as negociacións polos 
terreos que ocupaba o proxecto, ademais dunha ineficaz xestión dilataron o proceso 
de aprobación 6 anos. No 1935 o concello solicita á Universidade que ademais do 
proxecto presente un detallado proxecto de urbanización, cando neste momento 
xa estaba un dos edificios da residencia construído. O primeiro de abril de 1936 
apróbase o proxecto por parte do concello, pero debido ó estalido da Guerra Civil 
este quedaría parado e a Residencia universitaria non entra en funcionamento ata o 
1941.

O proxecto de urbanización da Residencia de Estudantes aínda que se constrúe 
no mesmo momento que  Le Corbusier constrúe a casa de Brasil en París (1931) 
ou Mies Van der Rohe constrúe os edificios do Illinois Institute of  Technology 
(1940), non se pode dicir que responda ás correntes internacionais máis punteiras da 
arquitectura. Pero cabe destacar o mimo co que o arquitecto Jenaro de la Fuente trata 
o proxecto dende un punto de vista paisaxístico, redactando na memoria do proxecto 
de urbanización “este magnífico conjunto de edificaciones y jardines, constituyen el núcleo central 
de la urbanización proyectada; tratada toda ella, como una verdadera penetración del parque de la 
Herradura en la zona a construir, formando así con sus paseos, cortados por amplias escalinatas 
y acogedoras plazoletas, combinadas con fuentes y juegos de agua, una agrupación, que completaría 
la silueta y la belleza del hermoso parque de la herradura, prolongándolo hasta las edificaciones. 
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Figura 26 Plano de Situación do 
Proxecto de Urbanización da zona 
de Ensanche da Residencia de Es-
tudiantes Arq Jenaro de la Fuente 
1935. Santiago de Compostela. Fon-
te Arquivo Histórico da Universida-
de de Santiago de Compostela.

Figura 27 Plano Xeral do 
Proxecto de Urbanización da zona 
de Ensanche da Residencia de Es-
tudiantes Arq Jenaro de la Fuente 
1935. Santiago de Compostela. Fon-
te Arquivo Histórico da Universida-
de de Santiago de Compostela.
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Figura 28 Plano  do proxecto de Urbanización da Cida-
de Escolar de Riazor proxectada por Antonio Tenreiro ano 
1946. Fonte Informe de Catalogación J. R. Alonso Pereira e 
M. Abelleira Doldán

Figura 29. Vista aérea actual do conxunto. Fonte bing 
maps.

O que inicialmente pretendían ser eran edificios rodeados 
de zonas verdes volcados cara un espazo central con unha inte-
resante cualificación como espazo público. Isto viuse trasforma-
do ó longo da historia xa que cada edificio elevou uns peches ó 
redor que dificultaron o entendemento do proxecto. Hoxe están 
a tirarse algúns dos seus muros e a trasformarse en espazos 
verdes públicos.
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Detrás del grupo de edificaciones entre éstas y el estadio, y como sirviendo de tránsito entre ésta 
jardinería geométrica de trazado regular y el bosque abierto de pinos llamado de “La Condesa”; 
fondo de este magnífico conjunto se proyecta, una jardinería de irregular trazado, compuesta de 
macizos de césped, salpicados con nuestros típicos castaños y robles de corpulento desarrollo.

Todo ello, formando una verdadera “Ciudad Verde” que respondería a la concepción actual, no sólo 
de las Ciudades y grandes Urbanizaciones, sinó también a la de toda manifestación Arquitectónica, 
en la que se procura asociar la idea de espacio libre, con vegetación.

También lograríamos alcanzar el moderno principio urbaníscio de división de la ciudad en zonas 
de uso. Sirven de norma y muestra de lo expuesto, lo realizado en Tergnier, la ciudad jardín de los 
ferroviarios del Norte en Francia y en Munchen en Alemania y Melanino en Italia.

E remata o proxecto coa seguinte cita:

Según palabras de León Jaussely: Si el siglo XIX había hecho de la ciudad una montaña de piedras 
y ladrillos, el siglo XX aspira a convertirla en una masa de jardines, la imagen de la una será 
esencialmente opuesta a la de la otra. Y he aquí lo que principalmetne marca la evolución estética y 
social del urbanismo de nuestros días”.

Practicamente contemporáneo a este proxecto realízase tamén na Coruña a Cidade 
escolar de Riazor, do que forman parte Náutica (1948-1956), o actual CUR (1941-
1947) –que antes fora Comercio- e o chamado Instituto Masculino (1941-1947)
e a Escola Normal de Maxisterio. Proxectada  polo arquitecto Antonio Tenreiro 
Rodríguez (1893-1972), autor de obras tan significativas como o Banco Pastor, o 
mercado de Santo Agostiño ou o Arquivo do Reino de Galicia, entre moitos outros. 
Este conxunto de grande valor arquitectónico foi o xerme da Universidade da 
Coruña.

Pero ata os anos 70 non se produce unha expansión da Universidade de Santiago 
cara outras localizacións. No 1975 entran en funcionamento na Coruña a Escola  
Técnica Superior de Arquitectura, no 1978 Colexio Universitario e a Escola 
Universitaria de Arquitectura técnica que comeza a impartir clase nuns barracóns 
en Riazor e no curso 75-76 se instala na súa ubicación definitiva xunto coa Escola 
de Arquitectura na Finca do Cura, terreos doados polo concello da Coruña e os 
edificios pola Fundación Barrié da Maza.

A Ley General de la Educación do ano 1970 integrou as Escolas Profesionais de 
Comercio e as Escolas Normais como escolas Universitarias.

As escolas de comercio existentes en Galiza eran a da Coruña e Vigo.

As Escolas Normais pasaron a ser Escolas Universitarias de Formación de 
Profesorado, estas escolas estaban presentes en tódalas cidades salvo en Ferrol.

Figura 30 Perspectiva xeral da Escola de Maxisterio 1936. Fonte Informe de 
Catalogación J. R. Alonso Pereira e M. Abelleira Doldán

Figura 31 Escola de Comercio  Foto  Fonte Informe de Catalogación J. R. Alon-
so Pereira e M. Abelleira Doldán
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Figura 34 Alzados e seccións do Colexio Universitario de Vigo. Desiderio Pernas.

Figura 32  Planta xeral do Colexio Universitario de Vigo . Diseñado por Desiderio Pernas no 1968.
Figura 33  Vista oblicua do Colexio Universitario de Vigo . Diseñado por Desiderio Pernas no 1968.

Figura 35 Planta da Facultade de Filoloxía e tradución.

Fonte Cendón 2005
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Os Colexios Universitarios que se integran na universidade a partir de 1978 son os 
que xerminaron nas localizacións onde logo se situarían a maior parte dos campus 
univerisitarios de maior extensión nos anos 90:

Colexio Universitario da Coruña, sitúase na Finca do Cura, próximo ó núcleo - 
de Castro de Elviña, no que hoxe se denomina campus da Zapateira.

O colexio Universitario de Ourense: que non está situado no campus actual e - 
está sen uso.  O colexio universitario de Ourense reubícase no actual campus 
nos 80.

O colexio Universitario de Lugo. Situado no borde Sur do actual Campus.- 

O colexio Universitario de Vigo, coñecido coloquialmente cono o - CUVI 
ocupa unha magnífica peza arquitectónica deseñada polo arquitecto Desiderio 
Pernas nos 70 e sitúase onde posteriormente se desenvolveu o actual Campus 
das Lagoas- Marcosende da Universidade de Vigo. 

A localización deste centro supuxo unha grande controversia e aínda hoxe 
formúlanse dúbidas na súa vontade. A idea era crear un campus inspirado nas ideas 
dos campus americanos, pero dunha forma radical, afastado do caos da cidade, en 
plena natureza, suporíase como o lugar ideal para o estudo e a meditación.

Aínda que como se comentou previamente a localización pode ser discutible o que 
cabe salientar é a calidade arquitectónica do complexo que aínda hoxe no medio de 
toda esa explosión de arquitecturas diversas que apareceu ó seu carón, resiste o envite 
con gran dignidade e eríxese como un dos mellores edificios do Campus. 

Agora ben accesibilidade non foi un dos parámetros que se tivo en conta ó situar aí o 
edificio.

Como ben vai explicando Rubén Lois (Lois González 1994)o mapa universitario 
galego vaise complexizando e deslocalizando nun proceso que dura 15 anos ata que 
se realiza reordenación do Sistema Universitario galego.

Esta expansión da universidade no territorio veuse tamén acompañada por un 
fenómeno similar no caso dos hospitais.

Este proceso está moi ben explicado na tese de Pieltáin(Pieltáin Álvarez-Arenas 
2003) e non é obxecto desta tese abordar este tema en detalle.

Cabe destacar a creación nesa época do clúster de edificios sanitarios que se crea na 
Coruña que se explicará con máis de talle nos capítulos posteriores.

Figura 36 Plan Parcial do campus Lagoas - Marcosende. Relación coa cidade. 
Aprobado no 1976.

Figura 37 Superficie do ámbito actual do Campus ocupada no 1985 polo Colexio 
Universitario e a Escola de Enxeñería Industrial.
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Figura 38. Vista do Castro e o Campus de Elviña. A Coruña Fonte Criado 2003

Figura 39 Proxecto Artabria Manuel Gallego Jorreto. Relación direccta co Cam-
pus de Elviña

Figura 40 Foto aérea Monte das Pedreiras. Mámoas. Campus Lagoas Marcosende
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Campos de batalla

Como aspecto curioso,  os lugares onde se situaron os campus de Vigo e da Coruña 
foron senllos campos de batalla  no 1809, no caso de Vigo o enfrontamento foi 
coas tropas napoleónicas o 28 de xaneiro de 1809. Na Coruña o actual campus foi o 
escenario da Batalla de Elviña o 16 de xaneiro de 1809 entre o exército británico e o 
francés. Un monolito situado no eixo do Campus conmemora o abatemento de Sir 
John Moore en dita batalla.

Castros e mámoas

Tampouco se pode obviar a relación de privilexio que teñen estes mesmos campus 
(o de as Lagoas- Marcosende  e o de Elviña-Zapateira)con dous elementos 
arqueolóxicos de primeiro nivel, no caso de Vigo os xacementos megalíticos 
do Monte das Pedreiras e o poboado do Bronce do Monte das Cabanas. Estes 
elementos forman parte tamén dos roteiros etnoarqueolóxicos do promovidos polo 
concello de Vigo.

O castro de Elviña é o lugar de maior riqueza arqueolóxica da Coruña e á espera de 
ser posto en valor, a súa situación tanxente con campus é unha oportunidade para 
poñerse en valor mutuamente.

Numerosos estudos e investigacións ademais de proxectos realizados sobre o 
Castro de Elviña foron consultados e aparecen na bibliografía, cabe destacar dous 
documentos fundamentais, o Plan Director para O Castro de Elviña realizado polo 
Laboratorio de Arqueoloxía e Formas Culturais da USC presentado no ano 2000, e 
recollido parcialmente en (Criado-Boado, González Méndez 2003).

Convén destacar tamén o magnífico proxecto realizado polo arquitecto Manuel 
Gallego para a construción do Proxecto Artabria que contaba con un parque para 
poñer en valor o castro , nese mesmo emprazamento e que será un proxecto clave 
tamén para facer accesible a todo o entorno metropolitano esta peza da historia. 
Tamén axudará a unha maior relación entre a universidade e a cidade creando un 
espazo de lecer de grande calidade paisaxística, tan necesaria nese ámbito agora tan 
desordenado e pasto das infraestruturas, tanto viarias como enerxéticas.

A toponimia

Destaca neste tema a aportación a tese de doutoramento de Ana Filgueira que 
recolle a toponimia e a historia do ámbito da parroquia de Elviña na súa tese de 
doutoramento dunha maneira exahustiva pero nunha recente publicación (Filgueiras 
Rei 2008)aparece unha riquísima cartografía do val de Elviña con toda a toponimia 
e os elementos da tradición oral e a mitoloxía. Unha historia que non se debe borrar 
que pode perfectamente convivir, pero hai que rescatala.

Figura 40. Plano da Coruña co desplegamento das tropas da Batalla de Elviña, publi-
cado no 1845. Fonte Ministerio de Defensa.
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Figura 41 Estudo da toponimia do Campus das Lagoas- Marcosende. Universidade de Vigo

Figura 42 a 47 Planos do traballo de campo e Investigación antropolóxica de Ana 
Filgueiras Rei.  O val de Elviña, a identidade cultural na memoria. Filgueiras 2009
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Tamén no campus de Vigo se realizaron traballos de recuperación da toponimia 
histórica da man de Ivan Sestay que realizou un mapa toponímico a finais do 2011.

Esa toponimia é o reflexo da paisaxe agraria milenaria na que se sitúan eses campus e 
convén tratala co respecto que merece.

A paisaxe agraria

Todos estes equipamentos periféricos sitúanse inevitablemente na paisaxe de agras, 
esa paisaxe tan ben descrita por Bouhier (Bouhier 1979). 

No lugar onde se implantan acostúmase a borrar todas as pegadas dese parcelario e 
transfórmanse totalmente, sen ter en conta o encaixe con ese tecido nin cos núcleos 
próximos.

Os dous casos de campus que se sitúan en zonas rurais ou forestais son o Campus de 
Elviña da UDC e o Campus de Lagoas-Marcosende da UVI.

No caso do Campus da Coruña Zapateira os núcleos rurais exclúense da 

Figura 48. Paisaxe agraria do val de Elviña 1950.
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Figura 49 Ortofoto Pontevedra ano 1956 Figura 50 Ortofoto Pontevedra ano 2008

Campus

Figura 51 Vista dende O Campus das Lagoas do Hospital 
Meixoeiro e o Hospital Xeral.
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delimitación, pero soamente o núcleo edificado, que perde a súa condición de rural 
en canto se eliminan os terreos agrícolas que o circundan.

O núcleo de Vilariño configúrase coma unha illa dentro da delimitación do campus e 
sen ningunha relación co mesmo.

Espazos naturais de gran valor ambiental

A falta de dispoñibilidade de terreos en zonas urbanas por parte das administracións 
e a urxencia de ter que resolver rapidamente a localización dun equipamento como 
hospitais e universidades, provocou que en moitos casos se sitúen nas zonas máis 
sensibles do territorio.

Como son equipamentos que nas súas versións tipolóxicas máis recentes consumen 
gran cantidade de solo, e o valor do solo urbano disparouse nos 90 en España, as 
posicións que adoptan pódense catalogar en dúas:

 - Os equipamentos que se sitúan nos cumes ou abas de outeiros, cunha topografía 
pouco axeitada para a súa inserción, pero barato. 

- Os que se situaron en zonas de gran fraxilidade ambiental produto de recheos de 
esteiros ou zonas marítimas. Tamén nas áreas de protección de cauces.

O primeiro tipo é o que se utilizou para a localización dos principais hospitais, 
no caso de Montecelo en Pontevedra, Meixoeiro en Vigo, CHUAC da Coruña, o 
Hospital Lucus Augusti, etc.

Ó segundo tipo corresponden o Campus de Pontevedra da UVI, o Hospital de Cee, 
o Novo Hospital de Vigo.

Xa non se sitúan en lugares privilexiados senón nos máis inaccesibles lugares do 
territorio.

Figura 52 Fotomontaxe do novo Hospital de Pontevedra en 
Montecarrasco
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Figura 53 e 54 PLAN SECTORIAL DE 
ORDENACIÓN TERRITORIAL DO 
CAMPUS CIENTÍFICO-TECNOLÓXICO 
DO MARNOS TERREOS DA ETEA. 
VIGO. Oficina de planeamento

Figura 55 e 56 Seccións do PLAN SECTO-
RIAL DE ORDENACIÓN TERRITO-
RIAL DO CAMPUS CIENTÍFICO-TEC-
NOLÓXICO DO MARNOS TERREOS DA 
ETEA. VIGO. Oficina de Planeamento
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5.2 Planeamento

No tocante ó planeamento farase un percorrido polos sistemas de planeamento e as 
relacións coas distintas leis, incidindo no planeamento de desenvolvemento dos casos 
máis relevantes.

Fíxose unha revisión de todo o planeamento vixente e as modificacións puntuais 
que afectaron a cada equipamento.

Explicarase sobre todo o planeamento dos equipamentos universitarios xa que son 
os que adoptan maior complexidade e unha maior cantidade de documentos.

Eses documentos de planificación universitaria resúmense nun cadro  que ilustra a 
gran cantidade de documentos que foi necesario producir, posteriormente analizaranse 
os procesos máis relevantes e a coherencia entre os instrumentos de planeamento.

A maior parte dos campus desenvólvense a través de Plans Parciais ou Especiais 
aprobados a principios dos noventa. Estes eran os únicos instrumentos de planeamento 
que a lei do solo vixente ( LASGA), posibilitaba para planificar o solo. Este instrumento, 
pensado principalmente ara desenvolver polígonos de vivenda, manifestase como 
pouco apropiado para desenvolvemento dun equipamento cambiante e pouco definido 
no momento da súa creación. Isto implicou que de cada documento houbera que 
facer cada 2 ou tres anos unha modificación puntual, a medida que se realizaban as 
edificacións (e as expropiacións).

Outro aspecto problemático foi que, se ben as administracións públicas (concellos, 
Xunta ou Deputacións) se comprometían a aportar gran cantidade de solo, eran tamén 
as responsables da expropiación da totalidade do solo que estaba delimitado polos 
Plans Parciais ou Especiais. O feito de que as delimitacións e os tamaños de ditos 
Plans viñese dado por números máxicos de políticos (1.000.000 de metros cadrados 
para a UDC) ou por delimitacións moi ambiciosas (1.5 Has no caso do campus da 
UVI), esgotou as capacidades das administracións para poder levara bo termo esas 
expropiacións. Este feito provocou que algúns destes campus aínda se encontren con 
farragosos procesos de xestión urbanística sen resolver.

A partir de 1995 e coa aprobación da Lei de Ordenación do Territorio de Galicia 
(Xunta de Galicia 1995), establécese a figura de Proxecto e Plan Sectorial de incidencia 
supramunicipal, que se supón máis adecuada para a planificación dos campus e os 
hospitais.

A través deste instrumento de planeamento, só se densenvolverá o último campus 
que pertence á UVI, o Campus da ETEA a través do Plan Sectorial de Ordenación 
Territorial do Campus Científico-Tecnolóxico do Mar nos terreos da ETEA. Vigo . Aprobado 
definitivamente polo Consello da Xunta de Galicia o 23 de febreiro de 2012.
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Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Ley 2/2003, de 22 de mayo, del Consejo Gallego de Universidades.

1995 I I I I 2000 I I I I 2005 I I I I 2010

● Plan Sectorial de ordenación territorial CAMPUS DO MAR

I I I I I I

aprobado polo consello da Xunta o 23/2/2012
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Centro Superficie 
CC Económicas e Empresariais       16.531 
CC Xurídicas e do Traballo 8.328 m2
ETSE Industriais 20.053 m2
ETSE Minas 17.157 m2
ETSE Telecomunicacións 11.705 m2
EUE Empresariais 3.281 m2
Fac. Filoloxía e Tradución 15.850 m2
Fac. Química 15.780 m2
CACTI 3.390 m2
Campo de Deportes 31.223 m2
Ed. Fundición 4.203 m2
Reitorado 6.463 m2
CITEX 6.700 m2
Residencia de Estudantes 9.637 m2
TOTAL 171.264 m2

Parques e zonas Verdes 544.544 m2

Zonas Deportivas 70.709 m2

Parcelas edificios docentes 221.213 m2

Parcelas servizos universitarios 65.768 m2

Parcelas uso investigación 63.543 m2

Parcelas uso residencial univ. 86.533 m2

Rede Viaria e aparcamentos 97.269 m2

Rede peatonal 67.357 m2
Total 1380324 m2

(Páx anterior) Figura 57 Cronograma de planeamento de desen-
volvemento dos Campus en Galicia. Elaboración propia

Figura 58 Plano ordenación do P.P. Marcosende- Lagoas (Zona 
Universitaria) 14/06/1976

Figura 59 e 60 Plano ordenación  e perfís do terreo do P.E de 
equipamiento docente e infraestructura viaria . Campus Universitario 
de Vigo. (Marcosende-Zamans). 02/03/1998 

Figura 61 Superficies construidas no Campus Universitario de 
Vigo

Figura 62 Superficies de solo  segundo  P.E de equipamiento do-
cente e infraestructura viaria . Campus Universitario de Vigo. (Mar-
cosende-Zamans). 02/03/1998 
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Os novos hospitais proxectados recentemente como o Hospital Lucus Augusti de 
Lugo, o Novo Hospital de Vigo e o Hospital Montecarrasco de Pontevedra utilizaron 
a figura de Proxecto Sectorial para a súa planificación.

Realízase un cadro resumo de tódolos instrumentos de planeamento que se 
redactaron para a planificación das universidades nos últimos 22 anos xa que facer 
unha descrición precisa por cada un deles sería demasiado tedioso. 

Convén salientar tamén a grande variedade encontrada na redacción de  ditos 
planeamentos.

A oportunidade e a posibilidade inmediata primaron á hora de localizar universidades e 
hospitais no territorio, sen primar criterios de sostibilidade, accesibilidade ou idoneidade. 
Os hospitais e as universidades que estiveran presentes historicamente en lugares 
centrais da cidade, abandonan esta posición para trasladarse a posicións periféricas 
e así dispoñer de máis superficie. A perda que se produce é unha menor visibilidade 
na escena urbana. Segregación de funcións e creación de grandes edificios, case 
megaestruturas que non dialogan na escala urbana, nin co ámbito máis próximo.  
A situación periférica destes equipamentos confrontounos directamente con núcleos 
rurais que a maioría excluíron das súas delimitacións. Este feito consideramos que é 
moi positivo para darlle sentido a moitos aspectos do espazo libre destas institucións. 
Estes equipamentos ocupan chans de gran produtividade agrícola ou antigas zonas 
forestais vinculadas a eses núcleos e que os deixaron sen a razón de ser rurais. Quedaron 
como illas dentro deses equipamentos, sen conexións sen os camiños históricos, sen 
os seus referentes territoriais. A oportunidade que se presenta é a reflexión e posta 
en valor dos espazos libres, recuperar a memoria histórica dun territorio milenario e 
rico cheo de historia, que en prol do desenvolvemento se borrou de forma súbita, sen 
miramentos, porque había présa. En resumo, integralos mellor no territorio que ocupan. 
Os que teñen unha posición máis urbana tamén poden mudar a súa imaxe, En moitos 
casos encerrados en muros. 

Aínda que todos estes equipamentos teñen uns plans directores para a súa xestión 
interna é necesario retomar as materias pendentes a súa relación co territorio.

O caso máis paradigmático da dispersión do equipamento é Vigo, onde xa nos anos 
70 se prevé no planeamento un ámbito de 52Has como equipamento universitario 
localizado a máis de 10km do centro. Dende os anos setenta viñéronse localizando 
edificacións neste lugar pero sen realizar a urbanización pertinente. O plan especial do 
ano 98 ten como premisa principal a solución a este problema, pero esta localización 
nunha zona con unha forte pendente, problemas de escorrentías, zonas de protección 
arqueolóxica e un aumento da superficie chegando case ás 150 Has, fai que a día de 
hoxe aínda estea sen resolver. A relación co núcleo rural que quedou absorbido dentro 
do campus tamén está sen resolver.

Parques e zonas 
Verdes

45%

Zonas Deportivas
6%

Parcelas edificios 
docentes

18%

Parcelas servizos 
universitarios

5%

Parcelas uso 
investigación

5%

Parcelas uso 
residencial univ.

7%

Rede Viaria e 
aparcamentos

8%

Rede peatonal
6%

Figura 63 Plano de situación MPPGOU_Marcosende_1976.

Figura 64 Gráfico de proporcións de superficies de solo segundo o P.E de 
equipamiento docente e infraestructura viaria . Campus Universitario de Vigo. 
(Marcosende-Zamans). 02/03/1998
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Figura 65 Implantación urbanística da Uni-
versidade de Santiago. Oficina de planeamento 
1994. Destacan os detalles da ordenación do Cam-
pus Norte proxectado por Felipe Peña no 1989, o 
Campus Sur proxectado por Oficina de Planea-
mento en 1993, xardín botánico contiguo segundo 
proxecto añador do concurso por Carlos Ferrater e o 
Parque Universitario de Simeón proposto polo Plan 
Especial da Cidade Histórica

Figura 66 Relaciónase a imaxe  anterior co 
proxecto de cidade arquipélago porposto por Ungers 
no 1977 para Berlín 

Figura 67 Plano de Usos P.E. Campus univer-
sitario PE-8 21/12/2010. Oficina de Planeamento

Figura 68 e 69 Burgo das Nacións- Campus 
Norte  Felipe Peña
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Afondando en cuenstións de planificación de equipamento si nos centramos no 
Plan Especial do Campus Universitario de Vigo teríamos unha relación de superficies 
como a da táboa adxunta

A capacidade edificatoria deste plan é moi alta xa que as parcelas de uso docente 
teñen unha edificabilidade altísima e que é moi difícil de cuantificar en conxunto xa 
que fai referencia á construción baixo rasante con unha ocupación do 100% o nas 
parcelas de uso residencial para estudantes a edificabilidade chega a ta os 3 m2/m2.

Coa planificación dos hospitais de Vigo ven pasando algo similar, o Hospital 
Meixoeiro sitúase a máis de 5Km do centro urbano e no alto do monte do mesmo 
nome. O novo Hospital de Vigo sitúase a medio camiño entre a cidade e o campus 
enganchándose ó segundo cinto de Vigo.

A cidade que mellor integra a relación dos grandes equipamentos co tecido urbano 
é Santiago. A tradición centenaria ten moito que ver, pero tamén o feito de que o 
planeamento da cidade nos últimos 20 anos realizado por Oficina de Planeamento.1

Unha visión moi clara no papel que xogan a Universidade e os Hospitais na cidade 
fai que se realice  a planificación dos mesmos de forma conxunta e harmónica na cara 
noroeste da cidade. A continuación un extracto do PXOM de 2007 onde se explica 
como se desenvolverá unha das directrices principais do plan.

O desenvolvemento das instalacións para equipamento universitario foi impulsado desde o Plan 
Xeral de 1990 coa previsión de tres áreas diferenciadas que tiñan entre

outros obxectivos potencia-la integración da actividade e vida universitaria no conxunto da 
cidade, non soamente vinculada á distribución das actividades representativas e administrativas que 
tradicionalmente se mantiveron presentes na Cidade Histórica,

senón tamén ás restantes actividades que se desenvolvían no Campus. Entendía o Plan Xeral, 
e así o segue a entender e potenciar, que unha das claves do desenvolvemento de Santiago pasa por 
potencia-la Universidade e intensifica-la súa identificación coa cidade de forma que da súa contribución 
integradora, cultural e científica, se beneficie a

cidade toda e que a cidade a faga partícipe das súas políticas de expansión, ordenación e integración 
que conforman o seu propio proxecto.

Foi con esta perspectiva coa que o Plan Xeral planteou no seu día estratexias de expansión 
e delimitación de novas áreas para albergar usos universitarios (Burgo, Finca Vista Alegre, etc.) 
integrados noutros usos plenamente urbanos e cidadáns dos que resultaron as propostas de ordenación 
que en boa parte se encontran hoxe en día executadas.

Con este modelo de ordenación a Revisión do Plan recolle novas propostas que manteñen en boa 
medida a mesma liña referencial.
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A execución do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago na Choupana aconsella acompaña-la 
idea de concentrar no seu contorno un amplo complexo de escolas técnicas e facultades relacionadas coa vertente 
sanitaria universitaria, constituíndo na

práctica un novo campus destinado ás Ciencias da Saúde, que concentre non só as actividades docentes, senón 
aquelas outras asociadas (bibliotecas, investigación, laboratorios, etc.) localizadas no Campus Sur directamente 
vinculados ó novo Hospital.

Isto supón a modificación das previsións que se conteñen na ordenación do Plan Especial e polo tanto 
a remoción das reservas destinadas a localizar algunhas das dotacións que por outra parte se amosan como 
necesarias ó detectarse un certo déficit actual.

Polo tanto e tal e como xa se comentou, a Revisión do Plan recolle unha proposta de localización dunha 
área destinada a albergar novas dotacións deportivas universitarias

en Poza de Bar (EU-11), de forma que a súa ordenación se integre e poida contribuír a consolida-lo miúdo 
e respectuoso modelo de ordenación desta área da cidade, vinculada á recuperación do río Sarela e dos seus 
núcleos, e encadrada no ámbito do Plan Especial de Protección da Cidade Histórica.

Ó mesmo tempo o traslado do Hospital Clínico e, no futuro, das instalacións vinculadas ás Ciencias da 
Saúde ó Campus Sur deixa baleiras amplas áreas dotacionais (Menciña, Estomatoloxía, antigo Hospital 
Clínico,...) que deben ser reordenadas e alimentadas con novos usos. Neste sentido a Revisión do Plan recolle 
o convenio subscrito a tal efecto coa Universidade e coa Xunta de Galicia para a reordenación da antiga área 
hospitalaria de Galeras (OE-5 e OE-6), e establece usos alternativos ó contedor da Facultade de Medicina.

Por último, e vinculado a algunha das novas operacións de estrutura incorporadas á Revisión do Plan 
que abarca desde a Implantación da nova Estación Central do Tren de Alta Velocidade ata a recuperación 
das Brañas do Sar para o uso público, proponse a reordenación da área situada entre a confluencia da nova 
apertura viaria prevista entre Ponte Pedriña e Ponte do Sar-Picaños e a Rúa do Monte Gaiás, e onde se 
deseña unha implantación discreta en volume destinada a usos universitarios (EU-10), claramente vinculados 
á polarización que exerce a implantación do Parque da Cidade da Cultura, e en clara relación con el.

A Revisión do Plan, na directriz xa indicada de implicar á Universidade na execución da cidade 
participando nas novas iniciativas de desenvolvemento, considera estes emprazamentos como os máis adecuados 
para a implantación de usos de carácter

terciario institucionais e universitarios (institutos de investigación).

Igualmente proponse a ampliación do Campus Sur, ó sur da estrada, incluíndo as áreas contiguas ó EU-7 
(Área Universitaria da Choupana) ata o Hospital, e ó leste ata o río Sarela, en aras a mellora-la súa conexión 
viaria. A xestión desta complicada zona vencéllase ó polígono P-22 de solo urbano non consolidado sobre solo 
público no Burgo das Nacións, e á área urbanizable SUD-1 no ensanche de Amio.

Por último, e vinculado ó desenvolvemento do SUD-9/10, o Plan establece a reserva sanitaria universitaria 
da Cantaleta (S-4/EU-12), ó sur do Hospital da Choupana.

Superficie do ámbito 701.710 m2
Coeficiente de edificabilidade 0,35 m2/m2
Superficie Xardín Botánico 104.850 m2
Zonas Verdes (Sen Xardín 
Botánico)

>20% do ámbito

Zonas deportivas >8% do ámbito

Aparcamento
1 praza por cada 50 m2 
construídos

Figura 70 M.P. PXOU e PE Cidade Historica PE-1 OE-5. 

Galeras Universidade 16/07/2001

Figura 71 Superficies do P.E. Campus universitario PE-8 21/12/2010. Oficina 
de Planeamento

Figura 72 M.P. PXOU na zona 2 do SU-29. campus Universitario. 
09/05/1997
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Esta detallada descrición deixa patente o coidado co que se planificaban tódalas 
actuacións dende o planeamento xeral e despois se materializaban a través do 
planeamento de desenvolvemento.

No gráfico de planeamento universitario pódese ver como o número de documentos 
que se realizan en Santiago de Compostela é maior  que no resto das cidades ou polo 
menos encóntrase máis concentrado entre o 2000 e o 2005. Tamén cabe destacar que 
o Plan especial do campus aprobado no ano 1993 actualízase totalmente no 2010 
coa redacción dun novo Plan Especial que implica unha área maior e que articula os 
cambios acontecidos na cidade nos últimos 20 anos e permite introducir modificacións 
e directrices respecto do proxectado anteriormente.

Parámetros de Ordenación do campus Sur destácase según a táboa adxunta.

No  o  ámbito  do  Plan  Especial do Campus Sur vixente existe plena dispoñibilidade 
de 584.491 m2, atópanse pendentes de expropiación os terreos correspondentes á 2ª 
fase do Xardín Botánico e a reserva deportiva ZD-9.

Outro aspecto salientable é a relación do planeamento universitario e hospitalario 
e a planificación de espazos libres e zonas verdes na fachada de Poniente da cidade 
articulando unha serie de actuacións de recuperación ambiental que xa se comezou a 
materializar.

Isto aporta unha gran calidade ambiental e paisaxística a toda a cidade e mellora 
notablemente os recorridos peonís entre o campus norte e o campus sur.  

Pero esta coherencia da planificación nada ten que ver co que veu pasando no resto 
das cidades galegas nos últimos 20 anos. 

En Ferrol e Ourense os campus universitarios pódese dicir que están ben integrados 
na cidade. En Ourense conta con unha ubicación privilexiada o primeiro campus que 
foi a transformación dun Hospital de Pavillóns aporta un espazo de lecer nun entorno 
de bastante densidade edificatoria. A parte nova do campus conta cun planeamento 
neste momento confuso xa que a proposta de ordenación feita por Francisco Mangado 
no 2008 encóntrase en punto morto despois de ser anulada pola Xunta.2

A actuación, que afecta a unha superficie de 35Ha, conta co soterramento da estrada 
que divide o campus e créase unha gran praza na entrada principal formulada para 
ser lugar de encontro dos ourensáns. Ademais da construción de hoteis, residencias, 
campos deportivos, cafetarías, edificios dedicados á investigación, gardaría e centros de 
reunións para "esa inxente cantidade de persoas de negocios que, coa AVE, pasarán por esta cidade 
dende Madrid cara Á Coruña, Vigo ou Portugal", segundo o arquitecto; así como un parque 
empresarial de Investigación, Desenvolvemento e Innovación (I+D+i). O proxecto 
que supoñerá un paso transcendental no desenvolvemento dunha cidade policéntrica 

Figura 73-75 P.E. 05 Acondicionamento e Ordenacion para usos universitarios 
do antigo Hospital de Esteiro. 24/06/1993
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USO
Equipamento e 
residencial

27.300 -

Facultade de 
veterinaria

104.430 31.729

Escola politécnica 30.912 10.642

Escola politécnica 48.061 5.765

Biblioteca 23.850 11.733

Socio-cultural 354 -

Complexo docente 27.680 8.858

Escola empresariais 18.704 9.324

Deportivo 5.544 13.806

Deportivo 7.025 2.338

Facultade de ciencias 18.659 6.949

Equipamento 2.780 676

TOTAL 315.298 101.822

SUPERFICIE 
CONSTRUÍDA 
MÁXIMA (m2)   
P.E.VIXENTE

SUPERFICIE 
CONSTRUÍDA 
ACTUAL (m2)

Figura 76 PE  Zonificación e edificabilidade do PE Campus de Lugo 1992

Figura 77 Superficie total construida en 2010 e edificable do PE Campus Uni-
versitario de Lugo.

Figura 78 Proposta de Ordenación do Campus 
Universitario de Ourense. Porta de Galicia. Reali-
zado por Francisco Mangado e José Luis Iribas en 
decembro de 2008. Esta proposta amplía de forma 
moi considerable a superficie universitaria da cidade 
e conectándoa con un solo urbanizable residencial. 
Esta proposta pretende tamén o soterramento da vía 
Otero Pedrayo para mellorar a relación do campus 
co texido urbano próximo e a accesibilidade peonil.
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tamén inclúe a creación de vivenda protexida, nun 40%, e libre no 60% restante.

Pero actualmente o planeamento xeral de Ourense encóntrase suspendido e 
esperemos que se encontre pronto unha solución para a ordenación do campus e o 
seu entorno.

No tocante ós Hospitais a relación entre estes e a Universidade é nula en cuestións 
de planeamento, é importante dicir que urxe a creación duns accesos adecuados ó 
Complexo Hospitalario.

En Ferrol o campus de Esteiro conta co Plan Especial de Acondicionamento e 
ordenación para usos universitarios do antigo Hospital de Esteiro. Un documento de 
gran interese e moi preciso nas súas formulacións.

Ó igual que no caso de Ourense os hospitais non gardan ningunha relación coa 
universidade e en Ferrol encóntranse a 4 km ó norte da cidade en fronte do cemiterio 
nun entorno periférico onde impera o desorde urbano, (naves vivendas unifamiliares, 
edificios de vivenda, tendidos eléctricos , depósitos Hospitais, etc.).

En Lugo a cidade sufriu unha importante transformación polo feito da deslocalización 
do hospital construíndose un gran equipamento  e un novo acceso. Esa nova ronda 
Este de Lugo conectará cando estea rematada o campus de Lugo co Hospital.

O Campus de Lugo, situado na zona sur da cidade, marca unha compoñente 
urbanística significativa en torno ao eixe da chamada estrada de Madrid e o río Miño 
no seu fondo. O Campus de Lugo ten unha capacidade edificatoria elevada, xa que 
tendo unha dimensión de 41 Ha ten unha edificabilidade de 0.7 m2/m2, contando cun 
gran excedente de edificabilidade para as necesidades e demandas da Universidade.

O campus que conta cunha superficie importante con respecto ó resto da cidade 
, sorprende en termos que de planeamento que non tivo ningunha modificación, 
observase que o construído non é fiel ó proposto inicialmente, polo que se pon en 
dúbida a utilidade do Plan Especial. No polígono delimitado polo plan instaláronse 
tamén distintos equipamentos deportivos da deputación e do concello.

A día de hoxe a superficie edificada no Campus de Lugo destinada a edificacións 
dotacionais ascende a 97.603 m2, o que supón un incremento do 37% con respecto 
ao inicialmente existente no ámbito, pero aínda moi lonxe dos 217.984 m2 previstos 
no planeamento. Neste cómputo tan só se inclúen a aquelas edificacións dentro de 
ordenación. Neste momento tan só resta por edificar na área 1 e parcialmente, nas 
áreas 4 e 6.3

A primeira conclusión que se extrae da análise das superficies construidas é 
a disparidade entre a edificabilidade realmente executada e a prevista polo Plan 
Especial.

Figura 79 M.P. PXOU na zona 2 do SU-29. campus Universitario. 
09/05/1997

Figura 80 Plano de Calificación e clasificación do entorno do Hospital de Ourense 
P.X.O.M 29/04/2003. Planeamento anulado.
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Figura 81 Polígonos do P.P. Campus Universitario 18/10/1991

Figura 82 M.P. PP Campus Universitario 16/12/2002

Figura 83 Maqueta da proposta do P.P. Campus Universitario 18/10/1991
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O Plan Parcial do Campus universitario da Coruña é un dos casos máis interesantes 
para analizar dada a súa complexidade, tanto formal, como de localización e a relación 
co entorno rural e urbano, as infraestruturas, etc. Cremos que merece a pena deterse 
máis neste caso para afondar noutros aspectos do proceso.

En primeiro lugar pártese de que na Zapateira xa estaba colocado o Colexio 
Universitario e as Escolas Técnicas de Arquitectura e Técnica cando a finais dos oitenta 
se decide a ubicación dun campus máis grande na cidade da Coruña dependente da 
Universidade de Santiago e que despois acabaría por ser a Universidade da Coruña.

Na proposta para o Avance de Planeamento dos arquitectos de José Glez-Cebrián 
e Julia Fdez de Caleya, utilízanse para a urbanización do campus os terreos entre o 
núcleo de San Vicenzo e Castro e quedando liberados como zona verde a aba do 
Castro ata o río Cabana. Unha vez elaborado este Avance formúlase a posibilidade de 
adquirir unha importante peza de solo por cesión municipal correspondente ós terreos 
da factoría Fertiberia. Isto transformará a proposta de forma significativa

Debido o cambio de competencias en materia universitaria ó longo do 
desenvolvemento do traballo, contribuíu ó desconcerto por parte da administración 
respecto ás expectativas futuras, tanto no que se refire ó tipo de estudos a localizar 
no campus como a súa previsión cualitativa ou os prazos de execución.  Finalmente a 
superficie a ordenar foi de 100 Ha (1.000.000 m2). Establécese un Plan de Etapas nas 
que se definen os polígonos e subpolígonos que se proxectan, en función da existencia 
patrimonial do solo e para asegurar a xestión posterior de urbanización e edificación 
así como dos ámbitos de máis urxente actuación expropiatoria. 

  Dende apropia memoria do Plan Parcial xa se recoñece o pouco idóneos que son 
os terreos para albergar o uso universitario, debido principalmente ás fortes pendentes 
que presentan algunhas das áreas destinadas a Campus o que terá por consecuencia un 
maior custo de urbanización.

En canto ó uso dos terreos vinculados ó campus era eminentemente agrícola 
exceptuando os terreos da Fertiberia. 

Estes grandes equipamentos que consumen unha importante cantidade de solo 
encóntranse desconectados do seu  perímetro máis próximo.

O Plan Parcial en cuestión de ordenación está dividido en  3 polígonos e constan 
das seguintes superficies:

Figura 84 proposta do P.P. Campus Universitario 18/10/1991

Figura 85 Maqueta da proposta doAvance de planeamento do Campus Univer-
sitario 1989.
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SUPERFICIE TOTAL 36.206,20 m2

Superficie a obtener 36.206,20 m2

Techo principal 0,00 m2

Techo secundario 0,00 m2

Instrumento de planeamiento Plan General
Iniciativa del planeamiento Pública
Sistema de obtención Expropiación

Programación 12

Instrumento de ejecución Proyecto de Obra
Iniciativa proyecto Pública
Gestión del suelo Xunta
Ejecución Xunta

Coste del suelo 10.861.860,00 €
Coste proyecto y ejecución 80.624,50 €
Coste to tal 10.942.484,50 €

C o stes:

C o ndicio nes de gest ió n y ejecució n:

Obtener el suelo necesario  para sistema local de 
espacios libres y sistema general de equipamientos.

Á mbito  (D istrito  2) :

Objet ivo s:

Suelo URBANO NO CONSOLIDADO situado junto al 
actual campus universitario  de Elviña.
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SUPERFICIE TOTAL 498.622,54 m2

SISTEM AS LOCALES
Red viaria - m2

Espacios libres 51.508,70 m2

Equipamientos 0,00 m2

TOTAL 51.508,70 m2

Red viaria - m2

Espacios libres 6.960,43 m2

Equipamientos 351.859,00 m2

TOTAL 358.819,43 m2

Iniciativa PÚBLICA

Configurar el eje peatonal estructurante que permita la 
conexión entre los Campus de Elviña-Zapateira y el 
Recinto  Ferial.

La urbanización del eje verde estructurante contemplará la 
so lución del desnivel existente entre las facultades de 
Informática-Ingeniería de Caminos y el vial que conecta 
con el núcleo de Castro  para mejorar la accesibilidad 
peatonal, mediante la construcción de un elemento de 
remonte mecánico cuya gestión realizará la Universidad 
dentro  del Campus.
Las determinaciones anteriores se podrán materializar 
mediante un convenio  entre la Universidad y el 
Ayuntamiento.

SISTEM AS GENERALES

Uso universitario  y los complementarios al mismo como 
los deportivos, servicios universitarios y administrativos, 
residencial no vivienda para estudiantes y profesores y 
centros de investigación y parque tecnológico, con 
actividades ligadas a la investigación universitaria y 
desarro llo innovador con iniciativa pública y/o  corporativa. 
Éste último uso se limita a una edificabilidad máxima del 
10% de la superficie edificable to tal establecida en el P lan 
Especial.

La altura máxima para las edificaciones  que se sitúan en la 
zona sureste del Campus (a partir de las edificaciones de 
la escuela de arquitectura) será de 10 metros, incluyendo 
antenas, pararrayos, chimeneas, equipo de aire 
acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates 
decorativos, etc. 

La altura máxima de las edificaciones es la que se señala 
gráficamente.

Á mbito  (D istrito 2):

Objet ivo s:

Suelo URBANO CONSOLIDADO ubicado en el Campus 
Universitario  de Elviña y de Zapateira, entre la Avenida 
A lcalde Alfonso M olina, el Recinto  Ferial y el Castro  de 
Elviña.

Incluido en zona de Ordenación del POL.

C o ndicio nes de gest ió n y e jecució n:

Cesión obligatoria y gratuita del suelo  reservado por el 
planeamiento destinado a sistemas debidamente 
urbanizados.

Permitir la ampliación de la universidad en el campus ya 
existente. 

C o ndicio nes de o rdenació n, edif icació n y uso :

Las nuevas edificaciones y las ampliaciónes de los 
edificios previstos comportan la cesión y urbanización 
completa de los viarios y los espacios libres señalados. 

P arámetro s de apro vechamiento :

P revisió n de do tacio nes públicas:

El ámbito se encuentra situado dentro de la zona de 
afección de servidumbres aeronáuticas, por lo  que deberá 
cumplir las determinaciones establecidas en los art. 4.7.1 y 
3.2.12 de las normas urbanísticas.
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C o ndicio nes de o rdenació n, edif icació n y uso :

C o ndicio nes de gestió n y e jecució n:

Á mbito  (D istrito 2) :

Objet ivo s:

P revis ió n de do tacio nes públicas:
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Figura 86 Vista aérea do campus e a cidade da Coruña
Figura 87 ficha do Plan Especial Campus de Elviña e de Zapateira proposto no 

PXOM 2012 de Coruña(pendente de aprobación definitiva).

Figura 88 ficha do Plan Especial de Ampliación do Campus de Elviña e de Za-
pateira proposto no PXOM 2012 de Coruña(pendente de aprobación definitiva).
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Plan Parcial 
Campus 
Universitario 

Superficie solo

Superficie 
edificable 
segundo P. P. 
1991 aprox 

Superficie 
Construída

2012

Polígono I 753.520 m2 251.995 173.197
Polígono II 137.120 m2 177.632 0
Polígono III 86.920 m2 0 0
Núcleo de Castro 
de Elviña 35.480 m2 A definir polo 

Plan Especial -

TOTAL 1.013.040 m2 429.630 (0.45m2/
m2) 173.197

Parques e zonas Verdes 445.479 m2
Zonas Deportivas 90.010 m2
Parcelas edificios docentes 116.670 m2
Parcelas servizos universitarios 42.605 m2
Parcelas uso cultural 14.280 m2
Parcelas uso residencial univ. 22.755 m2
Rede Viaria e aparcamentos 225.421 m2

A dispoñibilidade de tal cantidade de solo manifestouse como un atranco dende o 
primeiro momento. Este é un caso interesante xa que as modificacións puntuais que 
se fixeron ó planeamento principalmente redundaron  nunha mingua desta superficie 
e das parcelas edificables para ir adaptándoa ás necesidades reais e ás capacidades 
reais de expropiación.

Na proposta de Busquets para o Plan Xeral da Coruña actualmente en fase de 
aprobación definitiva esta superficie transfórmase en 3 ámbitos de actuación:

- PE 037 Plan Especial do campus de Elviña e Zapateira( 49.8 Ha) Relacionado co 
Polígono I do PP.

- PE P37 Plan Especial de Ampliación do Campus de Elviña e Zapateira (18.3 Ha) 
Relacionado co Polígono II do PP.

- El-OG-1 Espazos libres e equipamentos do sistema xeral 3.6 Ha

O que da unha suma de 71.1 Has, moi inferior ás 100Has previstas inicialmente. 
Esperemos que isto facilite a xestión e a adecuación ó campus.

 Si buscamos máis concretamente dous ratios que permitan algunha comparación 
entre os campus considérase interesante a relación entre Superficie de solo por 
alumno e a superficie construída por alumno en cada campus.4

Un dos aspectos nos que se ve a maior diferenza no desenvolvemento do 
planeamento dos distintos campus é a superficie a residencia universitaria.

En Santiago en tódalas localizacións da universidade hai residencias universitarias, o 

SUPERFICIE TOTAL 36.206,20 m2

Superficie a obtener 36.206,20 m2

Techo principal 0,00 m2

Techo secundario 0,00 m2

Instrumento de planeamiento Plan General
Iniciativa del planeamiento Pública
Sistema de obtención Expropiación

Programación 12

Instrumento de ejecución Proyecto de Obra
Iniciativa proyecto Pública
Gestión del suelo Xunta
Ejecución Xunta

Coste del suelo 10.861.860,00 €
Coste proyecto y ejecución 80.624,50 €
Coste to tal 10.942.484,50 €

C o stes:

C o ndicio nes de gest ió n y ejecució n:

Obtener el suelo necesario  para sistema local de 
espacios libres y sistema general de equipamientos.

Á mbito  (D istrito  2) :

Objet ivo s:

Suelo URBANO NO CONSOLIDADO situado junto al 
actual campus universitario  de Elviña.
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Parques e zonas 
Verdes

47%

Zonas 
Deportivas

9%

Parcelas 
edificios 
docentes

12%

Parcelas 
servicios 

universitarios
4%

Parcelas 
uso 

cultural
2%

Parcelas uso 
residencial 

univ.
2%

Rede Viaria e 
aparcamentos

24%

Superficies campus udc

Figura 89 Superficies segundo o  P.P. Campus Universitario 18/10/1991

Figura 90 ficha de espazos libres e equipamentos no Campus de Elviña e de Za-
pateira proposto no PXOM 2012 de Coruña(pendente de aprobación definitiva).
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A Coruña 1991 A Coruña 2012*

*Pendente de aprobación

Ferrol 2000

Santiago 1990

Lugo 1992 Lugo segundo Plan 
Xeral 2010

Lugo 2020*

Santiago 1993 Santiago 2010

Ourense 1997 Ourense PXOM  2003 Ourense Porta de 
Europa 2011*

Pontevedra 1993 Pontevedra 2010

Vigo PXOM 2008Vigo PE 1997

Figura 91 Evolución das superficies de 
solo dos distintos campus
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xerme do campus sur como xa vimos, foi un Proxecto de Residencia Universitaria, e 
este tipo de edificacións seguiu fomentándose coa creación do campus norte a través 
do Estudo de Detalle do Burgo das Nacións realizado por Felipe Peña e aprobado 
o 14 de marzo de 1988. Onde o mesmo arquitecto proxecta tamén a residencia de 
estudantes. 

Aínda que se conta con varias residencias universitarias na cidade a oferta de prazas 
non chega para cubrir a demanda real. Tendo os alumnos que acudir a outro tipo de 
aloxamentos coma os pisos compartidos.

Outro dos campus que conta con residencia universitaria é  o campus de Lagoas-
Marcosende da Universidade de Vigo que dispón de 225 prazas, o que tamén se 
ve como insuficiente tendo en conta que a localización do campus xustificábase 
como un enclave onde os universitarios puidesen vivir na natureza, e non pasando a 
meirande parte do tempo no autobús universitario.

Pero este tema é materia pendente na Universidade da Coruña, á que aínda non lle 
foi posible construír a ansiada e necesaria residencia universitaria do Campus de 
Elviña polo que non conta con ningunha praza de  aloxamento universitario no 
propio campus. Co que si conta é cunha modificación do planeamento para tal fin no 
ano 2008 e un proxecto totalmente redactado á espera de que as administracións se 
poñan de acordo para a súa financiación, propósito que cada vez está máis lonxano 
debido á crise económica actual. Ver (AAVV 2010)

En(AAVV 2010) Lugo e Ourense hai residencias en terreos adxacentes ós campus 
pero non desenvolvidos de forma conxunta nin participando directamente da vida 
do campus.

A Coruña 1.152.871 250.912 16.571 69,57 15,14
Ferrol 43.828 44.217 2.766 15,85 15,99
Santiago 884.461 379.163 20.950 42,22 18,1
Lugo 475.769 104.370 5.275 90,19 19,79
Vigo 1.527.753 211.267 11.844 128,99 17,84
Pontevedra 117.752 59.321 3.603 32,68 16,46
Ourense 306.988 71.664 4.533 67,72 15,81

Ratio SC/ACidade

Superficie Solo 
Equipamento 
Universitario 
(m2)

Superficie 
Construida do 
Equipamento 
Universitario 
(m2)

Alumnado Ratio SS/A

Figura 92 Cadro superficies universidades holandesas . 
Den Heijer 2011

Figura 93 Cadro  de relación de superficies e alumnos en 
cada cidade universitaria.
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998.610m² 83.955m² 19.112m² 45.150m² 4.887m² 1.274m²

27.263m² 29.779m² 17.204m² 21.212m² 21.574m² 14.545m² 14.999m² 9.993m² 12.441m² 12.157m² 5.068m² 2.353m² 1.934m²

800.385m²

UNIVERSIDADES

HOSPITALES

CASCO HISTÓRICO

10.795m²
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220.454m²

UNIVERSIDADES
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CASCO HISTÓRICO

33.003m²
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40.532m²

475.769m²

163.656m²

465.996m²

UNIVERSIDADES

HOSPITALES

CASCO HISTÓRICO
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306.108m²

79.501m²

306.988m²

UNIVERSIDADES

HOSPITALES

CASCO HISTÓRICO

FERROL

OURENSELUGO

A CORUÑA
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710.691m²

208.348m²

1.750.103m²

UNIVERSIDADES

HOSPITALES

CASCO HISTÓRICO

108.614m² 34.071m² 5.453m² 7.518m² 3.662m² 5.272m² 6.330m² 6.932m² 1.850m² . . . < 1.000m²

125.779m² 3.804m²

1.367.002m²

235.615m²

209.626m²

UNIVERSIDADES

HOSPITALES

CASCO HISTÓRICO

148.700m² 12.051m²

99.698m² 43.070m² 16.582m² 14.057m² 2.179m²

90.493m²

23.704m²

208.106m²

UNIVERSIDADES

HOSPITALES

CASCO HISTÓRICO

20.034m² 7.225m²

13.054m²

VIGO

SANTIAGO

PONTEVEDRA

Figura 94 Superficies adicadas en cada cidade á Universi-
dade Hospitais e relacionado coa delimitación do Casco Histó-
rico de cada cidade. Todos os elmentos está á mesma escala. As 
edificacións están en brano e a superficie libre en negro.
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Figura 95 Os distintos emplazamentos da Universidade da 
Coruña e a relación coa autopista e o ferrocarril.

Figura 96 Accesibilidade peonil e paradas de transpor-
te públicos propostos no Plan de Ordenación do Campus de 
Ourense. Porta de Galicia. 2008
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5.2 Mobilidade
Algo que non se pode obviar cando se fala dos grandes equipamentos é a relación 
coa mobilidade, son equipamentos que moven unha importante cantidade de 
poboación a diario. 

Este traballo non pretende ser un  minucioso análise da mobilidade de cada un dos 
equipamentos. En xeral hai unha ausencia de estudos sobre a mobilidade dos campus 
universitarios ou dos hospitais que analicen o problema de fagan propostas precisas. 
Cando se abordan estes estudos hai a tendencia a realizar a análise con relación ó 
concello no que se implantan e con respecto ó transporte urbano. 

A maior parte dos usuarios de Universidade e Hospitais carece de posibilidades de 
mobilidade privada, no caso dos estudantes dependerán de que familia lles aporte 
un coche e no caso dos hospitais, pola idade e capacidades, a necesidade dun 
acompañante, e o colapso dos aparcamentos dos hospitais.

Un dos estudos máis elaborados é o realizado sobre a mobilidade da Universidade 
da Coruña que aporta como conclusión fundamental a necesidade dunha visión máis 
metropolitana no tocante ó transporte público Plan de mobilidade e espazo público UDC5

Este Plan foi elaborado polo prestixioso equipo da Agencia d’Ecología Urbana de Barcelona, coa 
participación do Servizo de Arquitectura, Urbanismo e Equipamentos e da Oficina de Medio 
Ambiente da UDC, entre 2009 e 2010. O plan responde a un modelo integral que pretende 
mellorar a calidade do ámbito universitario e a calidade de vida da súa comunidade, mellorando á 
súa vez a funcionalidade e a organización dos campus de Elviña e da Zapateira da UDC.

As propostas debuxan un novo modelo de mobilidade onde o número de viaxes en transporte 
privado se reducirá a favor de medios de transporte máis sustentables. Tamén se debuxa un novo 
espazo público cunha repartición de usos e funcións distinta da actual. Nos resultados compróbase 
que se libera espazo público que hoxe está reservado para os usos do coche, co obxectivo de que a 
comunidade universitaria poida ocupar o espazo público sen restricións.

Un espazo público de gran calidade, sen ruído, sen contaminación, seguro, atractivo e que potencia 
o contacto e a convivencia entre persoas de calquera idade e condición social. A comunidade 
universitaria xa non é peón, a rúa xa non é só un lugar de paso, é un lugar e sobre todo é estadía e 
convivencia, onde poden desenvolverse a maioría das funcións urbanas.

Co Plan de mobilidade e espazo público, o campus vén cubrir unha das materias pendentes no 
proceso que a conforma como un dos exemplos que hai que seguir no desenvolvemento de campus 
universitario sustentable. Co desenvolvemento deste Plan, a UDC converterase, sen dúbida, nun 
referente cos beneficios que iso comportaría en todas as ordes: económica, social e cultural.

O documento de conclusións do plan resume un total de 14 medidas arredor dos seguintes obxectivos 
de sustentabilidade e modelo de universidade:  

Figura 97 Os distintos modos de transporte que usan os 
alumnos da UDC.
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Figura 98 Proposta de Paulo Méndes da Rocha para resol-
ver a mobilidade interna do Campus da UVI

Figura 99 Cadro de medios de transporte utilizados en 
cada un dos campus da UVI.

Figura 100 Vista 3D da Proposta de Paulo Méndes 
da Rocha para resolver a mobilidade interna do Campus da 
UVI
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1. Recuperar o concepto de sustentabilidade para o campus de Elviña – A Zapateira, máis alá do 
medio ambiente 
2. Establecer unha nova xerarquía no uso da universidade, en que o peón sexa o protagonista, 
seguido dos medios de transporte non motorizados e o transporte público e, en último termo, o 
vehículo privado. 
3. Asegurar a convivencia entre todas as formas de moverse no campus e de acceder a el e a 
interoperabilidade entre medios, sobre todo nos non motorizados. 
4. Incentivar e promocionar o uso do transporte público e desincentivar o vehículo privado. 
5. Conseguir que os medios non motorizados se convertan nun medio de transporte habitual. 
6. Lograr un transporte eficaz e eficiente no uso da enerxía. 
7. Promover a accesibilidade universal aos diversos medios de transporte. 
8. Sensibilizar e informar a comunidade universitaria con respecto aos distintos medios de 
desprazamento e acceso. 
9. Apostar por un campus seguro e accesible. 
10. Lograr un campus menos ruidoso e contaminante. 
11. Buscar solucións á mobilidade que non consuman solo. 
12. Integrar a mobilidade nas políticas urbanísticas do campus. 
13. Conseguir espazo público amplo para a comunidade universitaria e restrinxido para os vehículos 
a motor, primando os usuarios do campus fronte ao vehículo particular. Un espazo ben comunicado 
para peóns e ciclistas e cun servizo de transporte público máis eficiente. 
14. Procurar un espazo público que acolla a vida educativa, social e integre servizos universitarios.

O ter unha visión sobre a mobilidade a escala territorial, metropolitana e urbana é 
fundamental e veremos como isto ten moito que ver á hora de afrontar os temas 
relacionados coa sostibilidade dos campus, onde este aspecto é o que máis destaca á 
hora de analizar a produción de CO2.

Tampouco se pode obviar que a mobilidade ten un custo e o acceso a estes 
equipamentos debe ser o máis barato posible para a poboación que os demanda, 
aínda que hoxe existen bonos para estudantes universitarios e usuarios do transporte 
público urbano, en cidades como a Coruña ou Vigo, non ocorre o mesmo con 
alguén que viva en Porriño e queira ir ó campus de Vigo ou alguén de Betanzos ou 
de Arteixo que estude en Elviña. 

Actualmente non hai un transporte a escala metropolitana que resolva os accesos ós 
hospitais e ás universidades e iso urxe. 

Ese transporte pódese propor como un autobús pero tamén como un metro lixeiro 
ou tren de cercanías no caso da Coruña. 

Figura 101 Distribución dos aparcamentos na o Campus da UVI
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UNIVERSIDADE ORZAMENTO ALUMNOS
UDC 137.800.000 € 20.309
USC 245.000.000 € 26.010
UVI 182.000.000 € 19.644

2009

COMUNIDADE 
AUTÓNOMA

Ingresos/nº 
estudiantes

Transf. Adm 
/Estudiantes

Precio 
Matrícula

01 U. de ANDALUCÍA 7.181 5.389 773

02 U. de ARAGÓN 8.014 5.660 984

03 U. de ASTURIAS 7.675 5.209 840

04 U. de I. BALEARES 7.137 4.968 927

05 U. de LAS ISLAS CANARIAS 6.483 5.285 657

06 U. de CANTABRIA 10.875 6.908 828

07 U. de CASTILLA-LA MANCHA 8.723 6.681 837

08 U. de CASTILLA Y LEÓN 6.808 4.969 854

09 U. de CATALUÑA 9.141 6.099 925
10 U. de COMUNIDAD 
VALENCIANA 

8.547 6.604 693

11 U. de EXTREMADURA 5.552 4.161 815

12 U. de GALICIA 7.328 5.409 732

13 U. de MADRID 8.118 5.917 954

14 U. de MURCIA 6.759 5.062 790

15 U. de NAVARRA 10.479 7.736 977

Figura 102 Cadro de inversións por alumno das Universidades interna-
cionais máis relevantes dos ranking mundiais. Fonte World Bank. Den Heijer 
2011

Figura 103 Inversións das Universidades españolas por alumno e os pagos 
medios por matrícula do curso 2010-2011. Fonte La Universidad en cifras. 
CRUE.

Figura 104 Datos por estudiante das Universidades Holandesas. Fonte 
Den Heijer 2011.

Figura 105 Orzamento das Universidades Galegas e número de alumnos. 
Elaboración propia
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Dada a localización do Novo Hospital de Vigo tampouco se ve tan difícil pensar nun 
sistema de transporte conxunto para  o Campus e o Hospital.

As liñas de transporte universitario segundo estudos da UDC, teñen influencia 
directa na localización dos estudantes na cidade, xa que buscarán aloxamentos (pisos) 
próximos á liña Especial Universitaria.

O mesmo ocorre en Vigo xa que os autobuses parten de dúas localizacións moi 
concretas.

5.2 Sustentabilidade

A sustentabilidade é a clave para ver as posibilidades de supervivencia dos grandes 
equipamentos.

Nun momento no que se está poñendo en cuestión a súa necesidade, idoneidade 
e o carácter público en xeral, cómpre tratar este tema en profundidade e será un das 
posibilidades de investigación posterior que se deixará aberta, pola complicación de 
abordala neste momento no que aínda non se poden conseguir indicadores e datos 
cos que comparar seriamente esta cuestión.

Como é obvio, enténdese a sustentabilidade vista dende os 3 puntos fundamentais 
que a definen: económica, social e ambiental. Ningún dos tres puntos pode fallar.

Actualmente o Sistema Universitario Galego como a Rede Hospitalaria Galega está 
a ter importantes minguas no seu presupostos xa que dependen maioritariamente do 
financiamento autonómico. 

Isto obriga a ter que optimizar ó máximo os recursos cando estes xa non  destacaban 
por ser xenerosos. 

Se comparamos a inversión por alumno do noso sistema universitario ( 7.328€) con 
calquera universidade europea, e xa non digamos americana, podemos constatar que 
somos moi eficientes. Con moi pouco faise moito en cuestións de educación, aínda 
que non esteamos entre os 100 primeiros dos ranking. 

Pero non só a nivel mundial ou europeo, tamén estamos á cola do financiamento por 
alumno en España e seguiremos baixando.

A perda de alumnado por cuestións demográficas obvias nos últimos 10 anos e a 
baixada do financiamento está poñendo en perigo o SUG, tal e como o coñecemos 
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Figura 106 Pegada ecolóxica da UVI ano 2009. 

Figura 106 Pegada ecolóxica da UVI ano 2009. 

Figura 107 Pegada ecolóxica da UDC ano 2009. 

Figura 108 Pegada ecolóxica da USC ano 2009. 

Figura 109 Consumo por m2 dos edificios docentes do Campus de Elviña-Zapateira  da 
UDC ano 2010 . Fonte Diagnose Enerxética da VIXA -UDC.

Figura 110 Consumo eléctrico por usuario dos edificios docentes do Campus de Elviña-Zapa-
teira  da UDC ano 2010. Fonte Diagnose Enerxética da VIXA -UDC.
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hoxe.

Está claro tamén que se pode loitar por ser máis eficientes na xestión, na 
organización de estudos, etc. Pero non moito máis necesítase financiamento para 
investigación e así poder dar unha formación de calidade.

O mesmo ocorre cos hospitais que aínda que o SERGAS se mantén con un 
presuposto con menos recortes a privatización dos hospitais é xa un feito plausible.

Todo isto está redundando en problemas de sustentabilidade social nos que aínda 
que non se afonde  nesta tese se é perfectamente consciente e sensible.

Para ver algún aspecto comparable e no que se refire á sustentabilidade ambiental o 
dato do que se puido dispoñer é a pegada ambiental dos campus. Non se atoparon 
datos dos hospitais que se puidesen comparar entre eles en relación a este tema. Pero 
considérase que se debe desenvolver en profundidade posteriormente xa que é un 
aspecto fundamental.

Se nos centramos na pegada dos campus podemos ver algúns datos comparativos 
interesantes entre eles:

Considerando que para absorber unha tonelada de  CO2 ó ano é necesario 6.27 Ha 
de bosque autóctono, en base a iso calcularemos a pegada ecolóxica de cada unha das 
universidades:6

UDC USC UVI
Pegada ecolóxica 3475Ha 5217ha 4542Ha 

Vemos que en termos globais a máis sostible é a UDC, pero o seu resultado pode 
ser mellorable, se vemos as porcentaxes de emisión de CO2 que corresponde a cada 
unha das categorías analizadas. A mobilidade é un dos aspectos clave ademais dos 
consumos enerxéticos de electricidade, gasóleo e gas. 

Pódese afirmar que os factores que máis inflúen na pegada ecolóxica son os aspectos 
relacionados coa edificación e a mobilidade polo que urxe a posta en marcha de 
accións para mellorar o comportamento.

Aínda que xa se están tomando medidas en tódolos casos, débese formular un 
cambio radical de modelo de consumo enerxético introducindo moitas máis enerxías 
renovables. 

Figura 111. Arborado do Campus de Elviña-Zapateira da UDC. Fonte Proxecto 
Sostauga.
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Un exemplo interesante é que a TU de Eindhoven é un dos centros de xeotermia 
máis importantes de Holanda e aporta a enerxía á cidade, ademais de servir como 
centro de investigación en análise.

No que se refire á mobilidade destaca o 58% da pegada ecolóxica da UVI, o tamaño 
e  a localización importan, e moito. Iso xa non se pode cambiar. O que non impide 
que se deba mellorar na xestión desa mobilidade.

A dimensión da pegada das Universidades é outra das razóns para considerar estes 
equipamentos como grandes equipamentos, no só por tamaño.

Pero se obtemos estes datos alarmantes das universidades que teñen unha 
intensidade de uso dunas 14 horas ó día, no caso dos hospitais que funcionan as 24h 
podemos ter un consumo multiplicado por 3.

Os hospitais son puntos quentes de contaminación e consumo enerxético.

O afondamento nesta cuestión proponse como liña de investigación posterior.
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(Endnotes)
1  A Oficina de Planeamento coa presenza de Anxel Viña, 

AlFonso Díaz e a destacadísima labor e empeño de Juan Luis Dalda 

imprescindible para levar a bo termo unha idea de cidade, que hoxe 

destaca pola súa calidade de vida entre as demais cidades galegas.

2  A Porta de Galicia é un proxecto de reordenación do Campus 

Universitario de Ourense. Promovido pola Universidade de Vigo e 

auspiciado polo Concello de Ourense, o proxecto, que foi financiado por  

Caixa Nova, reformula a relación entre a cidade e a Universidade en 

todos os seus aspectos, ao propoñer a cualificación do espazo cidadán 

mediante a integración de usos urbanos e empresariais no recinto 

universitario e a creación de espazos de encontro e transición. Unha 

proposta que amplía e mellora as dotacións públicas e formula unha nova 

etapa de colaboración intensa entre a Universidade e a sociedade civil.

3  Información extraída do Plan de Ordenación dos campus de 

Santiago e Lugo realizado por Oficina de Planeamento en 2007.

4  Utilízanse as superficies totais de solo universitario en cada 

cidade para establecer un ratio comparable entre as distintas cidades.

5  Fonte:  http://www.udc.es/sociedade/medio_ambiente/

mobilidade/

6  Os datos para o cálculo obtéñense a través das Oficinas de 

Medio Ambiente da Coruña e Vigo e dos datos abertos da USC no ano 

2008
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