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Por que non se deberían desaloxar e derrubar e como se poderían salvar estas dúas casas?

(e as outras vivendas e cousas urbanas que fican no ámbito de Elviña afectado polo
plan parcial “Parque Ofimático” e o proxecto de ampliación da avenida de Alfonso Molina)

Este traballo é un avance nesta cuestión desde catro perspectivas ou escalas de análise:

Escala urbana
ELVIÑA

Escala metropolitana
AVENIDA DE
ALFONSO MOLINA

Escala urbanismo
PLAN PARCIAL
“PARQUE OFIMÁTICO”

Escala ámbito
A PEREIROA

As dúas casas como parte
indisociable dunha forma
urbana complexa e difusa.

As dúas casas como
singularidade urbana
na gran avenida da cidade.

As dúas casas como parte dun
plan urbanístico inxusto para as
persoas e irracional para o
territorio.

As dúas casas como parte dun
ámbito aínda reordenable no
que explicitar unha política
urbanística diferente.

O proceso de transformación urbanística de Elviña: ocupación, cercamento e desconexión.
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Elviña non é unha burbulla
patrimonial perfectamente
delimitable, é unha forma
urbana complexa e difusa.
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Elviña 1934-1957

Elviña 1934
Nas primeiras décadas do século XX, San Vicenzo de Elviña é unha forma urbana complexa e
xenérica en Galicia: un núcleo de orixe preindustrial. Na cartografía de Fermín Gutiérrez de 1934
pódese observar a súa condición de estrutura urbana e camiñeira completamente ligada aos usos
rurais: un nodo máis dentro dun territorio intensamente interconectado por unha rede de camiños moi
densa e vinculada ás formas xeomorfolóxicas e produtivas. A complexidade das lóxicas que
estruturan esta forma urbana impide a consideración dun centro ou duns límites claros para o núcleo.

Elviña 1958-1978

A primeira gran transformación do territorio de Elviña é a aparición das grandes infraestruturas de
comunicación: o novo enlace ferroviario e a avenida de Lavedra. O ferrocarril implica unha certa
desconexión territorial, pero moi minimizada no caso de Elviña polo respecto aos principais camiños
cara o centro urbano (que coinciden co túnel). A construción da avenida implicou moitas
expropiacións e a destrución dalgunhas casas en Elviña, pero non supuxo unha gran desconexión por
ser unha vía camiñable, arborada e con moi pouco tráﬁco ata os anos oitenta.

O despropósito chega ao
século XXI: o polígono de
Someso destrúe sen o máis
mínimo motivo a conexión
natural de Elviña con
Someso e O Birloque.

A conectividade xerada pola nova avenida fomenta a dispersión urbana e a aparición nas periferias
de multitude de pezas de actividade industrial, escolar ou de servizos. Estes novos elementos
modiﬁcan as lóxicas urbanas do territorio e cortan camiños importantes, pero dispóñense dun xeito
disperso que non compromete a urbanidade e as formas de vida de Elviña. A fábrica de fertilizantes si
tivo un impacto importante, tanto a nivel de expropiacións como da contaminación xerada polos
procesos químicos da planta.

Durante varias décadas, a
avenida de Lavedra non foi
unha barreira senón unha
conexión cos centros
urbanos, cando volverá a
ser así?
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Este momento de
territorialidade difusa, da
lóxica de inﬁltrarse entre
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pistas das estratexias a
seguir fronte aos proxectos
actuais que buscan
abranguilo todo.
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Ampliación do
Campus Universitario de Elviña

Tras moitas décadas de
proceso de ocupación,
cercamento e desconexión,
non vai sendo hora de
propoñer formas de
transformación urbanística
máis sensibles coa
complexidade de Elviña?

PE-P37
“Ampliación Campus de Elviña e A Zapateira”
(Solo Urbano Non Consolidado)

Campus Universitario de Elviña

Ampliación da avenida
(Ministerio de Fomento)

1984
Ampliación da avenida
e enlace coa autopista

Elviña no futuro urbanístico

Elviña 1979-1999

Elviña 2000-2016

Os vellos e novos solos urbanizables aspiran a completar o cercamento de Elviña e seguen a
propoñer a eliminación dalgunhas das súas pezas ediﬁcadas. Como proceso urbanístico, podemos
falar dunha especie de limpeza do impuro, do que non dispón de atributos para formar parte da
burbulla patrimonial promovida polas lóxicas capitalistas, como nicho de mercado turístico, e polas
lóxicas académicas, como forma de simpliﬁcación (cando non reescritura) da historia urbana de orixe
popular.

A ampliación do Campus Universitario de Elviña e a chegada dos grandes polígonos residenciais do
século XXI supoñen importantes transformacións no ámbito: comeza a ser perceptible o seu proceso
de cercamento. Desalóxase e derríbase a primeira casa en San Vicenzo de Elviña, a de Isabel e
Varo, e destrúese o camiño de conexión natural co Birloque. Por primeira vez, unha operación
urbanística aporta algo máis que problemas para a veciñanza, xa que o campus inclúe unha serie de
espazos públicos como forma de contacto co núcleo de Elviña.

A transformación da avenida nunha vía rápida conectada coa autopista convértea nunha auténtica
fronteira para Elviña e elimina a súa principal conexión peonil co centro urbano. Ademais, aparecen
novas vías de comunicación que fragmentan o territorio (enlace a Pocomaco) e achéganse as
grandes operacións urbanas de polígonos docentes (o Campus Universitario de Elviña nos terreos
anteriormente ocupados por Fertiberia) e residenciais (Matogrande), así como os primeiros
contedores comerciais periféricos (Continente-Carrefour).
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Problemas xerados á veciñanza polas transformacións urbanas do territorio de Elviña:
Presións para a venta de terreos (promotoras ou administración)

Expropiacións de terras de cultivo

Expropiación e destrución de vivendas habitadas

Recaliﬁcacións de terreos xudicializadas

Contaminación da terra por actividades industriais

Corte de camiños peonís (desconexión)

Restricións á construción pola caliﬁcación urbanística

As tipoloxías ediﬁcatorias na avenida de Alfonso Molina:

Diferenza e urbanidade: patrimonio
radical na gran avenida da cidade.
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Vivendas unifamiliares sen relación coa avenida
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Pechadas por un muro, localizadas noutra cota ou dispostas coa
fachada principal e a entrada cara outra rúa.
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Vivendas unifamiliares vinculadas á avenida

Únicas* vivendas unifamiliares a carón da
avenida (a menos de dez metros) e coa
fachada principal e a entrada en contacto
coa vía sen muros nin outros ﬁltros.

AS DÚAS CASAS DA PEREIROA
COMO SINGULARIDADES...

1988
1996
1960

Elementos catalogados no PXOM de 2013
Catro Camiños

* As dúas casas da Pereiroa e a casa e café-bar “La parada”

En que sentidos son unha singularidade?

1989

1989

TIPOLOXÍA ARQUITECTÓNICA

1996

A avenida de Alfonso Molina acolle
varios tipos de ediﬁcacións e formas
urbanas. Esta heteroxeneidade é unha
condición que pode tender a
paciﬁcarse ou a radicalizarse.
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USO: O programa residencial a pé de rúa como garante da
democracia nos territorios infraestruturais

MEMORIA LINEAL: Proba das transformacións urbanas e da
resistencia veciñal ante o urbanismo

URBANIDADES GALEGAS: Aportacións á arquitectura das
estradas-rúa

Estas dúas casas son as únicas pezas de vivenda unifamiliar que dan a cara á Avenida de Alfonso Molina. O
programa residencial a pé de rúa non é unha cuestión banal nun entorno tan extremo, xa que implica unha
presencia de vida 24h, o que repercute na sensación de seguridade, na accesibilidade e na produción de
urbanidade. E non só iso: que haxa persoas que habiten estes territorios signiﬁca que hai xente cun
coñecemento da súa realidade in situ, desde dentro, o que garantiza unha maior democracia territorial.
Vivir neste tipo de lugares é casi unha función urbana, un servizo cara a comunidade. É fundamental para a
vida urbana que alguén sinta como propio o territorio da avenida, un lugar que sempre tenderá a estar
marcado polo contrario: o uso masivo e desterritorializado.

En termos convencionais, estas casas representan memorias determinadas como calquera outra peza
urbana. Neste caso, baséanse na súa relación cas grandes transformacións urbanas da avenida, por unha
banda, como obxectos que reﬂicten outras formas de facer cidade, e por outra, como supervivintes, como
mostra da forza das mobilizacións veciñais ante o urbanismo insensible coas persoas e o territorio.
1) Estas dúas casas invocan unha memoria relacional: aínda que non tiveran ningunha calidade arquitectónica
de tipo patrimonial, son unha proba aleatoria da realidade urbana que unha vez foi (tanto a nivel dos
obxectos arquitectónicos, como da propia avenida e os camiños precedentes -como vimos ao falar da súa
desaliñación angular-), e sobre todo, ao estar en contacto con todo o contrario (o mundo do infraestrutural e
os grandes contedores de actividades de escala metropolitana), son un testimonio dun proceso de
transformación que só elas convirten en ambiguo e cuestionable. Só estas casas permiten imaxinar
que a avenida foi un día unha vía camiñable, e polo tanto, nada mellor que a súa presenza para
recordarnos continuamente a lexitimidade da reclamación da súa recuperación.
2) Estas dúas casas tamén son fogar e resistencia, xa que, xunto cas outras igualmente ameazadas, son as
supervivintes dunha historia recente marcada polos derribos e a expulsión da veciñanza das súas casas:
violencia policial que non é senón o reﬂexo da violencia urbanística. Nestas dúas casas viven persoas
que non só non queren abandonar o seu fogar, senón que ven como a súa anunciada expulsión non é
derivada dun interés xeral incontestable, senón simplemente dunha forma de facer as cousas: esa que
fai posible cambiar a constitución en dúas semanas, ou que os algoritmos poidan controlar a maioría do
mercado ﬁnancieiro global, pero que fai que recalcular as cargas e beneﬁcios derivadas dunha desafección,
restitución e reparcelación dun plan parcial en execución sexa un traballo costosísimo e un proceso
burocrático e político de moitos meses ou anos. Só por conservar a memoria da inxustiza cometida ata o de
agora, estas casas xa merecerían ser preservadas.

Unha cuestión que entronca co patrimonial, e que leva xa uns anos na axenda urbanística galega e
portuguesa, é a das estradas-rúa, unha forma de urbanización xenérica en Galicia, composta por múltiples
pezas heteroxéneas que acaban compoñendo momentos fascinantes de cidade lineal, puntual ou intermitente
sobre calquera vía de comunicación supramunicipal. Entre outras cousas, un dos temas principais respecto ás
arquitecturas das estrada-rúa é o seu espazo dianteiro e a súa forma de xerar urbanidade nun entorno onde o
espazo público non é central para actividade pública. Estas dúas casas son un exemplo moi interesante
dunha das formas de enfrentarse á estrada-rúa desde o programa residencial, xa que, como vimos, o
seu cambio de cota ofrece protección visual e espazo inferior habilitable para funcións extra-residenciais.
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FORMA E TAMAÑO: A diferenza que só pode ser cada vez
máis diferenza
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Poderíamos esquecer a súa función residencial e aínda así estas dúas casas seguirían sendo importantes.
Aínda que sexa un programa fundamental porque é e será único nesta gran avenida, tamén é unha forma
(espazo e tempo) diferencial e, polo tanto, acollerá usos sempre diferentes aos permitidos polas novas
pezas que aparezan na avenida. É dicir, un ediﬁcio antigo e usado, de planta baixa ou baixa e un andar,
tabicado no interior, etc. sempre acollerá usos diferentes aos de calquera novo ediﬁcio baseado na lóxica
“gran avenida”. O pequeno e vello, no territorio do grande e novo, sempre será unha singularidade.
Ademais, incluso se podería falar de certas condicións patrimoniais convencionais, xa que o cambio de cota
introducido pola avenida xerou un tipo de entradas singulares e unha forma de relación ca rúa que lle darán
protección visual cando a avenida sexa de novo un vector de ﬂuxos peonís continuos. Na escala
unifamiliar, a tipoloxía de vivenda en planta baixa ou dun andar, con cuberta a dúas augas, dando cara a rúa
directamente e con parcela traseira, é unha tipoloxía xenérica en Galicia, pero radicalmente diferente á
dominante na actualidade (a vivenda no medio da parcela, xa sexa o chalé “popular” ou a peza arquitectuchi
“de deseño”).
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Como diciamos, preservamos porque é o máis racional ecolóxica e económicamente na maioría dos casos.
Non habendo, como é o caso, ningunha motivación obxectiva de interese público para o derrubo dunhas
vivendas habitadas (que implicarían a construcción doutras novas que os propietarios non queren), non
parece razoable en termos de sustentabilidade aprobar o consumo inxustiﬁcado de recursos só porque
os sucesivos gobernos neoliberais da cidade entendesen o territorio, non como hábitat humano, senón como
lenzo sempre en branco onde plasmar a ideoloxía do progreso e materializar as lóxicas inmobiliarias.

Preservar e implementar programas de rehabilitación nos centros históricos, os núcleos de orixe preindustrial
(só os valorados como “cultura”), ou as pezas de arquitectura singular (só as recoñecidas pola academia), foi
un avance respecto aos consensos sociales anteriores. Non obstante, o noso territorio e os valores do
patrimonio non son tan planos: non só preservamos para conservar valores, pois estes cambian co tempo,
preservamos para protexernos de nós mesmos como sociedade contemporánea, para posibilitar que os
pasados-presentes-futuros estéan obrigados a convivir. Preservamos porque é o máis racional ecolóxica e
economicamente na maioría dos casos. Incluso a propia memoria non é tan directa: preservamos o que
recoñecemos como diferente, e a diferenza non é unha cualidade autónoma, só dependente dunha realidade
en si mesma, senón tamén do seu contexto: estas dúas casas poderían non ter ningún valor patrimonial se
estiveran noutro lugar, pero no contexto da gran avenida urbana son unha singularidade importantísima.
Non obstante, estas casas invocan outra condición patrimonial tanto ou máis relevante: a relacional, o que
signiﬁcan como nexo entre os mundos orixinalmente antagónicos do núcleo e a avenida: non importan tanto
os obxectos “casas”, o que preservamos é a máquina que conforman ca avenida de Alfonso Molina e
con Elviña; preservamos unha relación, unha cousa urbana.
Estamos a falar dunha relación de dobre sentido:
1) Por unha banda, de Elviña cara a avenida: Estas dúas casas son a carta de presentación de Elviña na
cidade, o seu contacto cos ﬂuxos metropolitanos e a súa forma de territorialización dunha vía
desterritorializada pola violencia do seu trazado e a súa monofuncionalidade automobilística. A avenida é
parte de Elviña, e así se viu na última década de mobilizacións contra o plan parcial e os seus desaloxos.
Tanto a pasarela que cruza a avenida como as súas beiravías foron ocupadas en múltiples ocasións, cada
venres desde hai anos. Elviña é a única comunidade con este acceso e relación ca gran avenida da cidade,
un valor sen dúbida nada despreciable. Só estas dúas casas convirten a avenida nunha rúa de Elviña.
2) Por outra banda, da avenida cara a Elviña: Tampoco é irrelevante o sentido contrario, o que signiﬁca para a
avenida e os ﬂuxos que a atravesan continuamente a posibilidade de percibir un barrio da cidade diferente,
unha realidade urbana que contrasta co resto da avenida e que invoca memorias e situacións xenéricas en
Galicia. Poder ver Elviña ao circular polo maior concentrador de ﬂuxos metropolitanos conéctanos ca
realidade do territorio galego, lexitima formas urbanas axenas ás lóxicas urbanísticas e inmobiliarias
dominantes, e potencia a experiencia urbana de percorrer a avenida.

Tanto o uso como a forma e o tamaño das dúas casas non terían a importancia que teñen senón fora pola súa
situación e forma de relacionarse ca avenida. As características formais que determinan a singularidade
destas ediﬁcacións con respecto a súa relación ca avenida son catro:
1) A frontalidade. As tres casas analizadas son as únicas que teñen a fachada principal e a entrada
directamente cara a avenida.
2) O contacto sen ﬁltros duros coa avenida. Ningunha das tres casas dispón de muros de separación co
exterior senón que a parcela comeza na fachada ou nun pequeno espazo dianteiro pechado cunha reixa de
pouca altura. O único ﬁltro é o cambio de cota mencionado anteriormente.
3) A distancia mínima á avenida. Falamos de ediﬁcacións a carón da avenida, a uns seis metros do asfalto.
Esta situación rompe a nova aliñación derivada dos progresivos aumentos de estándares no referido as
servidumes viarias. Incluso neste senso estamos a falar dunha condición urbana xenérica, a das ediﬁcacións
que rompen as aliñacións das rúas ancheadas e xeran certas complexidades espaciais, que pode estar
aportando valores ás cidades.
4) A desaliñación angular coa avenida. Os casos analizados non só están desaliñados con respecto á
distancia á avenida, senón tamén con repecto á súa directriz, xa que as tres ediﬁcacións responden a
trazados viarios anteriores aos actuais. Este simple xesto sintetiza toda unha transformación do territorio e
permite descubrir a súa continxencia histórica.
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SOSTIBILIDADE: A redución do consumo innecesario de
recursos

NEXO ENTRE ELVIÑA E A AVENIDA: O patrimonio é a
relación que media o obxecto, non só o obxecto en si mesmo

RELACIÓN COA AVENIDA: Contacto sen ﬁltros e
frontalidade dobremente desaliñada

As dúas casas da Pereiroa
representan unha diferenza,
unha mostra de irracionalidade
se as pensamos desde o
urbanismo, xa que nada hai na
lóxica urbanística que fomente
a súa supervivencia. Son un
atentado á razón. Á razón
urbanística e capitalista, claro.
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CONDICIÓN RELACIONAL
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SINGULARIDADES, ADEMAIS, IRREPETIBLES
É preciso ter en conta que estas tres casas son as únicas pezas que non se
volverán a construir na avenida. Non se repetirán no futuro. Alfonso Molina é un
contexto onde os grandes bloques laminares e torres de vivendas ou os grandes
equipamentos e centros comerciais mutarán, derrubaranse e reconstruiranse de
múltiples formas, pero a vivenda unifamiliar, como forma e programa nestas
condicións de relación coa avenida, nunca máis terá acubillo.

1985

...QUE FORTALECEN A COMPLEXIDADE
URBANA DA AVENIDA

Polígono de Elviña

Sexa cal sexa o futuro da Coruña, expansivo ou decrecentista, a avenida de Alfonso
Molina será sempre unha vía fundamental para a cidade. Non parece razoable
pensar que máis alá desta década a avenida siga sendo practicamente unha
autopista que chega ata o centro urbano, e non estamos falando unicamente de
“humanizala” para que os peóns e ciclistas convivan co tráﬁco rodado que seguerá
canalizando, senón de facela máis urbana, máis diversa, facer que pasen máis
cousas, que a emoción que representa a súa monumentalidade como entrada á
cidade tenda a multiplicarse e non ao contrario. A avenida necesita pezas que
multipliquen a súa complexidade e isto require diversidade no formal e no temporal.
As múltiples pezas que aparecerán nas próximas décadas e séculos nesta avenida
serán de todo tipo, seguramente grandes torres e equipamentos cada vez máis
retranqueados con respecto á vía, por iso estas dúas casas irán gañando relevancia
co paso do tempo. Son diferentes e cada vez serán máis diferentes. A teoría urbana
clásica e as lóxicas culturais con máis percorrido político en todos os sectores
institucionalizados e autónomos de Galicia tenden a xustiﬁcar a necesidade de
preservar este tipo de pezas como memoria cultural do mundo preindustrial, rural
ou tradicional. Moito máis polo que representan que polo que son. A hipótese que
defende este traballo é que as tres casas analizadas son probablemente as pezas
máis radicalmente urbanas nos cinco quilómetros da avenida, e que, como vimos,
son tan relevantes polo que representan como polo que son.
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Que sentido ten desprezar
as únicas pezas que nos
conectan ca condición
urbana xenérica en Galicia
das estradas-rúa?
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As dúas casas da Pereiroa (1957)

Comparativa coas outras tipoloxías da avenida
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As dúas casas da Pereiroa son as que
establecen a relación entre Elviña e a
avenida, as pezas clave que converten á
avenida nunha rúa de Elviña.
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A casa e o café-bar “La parada” (1958)
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* O café-bar estivo aberto ata 1994.
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A súa presencia na avenida converte a Elviña
nunha tipoloxía de barrio plenamente asumida,
pois é realidade en tanto se inscribe na
experiencia urbana cotiá.
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É preciso pensar no futuro peonil da
avenida. Será desta ou para a seguinte,
pero está claro que esta vía será algún
día, de novo, unha avenida atravesada
por importantes ﬂuxos peonís.

1990

1977

1968

A Pasaxe
1970

Pedro Fernández

Ameazadas polo
Plan Parcial
“Parque Oﬁmático”

1988

2003

1978

1988

1958

1968

1990
1959 1960

1961

1960

1970
1991
1993

2010

19XX

1970

1980

1955

2001

2002

Santa Xema
1985

Penarredonda

1954

Palavea
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Ameazada polo
Proxecto de ampliación
da avenida do Alcalde
Alfonso Molina

Proxecto de
ampliación da
avenida de
Alfonso Molina
Ministerio de
Fomento

Pouco queda por dicir sobre a irracionalidade que representa a
ampliación de carrís da avenida de Alfonso Molina desde a
perspectiva do interese xeral. Tanto o goberno local da Marea
Atlántica, como o PSOE, o BNG, unha boa parte da
veciñanza e a gran maioría dos técnicos locais consultados
polos medios de comunicación opóñense a unha ampliación
que non mellorará de ningún xeito a mobilidade
metropolitana, senón que, aínda por riba de ser unha
chamada para máis tráﬁco, continuará afondando na lóxica
da fragmentación da cidade. O maior beneﬁciario desta
operación, a empresa Audasa, concesionaria da autopista AP-9
que entronca coa avenida, está disposta a “pagar” a ampliación,

EN

Sendo unha singularidade tan
manifesta, como é posible que
sexan xusto estas tres pezas as
únicas ameazadas nos 5 km da
avenida?

A Coruña en Madrid
As provincias fronte á capital?
O común fronte ao capital?
1985

é dicir, adiantar os cartos para logo repercutir os custes nunha
peaxe xa abusiva na actualidade, mentres se asegura que a
autopista segue desenbarcando nos Cantóns. Os partidarios da
ampliación de carrís son, ademais de Audasa, o Partido Popular
local, o Ministerio de Fomento e unha parte da veciñanza da
Coruña que se identiﬁca con ideas como que as grandes
infraestruturas son un síntoma inequívoco de progreso, ou que a
mobilidade motorizada privada é das máis preciadas das
liberdades individuais. Non se desenvolve máis a cuestión da
ampliación da avenida respecto ás dúas casas porque as últimas
noticias publicadas adiantan que nese ámbito en concreto non se
ampliarán carrís.

Non obstante, é preciso facer unha reﬂexión ao respecto desta
situación, xa que vendo as imaxes dos representantes do
Goberno Local nas reunións co Ministerio de Fomento é
imposible non preguntarse se eses técnicos e equipo ministerial
terán escoitado falar algunha vez da urbanidade das estradas-rúa
galegas, ou cal será a súa idea de patrimonio, se coñecerán a
historia de Elviña e as súas loitas contra as urbanizacións de
Someso, Parque Oﬁmático, Universidade, etc., se entenderán
que fóra de Madrid e Barcelona tamén podemos aspirar a
construir grandes avenidas urbanas, ou tamén, cales son os seus
intereses como para querer desenvolver a obra mesmo en contra
da opinión do Concello. É difícil atopar algunha lóxica para esas

imaxes onde moita xente parece querer ordenar “as provincias”.
Igual que se ﬁxaron estándares de todo tipo para deﬁnir as
diferentes realidades territoriais, non parece difícil establecer
parámetros de forma, densidade de poboación e actividade
urbana que vaian transformando de xeito case automático as
competencias sobre as infraestruturas de comunicación. Non
parece ter ningún sentido que o futuro dun ámbito tan
radicalmente urbano e central para a vivencia da Coruña se
decida en Madrid. Que sexa precisamente desde unha oﬁcina no
Paseo de la Castellana 67 desde onde se decida que A Coruña
debe estar divida por unha autopista.

26 anos de operación “Parque Oﬁmático”.
11/10/2011
Decreto Directivo
referente ao desaloxo
das parcelas de orixe
e construcións
emplazadas no sector
de solo urbanizable
S-10 "Parque
Oﬁmático”.

A primeira “cidade da cultura” da era Fraga?

ÁRBORE DE DECISIÓN:
Todos os camiños chegan
á promoción

22/02/2013
Decreto Directivo referente
á solicitude de autorización
xudicial de entrada nas
vivendas e ediﬁcacións
sitas nas parcelas de orixe números
270, 271, 279, 280, 282, 283, 284,
301 e 313B do proxecto de
equidistribución do sector de solo
urbanizable S-10 “Parque Oﬁmático”.
18/04/2012
Desestimación
dos 17 recursos.

A policía
dexalóxate á forza.
Non aceptas
a situación e
quedas na
túa casa.

Segues ca túa
propiedade.

Eres un veciño ou unha veciña de As
Cernadas, Xuxán, Eirís de Abaixo, Galán
ou Elviña. É moi probable que vivas no
lugar desde hai varias décadas.

O cambio de goberno
implica unha
paralización das obras
no ámbito de Elviña.

Negocias co
Concello unha
solución
habitacional.

2007. Sen aviso nin ﬁrma
de nada, convírtente en
promotor, o Concello
cambia a titularidade do
teu terreo, indemnízate
polas pertenzas de valor
(vivenda, árbores, etc.) e
pasas a ser dono de
ediﬁcabilidade.

Segues loitando pola
desafectación da túa
vivenda, a reversión
da túa propiedade
e/ou unha solución
xusta á túa situación
de endebedamento.

DEC/2011
17 recursos de reposición solicitando o
realoxo e a posibilidade de seguir ocupando
as vivendas mentres non resulten afectadas
polas obras de urbanización.

Abandonas ó ámbito
ata que se constrúa a
túa nova vivenda???
Aceptas a
situación e
entregas a
túa vivenda.

Non che chega
ningunha “oferta”.

14/12/2010
Recurso contra a aprobación
do prego de condicións que
rixe o concurso de
adxudicación das obras de
urbanización (Promotoras).

23/04/2014
Decreto Directivo
referente á solicitude
de autorización
xudicial de entrada nas
vivendas e ediﬁcacións

sitas nas parcelas de orixe
números 270, 284 e 301 do
proxecto de equidistribución
do sector de solo urbanizable
S-10 “Parque Oﬁmático”.

sitas nas parcelas de orixe
números 279, 280 e 284 do
proxecto de equidistribución
do sector de solo urbanizable
S-10 “Parque Oﬁmático”.

15/11/2013
Burofax da representante
legal da cooperativa A
Carnocha que conmina aos
veciños aínda residentes a
abandoar as súas casas
nun prazo de cinco días se
non querían enfrontarse a
“medidas legais”.

* Recursos dun grupo de promotores, agrupados na
Asociación Parque Oﬁmático 2010, que buscan
paralizar as obras de urbanización para non ter que
comezar a pagar as cuotas e, quizais, para tentar
que as obras se lle adxudiquen á construtora
vinculada a un dos promotores (Fontenla).

Todos os
venres do ano,
concentración
na pasarela ou
na beiravía de
Elviña

24/09/2013
Decreto Directivo
referente á solicitude
de autorización
xudicial de entrada nas
vivendas e ediﬁcacións

MAR/2014
Informe
xurídico de
José Luis
Meilán Gil
sobre saídas
individualizadas para os
afectados.

DESALOXO
FORZOSO CON
VIOLENCIA
31/03/2014
Desaloxo e
derrubamento
da vivenda de
Manuel
Ramallo.

20/04/2011
Recurso contra o
acordo de
adxudicación das
obras de urbanización
(Promotoras).

27/11/2014
Desaloxo con
violencia policial e
derrubamento da
vivenda de Isabel
e Álvaro Corral.

DEC/2015
O Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia conﬁrma
a sentencia que declaraba
ilegal a adxudicación das
obras de urbanización.

Non che chega
ningunha “oferta”.
Segues ca túa
propiedade.

Chégache a
“oferta” dos
promotores
pero rexeitala
e non vendes.

Entre 1998 e 2009.
* Promotores inmobiliarios
queren comprar a túa
propiedade (ás veces con
presión e metendo medo).

Chégache a
“oferta” da
Xunta pero
rexeitala e
non vendes.

Deixas de
ter relación
co ámbito.

2003
Comezan as demandas de
reversión polo cambio de
uso do plan e a expropiación
encuberta dos terreos.

2010. O TSXG sentenza
que che deben devolver
os terreos, pero como xa
están a outro nome,
quérenche pagar en
ediﬁcabilidade.

Chégache a
“oferta” dos
promotores
e vendes
(ata 650€/m2).

Segues
loitando polos
teus dereitos.

Denuncias o cambio de
uso do plan urbanístico
e reclamas a devolución
das túas terras.

Deixas de
ter relación
co ámbito.

Entre 1992 e 1995. A Xunta de Galicia
quere comprar o teu terreo e ameázate
coa expropiación se non vendes.

A lei non está nin moito menos do bando dos
máis débiles: o sistema de actuación por
cooperación é un atentado contra a xente que
só quere ﬁcar na súa casa, pois é unha norma
xurdida da incapacidade política para imaxinar
que existan persoas que non queran participar
do negocio inmobiliario. E o que é inxusto en
calquera caso, é directamente unha estafa
cando se aplica a territorios intensamente
habitados como Galicia.

ergosfera
A aprobación do PXOM de 1998 no que se cambia o
sistema de actuación de expropiación a cooperación é o
primeiro gran punto de inﬂexión para o futuro dos veciños,
xa que desde ese momento quedan totalmente indefensos
ante o proxecto de plan parcial que se desenvolva. Se este
contempla a eliminación das súas vivendas e non as
queren vender, como así aconteceu, os propietarios non
poderán facer nada e convertiránse automaticamente en
promotores. Por suposto, este cambio beneﬁcia á iniciativa
da operación, a Xunta e máis o Concello, xa que deste
xeito o problema do realoxo dos veciños expulsados pasa
a ser un problema individual deles e non algo do que se
deban preocupar as administracións (o primeiro proxecto
do Parque Oﬁmático, de 1993, si contemplaba a
construción de vivendas para os desaloxados).

Quen pode ter na cabeza todo este complexísimo
proceso? Como pode posicionarse a sociedade
sobre os asuntos urbanísticos se estes son caixas
negras impenetrables para o común das persoas?
A quen beneficia esta opacidade?

Cousa de Elviña 03
Xuño 2016

O segundo gran punto de inﬂexión para os veciños é a
aprobación do proxecto de reparcelación (aprobado
inicialmente en 2007, deﬁnitivamente en 2009, e declarado
ﬁrme en 2010), pois é o documento que lle permite ao
Concello cambiar a titularidade das súas propiedades sin
previo aviso, convertilos ﬁnalmente en promotores
outorgándolles o aproveitamento urbanístico
correspondente, e comezar a presionalos legalmente para
que abandonen canto antes as súas vivendas. O último
dos ﬁtos con graves consecuencias para a veciñanza será
xa a adxudicación e o inicio das obras de urbanización en
2011, que pon en marcha toda a maquinaría
administrativa, xudicial e policial para o desaloxo do
ámbito, e implica o seu endebedamento ou a morosidade
involuntaria derivada das cuotas de urbanización.

08/04/2011
Adxudicación das obras
de urbanización a Acciona
Infraestructuras, S.A. por
35,56 millóns de € + IVE

02/05/2005
Modiﬁcación Puntual do Plan
Parcial S-10 (Parque Oﬁmático).

16/03/2007
Aprobación inicial
do proxecto de
reparcelación.
150 alegacións.

1986

25/01/1985
O PXOM clasiﬁca o ámbito
como Solo Urbanizable
Programado (SUP-3) e Solo
Urbanizable Non
Programado (SUNP-4).

1987

11/01/2008
Proxecto de
Urbanización
do Sector 10
“Parque Oﬁmático”.

25/09/2009
Proxecto de Reparcelación
do Sector 10 “Parque Oﬁmático”.
21/05/2010
Declaración ﬁrme
do proxecto de
reparcelación.

27/09/1993
Modiﬁcación Puntual do
PXOM do 1985 para a
materialización do parque
oﬁmático da Coruña.
Ediﬁcabilidade: 0,60 m2/m2
Usos: Terciario (60%) e
residencial (40%)

1988

29/09/1993
Plan Parcial
Parque Oﬁmático.

10/09/2001
Plan Parcial do Sector
S-10 “Parque Oﬁmático”.

10/03/2003
Plan Parcial Parque
Oﬁmático S-10 A Coruña.

* O sistema de actuación é
por expropiación, polo que
contempla a construción de
vivendas para realoxar á
poboación residente
afectada polo plan.

* Múdase o sistema de actuación, que pasa a
ser por cooperación (polo que desaparecen
as vivendas para a veciñanza afectada) e
increméntase o aproveitamento urbanístico
máis dun 50% adaptándose ao PXOM de
1998. O plan parcial non chega a entrar en
vigor.

Aproveitamento lucrativo: 381.060 m2
Aproveitamento uso terciario: 95.265 m2 (25%)
Aproveitamento uso residencial: 285.795 m2 (75%)
Vivendas de protección: 142.897
m2 (50%)
Vivendas libres: 142.897 m2 (50%)

* Cando empezaron a comprar terreos as
promotoras? (Dato descoñecido e moi
relevante para saber cando se decide e si
se ﬁltra o cambio de operación terciaria a
inmobiliaria que imaxinaron a Xunta e o
Concello no seu momento)

5

LICENZAS DE
OBRA
CONCEDIDAS

19/06/2013
Dúas licenzas de obra no Parque Oﬁmático:
- Sociedade Cooperativa Galega de
Vivendas Parque Oﬁmático (76 viv.)
- Eirís Oﬁmático Sociedade Cooperativa
Galega (80 viv.)

OUT/2011
Primeira cuota
da urbanización

29/11/2011
Comezo das obras
de urbanización.

DEC/2013
Segunda cuota
da urbanización

08/04/2016
Paralización das
obras para cumprir a
sentenza do TSXG.

* O 27 de xullo de 2011 acordouse suspender
o inicio das obras por un prazo non superior a
seis meses desde a ﬁrma do contrato. O 14 de
novembro de 2011, a Xunta de Goberno Local
acorda levantar a suspensión das obras.

08/04/2013
Estudo de Detalle para
reaxuste de rasantes
dos viarios no ámbito
do sector 10, Parque
Oﬁmático.

10/04/2013
Proxecto de
urbanización
alternativo
(Promotores).

15/12/2014
Solicitude-Proposta de modiﬁcación
puntual do planeamento para dar
solución alternativa de interese
público á situación do Sector
S-10 - Oﬁmático (Marea Atlántica).

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

02/05/2007
Texto Refundido e Adaptado
Plan Parcial Parque
Oﬁmático S-10 A Coruña
Aproveitamento lucrativo: 382.313 m2 2
Aproveitamento uso terciario: 95.578 m (25%)
Aproveitamento uso residencial: 286.735 m2 (75%)
Vivendas de protección: 143.524 m2 (50%)
Vivendas libres: 143.524 m2 (50%)

1996

1997

1998

1999
19/10/1998
O PXOM
clasiﬁca o
ámbito como
Solo Urbanizable
(S-10).

SUNP-4
Área: 7,4 Ha / Ediﬁcabilidade bruta máxima: 1 m2/m2
Tipoloxías: Centro de Servizos e Direccional

2000

2001

2002

2003

2004

2005

20/09/2013
Proxecto Modiﬁcado Nº1
do Proxecto de
Urbanización do Sector 10
“Parque Oﬁmático”.

OUT/2010
Modiﬁcación puntual
do Plan parcial S-10
Parque oﬁmático das
parcelas Z-1, Z-2, Z-3
e a súa contorna.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

23/05/1983

Salvador Fernández Moreda

1990
A Xunta de Galicia pídelle ao
Concello un ámbito para un
polígono destinado a
empresas de servizos,
tecnoloxía e información. O
Concello sinala dous polígonos
na entrada da cidade.

10/01/1991
Convenio entre o Instituto
Galego de Vivenda e Solo
(Xunta de Galicia) e o
Concello da Coruña para
a creación dun parque
oﬁmático no municipio
(SUP-3 e SUNP-4).

* Delimitación dun novo
polígono no que se materializa
o aproveitamento de ADIF
(12.199 m22 a maiores dos
382.313 m xa contemplados).

2014

ABR/2004

PSOE

José Luis
Méndez Romeu

24/03/2006

02/02/2009

11/06/2011

2016

3

PXOMs

PSOE

PSOE

PSOE

PP

F. Javier Losada de Azpiazu

María del Mar Barcón Sánchez

Obdulia Taboadela Álvarez

Martín Fernández Prado

PSOE

PSOE

PP

Francisco Javier Losada de Azpiazu

Carlos Negreira Souto

MA

Xiao Varela
Gómez
MA

Xulio Xosé Ferreiro
Baamonde

Lei 2/2010, do 25 de marzo, de medidas urxentes de modiﬁcación da Lei 9/2002, do
30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.

Lei
2/2016,
do 10 de
febreiro,
do solo
de
Galicia.

Lei 6/2008, do 19 de xuño, de medidas urxentes en materia de vivenda e solo, pola que se modiﬁca
a Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenacion urbanistica e proteccion do medio rural de Galicia.
Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia.
Lei 15/2004, do 29 de decembro, de modiﬁcación da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.

Lei 11/1985, do 22 de agosto, de adaptación da do solo a Galicia. (LASGA)

Lei 1/1997, do 24 de marzo, do solo de Galicia.
24/03/1997

03/03/1986

22/01/1982

AP

Ángel Mario Carreño

AP
Francisco Javier
Suárez-Vence
Santiso

05/11/1986

AP
Fernando Pedrosa
Roldán

26/09/1987

CONCELLEIROS
DE URBANISMO

4

ALCALDES DA
CORUÑA

1995
A Xunta de Galicia desbota o
proxecto do Parque Oﬁmático
ao non existir interese das
empresas. Xunta e Concello
deciden recaliﬁcar o ámbito
para ediﬁcar vivenda pública,
privada e terciario.

24/03/1997

8

13/06/2015

Francisco Vázquez Vázquez

30/09/1993
Decreto 243/1993, do 30 de setembro,
polo que se declara a urxente ocupación
para efectos de expropiación forzosa
polo Instituto Galego da Vivenda e Solo
(IGVS), dos bens e dereitos necesarios
para executar a primeira fase do plan
parcial do parque oﬁmático da Coruña.

2015

25/02/2013
13/06/2003

Pedro Vasco Pardavila

SET/2015
Inicio do Expediente de
Modiﬁcación Puntual no
ámbito do SURT-2,
Sector S-10 “Parque
Oﬁmático”.

PXOM do 2013

19/10/1998
1995

PSOE

22/12/2014
Modiﬁcación Puntual do
Plan Parcial do Sector
S-10 “Parque Oﬁmático”.

25/02/2013
O PXOM clasiﬁca o
ámbito como Solo
Urbanizable en
Réxime Transitorio
(SURT-2).

PXOM do 1998

PSOE

12

Aproveitamento lucrativo: 394.512 m2
Aproveitamento uso terciario: 98.628 m2 (25%)
Aproveitamento uso residencial: 295.884 m2 (75%)
Vivendas de protección: 147.942 m2 (50%)
Vivendas libres: 147.942 m2 (50%)

S-10
Uso Global: Residencial
Intensidade de uso: 1,10 m2/m2
Superﬁcie bruta do sector: 390.815 m2
Iniciativa do planeamento: Pública
Sistema de actuación: Cooperación

PXOM do 1985
25/01/1985

???
Terceira cuota
da urbanización

DOCUMENTOS
URBANÍSTICOS

≈ 1998 - 2011
As promotoras inmobiliarias compran terreos no ámbito
(chéganse a pagar 650 €/m2)

SUP-3
Área: 26,6 Ha / Ediﬁcabilidade: 0,68 m2/m2
Tipoloxías: cidade xardín e plurifamiliar

O “Parque Oﬁmático” é o primeiro gran
proxecto da era Fraga. A primeira peza
dunha lóxica política e territorial fallida
que culminaría ca “cidade da cultura”.

21/02/2014
Dúas licenzas de obra no
Parque Oﬁmático:
- Cofuncovi S. Coop.
Galega (78+69 viv.)

14 recursos
de reposición.

1992-1995
O Instituto Galego de Vivenda e Solo (a través de Xestur
Coruña) “compra” 157.000 m2 de terreos no ámbito a 60 €/m2

1985

18/05/2011
Envío da documentación
deﬁnitiva para a inscripción no
Rexistro da Propiedade de
todas as parcelas que
compoñen o ámbito urbanístico
do parque oﬁmático.

3

GRANDES
PROCESOS
XUDICIAIS

27/01/2015
O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
avala que o resarcimiento aos propietarios
expropiados, se faga con ediﬁcabilidade
no propio ámbito e non en metálico.

28/05/2013
Primeira licenza de obra no
Parque Oﬁmático:
- A Carnocha Sociedade
Cooperativa Galega (25 viv.)

31/03/2009
Adxudicación
provisional das
parcelas en venda
pola Xunta de
Galicia a xestoras
de cooperativas.

* Redución do número de prazas de
aparcamento debido á entrada en
vigor da nova Lei do solo galega.

LIÑA DE TEMPO:
Os ﬁtos e os contextos
do delirio urbanístico

OUT-NOV/2010
O Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia condena á Xunta de Galicia
a devolver os terreos que expropiou
aos propietarios de 80.000 m2.

NOV/2008
A Xunta de Galicia publica
un concurso de enaxenación
de parcelas sen a
reparcelación aprobada.

Aceptas a
situación e
convérteste
en promotor.

Non reclamas os
teus dereitos.

Chégache a
“oferta” da
Xunta e
vendes
(a 60€/m2).

14/12/2009
O Tribunal Supremo obriga a
recoñecer o aproveitamento
urbanístico dos terreos
pertencentes a ADIF.

1

05/02/1990

Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.
30/12/2002

10/02/2016
18/01/2003

02/08/2005

18/04/2009

17/06/2014

PSOE

PP

PP

PSOE

PP

PP

Antolín Sánchez Presedo

Xosé Cuiña Crespo

Alberto Núñez Feijoo

María José Caride Estévez

Agustín Hernández Fernández de Rojas

Beatriz Mato Otero

AP

PSOE

PP

PSOE+BNG

PP

Gerardo Fernández Albor

Fernando González Laxe

Manuel Fraga Iribarne

Emilio Pérez Touriño

Alberto Núñez Feijóo

4

LEIS DO SOLO
(8 contando as grandes
modiﬁcacións)

5

CONSELLEIROS
DE ORDENACIÓN
DO TERRITORIO

3

PRESIDENTES DA
XUNTA DE
GALICIA

Propiedade das parcelas afectadas:

O urbanismo da tabula rasa e das relacións conﬂitivas entre as partes.

Propiedade particular (parcelario habitable)
Propiedade particular (parcelario cultivable)
Propiedade da Xunta de Galicia
Propiedade de promotoras inmobiliarias

O PLAN PARCIAL “PARQUE OFIMÁTICO” FRONTE AS CERNADAS, XUXÁN, EIRÍS DE ABAIXO, GALÁN E ELVIÑA

Propiedade do Concello da Coruña
Propiedade de cooperativas de vivenda
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Nas seguintes cartografías analízase o proceso de transformación do parcelario e do tecido urbano de Eirís de Abaixo, As
Cernadas, Xuxán, Galán e Elviña afectados ﬁnalmente polo Plan Parcial “Parque Oﬁmático”. Trátase dun territorio situado no borde
da cidade central e estruturado por unha densa rede peonil de orixe rural que conecta núcleos, agrupacións e vivendas dispersas
de diferentes orixes, algunhas preindustriais e a maioría da segunda metade do século XX. O PXOM de 1985 xa delimita dous
sectores de solo urbanizable no ámbito ﬁnalmente afectado polo “Parque Oﬁmático”: o SUP-3 e o SUNP-4.

Entre 1993 e 1994 a Xunta de Galicia, a través de Xestur Coruña e o IGVS, “compra” (baixo ameaza de expropiación) 157.000 m2
na zona a 60 €/m2, o que acaba representando algo máis do 50% do ámbito do “Parque Oﬁmático”. Aínda que algunhas das casas
son vendidas nese momento, a gran maioría dos veciños residentes néganse a vender as súas vivendas. En 1995 a Xunta de
desbota o proxecto como parque de oﬁcinas xa que non existe interese por parte das empresas, polo que xunto co Concello
decídese recaliﬁcar o ámbito para ediﬁcar vivenda pública, vivenda libre e espazos terciarios. Algo máis dunha década despois, os
tribunais daranlle a razón á veciñanza que reclamou a devolución dos terreos logo de que o Concello recaliﬁcase o ámbito.

En 1998, o novo PXOM delimita o sector urbanizable ﬁnalmente desenvolvido e cambia, tanto os seus obxectivos (dunha
operación terciaria a unha inmobiliaria), como o sistema de actuación, que pasa de expropiación a cooperación. As promotoras
inmobiliarias comezan a comprar terreos unha vez muda o proxecto, facéndose (ata por 650 €/m2) coa maior parte do ámbito que
non fora adquirido previamente pola Xunta. Unha boa parte dos veciños séguense negando a vender, polo que son convertidos en
promotores, as súas vivendas deixan de estar ao seu nome e teñen que empezar a pagar as cuotas de urbanización. O sistema de
cooperación foi unha arma perfecta contra a veciñanza: unha vez aprobado o proxecto de reparcelación, o Concello non só pode
facer o que desexe coas súas parcelas e vivendas, senón que ademais non está obrigado a ofrecerlles alternativas habitacionais,
pois son promotores, non persoas desaloxadas do seu fogar. Como sucede con outras normas urbanísticas xenéricas, o sistema
de cooperación aplicado no territorio galego, sempre habitado, convírtese en violencia urbanística contra as persoas.

En 2011 comezan as obras de urbanización, e a maioría dos veciños afectados teñen que abandonar as súas casas, aínda que hai
varios que se resisten a marchar ante a falla de solucións xustas. En 2014 comezan as obras de dous dos ediﬁcios das
cooperativas e prodúcense os dous últimos desaloxos no ámbito (a última das vivendas na marxe de Eirís e a primeira na marxe
de Elviña), un deles, o de Isabel e Varo, con violencia policial incluida. Na actualidade, só quedan en pé cinco vivendas, todas en
Elviña. Os propietarios de catro delas (tres aínda habitadas) queren permanecer no lugar e que as casas sexan desafectadas do
plan. Unha vintena de veciños continúan loitando, algúns polas súas casas, e outros por arreglar a súa situación, sen casa e cunha
débeda impagable. No colmo do delirio, o proxecto de reparcelación outorgou aos promotores involuntarios os seus
aproveitamentos dun xeito aleatorio e en forma de pequenas porcentaxes en ediﬁcacións doutros propietarios maioritarios (os
coñecidos como proindivisos): dependen completamente de terceiros e nin tan sequera se poden asociar para ediﬁcar de forma
conxunta; quitáronlles todo e déronlles nada.

O URBANISMO DA TABULA RASA
XUNTA DE GALICIA

1990 / SITUACIÓN ORIXINAL

* 28 das 45 vivendas
desaloxadas foron
previamente
“compradas” pola
Xunta de Galicia (8)
entre 1992 e 1995, ou
por promotoras
inmobiliarias (20)
entre 1998 e 2011. As
17 restantes foron
desaloxadas
mediante diferentes
medidas de presión,
chegando ao uso da
forza policial nun
dos casos.

50 vivendas habitables
1990-2015 / PROCESO

45 vivendas desaloxadas
2016 / SITUACIÓN ACTUAL

5 vivendas habitables

5
Conselleiros de
Ordenación do
Territorio

3
Presidentes

O urbanismo da tabula
rasa propón despreciar
toda realidade existente,
como é posible que
nun territorio tan amplo
nada físico (natural ou
construido) tivera valor?

4
Leis do Solo

O “parque oﬁmático” é o primeiro gran proxecto “modernizador” da era Fraga, hai xa 26 anos.
Comeza ca ilegalidade das expropiacións encubertas, segue co cambio radical da súa
transformación nunha operación inmobiliaria convencional, e acaba ca venda das parcelas por
parte dun goberno en funcións e sen proxecto de reparcelación deﬁnitivo aprobado. Aínda que a
construcción de vivenda pública era un dos obxectivos declarados do plan, a realidade é que o
principal anhelo da Xunta de Galicia é desprenderse canto antes do seu solo e facer caixa, polo
que, aínda que non mostre moita presa por pagar as cuotas de urbanización, a Xunta de Galicia
está interesada en que rematen as obras de urbanización canto antes para vender solares.

CONCELLO DA CORUÑA

Ae

Executar o plan e... mediar entre as partes?

8
Concelleiros de
Urbanismo

3
PXOMs

10 parcelas
de vivenda
“recortadas”

Cada goberno municipal intentou executar o plan ao seu xeito, pero sempre desde a inmediatez
e a obrigada reacción ante os ﬁtos xudiciais que foron aparecendo. Van xa 25 anos de
modiﬁcacións e pequenos avances, pero os problemas dos veciños desaloxados e/ou
endebedados nunca foron prioritarios. A mediación entre as partes tampouco foi sempre levada
a cabo, establecéndose categorías de afectados de primeira e de segunda, e converténdose o
Concello nun axente máis coa súa propia axenda de intereses que moitas veces primaron sobre
os da veciñanza. O goberno actual comprometeuse a modiﬁcar o plan para eliminar o viaduto
sobre a avenida e solucionar os problemas da veciñanza e das cooperativas.

Obxectivo:

VECIÑANZA AFECTADA

Permanecer nas súas casas (os que aínda poden) e unha
solución xusta para os desaloxados

Eirís
de Abaixo

A veciñanza nunca foi consultada nin puido decidir nada sobre a súa vida. A maioría non quería
abandonar o seus fogares e moitos foron convertidos en promotores involuntarios e afrontan
débedas impagables. Os que quedan seguen loitando por quedar ou por revertir a súa situación
de endebedamento. O resto dos axentes involucrados sempre entenderon á veciñanza do lugar
como un problema para o desenvolvemento do sector, polo que presionaron de múltiples formas
aos veciños para que abandonaran a loita e as súas vivendas. Os detalles dos casos máis
extremos e a sensación de impotencia que acumulan tras medio século de operacións
urbanísticas nas súas terras son dun nivel de inxustiza inaceptable.

Xuxán

San Vicenzo
de Elviña

Galán

Eirís de
Abaixo

Obxectivo:

Asociación
Parque Oﬁmático
2010

Outras
promotoras

Particulares
(promotores
voluntarios)

ADIF

Galán

Pv

Pu

L
Pm

M

VECIÑANZA
AFECTADA

Pm

Ad

Pm

CONCELLO
DA CORUÑA

Pp

ergosfera
L
Pm

Aa
Pu

Pm

L

Pm

Pv

A maioría dos promotores, agrupados na Asociación Parque Oﬁmático 2010, queren paralizar a
urbanización e minimizar os seus custes para non pagala no contexto da crise, é dicir, para
poder especular un tempo esperando a momentos inmobiliarios máis “dinámicos”. Mediante a
presentación de varias denuncias, as promotoras asociadas conseguiron ﬁnalmente paralizar as
obras este ano. Non temos datos nin dos obxectivos das outras promotoras non asociadas, nin
dos poucos propietarios que aceptaron a conversión a promotores voluntariamente, nin de ADIF,
que tras pelexar xudicialmente como o máis voraz dos promotores para sacar aproveitamento
urbanístico de debaixo das pedras, é probable que en momentos mellores subaste o seu botín.

San Vicenzo
de Elviña

1 vivenda
desaloxada
con violencia
policial

Rematar a urbanización e construir e ocupar as súas
vivendas canto antes

COOPERATIVAS DE VIVENDAS

Pp

A Carnocha
Sociedade Cooperativa
Galega

(25 vivendas)

Sociedade Cooperativa
Galega de Vivendas

Parque Oﬁmático
(76 vivendas)

Eirís Oﬁmático
Sociedade Cooperativa
Galega

(80 vivendas)

Cofuncovi
S. Coop. Galega

(78+69 vivendas)

As cooperativas de vivenda (profesionalizadas, non populares) queren construir canto antes,
dado que xa pagaron no seu día os custes das parcelas (adxudicadas cando aínda non estaba
aprobado de forma deﬁnitiva o proxecto de reparcelación). Catro delas xa teñen licenza de
construción, e dúas xa case remataron as obras (que non poden ocupar ata que se remate a
urbanización). Son outra das vítimas do plan, xa que foron enganados no momento da compra
dos solares e durante todo o proceso con respecto aos tempos de urbanización. No medio dos
conﬂitos entre as partes, unha delas (A Carnocha) chegou a presionar á veciñanza que ainda
non abandonara as súas casas mediante ameazas de emprender accións legais.

PROMOTORAS
INMOBILIARIAS

Cousa de Elviña 04
Xuño 2016

Pm

Obxectivo:

É sinxelo de máis
delimitar ámbitos urbanizables
habitados nos que se pode
arrasar con todo o preexistente.
Era sinxelo de máis pensar
ordenacións que mantivesen a
maioría das vivendas.

O pensamento urbanístico dominante
conclúe que a participación cidadá
ralentiza os procesos. O do Parque
Oﬁmático leva xa máis de 25 anos.
E todo parece indicar que a falla de
participación, de corresponsabilidade
e de mediación pública están na base
dos múltiples conﬂitos entre as partes.

Pp

L

Retrasar ou paralizar as obras de urbanización e diminuír
os seus custes

PROMOTORAS INMOBILIARIAS

4 vivendas
habitadas na
actualidade

XUNTA
DE GALICIA

Pm

As Cernadas
Xuxán

Vender terreos e... construir vivenda protexida?

A veciñanza é a parte máis
presionada polo resto do
axentes. Habitar os
territorios “de oportunidade”
é unha práctica de risco. E a
situación da veciñanza
afectada tamén é parte do
urbanismo.

Obxectivo:

4
Alcaldes

As Cernadas

O URBANISMO XERADOR
DE CONFLITOS ENTRE OS
AXENTES IMPLICADOS

Obxectivo:

Pm

Pm

COOPERATIVAS
DE VIVENDA

Pm

Presións mediáticas (para un ﬁn concreto)

Pu

Presións urbanísticas (para modiﬁcar o planeamento)

Pp

Presións para pagar (reclamos das cuotas)

Pv

Presións para vender (metendo medo)

Ae

Ameazas de expropiación

Aa

Ameazas de emprender accións legais

Ad

Ameazas de desaloxo pola forza

L

Accións legais

M

Manifestacións

ergosfera

O ámbito da Pereiroa:
Unha oportunidade para outra política urbanística.

Cousa de Elviña 05
Xuño 2016

Ámbito da Pereiroa
dentro do plan parcial
“Parque Oﬁmático”
(46.800 m2)

A parcela máis grande do ámbito, situada
entre a SEAT (1970) e as casas da Pereiroa,
serviu durante moito tempo como campo de
fútbol (aquí xogouse o famoso partido entre
mulleres dos anos 60) e espazo de xogo
para a rapazada de Elviña. A súa condición
non edificable (o túnel ferroviario atravésaa
por debaixo) fixo que fora sempre un baleiro,
polo que tamén foi o lugar da festa (un ano)
ou un pequeno vertedoiro de neumáticos.
As casas máis ao norte da Pereiroa son o
resultado dun pequeno proxecto de
urbanización dos anos 50 (entregado en man
polo alcalde Alfonso Molina) para unha serie
de parcelas da mesma familia, de ahí a súa
singular formalización, que con só dúas
pezas e o pequeno xesto dos chafláns
parece conter toda unha idea de crecemento
urbano. Só unha delas está habitada na
actualidade, máis o razoable sería preservar
ambas edificacións como conxunto.

O que durante anos seguiu sendo un camiño
de conexión co centro urbano a pesar da
violencia do trazado da avenida, convertiuse
nos anos 80 nunha fronteira peonil, xa que
as diferentes ampliacións da vía cortaron a
conexión co centro urbano á altura da SEAT
e do Continente.

No seu día, a avenida de Alfonso Molina
estaba ﬂanqueada nas dúas marxes por
árbores (Plátano de paseo, Platanus
hispanica). Hoxe, despois de varias
ampliacións que arramplaron con elas, aínda
perviven 14 daquelas árbores xusto no tramo
da Pereiroa. As novas propostas de
ampliación da avenida, incluida a última
presentada a ﬁnais de xuño, non parecen
valorar a súa presenza e ameazan con
eliminalas.

Camiño cortado
(A Coruña)

Campo de fútbol
Espazo de xogo
Lugar da festa (un ano)
Vertedoiro de neumáticos

Vivendas xa desaloxadas
e derrubadas desde que
se tomou a imaxe

As árbores da avenida

As dúas casas da Pereiroa que dan cara a
avenida son unha peza urbana fundamental
para Elviña e para a cidade como se intentou
mostrar no resto dos paneis que conforman
este traballo.

Casa de Pilar
Casa de Pilar e Luis
torre de
alta tensión

Casa vendida
(a unha promotora)
Casa de Eva e Emilio

Casa de Isabel e Varo
(derrubada)

plá
os

tún
fer el
rov
iar
i

o

tan

valo publicitario

3 vivendas habitadas (a casa de Pilar, a de Pilar e Luis e a de Eva
e Emilio)

1 vivenda xa deshabitada (propiedade dunha promotora
inmobiliaria)

Avenida do Alcalde Alfonso Molina
(antes avenida de Lavedra)

19 parcelas sen vivendas

torre de
alta tensión

A Pereiroa
horta
horta

horta

Viña Branca

3 parcelas só parcialmente afectadas (parcelas con vivenda onde
só están afectadas as zonas non habitadas)
15 parcelas sen vivenda ocupadas por diferentes usos (hortas,
leiras, descampados, etc.)
1 parcela de propiedade particular

palmeira
(derrubada)

cedro

Conexión peonil que desapareceu cas obras
do polígono de Someso (2007), quedando no
seu lugar un muro de contención duns 8 m e
sen protección contra caidas. Non había
ningún motivo para non poder conservar o
camiño por detrás da SEAT e conectar Elviña
co novo polígono. Foi unha acción
intencionada. A sinrazón urbanística chegou
ao século XXI.

1 parcela que tiña vivenda, xa desaloxada e derrubada (a casa
de Isabel e Varo)

A casa de Isabel e Varo e o seu taller de
motos foron desaloxados e derrubados xunto
coas árbores da parcela en novembro de
2014, producíndose importantes
mobilizacións cidadás de apoio e
intervencións policiais violentas. A causa do
derrubo foi a construción dun viaduto que
ﬁnalmente non vai ser feito.

parada do bus

10 parcelas compradas por promotoras inmobiliarias
1 parcela comprada pola Xunta de Galicia

elas

Rúa Lam

ciroleiracereixeira
loureiro
pereira
horta

Rú

maceira

2 parcelas dunha única propiedade, descoñecida, unha delas
ocupada para usos diversos (almacenaxe, animais, etc.)

Rúa Antonio Insua Rivas

nogueira
camelia

ciprés

Parcela
ocupada

1 parcela de límites e propiedade dubidosa (no proxecto de
reparcelación unha parte é de ADIF e outra do Concello)

Pasarela peonil
Casa dos da Cubana
(ameazada tamén pola ampliación da
avenida e a nova pasarela peonil)

aO
Por
taló
n

Conxunto de lavadoiro,
pozo, emparrado e sementeiro

A pasarela que cruza a avenida é un lugar
fundamental para as mobilizacións da
veciñanza de Elviña, sendo o punto onde
máis se explicitou o conﬂito co Concello, xa
que durante o mandato do anterior goberno,
a policía prohibiu as concentracións na
pasarela. Espazo de máxima visibilidade,
arma comunicativa e lugar da memoria.

Horta na Pereiroa

A proposta do Plan Parcial
“Parque Oﬁmático”:

as parcelas dotacionais
chegan ata o mesmo
asfalto da avenida, o que
supón que as superﬁcies
son maiores do que
poderán ser en realidade
(pois inclúen beiravías,
taludes case verticais, etc.)

esta solución viaria
tipo nudo segue
tratando a Elviña
como un territorio só
infraestrutural
Equipamento
Escolar 3
11.854 m2

Elementos a preservar nunha proposta de
reordenación do ámbito:

só 1 dos 5 veciñxs
propietarixs obtén a
súa ediﬁcabilidade
resultante nesta
mesma marxe da
avenida

Vivendas habitables

Lavadoiro, pozo e emparrado. A esquerda,
vemos a camelia (Camellia japonica) e sobre
a estrutura unha vide (Vitis vinifera).

Tres vivendas habitadas de forma permanente e unha habitada de xeito discontinuo,
que teñen que seguir no seu lugar, e unha deshabitada, vendida a unha promotora,
que podería pasar a formar parte dalgún dos equipamentos do ámbito.

Arborado
Hai unha morea de árbores de gran porte, idade e/ou signiﬁcado no ámbito que
deberían ser tratados coa mesma importancia que o tecido construido, preservándose
no posible e pasando a formar parte dos espazos libres ou das parcelas dotacionais.

Rede camiñeira peonil
Os dous camiños peonís principais cara o norte deben ser recuperados canto antes,
pois o seu peche signiﬁcou un atentado, sen ningunha excusa, contra o dereito básico
de mobilidade da veciñanza de Elviña.

Espazos da memoria

O sementeiro. A esquerda, vemos o tronco
dun dos grandes cipreses da parcela.

Tanto desde a perspectiva da historia produtiva como desde a memoria colectiva, hai
espazos de horta, trazas catastrais e descampados que deberían ter un tratamento
especial en calquera proposta de reordenación do ámbito.

Que opcións hai para salvar as
vivendas do ámbito da Pereiroa?

DESAFECTACIÓN

MODIFICACIÓN
PUNTUAL DO
PXOM

Espazo
Libre 3
1.366 m2

Nunha das parcelas máis grandes da
Pereiroa atópase un espazo de gran interese
que, ademais de horta, dispón dun conxunto
de pozo, lavadoiro, emparrado e sementeiro,
e unha gran variedade de árbores: de folla
caduca, de folla perenne; con froito
comestible (pereiras, maciñeiras, nogueiras)
e sen ser comestible; máis arbustibas, de
gran porte (algunhas de máis de 80 anos) ou
trepadoras; flores como as setembrinas (das
que agora só se ven as follas secando), que
lles fan lembrar aos presentes as festas de
setembro no lugar. Por outra banda, a
parcela (que foi vendida á Xunta nos anos
90, pero que segue sendo utilizada)
inscribiuse na memoria colectiva do lugar ao
servir de refuxio para a xente durante as
mobilizacións do desaloxo da casa de Varo a
finais de 2014.

MODIFICACIÓN
PUNTUAL DO
PLAN PARCIAL

A casa dos da Cubana é tamén unha peza
importante para Elviña, xa que é a primeira
ediﬁcación da súa principal entrada, a rúa
Antonio Insua Rivas, e axuda moito a calmar
o tráﬁco antes da primeira curva sen
visibilidade do núcleo: paciﬁcación do tráﬁco
máis urbana e natural que as medidas
redutoras da velocidade nun esquema viario
formulado para a eﬁcacia (e a velocidade).
Xa só polos dous bancos de pedra cara a
rúa, esta vivenda xa é patrimonio urbano.

A desafectación é a opción reclamada pola veciñanza desde
hai anos, e implicaría que quedarían fóra do plan parcial e,
polo tanto, non só poderían ficar nas súas vivendas, senón
que non terían que contribuir á urbanización do ámbito (como
se foran illas de solo urbano consolidado).

MODIFICACIÓN
DO PROXECTO DE
REPARCELACIÓN

Xa sexa do ámbito ou só das vivendas, a desafectación é a
mellor opción para a veciñanza que non quere participar do
negocio urbanístico e só quere ficar na súa vivenda. Os
problemas desta opción son os derivados das modificacións
de documentos urbanísticos que implican, que non só
afectan aos veciños de Elviña senón tamén ao resto dos
axentes implicados na operación urbanística. Entre as dúas
opcións de desafectación, a segunda delas, que só afecta ás
vivendas, é máis doada técnicamente e, en principio, máis
rápida en tempos.

“Extracción” da marxe de Elviña do
ámbito do Plan Parcial

REORDENACIÓN
do ámbito do Plan Parcial

A opción de desafectar a marxe de Elviña é moi compricada
porque implicaría reordenar todo o ámbito do plan parcial, xa
que ao “extraer” esta zona, onde practicamente non había
edificabiliade senón equipamentos e zonas verdes, o plan
non cumpliría os estándares de dotacións e espazos libres.

REPARCELACIÓN
do ámbito do Plan Parcial

DESAFECTACIÓN
DAS VIVENDAS DE
ELVIÑA

15 prazas de
aparcamento
Z-47 (B+3)
666 m2

Espazo
Libre 33
2
Espazo 430 m
Libre 34
290 m2

Espazo
Libre 32
862 m2

esta vivenda
desaloxouse e
derrubouse para
construir o viaduto

REORDENACIÓN
do ámbito da Pereiroa

REPARCELACIÓN
do ámbito da Pereiroa

MODIFICACIÓN
PUNTUAL DO
PLAN PARCIAL

MODIFICACIÓN
DO PROXECTO DE
REPARCELACIÓN

A opción de reordenar o ámbito de Elviña afectado, A
Pereiroa, parte da premisa de, mantendo as superficies de
equipamentos e de zonas verdes, aproveitar toda a superficie
liberada polo viaduto en ambas marxes da avenida, xa que a
eliminación desta infraestrutura é unha das cousas xa
decidas polo goberno local. A reordenación do ámbito só
implicaría unha modificación do plan parcial e do proxecto de
reparcelación exclusivamente no ámbito da Pereiroa, non
afectando para nada ao resto do terreos. Esta opción non é
nin moito menos un simple trámite, pero parece máis doada
que a modificación do PXOM (o plan parcial xa se modificou
en seis ocasións).

* O Concello xa iniciou os trámites
de modificación pola eliminación do
viaduto sobre a avenida

REORDENACIÓN
DO ÁMBITO DA
PEREIROA

A hipótese que plantexa esta opción é que os veciños
entrarían no plan parcial “consumindo” o seu aproveitamento
urbanístico nas súas propias vivendas xa existentes, pero
contribuindo á urbanización como calquera outro propietario.
Neste caso, os veciños poderían seguir residindo nas súas
vivendas, pero terían que afrontar as cuotas de urbanización
(recalculadas segundo o proxecto final), polo que parte do
problema ficaría sen resolver.

Reorganización da ordenación
urbanística proposta polo Plan Parcial
no ámbito da Pereiroa respectando as
vivendas
REORDENACIÓN
do ámbito da Pereiroa

- Nunha proposta de máximos,
poderiamos pensar en liberar todo o
tecido construido afectado, que é a
reclamación da veciñanza.

Posibilidade de reordenación A:

- A condición que se debe cumprir
(tanto na opción de desafectación
parcial como na de reordenación) é
manter as superﬁcies públicas que
propón o plan parcial, polo que
necesitamos 13.300 m2 de superﬁcie
dotacional e 3.350 m2 de superﬁcie de
espazos libres.

2

4m

97
2

2m

2

m

14.700 m2 < 16.650 m2
Non cumpre

- A proposta de máximos ten que
renunciar a lo menos a uns 2.000 m2.

Posibilidade de reordenación B:

Superﬁcie destinada a vivenda

O problema desta opción é que, ao igual que a anterior,
implicaría modificar o PXOM e non só o plan parcial. Esta
modificación dilataría os tempos considerablemente e
deixaría máis peso da decisión en mans da Xunta de Galicia,
que podería poñer problemas polo “recorte” dunha serie de
superficies interiores e rodeadas completamente por un plan
parcial (en realidade, o mesmo que sucedeu cunha parte de
Eirís de Abaixo, que aínda que rodeada polo ámbito, foi
excluida do plan). Básicamente, trátase de poñer a decisión
en mans da política urbanística que prime na Xunta a
próxima lexislatura.

Os obxectivos dunha posible modiﬁcación do planeamento no
ámbito de Elviña afectado poderían ser os seguintes:
- Preservar as vivendas habitadas e recuperar a
derrubada no ámbito da Pereiroa. Calquera das opcións
permíteo.
- Cumprir os estándares de superﬁcies dotacionais e de
espazos libres do plan parcial. Calquera das opcións
permitiríao, pero a primeira, a desafectación da marxe de
Elviña, implicaría reordenar todo o ámbito da marxe de Eirís, o
que política e economicamente sería moi compricado.
- Solucionar o problema da veciñanza o máis rápido
posible. A última das opcións é claramente a máis rápida, xa
que require modiﬁcar menos documentos urbanísticos e polo
tanto, menos posibilidades de problemas burocráticos e legais.
- Solucionar o problema da veciñanza do xeito máis
sinxelo posible. Calquera das opcións de desafectación
implica menos problemas para á veciñanza, xa que deixan de
estar no plan (pasarían a estar nun ámbito que se ordenaría
segundo o que se decida na modiﬁcación do PXOM) e xa non
teñen que pensar nas cuotas de urbanización nin en nada máis.
- Reducir ao mínimo o ámbito do plan a modiﬁcar para
afectar o menos posible ao resto dos axentes implicados.
Só as dúas últimas opcións o permitirían.
- Traballar o consenso entre todos os afectados pola nova
modiﬁcación e partir da máxima seguridade xurídica para
evitar os constantes litixios que afronta o plan. A última das
opcións é a que faría máis doado cumprir este obxectivo, xa
que case non afectaría ao resto dos axentes. Sexa como sexa,
o Concello debe asegurar que os intereses dos cooperativistas,
a Xunta de Galicia e as promotoras non se ven afectados ou
mesmo sexan atendidos con esta nova modiﬁcación.
- Manter o máximo posible o peso da decisión no
Concello en lugar de na Xunta. A última das opcións é tamén
a que deixa máis peso da decisión en mans do Concello, xa
que a modiﬁcación puntual do plan parcial é un trámite menor
en comparación á modiﬁcación do PXOM.

* Respecto ás superficies dotacionais que será preciso
reordenar tanto na segunda das opcións de desafectación
como na de reordenación, é preciso sinalar que aínda que o
plan especifique “equipamentos escolares”, o Pleno do
Concello pode acordar o cambio de uso sempre que se
manteña a súa titularidade pública, polo que serán
equipamentos, pero non teñen porque ser todos escolares.

Finalmente, de cada unha das dúas
opcións, formúlanse tres variantes de
distribución (aproximada) das
superﬁcies dotacionais e dos espazos
libres, como forma de visibilizar que se
trata dun contexto con moitas
posibilidades dentro dos límites
superﬁciais que ﬁxa o plan parcial.
Superﬁcies de equipamentos
Superﬁcies de espazos libres

Tras esta análise parcial, non está claro cal é a mellor opción
para solucionar o problema, pero dende logo, parece que
será algunha das dúas últimas alternativas; aínda que
globalmente, se se soluciona o tema do pago das cuotas de
urbanización (mediante a colectivización de cargas e beneﬁcios
do aproveitamento que lles corresponde aos veciños, ou doutro
xeito), a opción da reordenación sería a máis rápida e segura.
Neste punto é preciso sinalar que a reordenación do ámbito da
Pereiroa, incluindo ambas marxes da avenida, é unha
oportunidade inesperada para formular un novo futuro para
unha peza singular, estratéxica e maltratada polo planeamento
vixente. Unha oportunidade para desenvolver outras
políticas urbanísticas máis sensibles coa vida urbana e
máis xustas coas persoas; nun ámbito de absoluta
centralidade e visibilidade, composto por pezas públicas que
poden urbanizar a avenida e inﬁltrarse e deixarse inﬁltrar pola
urbanidade difusa de Elviña, ao tempo que reconectan ambas
marxes da avenida, o barrio máis novo cun dos máis vellos.

Esta cuestión podería afrontarse do seguinte xeito: non todos
os casos son iguais, pois a cantidade de aproveitamento
(dereito de edificabilidade) recibido depende directamente da
superficie da parcela orixinal. Desta forma, as tres vivendas
coa parcela máis pequena consumirían todo o seu
aproveitamento coas súas propias casas, mentres que á
grande aínda lle quedaría moito aproveitamento por
consumir. Esta situación é a que xera o problema de que os
veciños das parcelas pequenas terían que afrontar as cuotas
de urbanización. Non obstante, poderíase solucionar este
problema do seguinte xeito: o sistema está pensado non para
veciños senón para propietarios de sólo, a cuestión é que os
veciños non queren entrar no negocio urbanístico, só queren
seguir vivindo no seu barrio. Se os veciños se poñen dacordo
como propietarios e colectivizan cargas e beneficios, podería
sairlles a conta toda a operación e aínda sobrarlles algo de
edificabilidade, que pertencería á parcela máis grande. Por
separado, o sistema divide aos veciños segundo o seu
número de metros cadrados. Unidos, vencen ao sistema.

É importante comezar a formular a modiﬁcación do plan non só
como a solución a un problema herdado e derivado de múltiples
sinrazóns urbanísticas, senón como unha oportunidade para
pensar un fragmento de cidade nunha posición estratéxica e
cunha complexidade formal e funcional que esixe experimentar
coas estéticas e os procesos urbanísticos. E neste sentido, o
territorio galego está cheo de enormes momentos de
urbanidade producidos na mestura dunha gran infraestrutura
viaria, parcelario e ediﬁcacións de orixe preindustrial e novos
contedores de actividades, neste caso, coa vantaxe de ser
pezas públicas as que levarán o peso da operación.

Posibilidade de reordenación C:
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As superﬁcies que se incorporan aos
ámbitos públicos son a parcela que
pertencía a unha promotora e
fragmentos das parcelas de Isabel e
Varo, das tres parcelas só parcialmente
afectadas, da parcela de Eva e Emilio e
da parcela dos da Cubana.
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185 m2

5.175 m2

16.925 m2 > 16.650 m2
Cumpre

este viario deixa de
ter sentido,
quedando no seu
lugar unha rotonda

Superﬁcies destinadas a equipamentos escolares

2

4.875 m2

Unha vez vemos que a opción de
máximos non parece posible, fanse a
continuación dúas rápidas propostas,
sen ningunha seriedade nin valor
proxectual, de alternativas de
reparcelación que si cumplirían o
requisito de “acomodar” as superﬁcies
dotacionais e de espazos libres que
esixe o plan.

REPARCELACIÓN
do ámbito da Pereiroa

este viaduto non
podía salvar a
diferenza de cotas e
non se vai construir
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- A opción de manter todas as parcelas
habitadas e a rede peonil existente
supón que queda unha superﬁcie para
equipamentos e espazos libres de
14.700 m2, polo que non cumpriría, xa
que deberiamos dispor de 16.650 m2.

- Parcelas para espazos libres
(3.351 m2)

CONCLUSIÓNS

835

1.33

15

1.0

- Á parte das superﬁcies de parcelas
non habitadas que cambiarían de uso,
tamén contamos coa superﬁcie liberada
na outra marxe da avenida polo viario
que xa non se vai facer.

- Parcela dotacional
“Equipamento Escolar 4”
(13.414 m2)

Superﬁcies destinadas a espazos libres

Espazo
Libre 31
425 m2

A opción de desafectar só as vivendas consistiría en
reordenar o ámbito para “realoxar” as superficies de
equipamentos e zonas verdes que se eliminarían pola
conservación das vivendas nos espazos baleiros entre as
mesmas. Se se manteñen as parcelas íntegras, a superficie
restante non cumpriría (non quedan m2 abondo); pero se se
reduciran as parcelas asociadas ás vivendas si cumpriría, xa
que hai moita superficie de viario eliminado que se
traspasaría para estos usos.

“Extracción” das parcelas habitadas do
ámbito do Plan Parcial

REORDENACIÓN

- Viaduto atravesando a avenida e
o seu correspondente viario

Equipamento
Escolar 2
4.317 m2

Ademais, terían que estar dacordo todos os propietarios do
ámbito e non é o caso (non todas as parcelas pertencen á
veciñanza, tamén hai da Xunta e de promotoras), xa que
doutro xeito, a desafectación podería implicar cuantiosas
indemnizacións do Concello aos propietarios afectados que
foran privados do seu aproveitamento. É unha opción
posible, pero sen dúbida a que máis tempo levaría e máis
problemas legais implicaría.

MODIFICACIÓN DO LÍMITE
do ámbito do Plan Parcial
+
REORDENACIÓN
do ámbito desafectado

- Derrubo de todas as vivendas
existentes (seis)

- Espazo de aparcamento
(15 prazas)

Equipamento
Escolar 4
13.303 m2

Que implica para a veciñanza e o Concello?

* O Concello xa iniciou os trámites
de modificación pola eliminación do
viaduto sobre a avenida

MODIFICACIÓN DO LÍMITE
do ámbito do Plan Parcial
+
REORDENACIÓN
do ámbito desafectado

Que propón o plan parcial
no ámbito da Pereiroa na
marxe de Elviña?

- Parcela ediﬁcable “Z-47”
(666 m2 / B+3)

Que accións urbanísticas require?

DESAFECTACIÓN
DA MARXE DE
ELVIÑA

2

5 parcelas con vivendas

1 vivenda habitada de xeito discontinuo, mais os seus
propietarios teñen vontade de permanecer (a casa dos da Cubana)

mimosa

6
4.6

24 parcelas afectadas

Cartel-anuncio do
Parque Ofimático

ﬁgueira

Camiño cortado
(O Birloque)

Situación actual (sen ter
en conta o proxecto de
reparcelación) na marxe
de Elviña da Pereiroa:

Taller “Motos Álvaro”
(derrubado)

Parcela de
Isabel e Varo

185 m2

16.865 m2 > 16.650 m2
Cumpre

en calquera futuro...

Cousa de Elviña é un proxecto de Ergosfera para o programa Expontáneas
da Concellaría de Cultura, Deporte e Coñecemento do Concello da Coruña,
e non sería posible sen a colaboración da veciñanza de Elviña
(Samuel, Luis, Pilar, Luis, Loli, Varo, Isabel, Eva, Emilio e moitas persoas máis),
a Sociedade Recreativa, Deportiva e Cultural Tempo Novo,
e a xente das plataformas Stop Desafiuzamentos A Coruña e Elviña Non Se Vende.
O material producido estará exposto durante unha semana nos principais
lugares onde se toman as decisións sobre o futuro de Elviña:
no Pazo Municipal de María Pita (do 4 ao 8 de xullo),
na Concellaría de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda (do 11 ao 15 de xullo)
e na sede do Ministerio de Fomento na Coruña (do 18 ao 22 de xullo).
Este traballo ten unha licenza Atribución - Compartir igual 4.0 Internacional de Creative Commons.

Neste proxecto, Ergosfera foi:
Iago Carro, Ricardo Leonardo, Pablo P. Golpe e Cristina Canto.
A Coruña, xuño de 2016.
Máis información en:

contacto@ergosfera.org

www.ergosfera.org
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