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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. 

2Entre 1993 e 1994 a Xunta de Galicia, a través de Xestur Coruña e o IGVS, “compra” (baixo ameaza de expropiación) 157.000 m  
2na zona a 60 €/m , 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 

2inmobiliarias comezan a comprar terreos unha vez muda o proxecto, facéndose (ata por 650 €/m ) 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.

-1989 1990-1995 1996-2010 2011-2016

Propiedade particular (parcelario habitable)

Propiedade particular (parcelario cultivable)

Propiedade da Xunta de Galicia

Propiedade de promotoras inmobiliarias

Propiedade do Concello da Coruña

Propiedade de cooperativas de vivenda

Propiedade das parcelas afectadas:

PROMOTORAS INMOBILIARIAS

Asociación
Parque Ofimático 

2010

Particulares 
(promotores 
voluntarios)

Outras
promotoras

ADIF

VECIÑANZA AFECTADA

CONCELLO DA CORUÑA

4
Alcaldes

8
Concelleiros de 

Urbanismo

3
PXOMs

XUNTA DE GALICIA

3
Presidentes

5
Conselleiros de 
Ordenación do

Territorio

4
Leis do Solo

XUNTA

DE GALICIA

VECIÑANZA 
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COOPERATIVAS DE VIVENDAS

A Carnocha
Sociedade Cooperativa 

Galega

(25 vivendas)

Cofuncovi
 S. Coop. Galega

(78+69 vivendas)

Sociedade Cooperativa 
Galega de Vivendas

Parque Ofimático
(76 vivendas)

Eirís Ofimático
Sociedade Cooperativa 

Galega

(80 vivendas)

Vender terreos e... construir vivenda protexida?

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

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

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

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

Pm

Ae

L

M

Aa

Ad

Pu

Pp

Pv

Ameazas de expropiación

Ameazas de emprender accións legais

Presións para vender (metendo medo)

Ameazas de desaloxo pola forza

Presións urbanísticas (para modificar o planeamento)

Manifestacións

Accións legais

Presións para pagar (reclamos das cuotas)

Presións mediáticas (para un fin concreto)

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. 

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.

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.

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.

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.

Obxectivo:

Obxectivo:

Obxectivo:

Obxectivo:

Obxectivo:

* 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.

1 vivenda 
desaloxada

con violencia 
policial

50 vivendas habitables

1990 / SITUACIÓN ORIXINAL

5 vivendas habitables

2016 / SITUACIÓN ACTUAL

45 vivendas desaloxadas

1990-2015 / PROCESO
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10 parcelas 
de vivenda 
“recortadas”

4 vivendas 
habitadas na 
actualidade

O pensamento urbanístico dominanteO pensamento urbanístico dominante
conclúe que a participación cidadáconclúe que a participación cidadá
ralentiza os  procesos. O do Parqueralentiza os  procesos. O do Parque
Ofimático leva xa máis de 25 anos.Ofimático leva xa máis de 25 anos.
E todo parece indicar que a falla de E todo parece indicar que a falla de 

participación, de corresponsabilidadeparticipación, de corresponsabilidade
e de mediación pública están na base e de mediación pública están na base 

dos múltiples conflitos entre as partes.dos múltiples conflitos entre as partes.
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axentes. Habitar os axentes. Habitar os 
territorios “de oportunidade”territorios “de oportunidade”
é unha práctica de risco. E a é unha práctica de risco. E a 

situación da veciñanza situación da veciñanza 
afectada tamén é parte do afectada tamén é parte do 

urbanismo.urbanismo.

A veciñanza é a parte máis 
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é unha práctica de risco. E a 

situación da veciñanza 
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urbanismo.

O urbanismo da tabula O urbanismo da tabula 
rasa propón despreciarrasa propón despreciar
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como é posible quecomo é posible que
nun  territorio tan amplonun  territorio tan amplo
nada físico (natural ounada físico (natural ou

construido) tivera valor?construido) tivera valor?
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É sinxelo de máisÉ sinxelo de máis
delimitar ámbitos urbanizablesdelimitar ámbitos urbanizables

habitados nos que se podehabitados nos que se pode
arrasar con todo o preexistente.arrasar con todo o preexistente.

Era sinxelo de máis pensarEra sinxelo de máis pensar
ordenacións que mantivesen aordenacións que mantivesen a

maioría das vivendas.maioría das vivendas.

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.
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O URBANISMO DA TABULA RASAO URBANISMO DA TABULA RASAO URBANISMO DA TABULA RASA

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