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

