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A . MEMORIA XUSTIFICATIVA E DESCRITIVA DA PROPOSTA. 

Convocatoria. 

Dende o Concello de Ferrol en convenio co Colexio de Arquitectos de Galicia convócase un 
concurso a nivel de anteproxecto para a Remodelación da Praza de Armas do Concello de 
Ferrol. 
A pretensión trasladada dende o Concello e a da consecución dun espazo multifuncional , 
sobre un programa libre que permita definir a solución máis apropiada ao caso, ben en forma 
de áreas diferenciadas, ben como un espazo ou suma de espazos versátiles e adaptables, de 
resposta a estes condicionantes: 

. Usos múltiples da Praza. 

. Cumprir as condición de acesibilidade , tanto dentro da praza como no acceso 
á Casa consistorial. 

. Reserva de 5 prazas de aparcamento para servizos municipais. 

. Supresión do Aparcadoiro soterrado. 

. Peonización da Rúa Real. 

. Adaptación no resto das condicións ao Plan Especial de Protección e 
Rehabilitación do Barrio da Magdalena (en adiante P.E.P.R.I) e ao Proxecto de 
mobilidade Municipal. 

Antecedentes. 

A Praza de Armas constitúe un dos dous polos principais de espazo público dentro do histórico 
barrio de A Magdalena.  

Cun trazado de extraordinaria ortogonalidade e racionalidade, conta con valor engadido de 
ser ó único ensanche a nivel nacional datado no século XVII. Os demais trazados ortogonais 
datan dos séculos XIX e XX . 

Na  súa estrutura orixinal, naceu como xemelga da Praza de Amboage, ambas cadradas e 
simétricas respecto do trazado e delimitada polas actuais rúas Rubalcaba, Terra, María e Real, 
resolvendo o desnivel entre a Praza e esta última dúas mediante escaleiras. 
No seu inicio naceu coma espazo de intercambio comercial onde se realizaba o mercado da 
leña (trasladado dende a zona do cruceiro de Canido e na Praza Vella onde se facía de inicio), 
mobiliario e obxectos de segunda man. 
 
En 1808 crease a parroquia do Carme e se coñece tamén coma Praza do Carme. A posición, 
idéntica na actualidade, constituía un importante eixo diagonal dentro do trazado do espazo 
urbano.  

En 1812 a Praza se nivela e aparece o Obelisco a Churruca, tamén fonte que ocupa e focaliza 
a centralidade do espazo público.  
En 1940 renóvase a parroquia do Carme na mesma posición ca orixinal constituíndose máis 
aínda se cabe coma  hito de importancia na contorna construída da Praza.  
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Chama a atención o carácter brando do espazo público e a ampla vexetación que humaniza e 
cualifica os traxectos dentro do mesmo.  
A maior transformación do espazo urbano sucede en primeiro termo no 1953, data na que se 
constrúe a actual casa consistorial, ocupando coa súa área de influencia case unha metade da 
superficie, rachando o trazado de cidade, minimizando a parroquia do Carme e facendo 
desaparecer a Rúa María como fondo construído da Praza 

Por último nos anos 70 implantase o aparcamento soterrado e as áreas comerciais que 
rematan por desvirtuar o carácter transversal orixinal dos acesos e a accesibilidade do espazo 
público xerando un espazo descualificado, infraempregado e agresivo na incorporación de 
cara o viandante.  

Observacións. 

Ó longo da súa vida, a Praza de Armas, experimentou un paso dende un espazo destinado a  
servir á poboación, para pasar a converterse noutro ó servizo dunha única edificación, 
representativa, pero que penaliza de xeito severo á súa contorna.  

Ademais dunha alteración moi significativa do trazado orixinal do ensanche,(irrecuperable sen 
a eliminación do construído),  a actual praza supón  unha evidente perda do  valor engadido 
respecto de moitos dos aspectos que aportaba a Praza orixinal. 

O acceso inmediato na súa contorna, a vexetación , a cualidade de espazo de reunión 
inmediata e de lecer, a prioridade peonil, a topografía do lugar, a posta en valor das 
arquitecturas próximas foron sacrificadas en pos dunha proposta de trazo unidireccional, 
vontade simétrica e enfocada fundamentalmente ó novo equipamento. 

Este concurso supón unha estupenda oportunidade para recuperar moitas daquelas virtudes 
das que falabamos e que se perderon ademais de engadir moitas outras. 

Ideario. 

A morfoloxía da cidade está en continuo movemento. Vive, inevitablemente, do construído 
onte, e o mañá terá que facer fronte ó plantexamento que fagamos hoxe. Son a materialidade 
construída, a economía de medios, e a sostenibilidade ambiental as que nos empuxa a 
encaixar novas aplicacións en espazos preexistentes. 

Para nós, a continuidade é a idea clave (moito máis alo do simple conservadorismo), é a razón 
que nos obriga a plantexar novas respostas ás interaccións da vida coa Arquitectura coa que 
nos toca convivir. 

Entendemos que dar nova forma a un espazo de importancia capital dentro dunha cidade de 
grande calado histórico en Galicia como é Ferrol, debería introducir unhas pautas de 
intervención que, dende o punto de vista arquitectónico, amosen unha actitude crítica fronte a 
restauración mimética e introduzan novos  mecanismos que revitalicen de xeito sosegado o 
espazo de relación público e posibiliten unha transformación pacífica dos espazos urbanos. 
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A nosa proposta parte de tres ideas definitorias: 

Identidade comunitaria : O territorio barrial, escenario de acontecementos, é sentido como 
terruño, con arraigo profundo, que moito ten que ver coa historia da cidade e cun forte 
sentimento de permanencia a unha comunidade. 

Participación:  Queremos potenciar a xestión dos espazos públicos xerando un marco espacial 
no que se facilite un conxunto de accións e actividades, institucionais e populares, que se 
concreten en realidades. 

Apropiación: Entendida como o xeito de integrar a vida pública. A partir de espazos 
multifuncionais ben definidos que permitan ós distintos grupos de cidadáns reinstalarse en 
distintos ámbitos da cidade e levar a cabo as súas actividade (xuntanzas vecinais, mercados, 
exposicións, espectáculos,celebracións….).  

Somentes cando hai apropiación, os espazos se tornan vivos. 

Proxectar a “Praza” entendida como agora significa modelar un escenario da vida colectiva 
que debe adaptarse a todo tipo de representación. A súa característica intrínseca debe ser a 
versatilidade para ser capaz de soportar acontecementos diversos dentro dun marco 
arquitectónico e humano de alta calidade.   

Un deseño da importancia e implicacións que nos ocupa implica unha toma de decisións 
claras e razoadas.  
 
A Praza de Armas non pode ser proxectada como corredor verde, nin tampouco coma espazo 
escultórico de costas ó emprego cotiá e comunitario das áreas. 
 
En realidade debemos humanizar un espazo que no devenir do tempo perdeu a posibilidade 
de adxectivala con esa verba. 
Precisamos voltarlle a libre apropiación, o arborado de porte, a organización versátil e un 
equipamento de calidade para sustentar actividades efímeras de toda clase e tamaño. 
 
Queremos que na nova estruturación das áreas se asuman novos usos de centralidade parcial 
e se intensifiquen os que xa están a suceder a día de hoxe. 
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Definición do ámbito de traballo. 

A actuación enmarcase dentro da estratexia de conversión en espazo peonil do conxunto 
histórico do barrio da Magdalena, polo que a primeira decisión a tomar, será a da eliminación 
do aparcamento soterrado e aproveitar a reciclaxe da antiga estrutura de formigón para a 
preparación dos recheos e nivelacións necesarias para recuperar a topografía base propia do 
barrio da Magdalena e comezar a traballar a partir dela.Cremos firmemente que o novo 
espazo comunitario debe recuperar e significar a memoria histórica da Praza de Armas orixinal 
remitindo intencionadamente ó seu trazado primixenio a través da definición do seu límite 
pavimentado cun material identificable e herdado do primeiro espazo cívico que alí se 
proxectou. 

Delimitamos unha liña e un material que fala de rúas, de ortogonalidade e da memoria 
histórica materializada e dun trazado único e continuo e que creemos, non debe ser 
esquecido.  
 
Nembargante , resulta insuficiente dicir que para definir un espazo basta con plantexar un 
pavimento ou definir un modelo ou outro de mobiliario. 
  
A idea de partida debe ir moito mais aló. Trátase dunha operación de remodelación do tecido 
urbano, e iso implica operacións materiais de construción, pero tamén movementos e cambios 
de uso que nos acheguen a unha recuperación total dos espazos e dos significados históricos 
subxacentes para entregarllos novamente a cidadanía.  
 
Voltar á rasante “orixinal” da topografía da Magdalena, permítenos traballar de xeito natural 
unha concatenación de espazos ben definidos e relacionados entre eles e coas rúas anexas, 
transversalizando e dando accesibilidade total ás distintas áreas dun xeito coherente e 
funcional dentro da trama urbana ferrolana.  
 
A ordenación dos espazos e a definición dos límites séguese dunhas franxas laterais de 
pavimento de granito, que tornan, segundo o caso en escaleiras de acceso dende as rúas 
adxacentes nun sistema nun sistema de acceso aberto e democrático. E que remite novamente 
á materialidade primixenios da Praza de Armas. 

No centro xeométrico, una elemento de granito gris, a marca de auga, a reminiscencia da 
fonte, o primeiro lugar de xuntanza da Praza, fronte o edificio da representación cidadá 

O espazo peonil. 
 
Faise necesaria unha reflexión sobre a circulación de vehículos en toda as áreas de reunión 
cidadá. No deseño actual, os espazo comunitario négase a rúa Terra, Rubalcaba ou Real en 
case a totalidade do seu borde, constituíndo unha illa rodeada de tráfico e xunto cos 
aparcamentos en superficie e o parking soterrado ocupan os bordes das posibles áreas de 
lecer, arboradas ou de xuntanza. 
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Nas rúas de acceso, a nosa proposta dilatan os espazos libres para o tránsito e estancia dos 
cidadáns ata facer desaparecer, ben de xeito restrinxido (Rúa Terra), ben completamente (rúas 
María, Real e Rubalcaba) os vehículos estacionados nos límites da Praza de Armas.  
Reducimos a circulación ós traxectos indispensables para conseguir un funcionamento fluído e 
integrado na lóxica do Plan de mobilidade Municipal, que minimice as interseccións cos 
viandantes, permitindo unha transformación cualitativa das rúas que circundan o novo espazo 
de convivencia, como é o caso da rúa Real para a que se propón a súa completa peonización. 

A contorna construída. 

Asumimos o edificio da Praza consistorial como unha realidade innegociable, pero 
entendemos que o seu papel xa non debe ser o predominante.  

O proxecto cualifica a casa consistorial e viceversa nos seu a accesos pero xa non como figura 
central e capitalizadora, senón coma un elemento definitorio mais. 

A realidade construída e histórica das rúas de borde é suficientemente rica como para que a 
organización dos fluxos de cidadáns, circulacións e espazos de lecer se tezan téndoas en 
consideración.  

O trazado dos espazos. 

Como diciamos con anterioridade o noso obxectivo principal é o de dotar de identidade 
propia e particular a un espazo que actualmente carece dela.  

Organizaremos unha estrutura xeral de espazos públicos de escala variable, diferenciados 
funcionalmente, escalonados pero accesibles e adaptados ó emprazamento e a topografía de 
xeito natural. 

Unha indubidable cualidade urbana, densidade social e tránsitos intensos convirten a este 
lugar en un espazo con enormes posibilidades cidadáns, na que o novo deseño non fará máis 
que apoialas e impulsalas. 

Resolvemos puntualmente as áreas da contorna inmediata dando á Praza unha dimensión 
máis global na súa relación coa cidade e a paisaxe. O debuxo da Praza despraza a antiga 
simetría da fronte do Concello cara a dereita, focalizando na secuencia de ascenso a 
parroquia do Carme  e o novo ingreso accesible á casa consistorial, e situando os espazos de 
aparcadoiro restrinxido, apeadoiro de bicicletas e ingreso por escaleiras apoiados na Rúa 
Terra. 
 
A partir desta operación e seguindo o desnivel natural do terreo, xorden distintas prazas de 
menor escala e sendeiros adxacentes que habilitan o paso ós principais fluxos peonís, evitan a 
incorporación de elementos que poidan interferir no intercambio cidadán e habilitan 
percorridos máis directos que aquí se reforzan coa unión e focalización de puntos de 
importancia ou con capacidade de atracción e valor intrínseco para a cidadanía. 
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Vinculamos as distintas áreas ás rúas e sendeiros circundantes, cunha accesibilidade total das 
praciñas a persoas e ciclistas, de xeito sinxelo dende calquera dos seus bordes garantindo un 
aproveitamento multifuncional dos mesmos. 

A recuperación do soporte natural. 

É a nosa vontade a de humanizar e dignificar a Praza, que a súa aproximación sexa natural e 
suave. 

Traballamos as liñas do novo espazo con liberdade, contemporaneidade e cun criterio material 
recollido da primeira Praza de Armas.   

Toda a superficie pavimentada resolvese cunha mestura ecolóxica de cemento de vidro e 
aridos xerando unha superficie e resistente aos distintos usos e representativa do novo espazo. 
O pavimento se tatúa e matiza con pezas de pedra de granito gris, similar o empregado na n 
o barrio da Magdalena  que definen elementos de límite, mobiliario urbano e espazos de 
acceso ó edificio institucional. 

Creada  esta base continua capaz de redebuxar o perímetro da retícula orixinal da Praza de 
Armas, o proxecto asigna características específicas a cada unha das zonas a través do 
mobiliario urbano. 

O talud habitado. 

Unha das obsesións proxectuais á hora de resolver o deseño do novo marco cidadán foi  que 
o “problema” do desnivel se convertese á súa vez en motor e solución do proxecto. 
 
Pregarse ó desnivel do terreo  transmite a recuperación sensorial do soporte natural do terreo, 
idea que se traslada na materialización construtiva do pavemento da praza, pero  plantexa a 
necesidade de eliminar barnadas ou elementos que rachen a continuidade visual da Praza. 
 
Deseñamos elementos de talude habitado, con mobiliario urbano de bancos/tumbonas que 
foxen da escala doméstica que dotan de significado e cualifican ós espazos, definen 
plataformas de uso e habilitan distintos xeitos de ocupación e de relación cidadá. Servén 
ademais como elementos ordenadores dos fluxos de tránsito diagonais a través da Praza e 
focalizan a entrada accesible do Concello e as vistas cara a igrexa do Carme. 
 
Ó seu carón intensifícase a plantación de especies vexetais xerando áreas de lecer en 
sombra/soleadas dependendo do período estacional. 
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O entramado vexetal. 

Como estratexia de actuación, optase por recuperar e trasplantar as especies arbóreas 
existentes na Praza sempre que sexa posible, facendo acopio da terra vexetal dos parterres 
existentes que servirá coma subbase para o enraizamento das novas especies. As escollidas 
serán tilos de porte mediano de copa estreita e folla verde clara e grande e ó abedul de porte 
grande, folla simple, serrada romboidal e de cor verde intensa con tronco de ton branquecino. 
Ambos caducifolios habilitan zonas de sombra en verano e o soleamento en inverno. 

As novas especies, agrúpanse a carón dos elementos de mobiliario e cualificando ó ingreso o 
Concello dende a rúa da Terra así coma  na contorna do espazo público e permiten espazos 
de lecer localizados e liberar outra franxa de Praza máis pensada para grandes xuntanzas ou 
eventos de maior aforo. 
 
B. RESUMO DE SUPERFICIES. 

01. Espazos de servizo ó Concello   1139.51m2   

01.01. Acceso     170.07m2 

01.02. Aproximación    686.65m2 

01.03. Xuntanza / estanza   282.79m2 

02. Espazos de reunión e celebración  3013.70m2 

02.01. Festas/espectaculos   1181.29m2 

02.02. Xogos infantís    440.03m2 

02.03. Estanza vinculada á Rúa Real  304.82m2 

02.04.Terraza/cafe    169.78m2 

02.05. Paseo interior    917.78m2 

03. Viario perimetral    3592.52m2 

03.01. Vias peonís e beiraruas   2741.91m2 

02.02. Viario rodado e aparcadoiro  850.61m2 

 

     Total   7745.73m2 
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C. AVANCE DE CONDICIÓNS CONSTRUTIVAS. 

Reciclaxe e materiais plantexados. 

Derrubar o parking subterraneo así coma os parterres perimetrais e os solados existentes van 
permitir , mediante o traslado a pranta de machaqueo, a obtención de gran parte do material 
necesario para os recheos para obter os novas cotas de acceso. 

A pavementación do novo espazo de encontro cidadán comprende as obras de maior entidade 
deste proxecto. O ámbito ven definido pola traza históricas destes espazos e unha vontade de 
recuperar a textura , cromatismo e sensacións da combinación de materiais orixinais da Praza. 

O chan será ecolóxico e continuo, natural e resistente, composto a base de calcín de vidrio, 
reactivos básicos e áridos calibrados. O seu conglomerante é un cemento de vidro creado a 
partir do reciclado de desechos do mesmo. 

Á principal característica e que non ten mantemento, a súa procedencia e 100% natural ou de 
materiais 100% reciclados, evita a formación de charcos ou aparición de especies vexetais e 
permanece inalterable co paso do tempo non implicando gastos de ningunha clase toda vez 
instalado. 

O acabado plantexado derivará da elección do árido local para garantir unha coloración 
idéntica a dos demais espazos públicos “brandos” da cidade pero coa vantaxe de aumentar a 
súa resistencia superficial e evitando as partículas de grao en suspensión. 

A adaptación ó perímetro orixinal leva implícita a desmontaxe das beirarúas de pedra que se 
acopiarán para o seu reemprego e para a resolución do pavemento distintivo de lousa de 
pedra fornte o ingreso da igrexa do Carme e as conexións a cota da nova Praza nas 
interseccións coa rúa Dolores..  

As escaleiras e accesos á casa consistorial resólvense con pavementos de pedra granítica de 
espesor 8cm salvo nas zonas de borde onde os cambios de nivel variarán entre 16 e 22cm. 

Mobiliario urbán 

O mobiliario urbano e bordes dos desniveis serán de pedra granítica maciza tipo silvestre e 
escuadrías de madeira  de pino radiata acetilada tipo accoya. Dito proceso, aplicado a un 
material que tradicionalmente require coidados, mellora de forma extraordinaria a súa 
higroscopicidade, incrementa a súa densidade e incrementa a durabilidade frente ós fungos de 
pudrición puidendo  alcanzar a categoría máxima de durabilidade segundo a norma UNE-EN 
350-2.  

Para obter un “aspecto natural” sen problemas de decoloración en exteriores empregaremos 
un revestimento translúcido que non forme película combinado con axentes de tipo higrofóbico 
acabado mate. 

 

Rúas de contorno. 
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Lévanse á cota de praza e beirarrúa garantindo a accesibilidade total dende calquera fronte e 
pavimentánse con lousa de granito recuperada das beirarúas ou nova de espesor 15cm sobre 
soleira de formigón armado de 20cm no caso das destinadas a tráfico rodado e pedra 
granítica de espesor 8cm sobre soleira de 15 cm nas rúas peonís. 

Elementos de borde e alcorques 

Os elementos de borde, recollida de augas e alcorques resólvense de xeito sensato e con 
elementos mínimos que non desvirtúen a importancia do granito e a terra estabilizada que 
entendemos deben ser os protagonistas do espazo. Para os demáis elementos separadores e 
derecollida o material elixido será o aceiro doce electrogalvanizado e pintado con pintura 
resistente á corrosión color marron en pezas de 1m de longo provistas de sistema de unión e 
piquetas de anclaxe ó chan tipo ever-edge de ATP. 

Luminarias. 

O modelo de luminaria elíxese moi coidadosamente erixindose como elementos singulares 
xunto coa vexetación e considerando que á súa gama cromática de resposta a singularidade 
de materiais e texturas que se está a propoñer e que se integren de xeito suave e fuxindo de 
estridencias no P.E.P.R.I.  

As elixidas, modelo FUL de Escofet están compostas dunha serie de columnas de sección 
troncocónica de altura e curvatura variable que permiten liberdade de orientación resultando 
formalmente en aparente movemento. A forma arborescente  da composición permiten 
integración coas espexies vexetais e unha multiplicación das ópticas cun bo efecto de 
distribución e uniformidade lumínica. 

As columnas se construen en aceiro cortén con puntos de anclaxe para as liras de soporte dos 
distintos proxectores existentes no mercado de alumeado exterior. 

Fonte lúdica 

Aínda que de xeito simbólico, gostaríanos pensar que o centro da Praza debe de segir sendo 
sinalado, como lembranza de persoaxes, do lugar de xuntanza, e da fonte que alí existía. 

Unha marca de auga antes de entrar ó Concello... Un punto de reunión que sinala o paso 
previo ó ingreso ó grande edificio de servizo cidadán. 
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D. MEMORIA  DE DESEÑO DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIÓNS DE ACCESIBILIDADE E 
ELIMINACIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS. 

Unha memoria de deseño no cumprimento da accesibilidade resulta redundante cando todo 
trazado da praza estrutúrase para realizar as chegadas a cota en todo caso dende as rúas que 
están ó seu carón. Non haberá ningúnha área á que non se poida acceder directamente 
dende a Rúa contigua. 

Se pensan accesos rápidos entre espazos mediante escaleiras, deizando a diagonal interior 
accesible permitindo percorridos adaptados entre rúas e prazas sen necesidade de percorridos 
perimetrais excesivos. 

Tódolos itinerarios plantexados están deseñados dacordo á normativa autonómica de Galicia 
sobre accesibilidade, C.T.E DB-SUA9 e a normativa estatal que lle fose de aplicación . 
Garántese que teñen un ancho superior a 1,80m e que as rampas de acceso ó Concello 
cumpren o Decreto 447/1990 de accesibilidade e eliminación de barreiras arquitectónicas non 
superan as pendentes máximas deficidas en dito documentos 

E. RESUMO DE ORZAMENTO POR CAPÍTULOS. 

C01 Traballos previos e demolicións      215.600,00 €  19,60% 
C02 Movemento de terras        12.430,00 €  1,13% 
C03 Estruturas, albanelería e varios       91.740,00 € 8,34% 
C04 Pavementos       434.610,00 € 39,51% 
C05 Instalación fontanería e Rego         5.500,00 € 0,50% 
C06 Instalación saneamento        46.420,00 € 4,22% 
C07 Instalación electricidade         17.270,00 € 1,57% 
C08 Instalación de alumeado público       91.520,00 €  8,32% 
C09 Instalación de telefonía e telecomunicacións          880,00 €  0,08% 
C10 Mobiliario urban        110.880,00 €  10,08% 
C11 Axardinamento e arborado        38.060,00  € 3,46 % 
C12 Sinalización           1.650,00  € 0,15 % 
C13 Xestión de residuos         13.200,00 € 1,20 % 
C14 Control de calidade           7.040,00  € 0,64 % 
C15 Seguridade e Saúde          13.200,00 €  1,20% 
 
PRESUPOSTO DE EXECUCIÓN MATERIAL    1.100.000,00 € 100 % 
13,00 % Gastos xerais          143.000,00 € 
6,00 % Beneficio industrial          66.000,00 € 
Suma de G.G. y B.I.          209.000,00 € 
21,00 % I.V.A          274.890,00 €   
 
Total Presuposto de Contrata                  1.583.890,00 € 
 
Asciende o presuposto de contrata á expresada cantidade de UN MILLÓN QUINIENTOS OITENTA E 
TRES MIL  OITOCENTOS NOVENTA EUROS. 


