
SINXELEZA SINXELA

MEMORIA XUSTIFICATIVA
A Praza de Armas de Ferrol non é calqueira praza. 

Ó mesmo que a cidade, deseñada e planificada, 
foi espazo de lecer á sombra e mais tamén de 
reunión e espera entorno á fonte.
Co tempo mudou, desapareceron as ÁRBORES e 
maila AUGA, e torrnou en praza maior, con todo o 
que elo significa, albergando nun dos seus 
extremos o novo Concello da vila. Virou de amable 
a dura, de acolledora a monumental. De chan libre 
a eixos de circulación impostos. De lugar tranquilo 
a escenario de encontros procesionáis e 
reivindicativos das cargas de traballo do naval.

Devolver a sombra e maila auga, o lugar de 
encontro e conversa, sen esquecer a versatilidade 
do espazo libre pra seguir 
escenificando a vida, son as intencións de este 
proxecto: SINXELEZA SINXELA.

Froito da análise das peticións cidadás, da 
coxuntura económica e as posibiliades técnicas 
resumimos a nosa proposta deste xeito:

-REORDENAMENTO E RECUPERACIÓN XERAL 
DOS TRES NIVÉIS [COTAS DA R/MARÍA, DA 
R/GALIANO- R/DOLORES E R/REAL] QUE TIÑA A 
TRAZA ORIXINAL DA PRAZA,
pra conseguilo precisamos a vontade política e 
técnica de devolver á praza o espazo que era de 
seu, que se lle usurpou ó construír o edificio do 
Concello autorizando pra iso o baleirado do 80% 
da pranta baixa do mesmo, agás o corpo do 
vestíbulo principal e as oficiñas dos extremos. Dito 
espazo (pechado pola noite mediante cancela 
transparente) pasa a comunicarse física e 
visualmente dende a r/María coa praza 
posibilitando así a súa incorporación e o seu uso 
conxunto, ou parcial, pra actos a cuberto ou 
exposicións. Con esta operación de APERTURA a 
r/María deixa de ser iso mesmo, unha rúa “maría” 
e a traseira do Pazo do Concello pra se convertir 
nunha fachada principal máis pra tódalas persoas 
que baixan do norte da cidade.

_Tamén é preciso recuperar os PERCORRIDOS 
DIAGONÁIS que toda praza ten no seu uso común, 
e que se perderon cando noutra época déuse 
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prioridade ó automóvil.  
Os establecemos indirectamente creando un 
eixo visual dende a cota máis alta da praza 
(encontro das r/Galiano e r/Rubalcava) á 
máis baixa (encontro r/ Real e r/Tierra) 
marcado no chan cun cambio de acabado da 
solería. Tamén a recuperación dos bancos 
existentes de pedra á beira desta nova traza 
axudan a comprender e usar de novo este 
camiño. En ambos extremos do mesmo 
situamos os novos accesos peonís (dóus) ó 
aparcadoiro tanto mediante escaleira como 
ascensores panorámicos que baixan ata a 
cota do mesmo e máis da r/Real.
A outra diagonal da praza, a que unía o 
cruce das r/Real e Rubalcava co cruce de 
r/Dolores con r/Tierra recupérase mediante 
una ampla escaleira a modo de plinto a 
media altura que convirte este rincón en 
acolledor recibimento situándo nel o posto de 
Información e Turismo.

-A GRAN PRAZA
subindo por dito plinto chegamos ó nivel 
intermedio dos tres que conformaban a praza 
orixinal e que agora espállase ó norte polo 
baixo do Concello ata a r/María e polo sur co 
ensanchamento da r/Real. Estamos no 
corazón da praza. E como tal o enchemos de 
vida, de espazos pra recuperar a conversa 
sentados á sombra, pra tumbarse a ler, pra 
xogar e pra facer xestións nos novos locáis 
municipáis de proximidade. Pra iso hai 
bancadas de dous tipos, unhas fixas, as de 
pedra de toda a vida pero cun asento de 
madeira resistente e amable co usuario e 
outras, todas de madeira, desplazables a 
vontade das ciscunstancias e actividades que 
se produzan na mesma.
Agora a praza é un ágora que xa non limita 
co Concello polo norte, agora podemos 
pasar directamente pola súa pranta baixa 
aberta atravesandoo por un novo 
plinto/xardín.



-AMPLIACIÓN DA RÚA REAL, 
co traslado do acceso rodado ó aparcamento 
liberamos pra os peóns todo o frente do zócalo da 
praza cara a r/Real e avanzamos oancho da 
mesma cun recheo pétreo do foso actual. Con elo 
conseguimos crear unha segunda praza ó nivel do 
viario principal e manter unha cota de 
accesibilidade ós novos locáis.

-NOVOS LOCÁIS NOVOS USOS, 
coa disposición á mesma cota da r/Real poñemos 
en valor a antiga banda de locáis comerciáis nunha 
nova cruxía, a esta cota e outra enriba dela a nivel 
da praza principal. Dita peza, a modo de pavillón 
de vidro modular permite un doble uso, o de 
OFICIÑAS DE PROXIMIDADE MUNICIPÁIS e un 
par de LOCAIS DE OCIO. Ambos pódense unir 
polo interior se finalmente óptase por unha 
GARDERÍA ou unha sala de EXPOSICIÓNS. E 
aínda nos sobra un espazo pra o novo PUNTO DE 
INFORMACIÓN TURÍSTICA.

Tal é a flexibilidade deste deseño.

-TRIPLICAMOS O ANCHO ÚTIL PEONIL DAS 
BEIRARÚAS,
tanto na r/Tierra coma na r/Rubalcava mantemos 
as fermosas beirarúas de pedra orixináis e 
integramos e aumentamos o arborado existente e 
máis as bancadas de asento.
Con elo baleiramos a praza de estacionamento en 
superficie e recuperámola pra o paseo e o lecer 
cidadán.
Recomponse, dende logo, o adoquinado existente 
acompañado de novas lousas de pedra alí onde se 
precise.

-MANTEMENTO E AUMENTO DAS ÁRBORES, 
ARBUSTOS, E ZONAS VERDES,
pra que a sombra volte a ser a dona do lugar.

-NOVOS ACCESO PEONILES [DOUS] E 
INDEPENDENTES Ó APARCADOIRO,
situados un na cota máis alta da praza, no cruce 
das r/Rubalcava e r/Galiano, 
e outro na parte máis baixa da mesma situado no 
cruce das r/Real e r/Tierra articulando e 
recuperando o antigo eixo de circulación en 
diagonal que tivo a praza.   

-MANTEMENTO E MELLORA DO 
APARCADOIRO,
dado que o informe pericial do estado 
estructural do APARCADOIRO permite a 
continuidade do seu uso, con intervencións 
técnicas puntuáis e asumibles, e que tanto os 
veciños do barrio de A Magdalena como os 
seus visitantes andan escasos de prazas de 
aparcamento e á espera dun sistema de 
trasporte público integrado, o mantemos pero 
trasladando o seu acceso de vehículos pola 
r/Tierra.
Con esta proposta conseguimos dúas cousas, 
reordenar a circulación interna do garaxe 
(incluso gañamos algunhas prazas) e liberar o 
frente principal da praza pola r/Real 
exclusivamente a peóns (sen esquecer carga e 
descarga, urxencias, mobilidade reducida, 
etc).

[APARCADOIRO, sen incrementar espazo 
aumentan as prazas totáis de vehículos a 103, 
das cales 9 pasan a ser exclusivamente 
accesibles pra discapacitados e con toma de 
recarga rápida de baterías electricas. Tamén 
se consiguen 20 prazas pra 
motocicletas/bicicletas preto da nova 
entrada/saída directa, peonil e accesible ó 
Concello].

-A VOLTA DA AUGA A PRAZA
non estaría completa esta revisión das moitas 
perdas o longo do camiño que sufríu este 
espazo principal da cidade de Ferrol se non 
tentáramos voltar a disfrutar nela da presenza 
do auga. Xa non é necesaria coma fonte de 
auga potable pra ó consumo do barrio pero 
sí coma rumor do senso que deu nacemento 
á propia cidade. 
Auga e barcos, asteleiros de enxeñerías de 
ferro, auga en metal confinada nun 
ESTANQUE de aceiro que remita a memoria 
do que foi e voltará a ser Ferrolterra. 

Que así sexa, SINXELAMENTE SINXELA, 
auga, metal, pedra, sombra...depende só das 
nosas vontades.



SINXELEZA SINXELA

RESUMO DA MEMORIA XUSTIFICATIVA

_REORDENAMENTO XERAL E RECUPERACIÓN DOS 
TRES NIVÉIS QUE TIÑA A TRAZA ORIXINAL DA PRAZA 
FACENDO TODOS ELES ACCESIBLES E 
COMUNICADOS ENTRE SÍ.

_ELIMINACIÓN DA CIRCULACIÓN RODOVIARIA DA 
RÚA REAL O LONGO DE TODO O SEU FRENTE COA 
PRAZA E DEVOLUCIÓN DA SECCIÓN DA MESMA PARA 
ESPAZO PEONIL.

_TRIPLICAMOS O ANCHO ÚTIL PEONIL DAS 
BEIRARÚAS CONSERVANDO O ENLOUSADO E A 
POSICIÓN DA EXISTENTE. DIFERENCIÁMOLA CO 
TRATAMENTO NAS NOVA LOUSAS DE PEDRA E SEN 
CAMBIOS NAS RASANTES.

_APERTURA DA PRANTA BAIXA DO CONCELLO PRA 
RECUPERAR O ESPAZO TOTAL DA PRAZA DO S.XVIII E 
DIGNIFICAR A TRASEIRA COMA UNHA FACHADA 
PRINCIPAL MÁIS. APROVEITAMENTO DE ESTE ESPAZO, 
TAMÉN FORA DAS HORAS DE OFICIÑA, PARA ACTOS 
E EVENTOS CULTURÁIS.

_RECUPERACIÓN DOS PERCORRIDOS LÓXICOS 
DIAGONÁIS DENTRO DO ÁMBITO PARA QUE VOLTE A 
SER FUNCIONAL E NON SE BORDEE.

_A GRAN PRAZA COMO ESPAZO DE LECER 
CUALIFICANDO OS ESPAZOS LIBRES E ENGADINDO 
NOVOS LOCÁIS E NOVOS USOS, 

OFICIÑAS DE PROXIMIDADE MUNICIPÁIS, 
LOCAIS DE OCIO, 
EXPOSICIÓNS E NOVO PUNTO DE 
INFORMACIÓN TURÍSTICA.

_MANTEMENTO E AUMENTO DAS ÁRBORES, 
ARBUSTOS, E ZONAS VERDES POSIBILITANDO A 
VOLTA DA SOMBRA O LUGAR.

_MANTEMENTO E MELLORA DO APARCADOIRO COA 
CREACIÓN DE DOUS ACCESOS PEONILES 
INDEPENDENTES E ACCESIBLES A DISCAPACITADOS 
EN CADA EXTREMO DA PRAZA.  

ENGADIMOS PRAZAS ÁS EXISTENTES, DE 
RESERVA A MOVILIDADE REDUCIDA E PRA 
ESTACIONAMENTO E  RECARGA DE 
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS SEN AMPLIAR 
ESPAZO.

_A VOLTA DA AUGA A PRAZA CUN ESTANQUE DE 
METAL QUE REMITE Á MEMORIA E SENSO DE SER DE 
ÉSTA CIDADE E DO LUGAR A RECUPERAR.
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SINXELEZA SINXELA

RESUMO DE SUPERFICIES                                                                     /b
A pesar de que as condicións previas do programa do 
concurso establecen en 7.000m2 o ámbito de 
desenrrolo da obra pensamos que se pode aproveitar, 
nunha ocasión e actuación única, para reparar e 
rehabilitar os encontros do novo pavimento e o existente 
coas rúas e beirarúas que entroncan na praza. Todo elo 
co fin de armonizar e realzar a obra en sí mesma e 
poñer en valor o conxunto do entorno inmediato a ela. 

Polo tanto as cifras totáis da actuación desglósanse da 
seguinte forma:

En m2 CONCURSO
OU/ESTADO 

ACTUAL

PROPOSTA
/SINXELEZA 

SINXELA

DIFERENCIAL

ÁMBITO TOTAL 7000 9324 2324 +

ÁMBITO DA MAZÁ DA PRAZA 5268 5268 0 +

ESPAZO PEONÍL NOVO 1175,55 +

ESPAZO RODOVIÁRIO 2786 857,55 -2167,5 -

ZONAS VERDES 347 618,5 271,5 +

LOCÁIS COMERCIÁIS 541,6 732,6 191 +

TERRAZA NOVA PLAZA BAIXA 530 +

TERRAZA NOVA CONCELLO 464 +

DERRUBOS 3060,6 282,5 -2778,1 -

BALEIRADO PRANTA BAIXA 
CONCELLO

632,65

BEIRARÚAS ANTIGAS A 
CONSERVAR

100,00%

ÁRBORES 11 11+33 +

ARBUSTOS (CAMELIAS) 8 8+5 +

AUGA 0 174 +



SINXELEZA SINXELA

AVANCE CONDICIÓNS CONSTRUCTIVAS

Da cordo ca tradicción constructiva orixinal da 
cidade planificada e tendo en conta a importancia 
que acadóu a praza dende que se convertíu en 
sede do Concello da vila non podemos pensar máis 
que en materiáis de primeira orden en canto a 
calidades e a dureza necesaria pra a súa 
conservación no tempo, mantendo as súas 
cualidades e resistencia ó uso diário. Non por elo 
deben de deixar de ser amables tanto visualmente 
coma no contacto con eles.

Temos un bó e fermoso material que cumple tales 
condiccións ben presente na praza e en tódalas 
beirarúas do Barrio da Magdalena, a mixtura de 
GRANITO dourado e silvestre do país. Non temos 
máis que seguir o bó facer dos nosos canteiros e 
continuar a súa laboura nas novas zonas de 
expansión peonil da proposta, que son moitas e 
variadas no seu uso, e ás que este material 
adáptase perfectamente. Tan só resta facer un bo 
estudo e levantamento do que xa hai e continuálo, 
coas novas técnicas de corte e un correcto 
dimensionado das novas lousas.
Paga a pena invertir un pouco máis na partida de 
pavimentos e solería, de feito e a que máis 
porcentaxe do PEM lle reservamos, xa que a larga o 
custo tanto de mantemento e reposición é mínimo. 
A prestancia e a calidade ambiental que se 
consegue non ten comparación posible con 
calqueira outro material.

Pra as novas estructuras dos locáis comerciáis e 
culturáis pensamos que unha estructura mixta 
FORMIGÓN/METÁLICA pode ser a solución idónea 
en canto a relación custe material/tempo de 
execución. A lixereza buscada no pabellón de 
VIDRO, transparente e diáfano consíguese deste 
xeito. Todo o contrario cando buscamos unha 
solución para o apoio de todo isto. Para o plinto 
onde repousa esta estructura precisamos de novo 
da pedra onde excavar no macizo os peldaños que 
nos elevan á gran plaza.

E tan só nos resta un cuarto material, a MADEIRA, 
tratada para exterior, que reservaremos para facer 
amable o asento sobre as bancadas corridas de 
granito.
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GRANITO, ACEIRO, VIDRO, MADEIRA.
DURABILIDADE, ELEGANCIA, TRANSPARENCIA, 
AMBILIDADE.



SINXELEZA SINXELA

MEMORIA ACCESIBILIDADE/BARREIRAS

A proposta SINXELEZA SINXELA ten como premisa 
principal voltar a unificar os tres niveis que tiña a 
praza no seu orixe. Isto supon reunificar as tres 
cotas chans principáis, que corresponden, de arriba 
a abaixo  ao nivel do edificio do Concello coa rúa 
María, a praza en sí tal como está agora e un 
terceiro nivel na rúa Real, que pecha a mesma polo 
frente. A estos tres nivéis hai que engadir  o 
desnivel propio de cada rúa que desemboca na 
mesma. Temos un diferencial de cota de case 5 
metros de desnivel entre o punto máis alto do 
ámbito que corresponde o cruce da rúa María coa 
rúa Rubalcava[+16.62] ata o máis baixo, o cruce 
da rúa Real coa rúa Tierra.
Todos estos encontros de rasante dificultan  no 
estado actual a accesibilidade e fomentaron un sin 
número de barreiras tanto físicas como visuáis.
Ademáis tódalas escaleiras da praza non teñen 
actualmente alternativa para salvalas que facer un 
longo rodeo. 
A esto temos que engadir o deficiente estado de 
conservación tanto da solería da propia praza 
coma os numerosos afundimentos do adoquinado 
e resaltos entre as lousas das beirarúas.
Por si esto fora pouco a pobre iluminación xeral 
actual non axuda a facer sinxelo tanto cruzar coma 
permanecer no espazo funcional e de lecer que 
debe de ser unha praza, e aínda máis esta que é a 
que representa a toda a cidade.

Por iso, e tras o análise pormenorizado de todos 
istos problemas a subsanar plantexamos as 
directices principáis da nosa proposta en facer de 
novo accesible tódolas zonas do ámbito de 
actuación. 

Resaltamos as principáis:

_Primeiro, para elo comunicamos entre sí mediante 
ASCENSOR con cabina adaptada, tódolos nivéis da 
praza, que son ademáis dos tres descritos 
anteriormente, o propio do aprcadoiro soterrado, 
que mantemos e melloramos con esta e outras 
operacións de actualización, tales coma
_as PLAZAS RESERVADAS a movilidade reducida, en 
un total de 9, dúas delas coa posibilidade 
combinada de poder recargar un vehículo de 
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baterías eléctricas. Dispóñense todas o máis 
perto posible dos dous novos accesos 
separados e exclusivamente peoniles, un entre 
aparcadoiro e o nivel de entrada principal o 
edificio do Concello e o outro entre o 
aparcadoiro e a rasante da rúa Real e os 
novos locáis comerciáis e municipáis. 
Disporán de toda a sinalización e grado de 
iluminación así coma de itinerarios seguros 
obrigatorios. 
_Xa no exterior unificamos tóda 
PAVIMENTACIÓN do ámbito sen saltos, vados 
nin cambios de rasante que non estén 
debidamente sinalizados segundo a normativa 
vixente aplicable. 
Aplicamos a nivel de chan franxas indicadoras 
táctiles  que indicarán tódolos ITINERARIOS 
PEONILES SEGUROS.
_Tódolos pasamáns das escaleiras 
prolongaránse 30cms.máis alá do fin das 
mesmas.
_Eliminarase de todo o ámbito o tráfico e 
aparcamento de VEHÍCULOS rodados agás 
nos horarios de carga/descarga, traslado 
puntual de persoas con movilidade reducida 
ou emerxencias. Aínda así sinalarase cun 
cambio de tratamento tanto físico coma 
visiual este percorrido para que sexa seguro.

Con estas e outras medidas tentaremos 
conseguir que a Praza de Armas sexa a 
primeira PRAZA TOTALMENTE ADAPTADA E 
ACCESIBLE da vila.

_Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, 
documento técnico de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizado. 

_RD 35/2000 de accesibilidad en Galicia, 
declarado vixente pola Ley 10/2014, de 3 de 
diciembre. 

_CTE DB SUA- 9 

_Manual de Accesibilidad en los Espacios Públicos 
Urbanizados. Ministerio de Vivienda 2008



SINXELEZA SINXELA 

RESUMO ORZAMENTO/CAPÍTULOS 

_DEMOLICIÓNS E MOVIMENTO DE TERRAS, 
CIMENTACIÓN DA NOVA CRUXÍA E REFORZO DA 
EXISTENTE. 

_REPARACIÓN PUNTUAL DA ESTRUCTURA DO 
APARCADOIRO E TRASLADO DO ACCESO RODADO.

_REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE NOVAS REDES E 
INSTALACIÓNS URBANAS.

_LEVANTAMENTO E REPOSICIÓN DAS BEIRARÚAS E 
ADOQUINADO EXISTENTE. DEMOLICIÓN DOS 
PAVIMENTOS DE FORMIGÓN.

_CONSTRUCCIÓN DE DOUS PUNTOS DE ACCESO 
MEDIANTE ESCALEIRA E ASCENSOR PANORÁMICO 
DANDO SERVICIO OS TRES NIVÉIS DA PRAZA.

_CONSTRUCCIÓN DA NOVA CRUXÍA DE DOUS 
NIVELES EN ESTRUCTURA MIXTA 
FORMIGÓN/METÁLICA E CERRAMENTO DE MURO 
CORTINA. CUBERTA PLANA VEXETAL.

_BALEIRADO DO 80% DA PRANTA BAIXA DO 
CONCELLO E APERTURA DO MESMO A RÚA MARÍA E 
EXTENSIÓN A NIVEL CO ZÓCALO FRONTAL.

_PAVIMENTACIÓN PÉTREA UNIFICADORA DOS TRES 
NIVÉIS DO NOVO ÁMBITO. 

_CREACIÓN DAS NOVAS ZONAS VERDES E 
ARBOLADO. RETIRADA DOS ÁRBORES EN MAL 
ESTADO. ESTANQUE

_MOBILIARIO E ILUMINACIÓN.

PEM                                       /e
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