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Memoria xustificativa e descritiva

Análise urbanístico

No barrio da Magdalena atopámonos cunha trama reticular ben marcada, que organiza e estrutura o modo de 
edificar e con elo, xeradora do espazo e entramado público. Atendendo especialmente a esta trama reticular 
urbana de liñas paralelas e ortogonais, típica dos ensanches, aparecen dúas prazas que alivian o espazo 
construído e xeran lugares de relación, encontro entre os veciños, á vez que supoñen dous puntos máis es-
táticos en comparanza co ir e vir máis dinámico das rúas, que lonxitudinalmente e transversalmente conforman 
o barrio.

Estas prazas aparecen como baleiros deixados por dúas mazás sen construír dentro desta trama, xerando 
así unha directa relación entre as proporcións das prazas co espazo construído no conxunto do barrio. Por 
outra banda, de este modo observamos que escasean zonas verdes no conxunto do barrio, e só as temos 
tan pronto como saímos de el tanto polo sur como polo norte. A proposta tratará de conectar esta trama 
de espazos verdes.

A praza de Amboage, máis ó oeste na trama, caracterízase por presentar un esquema centrípeto e radial, en-
chendo de importancia ó punto central da mesma. O verde é un verde muy estático, que non xera sombra e as 
terrazas de cafeterías son o principal elemento no centro da praza, xunto con unha pequena zona de xogos.

Intencións de proxecto

Praza Non Stop é unha praza polivalente, nexo de unión entre as rúas que percorren o barrio, conexión do 
pobo coa casa do concello, que devolve e aporta novos usos á veciñanza e que non para de aloxar múlitples 
actividades e eventos. Todo isto prestando especial atención ó desnivel que presenta e resolvendo a accesi-
bilidade de todos ós usuarios ós distintos niveis da praza.

Con estes novos usos, creativos, culturais e artísticos, Praza Non Stop convértese nun elemento de convi-
vencia, lugar de intercambio de experiencias, xerando un sentimento de pertenza e identidade, o que colabora 
en gran medida á conservación, protección, difusión e bo uso da praza, na que o verde é tratado como un 
elemento de proxecto máis tan importante coma o resto.

Reempregar, é dar unha nova vida, é loitar pola ecoloxía de medios e por iso Praza Non Stop, aproveitase 
do antigo aparcamento en desuso, co fin de aportarlle ó barrio un espazo con infinitas oportunidades no que 
empaparse de coñecemento e cultura nun lugar que pode chegar a ser un referente.



Relación co entorno
Praza Non Stop presta maior importancia ó peón fronte ó tráfico rodado. De ahi que parte dos actuais espazos 
destinados ó estacionamento de automóbiles desaparecen favorecendo á conexión peonil do concello ca trama 
urbana. Á rúa real é tamén cedida ós peóns, non só en beneficio da praza, se non en beneficio da conexión a 
pé das rúas do barrio, e fomentando a conexión da praza de Armas ca praza Amboage.

Pola contra, nas rúas Terra e Rubalcava, só se gaña parte do espazo correspondente ó actual estacionamen-
to de vehículos, ó considerarse importante de manter o paso e a circulación dos mesmos no seu movemento 
norte-sur. Os coches oficiais contan cunha zona reservada fora do ámbito da praza, ó norte da rúa Terra a 
fin de non entorpecer o uso diario da praza.

Praza Non Stop tamén é una aposta pola preservación do medio ambiente, onde estacionamentos para bicicle-
tas e puntos de recarga de coches eléctricos teñen cabida, nunha aposta por eliminar a polución no centro 
da cidade.

Tratamento do desnivel

Praza Non Stop aproveita a estrutura do aparcamento 
existente, actualmente un problema na conexión dos 
distintos niveis, para, por medio de dous simples inter-
vencións e xestos formais, solucionar os problemas de 
conexións e accesibilidade. De modo que dous pregues 
no plano horizontal, convídannos a acceder ó nivel 
inferior da nova praza, e o outro, trasládanos á pla-
taforma superior, de modo que en lugar de distintos 
espazos, temos un só espazo a distintas alturas. 

Ambos niveis da praza son conectados entre si me-
diante estes elementos, e mediante dous novos patios 
xerados na trama da cuberta do aparcamento existen-
te, fusionando as distintas actividades que na praza 
se desenvolven.

Accesos
Praza Non Stop, resolve que todos os itinerarion sexan accesibles, formando un conxunto que se pode per-
correr en calquera dirección e dende calquera punto en que nos encontremos, cara calquera que sexa o punto 
ó que nos queiramos dirixir. 

Os espazos verdes dan a benvida ós paseantes, franqueando tódolos accesos posibles da praza de modo que 
sempre se entra nela acollido pola natureza, de igual modo que a imaxe inicial da praza.

Propóñense tres dobreces como estratexia para adaptarse 
ós distintos niveis.

Estratexia

Praza Non Stop nace da trama ortogonal xeradora do barrio, que se descompón neste caso para organizar a 
súa configuración en distintas bandas marcadas, que poden conter actividades distintas, ou ben funcionar en 
conxunto, potenciandose a trama sur-norte durante o día con marcadas liñas que nos levan cara a casa do 
concello, remarcando a súa posición como remate norte do espazo. 

Por outro lado, unhas liñas este-este oeste, menos marcadas que as anteriores, terminan de poñer orden e 
conforman as distintas zonas verdes e patios. Estas liñas,  que iluminadas pola noite gañan máis presenza 
que as mencionadas anteriormente, fomentan o percorrido lonxitudinal do barrio, facéndonos percibir o espazo 
de dóus modos distintos ó longo do día.



Un novo espazo na praza

Coworking Non Stop, é unha nova parte da praza, unha praza cuberta, moito máis que un lugar de experimen-
tación, innovación, coñecemento e onde compartir experiencias. Un espazo dinamizador da praza e en xeral do 
concello de Ferrol. É unha porta aberta ó mundo das novas posibilidades profesionais e ó traballo colabora-
tivo que porá en contacto á comunidade xoven e creativa da cidade, servíndolles de escaparate e punto de 
partida para novos proxectos. Polo que se plantexa unha disposición flexible que le permita ser modificado 
en función de necesidades futuras.

Este novo espazo, polivalente e adaptable, en constante cambio según as necesidades do momento, conéctase 
mediante patios e mediante o exterior co nivel superior xerando así múltiples relacións e actividades de cara 
ós habitantes e o resto de usuarios da praza. Un espazo que se organiza en torno ás caixas de carácter 
máis privado. Xunto con este espazo, outra gran área cuberta é reservada para actividades culturais, un gran 
espazo expositivo encargado de aloxar distintas actividades de difusión da cultura e as novas actividades e 
produtos que se levan a cabo na nova comunidade de emprendedores. 

Non supón soamente a reconversión económica dun espazo en desuso, se non que xera un sentimento de co-
lectividade, de pertenza, de participación social e posibilita unha nova e moderna forma de traballar, poñendo 
á cidade de Ferrol nun referente neste novo ámbito do traballo colectivo, impulsado por un espazo xestionado 
sen ánimo de lucro.

Un gran espazo resérvase tamén para a almacenaxe de casetas temporais que poidan albergar distintos usos 
no nivel superior da praza, cedidas temporalmente a artesáns ou distintos colectivos.
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mercado de nadal
productos tradicionais
street food
comercio na rúa
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Pavimentos

referencia pavimentos

Praza Non Stop, pretende xerar un espazo representativo pero en concordanza co entorno no que se atopa, 
de ahí que presta especial atención á pedra dos pavimentos das rúas próximas, fundíndose na trama urbana 
e proporcionando idea de conxunto no barrio.

Por iso, regularízase o uso da pedra como pavimento, e propónse un módulo de 120 x 60 cm e a súa metade, 
en distinta tonalidade que configuran e xeran espazos que poidan ser reinventados polos usuarios.

Esta pavimentación estructura a praza mediante a marcación de bandas en dirección norte-sur delimilatas 
por un segundo tipo de pedra, herdeiras da traza orixinaria do barrio, e na que os distintos subespazos van 
acollendo distintas actividades.

Por outro lado, a madeira e as zonas verdes son 
dous pavimentos máis que organizan a praza e dan 
mostra dos distintos carácteres dos espazos que 
nela se propoñen.

O verde acolle as zonas de descanso, máis estáticas, 
realizadas en madeira dónde se dispoñen os bancos, 
invitando ó disfrute máis contemplativo da praza, á 
lectura, e xeranse pequenos espazos parladoiro.

O formigón é o encargado de resolver os espa-
zos singulares como son as rampas de acceso e o 
graderío disposto no extremo sur, aportándolle un 
carácter diferenciador.

Vexetación e zonas verdes

Ó contrario do que sucede na praza ó oeste do barrio, onde as zonas verdes son contemplativas, Praza Non 
Stop, plantexa unha gran zona verde no punto sur, a medio camiño entre Terra e Rubalcava, para ser vivida, 
onde zonas de descanso en sombra rodeadas de verde se ofrecen para o relax, conversas tranquilas e per-
fectos espazos de lectura ó aire libre.

Especial importancia gaña o verde tamén nos accesos, convidando ó paseante a inmiscuirse no bullicio de ac-
tividades da praza. Este verde franquea os accesos á praza por ónde queira que penetremos nela.

Outros elementos verdes embelecen a vista do concello cara a praza, ofrecéndolle tamén un pouco de sombra 
ó edificio que preside o espazo.

referencia zonas verdes



Iluminación

Como engadido ás luminarias verticais sobre o pavimento, proxéctanse unhas luminarias horizontais de baixa 
potencia entre as liñas do pavimento en dirección este-oeste que, iluminadas pola noite, marcan a traza 
lonxitudinal fronte á transversal e fomentan o percorrido lonxitudinal do barrio, nas últimas horas do día, en 
contrapunto ás trazas transversais marcadas no pavimento de pedra.

Usos e usarios

Praza Non Stop é unha praza polivalente que devolve e aporta novos usos ó barrio e á cidade.
Con estes novos usos creativos e colectivos, Praza Non Stop convértese nun elemento de convivencia, lugar 
de intercambio de experiencias.

Un estudo do usuario Non Stop resolve a praza como elemento pensado para adaptarse ás distintas situa-
cións, que permanece activo todo o día, xa que esta é espazo de lectura, reunión, xogos e exposicións.

O espazo de coworking, que enche a praza de eventos, pretende converterse no centro neurálxico do barrio 
e participar da actividade diaria da praza..

As árbores son un elemento máis de dise-
ño do espazo urbano. Polo que se plantexa 
conxugar a presenza de árbores de folla 
perenne, que aporten sombra e cor ó lon-
go de todo o ano, con árbores frutais que 
aporten colorido na praza e sexan mostra 
da variación da natureza ó longo do tempo, 
cambiando o espazo en función das distintas 
estacións.

Os patios son elementos fundamentáis para 
comprendelo espazo verde da praza, e con-
tarán con árbores de gran porte e colorido 
como son una améndoa e unha cereixa, en-
cargados de introducir a natureza no nivel 
inferior da praza.

Zonas verdes con árbores Soleamento
Zonas con vexetación baixa

Pola noite veráse no pavimento a outra directriz mediante liñas
de iluminación no chan.

Directriz trama ensanche



Resumo de superficies

Eco e smart city

Praza Non Stop ten tamén presente o proxecto smart city, presentado recentemente polo concello de Ferrol, 
no que terá importante presenza o coworking como xerador de novas aplicacións e sistemas, á vez que supón 
un punto de conexión á rede e proporciona un lugar ónde ser presentado á cidadanía.

A nova praza coida tamén do medio ambiente propoñendo a almacenaxe e reutilización de auga da chuvia, 
recollida das cubertas da casa do concello e da propia praza, para o rego e mantemento de zonas verdes, e 
para o seu uso en sanitarios da casa consistorial e do coworking.

Na praza sitúanse tamén, nun intento por purificar o aire do casco urbano e de contribuír ós hábitos de vida 
saudables e ecolóxicos, un punto de aluguer de bicicletas urbanas, así como puntos de estacionamento de 
bicicletas privadas, e puntos de recarga de vehículos eléctricos no marxe noroeste da mesma.

Área de proxecto sobre rasante (m²) 5725,00

Dos cales:
Espazo pavimentado pedra  4130,00
Ezpazo pavimentado madeira  309,00
Ezpazo verde  846,00
Rampas  280,00
Graderío  160,00

Área de proxecto baixo rasante (m²) 3103,00

Dos cales:
Coworking  1705,00
Espazo expositivo  690,00
Patios  120,00
Almacenaxe  410,00
Instalacións  178,00

Área total de proxecto (m²) 8828,00

#Biblioteca urbana   #Áreas de descanso #Concertos  #Desfiles #Actuacións #Procesións  #Contacontos

#Xogos  #Deporte en equipo #Deporte urbano #Exposicións  #Turismo #Innovación  #Presentación #AulaFerrol

situacions estudadas



Cumprimento de accesibilidade

Acceso ó nivel superior da praza Itinerario accesible

VexetaciónAcceso ó nivel inferior da praza

Praza Non Stop, ten en especial conta ás persoas de mobilidade reducida, e tamén ós pais e nais con carrito, 
á vez que quere facilitar a tarefa dos repartidores.

Por iso toda a praza é pensada para tratar de minimizar os puntos conflitivos en canto a accesibilidade.
As rampas proxectadas son de un 6% de pendente en favor da comodidade de estas persoas.
A marxe este da praza segue en todo momento a pendente de rúa Rubalcava dobrándose para posibilitar o 
acceso dende case calquera punto da mesma ó principal espazo superior.

Unha pequena rampa permite o acceso dende o oeste eliminando os escalóns existentes, e unha terceira 
rampa, que se vai adaptando ás escaleiras, permite a cómoda ascensión ata a cota á que se atopa a casa do 
concello, xerando así varios posibles percorridos. Por outra banda, a rúa no seu extremo sur deslizase ata 
dentro do espazo de coworking, ónde todo emprendedor é benvido. O proxecto busca a eliminación de barreiras 
arquitectónicas e propón o uso de pavimentos non deslizantes.

Avance de condicións construtivas
A existencia do aparcamento inferior condiciona considerablemente a proposta, polo que é un importante 
elemento a ter en conta. Praza Non Stop conserva o 90% da estrutura existente polo que se terá especial 
coidado na recuperación, protección e reforzo das zonas deterioradas.

Polo mesmo motivo, hai que ter especial coidado á hora de incorporar espazos verdes que precisen de grandes 
espesores de terreo. De este xeito, as árbores de maior porte son previstas nos patios, onde se fai posible 
o crecemento das súas raíces, é tamén nas proximidades da casa consistorial.

Terase especial coidado na solución construtiva, os espesores de terra necesarios a fin de evitar sobrecar-
gas, e as especies plantadas no resto de espazos verdes do espazo urbano, tanto, sobre o nivel do novo 
coworking como na rúa Real, por motivo das instalacións públicas.

Prestarase tamén especial coidado na impermeabilización e evacuación de pluviais de todo o ámbito, procedendo 
tamén a conservación da auga de choiva para o rego e elementos sanitarios da casa do concello e o coworking.
Procederase na medida do posible ó aprobeitamento dos elementos residuais xerados nas demolicións  previas, 
e á reutilización do pavimento existente como grava e area tralo seu procesado en planta de esnaquizado.

No espazo de coworking pretendese deixar presente o anterior uso de garaxe, polo que as obras a levar 
a cabo son meramente de reparación e dotaráselle dunha estética industrial ónde instalacións irán vistas, 
minimizando a inversión necesaria e posibilitando o cambio contínuo que leva implícito no seu funcionamento.



Resumo de orzamento

- Demolicións  e traballos previos    80.000

- Movemento de terras      30.000

- Estrutura       130.000
     Mellora da estrutura do aparcamento existente  50.000
     Estrutura de nova pranta 80.000

- Illante térmico e impermeable 139.000

- Particións e acabados 65.000
     Particións pranta baixa 35.000
     Acabados interiores 30.000

- Pavimentos 340.000

- Carpinterías 68.000

- Instalacións 190.000
    Electricidade 45.000
    Iluminación 60.000
    Fontanería e sistema de rego 35.000
    Evacuación de augas 15.000
    Proctección en caso de Incendio 35.000

- Mobiliario urbano 43.000

- Axardinamento 63.000

- Mobiliario pranta baixa 52.000

Total P.E.M.   1.200.000
13%  (gastos xerais)     156.000

Valor estimado do contrato de servizos      50.000

Base de licitación sen I.V.E   1.406.000
21% I.V.E.    295.260

Total presuposto de licitación   1.701.260
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