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A) MEMORIA XUSTIFICATIVA E DESCRIPTIVA DA PROPOSTA  

MX.01  PUNTO DE PARTIDA 
A orixe do presente Anteproxecto para a remodelación da Praza de Armas xorde do desexo do 
Concello de Ferrol de buscar, a través dun Concurso de Ideas, a mellor solución tanto arquitectónica 
coma técnica para este espazo público e para a súa contorna inmediata. 

A Praza de Armas sitúase no Barrio da Madalena, a súa orixe e contemporánea á creación do 
Arsenal no século XVIII e ten traza racional, simétrica e bipolar. Actualmente posee declaración de 
Ben de Interese Cultural coma conxunto histórico, o que garantiza a súa protección, recuperación, 
rehabilitación e potencia a súa revitalización coma espacio urbán. 

A Praza de Armas xunto coa Praza de Amboage son os dous polos do Barrio da Madalena. O 
simbolismo da Praza de Armas no conxunto histórico aumenta ó localizarse nela a Casa Consistorial. 

Trátase, por tanto, dunha intervención de renovación urbana nun espacio de alto carácter patrimonial 
no que a mellora da calidade do espacio urbano e das condicións de vidad na cidade deben 
conxugarse co respecto o patrimonio cultural, poñendo en valor os seus potenciais urbanos e as súas 
características singulares. 

Por tanto, o respecto patrimonial e un dos eixos que vertebran a presente proposta de 
remodelación, tanto dos elementos presentes na Praza e na súa contorna coma os referentes 
culturais que a Praza representa para a cidade de Ferrol. 

Devolverase o Monumento a Churruca o seu posicionamento orixinal respectando o criterio dos eixos 
direccionais da Praza e tanto no tratamento das superficies, no uso de materiais (adoquín e granito), 
mobiliario urbano e iluminación síguense para o Anteproxecto as directrices marcadas polo Plan 
Especial de Protección e Rehabilitación do Barrio da Madalena. 

MX.02  DESCRICIÓN DAS FORMULACIÓNS URBANÍSTICAS E ARQUITECTÓNICAS 
Na presente proposta exponse a conservación de parte do actual aparcadoiro para dotalo de novos 
usos públicos e de carácter municipal. A parte conservada sitúase na fronte da Casa Consistorial e na 
banda da Rúa Terra. O resto da estrutura será demolida e incorporada á praza pública á cota dos 
perfís das Rúa Real e Rúa Rubalcava. Así se obtén un único, amplo e diáfano espazo público en 
dous niveis adaptados á topografía da contorna. 

Unha praza no nivel superior (Cota Casa Consistorial) que lle dá continuidade á Rúa Terra e á Rúa 
Rubalcava a modo de bulevard de tránsito que conecta física e visualmente os diferentes espazos 
urbanos. Este espazo soluciona de maneira ben definida e segura a conexión con zonas de tráfico, 
paso peonil e accesibilidade á Casa do Concello a través dunha rampla a cota da mesma. 

Esta “praza-bulevard” responde a moitos dos usos tradicionais das prazas públicas: tránsito, 
descanso, observación, atrio enfatizador de edificios representativos e por suposto, recreo xa que 
neste nivel, no lateral da Rúa Terra, sitúase un espazo lúdico infantil rodeado de vexetación. 

Neste nivel superior sitúase o Monumento a Churruca, no seu posicionamento orixinal, marcando os 
eixos direccionales da praza reforzados polo pavimento de grandes laxas de granito que a modo de 
abanico debuxan liñas de fuga.  

Da praza superior descéndese á praza inferior circular a través dunha suave rampla dunha pendente 
inferior ao 5% situada no lateral da Rúa Rubalcava ou ben a través da bancada en semicírculo que 
enmarca o punto focal central da praza inferior. 

Baixo o nivel superior da praza, sitúase un novo espazo de ocupación cidadá, unha gran área de uso 
público no interior do antigo aparcadoiro. Máis de 500m2 de superficie para albergar exposicións, 
espectáculos, encontros, biblioteca, aulario, etc. Un espazo cultural polivalente ao que se accede a 
través dunha cuberta acristalada que resgarda aos cidadáns das inclemencias do tempo e que 
permite levar a cuberto calquera espectáculo rueiro. 

O resto da superficie de locais liberados no aparcadoiro dedicarase a usos municipais (arquivos, 
almacéns, etc.) e a aseos tanto da zona cultural como da municipal.  

Unha vez no exterior da praza inferior (a cota da Rúa Real) atopámonos coa zona de bancada que se 
abre ao espazo central de pavimento ortogonal que lembra á configuración urbanística do Barrio da 
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Madalena. Este ágora ten capacidade de acollida para festivais, concertos, teatro, foros e 
manifestacións culturais diversas. Un espazo aberto onde a cidade pode participar sen necesidade de 
reserva nin entrada. 

Desa praza dura pasamos a unha zona húmida que se corresponde coa lámina de auga que recolle 
as escorrentías dá praza e unha fervenza que bordea o paramento exterior dos baños públicos, 
outorgándolle semitransparencia e lixeireza. Partindo desta zona debúxase no pavimento pétreo un 
arco, do mesmo material pero de diferente tonalidade, penetrando dentro dá praza de granito. 
Sempre mantendo liberados os ángulos de visión da bancada, este espazo marca a direccionalidade 
do acceso á cafetería e do percorrido interno que dá acceso á Casa do Concello a través de 
ascensores. Desa auga e desa pedra nacen árbores escultóricas que darán luz e sombra a zona de 
descanso e restauración. 

A transición á Rúa Real, peonalizada, desde a praza prodúcese de maneira natural, sen obstáculos, 
nunha solución de continuidade que converte nun espazo único á rúa e á praza. 

MX.03  SOLUCIÓNS PROGRAMÁTICAS: USOS E SUPERFICIE DE USOS 
O Anteproxecto ten coma obxectivo primordial a creación dun espazo urbano ben definido, sen 
fragmentacións que conecte a contorna (Rúa Real) nunha solución de continuidade.e que teña 
carácter multifuncional e adaptable a diferentes usos que atraian a diferentes tipos de usuarios. 

Un novo espazo público para unha nova vida pública: vital, rica e heteroxénea. A proposta está 
concibida de maneira que se poden levar a cabo, de maneira simultánea, no mesmo espazo 
diferentes usos. Mentres se desenvolve un espectáculo teatral no foro central, un grupo de persoas 
pode asistir a unha conferencia na sala de exposicións interior, os nenos gozar do seu espazo de 
esparexemento e unha parella tomar un café, relajadamente, na terraza. Todo o que a variada oferta 
cultural de Ferrol sexa capaz de xerar ten cabida nesta praza renovada. 

Aos usos tradicionais dunha praza pública (encontro, tránsito, esparexemento, observación, 
descanso, etc) súmanse outros diversos que se describen a continuación coas súas superficies 
correspondentes: 

Praza superior (Cota Casa do Concello): 

Espazo público total: 1.735 m2 

Zona de xogos infantís: 250 m2 de espazo de esparexemento para os nenos integrado visualmente 
no conxunto da praza. Elevado en cota con respecto á Rúa Terra, sepárase da mesma cunha barreira 
vexetal que o cega e protexe da zona de tráfico.  

Espazo axardinado total: 247 m2 compartidos entre ambos os laterais das rúas con circulación 
rodada (Rúa Terra e Rúa Rubalcava) para establecer unha transición suave. Vexetación constituída 
por zonas de céspede, plantas ornamentais e árbores de porte. 

Praza inferior (Cota Rúa Real): 

Espazo público total exterior: 2.525 m2 dos cales 220m2 están cubertos por un gran pórtico 
acristalado que dá entrada ao espazo cultural/sala de exposicións. 

Locais de uso público: 645 m2 que se reparten entre o gran espazo cultural polivalente (biblioteca, 
sala de exposicións, etc.) de 555 m2 e os 90 m2 correspondentes ao local de hostalería. 

Locais municipais: 930 m2 para arquivos e almacéns municipais 

Aseos: 225 m2 que se reparten entre os aseos exteriores que dan servizo á praza e os interiores 
(privativos dos locais municipais e os vinculados ao espazo cultural público) 

Lámina de auga: 110 m2 
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MX.04  ACCESIBILIDADE E PERCORRIDOS 
O programa de necesidades do Concello establece como unha das prioridades a accesibilidade á 
Casa Consistorial e á praza en xeral. 

Para garantir a accesibilidade á Casa do Concello establécense dous percorridos. O percorrido 
exterior, desde a praza inferior, realízase a través dunha suave rampla cunha pendente inferior ao 5% 
que conecta con outra rampla de ascenso na praza superior e que desembarca a cota da Casa 
Consistorial.  

Así mesmo, pódese acceder ao Concello a través dunha circulación interna. Desde a praza inferior 
(cota Rúa Real) accédese a unha rúa interior dentro dos espazos gañados ao aparcadoiro situada 
entre os aseos exteriores e a cafetería cuxo destino final é o ascensor de acceso á Casa Consistorial. 
Desde o exterior obsérvase, a través da diferente tonalidade do pavimento da praza, a situación da 
devandita rúa interior.  

A entrada da Sala de Exposicións sitúase na praza inferior e está precedida por un amplo espazo 
porticado. Una vez dentro do local os percorridos internos serán diversos, dependendo do uso 
temporal que se esté a facer do mesmo. O fondo da sala se accede ós aseos públicos interiores. 

Os locais municipais, configurados en pranta coa forma dunha U, teñen a súa entrada desde a rúa de 
circulación interna, desde a propia sala de exposicións e desde o acceso por ascensor do Concello. 
Igualmente gozan duns aseos privativos situados no pasillo que comunica os espacios de arquivo e 
almacén. 

Exteriormente a praza comunica os seus dous niveis, principalmente, a través da rampla paralela a 
Rúa Rubalcava ou ben ascendendo pola bancada que rodea o circo central da praza inferior. Desde a 
ágora inferior se accede libremente os aseos situados trala lámina de auga e a cafetería exterior.  

Peonalización e pausado do tráfico: 

O Proxecto presentado propón un entramado cohesivo de rúas totalmente peonís coma a Rúa Real 
(integrada no espazo da praza) e a Rúa María (na traseira de Casa Consistorial) e as rúas de tráfico 
pausado polo pavimento adoquinado como son as sitúadas a ambos os dous laterais da praza (Rúa 
Terra e Rúa Rubalcava). A transición entre a praza e as rúas de tráfico rodado prodúcese a través de 
barreiras vexetais e zonas axardinadas que suavizan física e psicolóxicamente o impacto do ruido e 
contaminación do coche. 

A carón do Concello na banda da Rúa Terra rérvase espazo para a ubicación das prazas de 
aparcamento municipais.  

 

MX.05  SUSTENTABILIDADE, EFICIENCIA E MATERIAIS 
Un dos aspecto sinalados polo programa de necesidades do Concello de Ferrol é a eliminación do 
uso do aparcadoiro subterráneo. O presente Anteproxecto cumpre con esta obriga máis procura a 
sostenibilidade económica e o uso dos recursos existentes. Por iso contempla o aproveitamento da 
zona estructuralmente estable do aparcadoiro para devolverlla a cidadanía de Ferrol con novos usos: 
culturais (exposicións, encontros, aula, biblioteca, etc.) e de servicios municipais (arquivo, almacén). 
Tan só se demolerán as zonas que presentan problemas estructurais polo que a solución exposta 
rebaixa considerablemente os orzamentos de intervención ante a opción de demolición completa do 
aparcadorio. 

Os materiais empregados nos pavimentos exteriores correspónderanse con laxas de granito e 
adoquinado e pavimento flexible na zona de xogos infantís seguindo as directrices marcadas polo 
Plan Especial de Protección e Rehabilitación do Barrio da Madalena. O mobiliario urbano e 
luminarias será o adaptado ao Proxecto de normalización do mobiliario urbano do Barrio da 
Madalena. 
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B) RESUMO DE SUPERFICIES  

Praza superior (Cota Casa do Concello): 

Espazo público total: 1.735 m2 

Zona de xogos infantís: 250 m2  

Espazo axardinado total: 247 m2  

 

Praza inferior (Cota Rúa Real): 

Espazo público total exterior: 2.525 m2  

Locais de uso público: 645 m2  

Locais municipais: 930 m2 Aseos: 225 m2  

Lámina de auga: 110 m2 

 

C) AVANCE DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DESCRIPCIÓN DAS SOLUCIÓNS ADOPTADAS 

MC.01  DEMOLICIÓNS 

Na proposta presentada contémplase a demolición da estrutura actual do aparcadoiro existente 
mantendo a zona do viario existente na fronte do edificio do Concello, que polas súas características 
construtivas, resistentes e de conservación resulta válida para os novos usos expostos. Tamén se 
mantén a parte de estrutura da fachada Oeste dado que se expón a súa utilización como locais 
municipais O resto da estrutura existente demólese para incorporar estes espazos, segundo a 
proposta, ás rasantes da rúa real e crear unha nova configuración da praza pública segundo o 
proxectado. 

Esta proposta é acorde cos estudos e informes facilitados coa documentación do concurso achega do 
estado de conservación e capacidades portantes da estrutura existente e que deixan de manifesto 
que a zona que se conserva diante do edificio do Concello presenta unha laxa nervada de formigón 
“in situ” que resulta adecuada parque a soportar tráfico na súa superficie, ademais de atoparse en bo 
estado de conservación, salvo na zona de xuntas de dilatación, co que a súa reparación resulta 
sinxela e económica. A zona oeste da estrutura que tamén se conserva non presenta, no informe, 
unha relación de danos que a poidan considerar inservible polo que se expón mantela e reforzala 
convenientemente. Os piares das zonas que se manteñen requiren unicamente unha reparación das 
seccións danadas cos procedementos indicados no informe facilitado. A estas intervencións de 
conservación, reparación e reforzo da estrutura existente haberá que engadir a posterior 
impermeabilización que garanta a ausencia de filtracións e por tanto a durabilidad da estrutura e 
previamente será preciso realizar a demolición dos pavimentos e recrecidos existentes nas 
devanditas zonas. 

O resto da estrutura con fronte á rúa Real e rúa Rubalcava demólese para crear a nova praza 
adaptada ás cotas dos perfís das devanditas rúas. 

Os custos da solución exposta rebaixan considerablemente os orzamentos de intervención ante a 
opción da demolición completa da estrutura e a súa posterior execución. Isto supoñería un 
incremento nos orzamento de demolición onde habería que incluír, ademais, a totalidade das 
cimentacións enterradas, para sumar, a continuación os custos das novas cimentacións e estruturas 
expostas. Cremos que a opción exposta é a máis racional desde o punto de vista económico e resulta 
viable tecnicamente segundo os informes facilitados. 

MC.02  SUSTENTACIÓN DO EDIFICIO. CIMENTACIÓNS. 

Contémplase a realización de novas cimentacións na fachada adxacente á rúa Rubalcava onde se 
proxectan unha serie de ramplas e bancadas realizadas con muros de formigón e para as que será 
preciso executar as cimentacións corridas correspondentes. Da mesma forma realizaranse as 
bancadas situadas na zona interior da nova praza proxectada resoltas a partir de estruturas de muros 
de formigón con zapatas corridas. 
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MC.03  SISTEMA ESTRUTURAL  

Datos e hipóteses de partida, programa de necesidades, bases de cálculo e procedementos ou 
métodos empregados para todo o sistema estrutural, así como as características dos materiais que 
interveñen. 

Como sistemas estruturais novos só contémplanse os novos muros que resolven as pendentes de 
contacto coa rúa Rubalcava, as bancadas formadas no interior da praza así como a zona de praza 
que servirá de ligazón entre a estuctura existente e o límite das novas bancadas que se resolverá 
mediante unha laxa maciza de formigón.  

Mención especial faremos do elemento que marca o acceso aos locais municipais proxectado na 
esquina de confluencia entre a rúa Real e a Rua dá Terra que se resolverá mediante unha estrutura 
metálica e cuberta de vidro laminar. 
 
Procedementos 
empregados 

Os determinados en CTE-SE-A e EHE 98 
 

Características dos 
materiais que interveñen 

Tipoloxía                              Formigón                                           
Laxa, piares, muros HA 30/P/20/ B 500 S 

MC.04 SISTEMA ENVOLVENTE 

Definición construtiva dos distintos subsistemas da envolvente do edificio. 

Contémplase no anteproxecto a execución de novos cerramentos para as zonas de fachada 
existentes entre a zona superior e acceso ao Concello e a nova cota da praza proxectada en 
continuación coas rasantes da rúa Real. Para estas fachadas contémplase un cerramento de fábrica 
de ladrillo con acabado en pedra para a zona circular que serve de base ao monumento a Churruca e 
unha fachada acristalada para a zona de fronte de locais e accesos.  

Para os chans da parte superior da praza que teñen usos debaixo proxéctase un acabado a partir dos 
forxados e laxas da estrutura con morteiros de pendente, impermeabilización bicapa de tipo 
bituminoso, morteiro de protección e acabado con laxas de granito segundo o despezamento 
proxectado, zonas axardinadas ou pavimentos flexibles nas zonas de xogos infantís 

CERRAMENTOS EN CONTACTO CO TERREO 

Para os chans dos locais habitables está prevista unha soleira de formigón armado de 15 cm de 
espesor e illamento térmico a base de dobre ferro de poliestireno extruído. 

 

MC.05  SISTEMAS  DE COMPARTIMENTACIÓN 

PARTICIÓNS INTERIORES VERTICAIS 

Divisións interiores formadas por unha fábrica de bloque prefabricado de formigón gris de 10 cm, 
tomado con morteiro de cemento. Irán revestidos por unha ou dúas caras, mediante gornecidos de 
yeso ou morteiros de cemento segundo o seu uso e acabado final. 
 

As portas de paso interiores proxéctanse cegas, lisas e dunha folla de dimensións normalizadas e 
para un espesor total mínimo de 40 mm. A porta será un taboleiro de DM,  rechapado en melamina. 
Irán provistas de pernios de aceiro inoxidable, fechadura con fronte de aceiro inoxidable para porta de 
paso normal ou con condena, xogo de manillas de aceiro inoxidable e tope de porta. As portas 
metálicas devasas serán dunha folla de dimensións normalizadas e acabado esmaltado ao forno. 

MC.06    SISTEMAS DE ACABADOS 

Características e prescricións dos acabados dos paramentos a fin de cumprir os requisitos de 
funcionalidade, seguridade e habitabilidade. 

REVESTIMENTOS INTERIORES 

ENFOSCADOS. Se enfoscan os paramentos dos locais húmidos que vaian ser posteriormente 
alicatados, ó os que reciban un acabado pintado, para o que se deberá previamente pastear a súa 
superficie. Tamén se enfoscarán as zonas comúns e as tabiquerías de soto. 
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ALICATADOS. En dependencias húmidas con pezas de grés esmaltado 

PINTURAS. Pintura plástica, acabado liso mate, cor a definir, propiedades fungicidas e antimoho, 
lavable e a aplicar en paramentos verticais ou horizontais das zonas comúns.  

Todos os revestimentos indicados cumpren cos requisitos básicos de funcionalidade, seguridade e 
habitabilidade. 

SOLADOS 

RECRECIDOS DE MORTEIRO. Colocarase como soporte dos pavimentos un recrecido de morteiro 
de cemento. Ten funcións niveladoras, para o que se han de ir construíndo mestras, sobre as que se 
rasanteará e regleará o resto de morteiro.  

SOLADOS DE PLAQUETA DE GRES. Nas zonas de aseos. As  pezas de grés a empregar terán 
acabado antiescorregadiza, e irán fixadas con cemento cola.  

SOLADOS PÉTREOS. En zonas comúns e escaleiras pavimentarase con laxas pétreas. 

Todos os solados indicados cumpren cos requisitos básicos de funcionalidade, seguridade e 
habitabilidade. 
. 

MC.07 SISTEMAS DE INSTALACIÓNS 
PROTECCIÓN CONTRA  INCENDIOS 

A xustificación do cumprimento do DB SE 4, relativo á detección, control e extinción de incendio, 
realizarase en documento independente correspondente ao Proxecto de Execución.  

ANTI - INTRUSIÓN 

Os vidros con cámara que formen parte das xanelas ou portas de planta baixa deberán ter 
características antivandálicas e antirrobo. Os vidros para instalar deberán ser de protección 
reforzada, clasificación P5A.  

ELECTRICIDADE E ALUMADO 

A xustificación do cumprimento do Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión realizarase en 
documento independente de Proxecto de Execución. Os mecanismos previstos serán de calidade 
media-alta, a definir en Proxecto de Execución. 

En relación á iluminación e/ou iluminación, o DB HEI 3, onde se determinan as esixencias mínimas de 
eficiencia enerxética das instalacións de iluminación, realizarase en documento independente de 
Proxecto de Execución.  

FONTANERÍA 

A xustificación do cumprimento do DB HS 4, relativo á subministración de auga nas edificacións, 
realizarase en documento independente de Proxecto de Execución. 

EVACUACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS E SÓLIDOS 

O DB HS 2, onde se establecen as esixencias mínimas relativas á recollida e evacuación de residuos, 
realizarase en documento independente de Proxecto de Execución. 

A xustificación do cumprimento do DB HS 5, relativo á evacuación de augas nas edificacións, 
realizarase en documento independente de Proxecto de Execución.  

VENTILACIÓN 

A xustificación do cumprimento do DB HS 3, relativo á calidade do aire interior nas edificacións, 
realizarase en documento independente de Proxecto de Execución. 

TELECOMUNICACIÓNS 

O regulamento regulador das infraestruturas comúns de telecomunicacións (ICT), para o acceso aos 
servizos de telecomunicación no interior dos edificios, realizarase en documento independente de 
Proxecto de Execución. 

INSTALACIÓNS TÉRMICAS DO EDIFICIO 

A xustificación do cumprimento do DB HEI 2, para a achega enerxética necesaria realizarase en 
documento independente de Proxecto de Execución. 
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M.C.08  SISTEMAS DE ABADOS EXTERIORES E URBANIZACIÓN 

Indicaranse as características e prescricións dos acabados exteriores dos espazos públicos da 
urbanización así como o mobiliario urbano a fin de cumprir os requisitos de funcionalidade, 
seguridade, accesibilidade. 

Os pavimentos exteriores da nova praza proxéctanse con lousado de granito e despezamento 
segundo planos. As zonas axardinadas acoutaranse con bordos de granito e achegarase céspede e o 
arboledo ornamental adecuado. A zona de xogos infantís levará un pavimento flexible e a dotación 
dos xogos. O mobiliario urbano será o adaptado ao Proxecto de normalización do mobiliario urbano 
do Barrio da Madalena. As bancadas formaranse a partir de paneis de formigón prefabricados. 
Contémplase na base do monumento a Churruca a formación dun estanque realizado con pezas de 
granito. As ramplas e escaleiras irán revestidas de granito. 
 

D) MEMORIA DE DESEÑO DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIÓNS DE 
ACCESIBILIDADE E ELIMINACIÓN DAS BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS  

MA.01  ACCESIBILIDADE E SEGURIDADE DE UTILIZACIÓN 
A proposta exposta para a Praza de Armas de Ferrol, cumprimenta as condicións de utilización e 
accesibilidade recollidas nas  condicións xerais enunciadas no CTE DB SUA e na Orde VIV/561/2010 
do 1 de febreiro pola que se desenvolve o documento técnico de condicións básicas de accesibilidade 
e non discriminación para o acceso e utilización dos espazos públicos urbanizados. Igualmente, 
cumpriméntanse as condicións esixidas polo Decreto 35/2000 do 28 de xaneiro, polo que se aproba o 
regulamento de desenvolvemento e execución da Lei 8/1997, do 20 de agosto de accesibilidade e 
supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia, derrogada pola Lei 10/2014 de 
accesibilidade e adaptado á Directiva 95/16/CE do Parlamento Europeo polo Decreto 74/2013 do 18 
de abril da Xunta de Galicia. 

No ámbito da proposta, modifícanse os accesos ao edificio Consistorial e a maior parte da  
planimetría da Praza. 

En primeiro lugar, proponse mellorar varios dos accesos ao edificio Consistorial de forma que sexan 
accesibles. Para iso dótaselle ben dunha rampla exterior adaptada que comunica o nivel superior da 
praza co nivel da planta xeral de acceso ao edificio. Complétase esta mellora coa correspondente 
para dotar un novo acceso desde o nivel inferior da praza mediante a disposición dun elevador que 
comunicará verticalmente ese nivel inferior da praza coa planta xeral do edificio, permitindo dispoñer 
de dous novos accesos accesibles. 

O material de solado destas partes que se poden considerar exteriores ao edificio responderá as 
esixencias conforme á clase 3 de resbaladicidad dos chans, sen presentar imperfeccións ou 
irregularidades que supoñan un risco de caidas, nin terán perforacións ou rejillas que excedan das 
dimensións reglamentada en toda na zona de circulación peonil. 

Os desniveis superiores a 20 mm., resolveranse en rampla. O número mínimo de banzos soltos 
superior a tres e respéctanse as separacións de distancia aos accesos. 

A Praza propiamente dita, organízase en dous niveis os cales se salvan cos correspondentes 
elementos urbanos adaptados, isto é, dótaselles de escaleiras ou ramplas adaptadas que permitan 
ter sempre un percorrido adaptado entre ambas as plataformas. Estes percorridos quedarán 
debidamente sinalizadas. 

-A proposta, á parte dos novos itinerarios peonís ten en conta os existentes respectando os que se 
realizan de maneira  lindeira ás liñas de fachada dos edificios que conforman a praza, onde todo 
percorrido peonil presenta un con ancho superior 1,80 metros e unha altura libre de paso de 2,20 m. 

Tanto as pendentes lonxitudinais como transversais empregadas nas ramplas dos percorridos peonís, 
son inferiores ás máximas permitidas. 

Sepárase o itinerario peonil do vehicular, con áreas marcadas reservadas para o tránsito vehicular 
diferenciadas das reservadas para o tránsito peonil. Nas zonas mixtas, resólvese en plataforma única 
con itinerarios mixtos diferenciados garantindo a continuidade do itinerario peonil mediante vaos 
peonís sinalizados con pavimento diferenciador.  

En xeral proxéctase un pavimento lousado de granito con terminación rugosa e  antiescorregadiza, 
niveladas e lechadas con morteiro de cemento que evitan a formación de resaltes. 
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O pavimento táctil  indicativo estará formado con laxas do mesmo material con terminación abotoada 
enrasado co anterior. 

En todo cambio de pavimento, estes quedarán enrasados ou se permitirá a formación dun desnivel 
inferior a 2 cm. con canto redondeado. Onde existan ou conserven, os bordos terán unha altura 
máxima de 12 cm 

As rejillas correspondentes a sumidoiros proxéctanse maioritariamente nas zonas de tránsito 
vehicular Cando se precise colocar sumidoiros en itinerarios peonís, as súas aberturas non 
superasen o diámetro de 1 cm. e  colocaranse na zona lateral do mesmo. 

As tapas correspondentes a instalacións que se teñan que colocar en itinerarios peonís, quedarán 
enrasadas e non presentarán aberturas. As tapas de pozos de saneamento proxéctanse nas 
plataformas de vehículos.  

As escaleiras proxectadas, cumprimentan os requisitos esixidos por normativa, do mesmo xeito que 
as ramplas que recolle as proposta. En ambos os casos, o pavimento deberá ser 
antiescorregadizo,con cambio de cor no bordo da pegada e diferenciarase mediante contraste de 
textura e cor, ao comezo e final daquelas, nun tramo de 1 metro. Irán dotadas da barreira de 
protección e utilización correspondente. 

As áreas de estancia da Praza, son proxectadas de forma que asegura a súa utilización non 
discriminatoria. O seu acceso cumprimenta os parámetros do ancho, alto e quedan conectadas 
mediante polo menos, un itinerario accesible co resto da Praza. 

As áreas de estancia con espectáculo dispoñerán de praza reservada a persoas con mobilidade 
reducida, cumprindo os parámetros esixidos. Se incorporan aseos, estes terán como mínimo unha 
unidade adaptada. 

Unicamente utilízanse terras apisonadas nos espazos reservados a xardín ou céspede. 

O mobiliario deseñarase e situará para que poidan ser utilizados de forma autónoma e segura por 
todas as persoas. Non se dispoñerán invadindo o itinerario peonil accesibles e deberase asegurar a 
súa detección.O seu deseño non presentará saíntes e asegurarase a non presencia de cantos vivos. 

Os bancos presentarán un deseño ergonómico dispoñendo dun número mínimo dunha unidade cada 
cinco unidades deseñadas e situadas de acordo aos criterios de accesibilidade. De igual forma 
situaranse as papeleiras , colectores , bolardos ou quioscos se o houbese. 

Os sinais e elementos verticais deixarán unha altura libre de 2,20 metros como mínimo. As referentes 
ao tráfico rodado na banda exterior máis próxima á plataforma vehicular. 

Todo mobiliario urbano situado en itinerarios peonís dispoñerase de tal forma que deixe unha franxa 
de paso de ancho mínimo de 1,80 m. Cando sexan elementos de aproximación frontal deberá existir 
diante do mesmo un espazo libre de como mínimo 1,20 x 0,8 m. 

Todo mobiliario adaptado deberá dispoñer da correspondente sinalización 

Os sectores de xogo, están conectados entre si. Os elementos de xogo permitirán a participación de 
todas as persoas, considerando as franxas de idade á que estean destinados. Introduciranse 
contrastes cromáticos e texturas nos xogos, que ademais cumprirán as caracteristicas especificadas 
requiridas pola Orde VIV/561/2010 
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MA.02  CUMPRIMENTO DO DECRETO 35/2000 DA XUNTA DE GALICIA 
A rampla proxectada cumprimenta o esixido polo D 35/2000 da Xunta de Galicia referente ao 
desenvolvemento da Lei 8/97 de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas na 
Comunidade de Galicia, para itinerarios adaptados 
 

CONCEPTO PARÁMETRO MEDIDAS SEGUNDO DECRETO PROXECTO 
ADAPTADO PRACTICABLE  

 

ESCALEIRAS 
Base 1.2.3 

ANCHO MÍNIMO 1,20m 1,00m EXISTENTE  
DESCANSO MÍN 1,20m 1,00m - 

TRAMO SEN DESCANSO O QUE SALVE UN 
DESNIVEL MÁXIMO DE 

2,00 m 

O QUE SALVE UN 
DESNIVEL MÁXIMO DE 

2,50m 

EXISTENTE 
E MENOR 

DESNIVEIS DE 1 ESCALÓN SALVADOS POR 
RAMPLA 

ESCALÓN MÁXIMO DE 
15cm 

- 

TABICA MÁX 0,17m 0,18m CUMPLE 
DIMENSIÓN DA HUELLA 2T + H = 62-64 cm 2T + H = 62-64 cm CUMPLEN 

ESPACIOS BAIXO ESCALEIRAS PECHADO OU PROTEXIDO SI ALTURA MENOR 
2,20 m 

CERRADO 

PASAMANOS 0,90-0,95 m RECOMENDÁNDOSE OUTRO A 0,65-
0,70 m 

0,90 

ANCHO DA ESCALEIRA MAIOR A 3,00 m BARANDILLA CENTRAL  
BARANDILL

A 
ILUMINACIÓN NOCTURNA ARTIFICIAL MÍNIMO DE 10 LUX 20 LUX 

ESCAL. MECÁNICAS 
B1.2.5 

ANCHO MÍNIMO  1,00m 1,00m NON 
PROCEDE 

RAMPAS 
Base 1.2.4 

ANCHO MINIMO 1,50m 1,20m 1,50 m. 
PENIENTE MÁX LONXITUDINAL 

(POR PROBLEMAS FÍSICOS PODERÁN 
INCREMENTARSE NUN 2%) 

MENOR DE 3m = 10% 
ENTRE 3 E 10m = 8% 

MAIOR O IGUAL 10m = 
6%  

MENOR DE 3m = 12% 
ENTRE 3 E 10m = 10% 

MAIOR OU IGUAL 10m = 
8% 

6% 

PENDENTE MÁX TRANSVERSAL 2% 3% 0% 
LONXITUD MÁXIMA DE TRAMO 20m. 25m. 9 m. 

DESCANSO MÍN. CON ANCHO O DA 
RAMPLA 

LONXITUD 1,50m 1,20m 1,80 m. 

XIROS A 90º INSCRIBIR CÍRCULO DE 
1,50m DE DIAMETRO 

INSCRIBIR CÍRCULO DE 
1,20m DE DIAMETRO 

1,80 m. 

ESPAZO LIBRE A FINAL E INICIO DE 
RAMPLA 

1,80 x 1,80m 1,50 x 1,50m MAIOR 

PROTECCIÓN LATERAL DE 5 A 10 cm DE ALTURA NOS LADOS LIBRES 
SOBRE O NIVEL DO SOLO 

10 cm. 

ESPACIO BAIXO RAMPLAS PECHADO OU PROTEXIDO SI ALTURA MENOR 
2,20 m 

PECHADO 

PASAMANOS 0,90-0,95 m RECOMENDÁNDOSE OUTRO A 0,65-
0,70 m 

0,90 e 0,70 

ILUMINACIÓN NOCTURNA ARTIFICIAL MÍNIMO DE 10 LUX 20 LUX 
DIMENSION MÍNIMA TOTAL 3,50 x 5,00m 3,00 x 4,50m  

ELEMENTOS DE  
URBANIZACIÓN  

Base 1.2 

PAVIMENTOS, DUROS E 
ANTIDESLIZANTES 

RESALTE MÁX. 2cm. RESALTE MÁX. 3cm. DUROS 
ANTIDESLIZ

ANTES 
BORDILLOS, CANTO REDONDEADO ALTURA MÁX 0,14m ALTURA MÁX 0,16m 0,12 m. 

REXILLAS EN CUADRÍCULA , OCOS MENORES DE 2 cm MENOR 
SEÑALES E 

ELEMENTOS 
VERTICALES 

Base 1.4.1 

ALTURA MÍNIMA LIBRE IGUAL OU MAIOR DE 
2,20m 

IGUAL OU MAIOR DE 
2,10m 

MAIOR 

ALTURA PULSADORES E MECANISMOS ENTRE 1,20 E 0,90m ENTRE 1,30 E 0,80m  
SITUACIÓN: PASO LIBRE EN 

BEIRARRÚAS 
 0,90m, 1,50m EN ÁREAS DESARROLL. POR 

PLANEAMENTO 
 

 Cando por dificultades orográficas ou rúas preexistentes non sexa posible a creación dun itinerario adaptado, deseñarase como mínimo un itinerario 
practicable que permita o desprazamento de persoas con mobilidade reducida. 
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RESUMEN ORZAMENTO POR CAPÍTULOS 

Capítulo 01 Traballos previos, valados, desvío de instalacións    42.300,00 € 

Capítulo 02 Demolicións e levantados      119.495,00 € 

Capítulo 03 Soleira sanitaria       110.420,00 € 

Capítulo 04 Estruturas, reforzos e marquesiña     102.689,00 € 

Capítulo 05 Albañilería        36.008,00 € 

Capítulo 06 Illamentos e impermeabilizacións     58.891,00 € 

Capítulo 07 Pavimentos        318.992,00 € 

Capítulo 08 Tratamento superficial de rúas periféricas    60.672,00 € 

Capítulo 09 Rede de auga, rega e contraincendios     29.445,00 € 

Capítulo 10 Rede de enerxía eléctrica, iluminación pública e luminarias  124.958,00 € 

Capítulo 11 Rede de gas        13.445,00 € 

Capítulo 12 Rede de telecomunicacións e vixilancia     24.210,00 € 

Capítulo 13 Xardinería e estanque       47.076,00 € 

Capítulo 14 Mobiliario urbano, ascensor e sinalización    45.807,00 € 

Capítulo 15 Reposición monólito Churruca      11.500,00 € 

Capítulo 16 Xestión de residuos       20.848,00 € 

Capítulo 17 Control de calidade       15.500,00 € 

Capítulo 18 Seguridade e saúde       17.640,00 € 
 

ORZAMENTO DE EXECUCIÓN MATERIAL    1.199.896,00€ 

 

Gastos Xerais   13%       155.986,48 € 

Beneficio Industrial  6%       71.993,76 € 

SUMA           1.427.876,24€ 

I.V.E    21%       299.854,01 € 

 

 

ORZAMENTO DE CONTRATA      1.727.730,25 € 
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