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1.- MEMORIA XUSTIFICATIVA E DESCRITIVA DA PROPOSTA 

1.1.-  A MODULACIÓN DO BARRIO DA MAGDALENA: SOPORTE DA TRAMA URBANA. 

O barrio da Magdalena, creado para aloxamento dos traballadores no arsenal da mariña, foi xerado a 
partires dunha retícula regular que ten como base un módulo de planta cadrada, con lonxitude de 
lados de dez varas castelás, unidade de medida vixente no reino de Castela ata a adopción do 
sistema métrico decimal, que tivo lugar por lei de 19 de xullo en 18491, e que equivale a 8,359 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En función desta modulación, o ancho ás rúas-corredores, adoitado como medida base da trama, 
é dun módulo; as mazás edificables se deseñaron en planta con superficie de 10 x 4 módulos (83,59 
m x 33,436m), e ás dúas prazas que se configuraron na trama, por eliminación de dúas mazás, 
resultaron con superficie de 12 x 11 módulos, é dicir 100,308 m x 91,949 m = 9.223,22 m2. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

En tanto a modulación subxacente no trazado urbanístico é o soporte da trama urbana e “explica” a 
configuración do barrio da Magdalena, consideramos que ten que estar permanentemente presente 
en calquera proposta de intervención que se faga nel -como é o caso-. Por elo, cremos imprescindible 
trazar a modulación sobre a planta da Praza de Armas, a fin de facer a remodelación a partires dela, 
para que o deseño sexa coherente “de raíz” coa urdimbre estrutural do tecido urbano.  

Porén, os avatares experimentados no longo período histórico no que se levou a cabo a edificación 
do barrio deron lugar a múltiples irregularidades e desviacións ao replantear a modulación enriba do 
terreo respecto da nidia e regular xeometría orixinal, como se pode apreciar hoxe na cartografía que 
recolle a realidade construída, na que se perciben faltas de ortogonalidade e descontinuidades nas 
aliñacións das mazás e heteroxeneidades nos anchos das rúas. Por iso, non é inmediato plasmar a 
modulación na planta de estado actual da Praza de Armas, o que nos obrigou a facer un esforzo 
interpretativo para acomodala segundo queda representado nos planos incorporados a este 
anteproxecto, nos que se grafía a retícula modular do xeito que consideramos mais plausible, xa que 
non incontestable, circunstancia da que, a fuer de honradez, deixamos aquí expresa constancia. 

                                                            
1 Aínda que a súa implantación efectiva se produxo por RD de 14.11.1879, que o o fixo obrigatorio a partires de xullo de 1880.   

Modulación das dúas prazas do barrio da 
Magdalena, xeradas por eliminación de dúas mazás 
da trama, con superficie de 12 x 11 módulos.

Esquema de modulación subxacente na planificación urbanística do barrio da Magdalena, coa trama urbana 
superposta sobre a retícula xerada polo módulo de 10 varas castelás (8,359 m), adoitado como ancho das rúas.

Modulación dos elementos da trama urbana: 
Rúas lonxitudinais e transversais -ancho 1 módulo-
Mazás edificables -10 x 4 módulos-. 
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1.2.- PLANTEAMENTO XERAL. O APARCADOIRO SEMISUBTERRÁNEO. 

A planificación urbanística do barrio da Magdalena fíxose no século XVIII, cando nin existían nin se 
sabía que ían existir automóbiles, polo que, obviamente, non se tiveron en conta nin o seu tráfico nin 
a dotación de espazos para o seu estacionamento nas rúas nin o seu aloxamento nos edificios. 

Dende a segunda metade do século XX os automóbiles forman parte do noso modo de vida colectivo, 
ata o punto que hoxe en día a meirande parte das familias son propietarias dun ou máis coches. 
Aínda que as melloras no transporte colectivo e o uso compartido dos coches xestionado por 
plataformas dixitais tendan a reducir o seu número, ou polo menos a non incrementalo, no futuro 
inmediato non se albisca alternativa ao modelo de funcionamento social baseado na propiedade 
individual de automóbiles. En consecuencia, os veciños do barrio da Magdalena, teñen, e continuarán 
a ter, vehículos de uso privado, e tamén quererán gardalos o máis cerca posíbel do seu domicilio. 

O barrio da Magdalena acomodouse como se puido ao modo de vida contemporáneo, aínda que iso 
levou consigo a invasión das súas rúas e prazas polo tráfico e polo aparcamento dos coches. A 
construción nos anos 70 dun aparcadoiro baixo a Praza de Armas, tivo un importante impacto na 
calidade ambiental do espazo urbano, xa profundamente mermado na súa superficie e alterado na 
súa configuración orixinal pola edificación da Casa Consistorial que se levou a cabo en 1953.  

A remodelación da Praza de Armas que da lugar ao concurso ao que se presenta este anteproxecto 
ten a evidente finalidade de mellorar a calidade ambiental do espazo urbano, e para elo parte da 
premisa de que se debe eliminar o aparcadoiro soterrado existente, decisión que ven reforzada pola 
importante patoloxía que presenta a súa estrutura. 

Porén, entendemos que esa premisa inicial debe ser matizada polas seguintes consideracións: 

1.- A distorsión ambiental non ven motivada tanto pola existencia dun aparcadoiro semi-soterrado 
como pola súa inadecuada configuración arquitectónica, que racha a relación do espazo central da 
praza coas rúas perimétricas e xera un foso en toda a lonxitude da Rúa Real.  

2.- Certamente, a existencia dun aparcadoiro ao servizo de vehículos transeúntes implica o 
mantemento do tráfico de superficie para o seu acceso, o que é un dos principais factores 
perturbadores do espazo urbano, pero a solución a este problema pode lograrse modificando o 
tipo de uso do aparcadoiro sen necesidade de eliminar integramente a edificación existente.   

3.- O barrio da Magdalena, e especificamente a zona próxima a praza de Armas, ten un evidente 
déficit de garaxes para coches dos residentes debido a  que os edificios non teñen sotos e, 
mesmo nos casos de reconstrución, en xeral as parcelas teñen insuficiente superficie para 
emprazar nelas as ramplas de acceso a plantas de soto e, aínda utilizando montacoches 
mecánicos, non teñen espazo dabondo para aloxar unha praza de garaxe por vivenda. 

4.- A demolición do aparcadoiro subterráneo existente na praza de Armas non se xustifica pola 
patoloxía que padece a súa estrutura, toda vez que para a súa reparación e reforzo existe un 
proxecto, redactado en 2015, que ten un orzamento de 65.636.29 € (IVE incluído), o que 
representa un 5,47% do orzamento previsto no presente concurso para a remodelación da praza. 
Ademais, a demolición integral tería un custe económico para o erario público que minguaría a 
capacidade de inversión noutras actuacións de interese público –mesmo nesta-, diminuiría 
innecesariamente o patrimonio inmobiliario municipal e xeraría un importante volume de 
escombros. Por elo, podemos dicir que sería una actuación contraditoria cos principios ecolóxicos 
resumidos na coñecida como “a regra das tres R”: Reducir –o consumo de bens ou de enerxía-, 
Reutilizar –dar unha segunda vida útil aos obxectos-,e Reciclar (a mellor maneira de reciclar os 
residuos e evitar que se produzan).  

Como conclusión do que antecede, consideramos conveniente propoñer a conservación da 
edificación que aloxa o aparcadoiro existente, realizando as seguintes actuacións: 

a) Modificación do seu deseño arquitectónico para emendar as deficiencias que consideramos 
impactan negativamente na calidade ambiental do espazo urbano, e  

b) Cambio do seu uso a garaxe para residentes no entorno (segundo a reordenación 
proxectada: 104 prazas de coches, 14 de motos e 10 para bicicletas), ben na modalidade 
de aluguer ou ben mediante a venda da concesión administrativa do uso polo período 
permitido pola lexislación aplicable. Tamén cabería manter unha reserva para servizo directo 
dos traballadores do concello, que incluso podería dar lugar ao uso por quendas de maña e 
de tarde, nos que se alternarían os que veñan de fora a traballar no concello cos que saian do 
barrio da Magdalena para traballar noutras localidades.  
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Desta forma, ademais de ofrecer aos residentes unha compensación pola eliminación das prazas de 
aparcamento en superficie existentes nas rúas perimétricas da praza -segundo se propón neste 
anteproxecto-, se poderían obter uns recursos económicos que diminuísen o esforzo orzamentario 
que implica a remodelación da Praza de Armas, se é que politicamente así se considera conveniente, 
aínda que tamén cabería estabelecer prezos “políticos” que tivesen por obxectivo a fixación da 
poboación no barrio da Magdalena, contrarrestando a tendencia ao traslado de residentes propiciada 
polas dificultades de aloxamento de vehículos particulares. En todo caso, como estas cuestións 
transcenden o alcance do presente anteproxecto, limitámonos aquí a esbozalas para que poidan ser 
tidas en conta polo Concello, ao que lle corresponde decidir sobre elas. 

1.3.- DESCRICIÓN DA PROPOSTA. ACTUACIÓNS E OBXECTIVOS. 

A continuación se indican as actuacións propostas, explicando os obxectivos que se perseguen con 
cada unha. Todas elas están supeditados ao obxectivo xeral de “integrar a praza na cidade”, 
mediante a transformación do espazo urbano que o faga atractivo para o paseo, a estanza, o 
encontro e a reunión dos cidadáns para a realización do mais amplo abano de actividades posibles. 
En coherencia cos principios aos que fai referencia o noso lema, e dado que o tramo da rúa María 
incluído no ámbito de actuación evidencia ter sido reurbanizado fai pouco tempo, aínda que nos 
houberámolo feito doutro xeito, propoñemos deixalo como está, engadindo soamente uns cipreses do 
tamaño maior que sexa posible ter en macetóns, para  incrementar a presenza do verde na rúa. 

Consideramos preciso sinalar que a carencia dun plano taquimétrico que indique con precisión as 
cotas altimétricas actuais fai que a información da que dispoñemos sexa insuficiente para definir con 
exactitude os niveis e pendentes resultantes nos espazos proxectados, que deben considerarse como 
aproximacións axeitadas a este nivel de anteproxecto, pero que terían que ser revisadas no proxecto 
de execución, cando se contase co levantamento taquimétrico imprescindible para elo. 

1.3.1. ZONAS 1A E 1B DA RÚA REAL. 

- Eliminación, por traslado á Rúa Terra, do acceso ao garaxe, para a peatonalización deste tramo da 
rúa Real, en igualdade de condicións para accesibilidade de vehículos que nos seus demais tramos. 

- Demolición da liña de locais comerciais semisoterrados –primeira cruxía estrutural da edificación 
existente- e recheo do foso actual para crear unha alameda con tres ringleiras de árbores de folla 
caduca que formen unha bóveda vexetal –se propoñen castiñeiros de indias- situados sobre a 
retícula da modulación, a distancias de medio módulo. Baixo a arboreda, se deseñan dous espazos 
diferenciados pero conectados, un de tránsito e paseo (zona 1A) e outro de estancia (zona 1B), o 
último a cota 50 cm máis elevada que a anterior, pero accesible con planos inclinados de pendentes 
3,99% e 1,13% nos seus extremos de contacto coas rúas Terra e Rubalcava respectivamente. 

- Creación dunhas gradas-bancos no desnivel entre as zonas 1A e 1B, e entre esta última e as zonas 
centrais da praza -3A, 3B e 3C-, que ademais de servir para estancia e descanso de transeúntes e 
como lugar de cita e encontro, permitan a cómoda contemplación das procesións, cabalgatas, 
desfiles e demais eventos que discorran pola Rúa Real.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sección transversal polas Zonas 1A - inferior- e 1B –superior- da  rúa Real 
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1.3.2. ZONAS LATERAIS 2A DA RÚA TERRA E 2B DA RÚA RUBALCAVA 

- Nas dúas rúas laterais se propón a plantación de dúas ringleiras de olmos en cada unha, seguindo a 
trama da modulación –tamén a intervalos de medio módulo-, que ordenarán o espazo, configurando 
a zona central para coexistencia co tráfico rodado e a zona máis próxima aos edificios para 
exclusivo tránsito peonil. As aliñacións de árbores máis próximas á praza se integrarían nos 
parterres axardinados, configurados a xeito de lombas onduladas, que salvarían o desnivel respecto 
da parte central da praza, pero permitindo a súa integración visual no conxunto do espazo urbano.  

- Emprazamento do acceso ao garaxe semisoterrado na parte inferior da rúa Terra, aproveitando que 
alí se atopan as cotas máis baixas do perímetro, e entón resulta a menor lonxitude posible da 
rampla de acceso ao garaxe, que se proxecta con unha pendente do 15,12 % (<16% max.) no seu 
eixo e con unha zona de espera de 3,5 x 5 m e pendente do 3% (<5% max.). Ao tratarse dun garaxe 
de superficie inferior a 3.000 m2, en aplicación do disposto no artigo 100.3.c) do PXOM, pódese 
contemplar unha rampla de acceso único de dobre dirección, que se proxecta cunha anchura de 
3,50 m (>3,00 m mín.), con un espazo lateral para acceso peonil de 1,50 m de ancho, delimitado 
lateralmente por un parterre para plantación dunha buganvilla que medre ata a pérgola situada na 
parte sur da zona de xogos infantís e cree un tapiz vexetal que ocupe toda a parede, suxeita a unha 
celosía fixada a ela. Para regulación das  entradas e saídas de vehículos no garaxe, a rampla estará 
dotada de semáforos exterior e interior, conectados co mando a distancia de apertura da porta.  

1.3.3.- ZONA  3S CENTRAL EN SEMISOTO.  

- Como xa queda dito, se propón a remodelación e cambio de uso a garaxe da meirande parte da  
edificación en semisoto existente, na que se proxecta unha reordenación xeral que se plasma nos 
planos anexos, da que resulta unha superficie de garaxe de 2.492,99 m2 (<3.000 m2), con 104 
prazas de coches, 14 de motos e 10 para bicicletas, ademais da creación de espazos pechados 
dedicados a instalacións ou a almacéns a disposición do concello, accesibles desde vestíbulos 
previos, e tamén duns aseos para servizo dos usuarios do garaxe e dun cuarto de limpeza.    

Ademais do acceso peonil lateral previsto na rampla de acceso ao garaxe, para dar cumprimento ao 
establecido no artigo 100.3 do PXOM, e co fin de reducir a lonxitude dos percorridos de evacuación 
ata o espazo exterior seguro, se propón a creación dun novo acceso mediante escaleiras 
adxacentes ao parterre proxectado ao Leste, colindante coa rúa Rubalcava. En principio, non se 
proxecta dotar a este novo acceso de ascensor, por considerar que non é preceptivo ao non ter que 
salvar máis de dúas plantas desde a de acceso –segundo CTE DB.SUA 9, apartado 1.1.2-, aínda 
que esa proposta pode ser revisada no caso de que o concello así o estime procedente. 

1.3.4.- ZONAS CENTRAIS EN SUPERFICIE: 3A-XOGOS; 3B- PÓRTICO-PÉRGOLA SUR; 
3C-ÁREA DIÁFANA; 3D-PÓRTICO-PÉRGOLA LESTE. 

Segundo a ordenación proposta, as zonas centrais da praza quedarán practicamente á cota das rúas 
Dolores e Galiano no seu entronque coas rúas Terra e Rubalcava respectivamente, co que a súa 
accesibilidade será inmediata dende elas, cuns percorridos de pendentes ascendente do 4,51 % e 
descendente do 2,39 %, respectivamente. As zonas centrais lindarán polo sur co banco que coroa a 
bancada que resolve o desnivel respecto dos espazos da nova alameda que se proxecta no tramo da 
rúa Real, e lateralmente quedarán delimitadas polos parterres axardinados; no lindeiro coa rúa 
Rubalcava se proxecta integrar dúas escalinatas para posibilitar accesos intermedios, mentres que no 
lindeiro coa rúa Terra non se fai así en aras da seguridade da zona de xogos infantís.   

Esta parte central da praza ordénase coas seguintes catro subzonas: 

Zona 3A de Xogos infantís, integrada co parterre lindeiro coa rúa Terra, con espazos axeitados para 
situar aparatos de xogos infantís, de xeito que queden delimitados para evitar a dispersión dos 
rapaciños pequenos e con asentos para que os adultos poidan vixiar comodamente as evolucións 
dos nenos. Nos planos se efectúa unha proposta inicial do equipamento de xogos, situando os 
aparatos de forma que respecten as áreas de salvagarda establecidas pola Norma UNE EN 1176-1 
2009, ao obxecto de dar unha idea do aproveitamento posible na área ordenada para este uso.  
 

Zona 3B, Pórtico-Pérgola Sur. Para sombreado do banco que se proxecta adosar ao desnivel da 
rampla de acceso ao garaxe para descanso de adultos supervisores dos xogos dos nenos, se 
propón construír unha pérgola pola que poida medrar a buganvilla que tapice o lateral da rampla.  
Esta pérgola terá continuación con un pórtico cuberto ou Stoa –ao modo das  ágoras das cidades 
gregas-, que permita guarecerse nos casos de chuvia sobrevida, e que quedará situado na 
coroación da bancada descendente cara a rúa Real; tanto a pérgola como o pórtico axústanse a 
modulación xeral, con ancho de medio módulo e intereixos de alicerces dun módulo. 
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Zona 3C. Área diáfana para a celebración de todo tipo de eventos: verbenas, concertos, feiras, 
mercadiños, exposicións ao aire libre, etc, mediante a disposición de elementos auxiliares de quita e 
pon segundo as tempadas, así como para a realización de xogos e actividades variadas. 
 

Zona 3D, de estancia a cuberto para días chuviosos e á sombra nos días de sol, para o que se 
proxecta outro pórtico-pérgola, tamén de construción lixeira e colocación segundo a trama xeral, que 
combinará unha zona de cuberta compacta con outra de celosía na que poida medrar unha parra 
con tallos saíntes do parterre lindeiro, que se enrosquen nos alicerces de sustentación da pérgola, 
para proporcionar unha cuberta vexetal que será moi agradable no tempo de verao. Proxéctase 
adosar ese pórtico-pérgola as escaleiras de acceso ao garaxe para constituír un conxunto integrado 
xunto cos aseos públicos adaptados que se proxectan nese lugar, e tamén cos condutos de 
ventilación para a extracción mecánica de gases do garaxe. Baixo o pórtico-pérgola poderanse 
ubicar uns bancos para estancia ou ben opcionalmente unhas mesas e sillas para uso como terraza 
de bar, no caso de que se instalase algún nos baixos dos edificios da praza –segundo sucede na 
praza de Amboage-, ou tamén no caso de que o Concello considerase conveniente autorizar a 
construción dun pequeno local que se podería emprazar neste lugar, segundo a proposta alternativa 
que se incorpora nos planos deste anteproxecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.5.- ZONAS 4A E 4B NO ENTORNO DA CASA DO CONCELLO. 

Proponse eliminar a escalinata existente na entrada principal ao edificio do concello, co obxectivo de 
facela accesible, e tamén de cambiar a súa percepción visual como “subido a un pedestal”, elevando 
ata él aos cidadáns, restándolle aspecto áulico e rebaixando a rigorosa simetría compositiva da 
faciana historicista. Para elo, se proxecta crear unhas plataformas que alcancen a cota do pórtico de 
acceso dende as rúas Terra e Rubalcava, configuradas como planos inclinados con baixas pendentes            
- 1,98% no Oeste e 2,94% no Leste-, de xeito que se percibirán practicamente como planas. 

Á zona 4A -plataforma Oeste-, se accedería por medio dunha rampla de pendente do 4,9% -que 
podería ser aínda menor- adosada a faciana lateral do edificio do concello, ata entroncar coa cota 
máis elevada da rúa Terra, ou tamén por medio dunha escalinata ubicada no ángulo coa alineación 
da rúa Dolores. Esta plataforma quedaría configurada como un escenario ou tribuna de idónea 
visibilidade dende o conxunto do espazo urbano, debido a que quedaría elevada entre 0,95 m y 1,40 
m respecto da cota das zonas centrais da praza, o que permitiría ubicar nel a todo tipo de focos de 
atención, como grupos musicais, tribunas de oradores, e calquera outro que corresponda ás 
actividades ou eventos que se poidan levar a cabo na praza, como verbenas, festas, cabalgatas, etc. 

A Zona 4B, ou plataforma Leste, serviría como principal acceso representativo ou cerimonial ao 
edificio do concello, e permitiría a chegada esporádica de vehículos –ou mesmo de carrozas de 
cabalgatas ou comitivas- e contaría cunha ringleira de cipreses de silueta vertical e con aliñación 
oblicua respecto da faciana do consistorio, para reforzar a dirección do percorrido. Para o encontro e 
conexión desta plataforma co plano inferior das zonas centrais da praza se proxecta dispoñer unhas 
gradas análogas as que se propoñen para a zona 1B, que servirán como espazo de descanso e de 
encontro e  tamén para a contemplación dos eventos que se desenvolvan na praza. 

Para o encontro co edificio do concello das novas plataformas elevadas, se proxecta dispoñer uns 
parterres axardinados que salven os desniveis resultantes ata a cota inferior das ventás existentes no 
nivel inferior da súa faciana, a maneira duns “patios ingleses”, que permitan manter a ventilación e 
iluminación natural da planta semisoto do concello. 

Alzado dende a Rúa Rubalcaba do Pórtico- Pérgola proxectado con integración de aseos adaptados, 
condutos de ventilación e escaleiras de acceso para o garaxe.
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CONSTRUCIÓNS SOBRE RASANTE Urbanización  Nueva Planta Rehabilitación

ZONA 1. RÚA REAL 1.958,07 1.958,07

1A. Rúa Real 1.012,25

       Grada A 171,72

1B. Alameda 548,40

       Grada B 225,70

ZONA 2. RÚAS LATERAIS 1.551,39 1.551,39

2A.Rúa Terra. 

2A.1.Banda peatonal 408,64

2A.2. Banda coexistencia 255,52

2A.3. Parterre Oeste 118,79

2B.Rúa Rubalcava

2B.1.Banda peatonal 442,34

2B.2. Banda coexistencia 240,48

2B.3. Parterre Leste 85,62

ZONA 3. CENTRAL EN SUPERFICIE 2.268,52 276,18 2.544,70

3A. Xogos Infantís 143,38

3B. Porche‐Pérgola Sur 174,68

3C. Área Diáfana 2.004,15

3D.Porche‐Pérgola Leste 71,35

       Aseos‐Escaleras 30,15

3E. Graderío acceso concello 120,99

ZONA 4.ENTORNO DA CASA DO CONCELLO. 1.023,85 1.023,85

4A. Plataforma Oeste. Tribuna 476,58

        Parterre Oeste Tribuna 109,84

4B. Plataforma Leste. Acceso Cerimonial 372,92

       Parterre Leste Acceso Cerimonial 64,51

TOTAIS SUPERFICIE DA PRAZA E PASEOS INCORPORADOS 6.801,83

CONSTRUCIÓNS BAIXO RASANTE

REHABILITACIÓN DA PLANTA SOTO EN ZONA CENTRAL DA PRAZA. 2.643,55 2.643,55

Rampla de acceso 78,79

Prazas de Garaxe 1.377,84

Circulacións 1.115,15

Instalacións‐Almacéns‐Aseos 55,62

Escaleiras 16,15

TOTAL SUPERFICIE URBANIZACIÓN 6.801,83

TOTAL SUPERFICIE EDIFICACIÓN NOVA PLANTA 276,18

TOTAL SUPERFICIE REHABILITACIÓN 2.643,55

Superficie m2

Parcial
Acumulada

2.- CADRO DE SUPERFICIES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- AVANCE DE CONDICIÓNS CONSTRUTIVAS. 

3.0.- PLANTEXAMENTO XERAL 

En coherencia co lema baixo o que se presenta este proxecto, se pretende a reutilización e posta 
en valor de tódolos elementos construtivos existentes que sexan susceptibles de recuperación e 
adaptación ao novo deseño proposto, co obxecto tanto de minimizar o volume de residuos como de 
diminuír o custe da obra, para o que se pretende seguir unha liña de austeridade e sinxeleza no 
planteamento construtivo, compatible coa calidade que permita a maior durabilidade co menor custe 
de mantemento dos acabados do espazo público –e por elo un menor custe efectivo-. Asemade, con 
todo elo se pretende amosar á cidadanía un modelo de intervención baseado nos principios 
ecolóxicos aludidos no anterior apartado 1.1 e tamén na procura dunha eficiente xestión dos recursos 
públicos, todo o cal incluso pode ter maior transcendencia social que a propia recualificación do 
espazo urbano, na medida que incida na formación dunha conciencia colectiva por medio do 
exemplo, que é a máis eficaz –senón a única- forma de educación en valores morais, coa que 
entendemos que deberían estar comprometidas tódalas administracións públicas.   
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3.1.- DEMOLICIÓNS E TRATAMENTO DE RESIDUOS.  

Como queda dito, se propón a demolición dos locais comerciais existentes -e baleiros- na fronte do 
aparcamento á rúa Real –primeira cruxía estrutural-. Tamén se prevé o levantamento do pavimento 
existente na cuberta do aparcamento, para efectuar unha nova impermeabilización que solucione as 
filtracións de augas pluviais, que deben ser a principal causa da patoloxía estrutural existente. 
Asemade, se prevé o levantamento da escalinata existente no acceso principal ao edificio do 
Concello, cuxos chanzos de pedra se propón reutilizar para os novos tramos de escalinatas 
proxectados, así como o da barreira existente que delimita a zona central da praza, cuxas albardiñas 
de pedra tamén se prevé reutilizar nos novos bancos lineais que se proxectan na praza. Os 
pavimentos de adoquíns das rúas e as lousas de pedra existentes nas beirarrúas se levantarán e se 
aproveitarán para recolocalos segundo o novo deseño proxectado e tamén se demolerán as soleiras 
do foso existente na rúa Real, para facer posible o arraigo dos árbores que se proxecta plantar. 

No proxecto de execución se indicarían as medidas e condicións para a xestión dos residuos de obra, 
conforme ao disposto no  R. D. 105/2008 e no Decreto XG 352/2002, que regulan a produción de 
residuos de construción e demolición, e na Orde MAM/304/2002 pola que se publican as operacións 
de valoración e eliminación de residuos e lista europea de residuos. Se prevé que o custe da xestión 
dos residuos de obra ascenda ao 1,2% do Presuposto de Execución Material das obras, importe que 
se considerará incluído dentro dos Gastos Xerais da empresa contratista das obras. 

3.2. MOVIMENTO DE TERRAS E RECHEOS. 

Non se prevén desmontes, e os movementos de terra se limitarán á apertura de zanxas precisas para 
a renovación das instalacións e aos terraplenados para a conformación dos parterres laterais  
proxectados nas zonas 2A e 2B descritas no anterior apartado 1.3.2, e mais para o recheo da nova 
rampla de acceso ao garaxe e do foso actualmente existente na rúa Real, para o que se empregará 
terra vexetal nos lugares nos que se proxecta a plantación de árbores.  

Para adaptar ás rasantes dos espazos 4A e 4B no entorno da casa do Concello descritos no anterior 
apartado 1.3.5 tamén será preciso facer un recheo para as zonas de tránsito, que sería o máis lixeiro 
posible para non sobrecargar a estrutura do garaxe; para elo, se prevé facer unha soleira de formigón 
armado con mallazos electrosoldados de aceiro, executada sobre casetóns de polipropileno reciclado 
de diferentes alturas de pedestales, conformando tamén uns alcorques axeitados para á plantación 
dos cipreses previstos na zona 2B. Nos parterres que se proxectan para o encontro coa casa do 
Concello, efectuarase un terraplenado que permita a plantación das especies vexetais previstas.  

3.3.- CIMENTACIÓNS, MUROS DE CONTENCIÓN E ESTRUTURAS 

Para a construción dos novos graderíos previstos na nova ordenación das zonas 1A e 1B (rúa Real), 
será preciso executar unhas zapatas lineais de formigón armado convencionais. Para o ancoraxe de 
base dos alicerces dos novos porches e pérgolas se prevé empregar platabandas metálicas para 
arranque dende brochais construídos entre as vigas de formigón armado existentes, que inicialmente 
se prevé que poidan realizarse mediante perfís e chapas metálicas ancorados ás vigas.   

Para a contención lateral dos terrapléns precisos para o recheo da rampla de garaxe e para a 
delimitación entre o recheo con soleira sobre casetóns e os parterres axardinados na zonas 4A e 4B, 
no entorno da casa do Concello, se prevé a construción duns muretes de formigón armado enlazados 
mediante esperas a executar a partires dos elementos da estrutura do teito do garaxe. 

A estrutura do forxado de teito do garaxe poderá rehabilitarse e reforzarse segundo as previsións 
contidas no proxecto realizado polo Dr. Arquitecto Sr. Pérez Valcárcel -incorporado na documentación 
deste concurso-, que tería que ser completado puntualmente para incorporar os reforzos precisos aos 
que se fai referencia nos parágrafos anteriores, a cuxo efecto se mantería a axeitada coordinación e 
colaboración, para o que os autores do presente anteproxecto manifestan a mellor disposición.    

Os novos graderíos previstos na alameda da Rúa Real poderán facerse mediante prefabricación en 
taller de bancadas modulares de formigón armado, segundo deseño que se incluiría no proxecto de 
execución, ancorados a elementos estruturais de formigón armado de execución in situ.  

A estrutura dos novos porches e pérgolas lixeiros proxectados se prevé que se execute con 
elementos de aceiro galvanizado despois de conformados, con alicerces tubulares e vigas e 
armazóns de sustentación da cuberta fabricados con perfís laminados, a ser posible con unións 
atornilladas –a modo de mecano-, de xeito que sexa posible desmontalas en caso necesario.  
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3.4. CUBERTAS E IMPERMEABILIZACIÓNS. 

Se prevé levantar o pavimento da parte central da praza para axustar os niveis as novas cotas 
previstas e para facer unha nova impermeabilización do teito do garaxe con láminas de EPDM de 
gran superficie, para reducir ao mínimo as xuntas. Para as cubertas dos novos porches, se prevé usar 
láminas de poliolefinas do color de maior coeficiente de reflexión da enerxía solar incidente; aínda 
que os porches serán abertos, para evitar o efecto de teito radiante no vrao, se propón colocar paneis 
de poliisucianurato –PIR-, a fin de que o espazo sexa mais confortable en días soleados e calorosos.     

3.5.- CERRAMENTOS E FACIANAS. PARTICIÓNS, FALSOS TEITOS. ALICATADOS 
CARPINTERÍAS INTERIORES E EXTERIORES. CERRAXERÍA. 

O único corpo edificado pechado previsto é o volume integrado no porche Leste, no que se propón 
situar uns aseos públicos e a nova escaleira de acceso ao garaxe. O cerramento do bloque de aseos 
se faría con fábrica de bloque termoarcilla enfoscada con morteiro hidrofugado polo exterior, para 
soporte de panéis de poliestireno extruido e dun aplacado exterior de chapa de granito gris Mondariz, 
con ancoraxe mecánica mediante tirafondos de aceiro inox. Este cerramento se combinaría con 
panos de vidro armado traslúcido tipo U-Glass, para iluminación natural dos aseos e das escaleiras. A 
carpintería exterior sería de aluminio anodizado -20 µ- en color natural. As caras interiores do 
cerramento dos aseos levarían alicatado cerámico; as particións e portas das cabinas se farían con 
taboleiros tipo Trespa, e se colocaría un falso teito de placas cartón-xeso para encaixar as luminarias.  

No caso de que o Concello considerase oportuno construír unha pequena barra para servizo da 
terraza no porche leste, segundo a alternativa detallada nos planos, os acabados a utilizar serían 
análogos aos anteriores, con un peche frontal plegable de follas vidreiras e portas corredoiras laterais.  

Para protección contra o lume dos reforzos estruturais metálicos no teito de soto será preciso facer 
uns revestimentos mediante placas de cartón-xeso tipo Pladur-foc. As particións para a nova caixa de 
escaleira e cuartos de instalacións ou almacéns no soto se farían tamén co mesmo tipo de placas.  

3.6.- SOLEIRAS E PAVIMENTOS. 

Nas zonas nas que non exista soto-, ónde sería posible a circulación limitada de vehículos, e tamén 
nas zonas peonís, nas que podería darse a presenza esporádica dalgún coche ou camión, para evitar 
afundimentos, se propón a construción dunha soleira de formigón de 12 cm de espesor, armado con 
mallazos de aceiro, a partires da que colocarían os pavimentos. 

Na área de xogos infantís se propón un  pavimento de caucho reciclado coloreado, e no nivel alto da 
alameda da rúa Real un pavimento continuo ecolóxico terrizo, tipo Aripaq, compactado sobre capa de 
zahorra artificial. Para os restantes espazos da praza, propoñemos reutilizar as pezas de pedra 
preexistentes, con despeces baseados na trama modular do barrio da Magdalena. Segundo se indica 
nos planos, se proxectan uns carreiros ortogonais feitos con lousas de pedra recuperadas das 
beirarrúas actuais, con ancho de dúas varas -unha a cada lado das liñas da modulación-, deixando no 
centro uns cadrados de 8 varas de lado, que terán dous tipos de pavimentos: adoquíns recuperados 
das rúas actuais nas plataformas fronte a casa do concello, e lousas de formigón vertido in situ con 
acabado de garbancillo rodado -para darlle textura rugosa antideslizante- no centro da praza e nas 
bandas próximas aos edificios. Nas bandas de rodaxe limitado das rúas Terra e Rubalcava, o 
pavimento de adoquíns recuperados se colocaría sen interrupción con bandas de lousa, para que se 
perciba como espazo de tránsito. Xa que as lousas existentes non chegarían para toda a superficie, 
agruparíanse nunha zona, e no resto se usarían pedras novas, seleccionadas para igualar con elas.    

O pavimento do aparcamento existente evidencia deficiencias notables, polo que se propón a 
reposición puntual das soleiras rotas, para posterior aplicación dunha imprimación selladora - ponte 
de adherencia, tipo Weber TP, e dun morteiro autonivelante polimérico armado con fibra de vidrio, de 
5 a 30 mm de espesor, tipo Weber floor-dur, e acabado de poliuretano de color, tipo Weber PU. 

3.7.- ALUMEADO PÚBLICO. 

No deseño do alumeado dos espazos da praza teranse en conta criterios de eficiencia enerxética e 
de rendemento lumínico,  con niveis de iluminación suficientes para os usos zonais pero discretos no 
consumo. Para as rúas perimétricas, analizarase a posibilidade de recuperar ou manter as luminarias 
preexistentes. No centro da praza a iluminación concentraríase nos porches cubertos, configurándoos 
como illas de luz, mediante luminarias lineais de leds nos teitos, completadas cuns báculos con 
proxectores orientables emprazados no entorno do concello e na zona de xogos infantís.  Nas tabicas 
das escaleiras  integradas nos graderíos e nas escalinatas exteriores se colocarían balizas estancas.  
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3.8.- INSTALACIÓNS DE EDIFICACIÓN. FONTANERÍA, SANEAMENTO E APARATOS 
SANITARIOS, POSTA A TERRA E ELECTRICIDADE, PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

Nos novos aseos proxectados, tanto en superficie da praza como no garaxe, se prevén instalacións 
de fontanería con tubaxes de polipropileno, e de saneamento con tubaxes de plástico. Os aparatos 
sanitarios serían de porcelana branca con inodoros suspendidos para mellor limpeza dos pavimentos. 

Para a rehabilitación e reconversión do aparcamento en garaxe, sería preciso obter información 
acerca das características das instalacións existentes, da que se carece neste concurso, para poder 
proxectar a súa adaptacións ou substitución. Con todo, nas visitas in situ efectuadas observouse que 
as ditas instalacións poden ter deficiencias de conservación ou non estar adecuadas as esixencias 
das normativas actuais, polo que as previsións orzamentarias que aquí se fan terían que ser 
revisadas no proxecto de execución, analizando polo miúdo o estado das instalacións.     

3.9.- INSTALACIÓNS URBANAS. SANEAMENTO. ABASTECIMENTO DE AUGAS E REGO, GAS, 
ELECTRICIDADE, TELECOMUNICACIÓNS. 

Aínda que na información facilitada para este concurso se conteñen os esquemas de trazado das 
redes de instalacións urbanas, non se facilitan datos acerca da súa antigüidade nin do seu estado de 
conservación. Para redactar o proxecto de execución, estes datos deberían ser recadados dos 
servizos municipais e das empresas subministradoras correspondentes, e como aproximación aos 
efectos deste anteproxecto, contaremos coa reposición integral das redes de alcantarillado e de 
recollida de augas pluviais, así como da rede eléctrica para alumeado público, e se considera que as 
actuacións –se procedesen- nas redes de subministro de electricidade, de abastecemento de auga, 
de gas e de telecomunicacións corresponderalles as empresas concesionarias correspondentes. 

3.10.- XARDINERÍA. 

Castiñeiros de indias na alameda da rúa Real; olmos nas rúas Terra e Rubalcava; cipreses na 
plataforma leste de acceso ao edificio do concello; un tilo, unha magnolia, un sauce e dous álamos na 
plantaforma oeste ou “escenario” urbán; camelios no parterre na zona de xogos infantís; buganvilla no 
paramento norte (orientado ao sur) da rampla de acceso ao garaxe, medrando por enriba da pérgola 
sur; unha parra medrando pola pérgola leste; arbustos variados nos parterres: loureiros, mioporos,  
pictospora, rododendros, etc. Herba nos parterres con sistema de rego automático. 

3.11.- MOBILIARIO URBANO  

Nos planos se recolle a proposta inicial de aparatos de xogos infantís. Nas gradas se integrarían 
bancos de asento conformados con listóns de madeira lacada en cor branco, a xogo cos bancos 
normalizados aprobados polo concello, que se sitúan tamén baixo o porche-pérgola. No testeiro norte 
do pavillón de aseos e escaleiras de acceso ao garaxe poderá localizarse unha pantalla-taboleiro de 
novas do concello, ou alternativamente un aparcamento de bicicletas municipais de uso público.  

4.- AVANCE DA MEMORIA XUSTIFICATIVA DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIÓNS DE 
ACCESIBILIDADE E ELIMINACIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS. 

Segundo Lei 8/ 1997, de 20.08, da Comunidade Autónoma de Galicia; DXG 35/2000 de 28.01, de 
accesibilidade en Galicia; Orden VIV/561/2010, de 01.02, e CTE DB SUA- 9 

Tódolos espazos da praza serán accesibles por itinerarios peonís de ancho >1,80 m, sen chanzos 
illados nin resaltes, con altura libre >2,20 m, pendentes lonxitudinais <6% e transversais <2%, e nivel 
de iluminación >20 luxes. Non se proxectan planos inclinados de pendente ≥ 6% que poidan ter 
consideración de rampla, e en consecuencia non hai escaleiras que sirvan como alternativa de paso a 
elas. Porén, todas as escaleiras proxectadas, mesmo as incorporadas nas bancadas, terán tramos de 
alomenos 3 e de non mais de 12 chanzos, con ancho >1,20 m, pegadas >30 cm e tabicas ≤16 cm,      
que serán todos iguais e non terán bocel. As escaleiras das bancadas terán pasamanos centrais 
dobres tubulares de aceiro inox., con altura de 0,95 m e de 0,70 m. 

Tódalas áreas de estancia e sectores de xogos estarán conectadas alomenos por dous itinerarios 
accesibles, e contan con aseos adaptados para persoas discapacitadas. Na área de xogos pódese 
inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro para estancia de persoas en cadeiras de rodas. 

Nas plataformas de uso mixto, a beirarrúa e a calzada estarán ao mesmo nivel, con pavimentos 
diferenciados. Os desnivel entre a plataforma 4A fronte ao concello e a zona central da praza estaría 
protexido por unha varanda de 0,90 m de altura, realizada con vidro laminar de seguridade 
transparente e remate superior con pasamanos tubular de aceiro inox. 
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URBANIZACIÓN 

y EDIF. NUEVA 

PLANTA

REHABILIT. 

GARAXE
SUMA 

% 

s/total

Capítulo 1 DEMOLICIÓNS 68.018,30 15.805,50 83.823,80 8,82

Capítulo 2 MOVIMENTOS DE TERRA E RECHEOS 3.552,58 3.552,58 0,37

Capítulo 3 CIMENTACIÓNS, MUROS DE CONTENCIÓN E ESTRUTURAS 100.648,90 70.142,40 170.791,30 17,97

Capítulo 4 CUBERTAS E IMPERMEABILIZACIÓNS. 10.218,66 89.075,00 99.293,66 10,45

Capítulo 5 CERRAMENTOS E FACIANAS. PARTICIÓNS. TEITOS. ALICATADOS. 6.700,00 8.550,00 15.250,00 1,60

Capítulo 6  CARPINTERÍAS INTERIORES E EXTERIORES. CERRAXERÍA 12.550,00 4.650,00 17.200,00 1,81

Capítulo 7 SOLEIRAS E PAVIMENTOS. 204.060,00 41.775,20 245.835,20 25,87

Capítulo 8 INSTALACIÓNS DE EDIFICACIÓN: 

8.1 FONTANERÍA, SANEAMENTO E APARATOS SANITARIOS. 1.250,00 2.575,00 3.825,00 0,40

8.2 POSTA A TERRA, ELECTRICIDADE, LUMINARIAS 1.350,00 44.650,00 46.000,00 4,84

8.3 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. VENTILACIÓN. 900,00 23.750,00 24.650,00 2,59

Capítulo 9 INSTALACIÓNS URBANAS: 

9.1 SANEAMENTO. ABASTECIMENTO AUGA E REGO,  42.750,00 42.750,00 4,50

9.2 ELECTRICIDADE, ALUMEADO PÚBLICO.TELECOMUNICACIÓNS. 99.750,00 99.750,00 10,50

9.3 GAS  21.500,00 21.500,00 2,26

Capítulo 10 XARDINERÍA. 28.700,00 28.700,00 3,02

Capítulo 11 MOBILIARIO URBANO  E VARIOS 32.500,00 32.500,00 3,42

Capítulo 12 ESTUDIO DE SEGURIDAD E SAÚDE 10.151,17 4.815,57 14.966,74 1,57

TOTAL ORZAMENTO DE EXECUCIÓN MATERIAL 644.599,61 305.788,67 950.388,28

GASTOS XERÁIS DE EMPRESA (i/PLAN DE CONTROL DE CALIDADE) 17% 109.581,93 51.984,07 161.566,01

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 38.675,98 18.347,32 57.023,30

ORZAMENTO DE CONTRATA SEN IVE 792.857,52 376.120,06 1.168.977,58

IVE. 21% 166.500,08 78.985,21 245.485,29

ORZAMENTO DE CONTRATA CON IVE 959.357,60 455.105,28 1.414.462,88

Nos aseos públicos proxectados se inclúe unha cabina accesible, con lavabo e inodoro suspendido, 
en cuxa planta se pode inscribir un círculo de diámetro 1,50 m libre de obstáculos, o mesmo que no 
exterior da porta de acceso, que terá ancho de 0,80 m. 

5. AVANCE DA MEMORIA XUSTIFICATIVA DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIÓNS DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS NO EDIFICIO DO GARAXE. 

Segundo o apartado 6 do epígrafe III, “Criterios xerais de aplicación”, do CTE DB.SI, nas obras de 
reforma nas que se manteña o uso, ese DB debe aplicarse aos elementos do edificio modificados. En 
consecuencia, procede que os accesos ao garaxe cumpran as disposicións do referido DB  

Uso aparcamento: Ocupación: 2.453 m2 x 1 persoa/40 m2 = 61 persoas >50 persoas con evacuación 
ascendente de altura >2 m; logo se precisan dúas saídas de planta. Nos planos se debuxan os 
percorridos de evacuación do garaxe; o mais longo deles ten 37,28 m < 50 m máximo cando exista 
máis dunha saída de planta. O CTE DB SUA 1-4.3.1 admite a evacuación pola rampla de garaxe de 
pendente <16%. A nova escaleira sería especialmente protexida, con vestíbulo de independencia. 

6.- RESUMO DE ORZAMENTO POR CAPÍTULOS. 
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Respecto do Orzamento de Execución Material –OEM- máximo de 1.200.000,00 € establecido nas 
bases do concurso, o OEM desta proposta 950.388,28 € representa unha diminución de 249.611,72 
€, é dicir é un 20,80 % menor que o OEM máximo, incluíndo nel a rehabilitación para garaxe a 
edificación en semisoto existente. Todo elo con carácter de aproximación inicial, coa insuficiente 
información dispoñible respecto das instalacións urbanas e do aparcamento existentes, segundo xa 
se ten exposto nos precedentes epígrafes 3.8 e 3.9.  

Ferrol, septembro de 2016 
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