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ESPAZO ABERTO. ESPAZO DE LIBERTADE
A proposta do proxecto da praza de Armas baséase en un entendemento do espazo publico como un lugar

de liberdade.

Entendemos tamén que calquera intervención no espazo público debería estar marcado por o carácter de
intervención aberta, entendendo o concepto de intervención aberta, non tanto como un lugar anónimo si non

como un lugar onde poderán intervir distintos axentes en momentos distintos sen por iso o lugar perder o
seu carácter, se non a o contrario reforzar a súa vocación de gran praza publica, de gran salón da cidade

onde todo pode acontecer sen estar condicionado por ningún deseño previo. 

Baixo ese principio a praza organizase como un gran espazo aberto con o menor número de obstáculos no
movemento dos veciños. Unha gran superficie aberta con só o mínimo mobiliario urbano preciso porque

entendemos que a condición de espazo de liberdade comenza por a condición de liberdade de movemento
dos usuarios, dos veciños.

Na actualidade o espazo da praza está subordinado a o aparcadoiro subterráneo, o cal xera bordes
abruptos que rompen a liberdade de movementos necesaria e marcan o carácter do espazo como un lugar

subordinado a o coche e non a os veciños, polo que propoñemos o derribo da estrutura do aparcadoiro
orixinal para recuperar a pendente natural do chan e así a continuidade do espazo con todos os seus

bordes e a liberdade de movementos orixinal.
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CARÁCTER 
O espazo proposto enténdense forma parte de todo o barrio de Magdalena e pretendese que no uso dos

materiais tamén o siga sendo, por o que propoñemos o uso de pedra e en gran medida de pedra vella sexa
o material dominante e que de carácter a o lugar, procurando un espazo de liberdade e aberto pero a o

mesmo tempo un espazo con senso de pertencente a o lugar, con vocación de integración con o seu
entorno e a súa historia.

RECICLAXE
Froito da intervención proposta, será necesario o derribo do aparcadoiro existente pero a nosa proposta

pretende o derribo a o mesmo tempo que o reciclaxe de todos os materiais xerados mediante un proceso de
trituración “in situ” que permitirá reutilizar todos as derribas como materiais de recheo da nova praza,

xerando así importantes aforros no orzamento da obra.
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USOS
ASENTO E XOGOS

Os usos propostos son os propios de un espazo publico, basicamente procurase un espazo de movemento
libre e usos tamén libres e mudables con o tempo, sen embargo defínense  tres ámbitos de asento de

características diversas: un, a veira aa rúa Real con un longo banco continuo de mármore -108ml-, outro a
veira do predio do concello diante de un espazo de xogos para nenos -areal- -18ml- , e un terceiro espazo

entre os árbores -magnolios- a procura da sua sombra -39m-.
Tres ámbitos de asento diferentes que responden a o distinto carácter de cada borde pero tamén con a

pretensión de lograr espazos distintos segundo os diferentes tipos de usuarios e a súa idade.

SALÓN DA CIDADE
Estes espazos de asento e de xogos colócanse nos bordes da praza definindo lugares máis protexidos pero
a o mesmo tempo liberando o espazo central da praza das obrigas dos espazos de asento, logrando así un

gran espazo central de máxima liberdade de movementos e de usos os cales poderán definirse e cambiarse
segundo sexa preciso.

Logrando de este xeito un gran espazo publico a modo de gran salón da cidade, un lugar onde todo pode
acontecer pero será os seus veciños os que o definan.
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AVANCE DAS SOLUCIONS CONSTRUCTIVAS
Construtivamente a proposta define un pavimento continuo de pedra -pedra vella- con dúas excepcións: un

areal para xogos de nenos -202m2- e un ámbito de herba -85m2- en torno a uns arbores -magnolios- que
procuran ensombrecer unhas parellas de bancos.

Esta gran alfombra de pedra vella de 10 cms de espesor estará baseada sobre primeiro unha soleira de
formigón -12cms- sobre o que colocar unha cama de area sobre a cal asentar o pavimento de pedra, nos

ámbitos laterais que xofren o transito dos automóbiles mantense o pavimento orixinal de adoquín de pedra
-481m2-

A maiores defínese tamén unhas opcións de asento con bancos de madeira nos dous ámbitos de borde, un
areal para xogos e dous espazos con árbores, así como dúas estruturas verticais de madeira que soportan

luminarias para toda a praza.
Entendemos que en aras de esa pretendida liberdade de movementos e usos o mobiliario urbano debería

ser especifico para subordinarse mellor a esa pretendida condición de espazo libre de obstáculos ou
elementos que dificulten a liberdade de movementos.
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SUPERFICIES

Pavimento de pedra: 5.812m2
Superficie de xogos -areal-    202 m2
Superficie de herba:     85 m2

Total superficies pavimentos: 6.094  m2

Banco corrido de mármore:   108 ml
Banco corrido de madeira:    28 ml

Bancos individuais de madeira:     39 ml (2,8 x 14 uds)

Total lonxitude de bancos:  171 ml 

Estruturas verticais para soporte de luminarias  2 uds 
Estrutura de lamas para sombra do areal: 28 m2
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CUMPRIMENTO da NORMATIVA de ACCESIBILIDADE e ELIMINACIÓN DAS BARREIRAS
ARQUITECTÓNICAS

O espazo público con a pendente natural do chan, resulta con unha pendente do 5% que cumpre con a
normativa de accesibilidade vixente.

En canto a o acceso a o predio do concello, entendemos que a entrada secundaria por a rúa María e o
acceso mellor porque e o máis doado e menos agresivo con o predio, sen embargo propoñemos ese acceso

por rampla para cadeiras de rodas situalo no centro do propio edificio, situando así as dúas entradas a dos
minusválidos e a entrada principal estarían enfrontadas unha da outra e ámbalas dúas en unha posición

central do edificio de máis fácil control pero tamén de máis fácil organización
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ORZAMENTO E MEDICIONS

PROXECTO DE REFORMA DA PRAZA DE ARMAS DE FERROL

1.1 ACTUACIONS PREVIAS

1.1.1 Ud. TRASPLANTE FRONDOSA 3,00 -5,00 m    

             35,000 126,88 4.440,80

1.1.2 M². LIMPEZA, TALA ARBUSTOS Y RAÍCES    
             3.780,000 1,56 5.896,80

1.1.3 M². APEO < 3 m CON MADERA    

             300,000 20,45 6.135,00

1.1.4 M². ANDAMIO METÁLICO TUBULAR<6 m/mes    
             600,000 9,88 5.928,00

1.2 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA EXISTENTE

1.2.1 M². LEVANTADO LOSAS DE PIEDRA A MANO    

             400,000 12,12 4.848,00

1.2.2 M². DEMOLICIÓN FORJADO DE HORMIGÓN    
             3.780,000 21,52 81.345,60

1.2.3 M².  DEMOLICIÓN  ENTRAMADO  DE  ESCALERAS  ,  MURETES  ,  PILARES  DE
HORMIGÓN    

             3.780,000 10,34 39.085,20

1.2.4 M³. DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN MASA C/COMPRESOR    
             150,000 122,21 18.331,50

1.3 RECICLAJE DE FÁBRICA DE HORMIGONES Y ACEROS

1.3.1 Ud. RECICLAJE DE HORMIGONES Y ACEROS CON MAQ A PIE DE OBRA    

             1,000 90.000,00 90.000,00
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Anteproxecto de Remodelación da Praza de Armas do Concello. de Ferrol

ORZAMENTO PARCIAL Nº 2 OBRA NOVA

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDADE PRECIO IMPORTE

2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1.1 M³. RELLENO Y COMPACTADO MECÁNICO S/APORTE (MAT
RECICLADO)

   

             3.150,000 15,00 47.250,00

2.1.2 M³. RELLENO Y COMPACTADO MECÁNICOS C/APORTE    

             6.300,000 20,94 131.922,00

2.2 PAVIMENTACIÓN

2.2.1 M². SOLADO PAVIMENTO DE PIEDRA    

             5.812,000 67,91 394.692,92

2.2.2 M². SOLADO DE CANTO RODADO 4 cm    

             202,000 69,91 14.121,82

2.2.3 M³. RELLENO TIERRAS C/APORTE DE SUSTRATO VEGETAL    

             85,680 14,80 1.268,06

2.2.4 M². SOLADO MÁRMORE A NIVEL DEL SUELO    

             36,100 61,56 2.222,32

2.2.5 M². RAMPLA DE PEDRA    

             24,600 109,04 2.682,38

2.3 MOBILIARIO E INSTALACIONS

2.3.1 Ud. FAROLA DE ACEIRO (600 X diam. 20 cm)    

             2,000 2.890,00 5.780,00

2.3.2 Ud. BANCO DE MADEIRA (280 X 60 X 40 cm )    

             14,000 395,00 5.530,00

2.3.3 Ud. BANCO AREAL (1400 X 90 X 40 cm )    

             2,000 278,00 556,00

2.3.4 Ud. CUBERTA DE ACEIRO (140 X 90 X 15 cm)    

             2,000 265,41 530,82

2.3.5 Ud. BARANDAS DE ACEIRO INOX    

             5,000 288,45 1.442,25

2.3.6 M³. BANCO LONXITUDINAL DE MÁRMORE (ANCHO 80 CM , ALTO
50 CM)

   

             108,400 225,00 24.390,00



PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 C.C._S y S_G.R.

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3.1 Pa. CONTROL CALIDAD , SEG Y SALUD , GESTIÓN RESIDUOS    

             1,000 60.000,00 60.000,00



RESUMEN POR CAPITULOS

                   

 CAPITULO DEMOLICIONES 256.010,90

 CAPITULO OBRA NUEVA 632.388,57

 CAPITULO C.C._S Y S_G.R. 60.000,00

  REDONDEO.  

  PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL. 948.399,47

                   

  
EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS NOVECIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SIETE

CÉNTIMOS.

                   


