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1. MEMORIA XUSTIFICATIVA E DESCRIPTIVA 

1. INTRODUCCIÓN 

 

O núcleo principal do barrio da Magdalena data de finais do século XVIII, de trazado 

racionalista; compóñeno unha serie de vías ortogonais entre si, seis rúas lonxitudinais 

(dirección SO-NE) e oito transversais máis cortas. As mazás residenciais son rectangulares 

(85x35 metros). Os equipamentos públicos, con independencia do concello, concéntranse na 

parte inferior do barrio, nunha franxa comprendida entre a rúa dos Irmandiños e a rúa da 

Igrexa, nesta zona se atopan os edificios do mercado e a pescadería, a concatedral de San 

Xiao, o teatro Jofre e o edificio de Correos, entre outros. 

No ano 2001, o barrio da Magdalena contaba con algo máis de 5000 habitantes, 

hoxe en día, e debido á crise demográfica que atravesa a cidade, o número de veciños segue 

un decrecemento exponencial, principalmente provocado pola falta de oferta de actividade 

lúdica e de recreo no centro urbano, o que orixina un descenso das actividades profesionais e 

tradicionais da zona.   

A comezos do século XIX constrúense dúas prazas xemelgas no eixo Suroeste-Noreste 

do barrio da Magdalena, que ocupan dúas mazás cada unha, distribuídas segundo un eixo 

lonxitudinal que as une á súa vez coa praza de España, a porta do centro da cidade. Estos 

espazos son a Praza do Marqués de Amboage, e a Praza de Armas, na súa orixe as dúas 

comporíanse cunha estrutura radial con foco no centro das mesmas, acorde co carácter 

racionalista do barrio de A Magdalena, como referencias de conexión das rúas do entorno, co 

obxecto de unificar os barrios de Esteiro e de Ferrol Vello.  

A historia da Praza de Armas pasa por varias fases diferenciadas. Nos inicios, antes da 

construción do edificio do concello estaba dominada polo obelisco de Churruca, que 

marcaba un foco central con vieiros que partían desde o eixo cara o exterior da praza en 

todas as direccións. É un feito destacable que no seu inicio, a praza funcionaba como 
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elemento urbano de conexión do viario do entorno, dunha maneira central e radial, función 

que perdeu ó longo das diferentes fases de remodelación sufridas pola mesma, e que sería 

necesario recuperar.  

Non é ata mediados do século XX, cando se constrúe o edificio do concello, retirando o 

obelisco e recortando drasticamente a superficie da praza, neste momento o espazo urbano 

aínda mantiña o carácter de centralidade das rúas do entorno, e a súa vez gañou unha 

monumentalidade aportada polo edificio do concello. A praza pasa a ser o centro da vida do 

barrio e da cidade.  

Xa na década dos anos 70 realizase o aparcadoiro soterrado con saída pola rúa Real, 

aproveitando a parte frontal para instalar locais comerciais, que foron pechando un a un ata 

chegar aos nosos días, documentando fisicamente a decadencia do barrio. Esta última 

reforma da praza, é a orixe da proposta deste concurso de ideas, xa que este espazo 

monumental que un día foi o corazón da cidade de Ferrol, pasou a ser unha zona de paso e 

circulación, perdendo o carácter de referencia e relación social dos veciños, xerando unha 

rotura agresiva e moi pouco funcional na relación das rúas do entorno coa praza, e perdendo 

a monumentalidade do espazo público, no que o edificio do concello pasa a un segundo 

plano.  

Nesta praza crúzanse as rúas máis importantes do centro urbano, a rúa Real, a rúa 

Dolores, a rúa Galiano, a rúa da Terra e a rúa Rubalcaba. O fluxo de circulación de persoas, 

dende a periferia da cidade cara os barrios do centro e o porto, realízase principalmente a 

través da estrada de Castela, que desemboca na praza de España e continúa pola rúa 

Dolores, debido a que se atopa xusto no eixo da praza, ata chegar á praza de Armas. Unha 

vez alí, os peóns maioritariamente atravesan a praza polas vías laterais que baixan cara a rúa 

Real ou proseguen pola rúa Dolores, vías onde se concentra gran parte da actividade 

comercial e hostaleira do centro urbano. Todo isto fai que a praza sexa un mero elemento de 

tránsito, restándolle importancia ao concello e marxinalizando a zona. Consideramos que 

unha proposta válida tería que incorporar elementos de estancia e esparcemento, 

solucionando á súa vez as circulacións. 

Actualmente, tan só o tramo que conecta dentro da praza a rúa Galiano e a Dolores é 

exclusivamente peonil; o resto de circulacións que bordean a praza son mixtas, con aceiras de 

losas pétreas e vías adoquinadas. Un aspecto importante da solución aportada é a 

peatonalización das rúas que rodean a praza, deste xeito as rúas do entorno quedan 

incorporadas ó espazo da propia praza.  

O espazo en semisoto é actualmente un lugar de aparcadoiro público, que sofre serios 

problemas tanto estruturais como de filtracións de augas pluviais; non queda rastro de 

actividade nos baixos anexos que permanecen tapiados con pinturas murais e grafites.  

Existen seis aparcadoiros públicos de pago tanto no barrio de A Magdalena como nas 

zonas adxacentes a este, contando co propio parking da praza de Armas, de 114 prazas. O 
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parking da praza de España é o de maior capacidade, con 638 prazas. Ségueno o 

aparcadoiro do Cantón de Molins, con 386, os dous da zona do mercado, con 198 e 68 

respectivamente e o da Estación de Tren, con 137. Ademais destes espazos, tamén hai zonas 

próximas de estacionamento gratuíto (explanada anexa ao cuartel Sánchez Aguilera, zonas 

enfronte ao Parador de Turismo e a igrexa de San Francisco, o peirao interior, etc.) A posible 

supresión do estacionamento baixo a praza de Armas non suporía un problema respecto aos 

espazos de estacionamento, xa que tan só se necesitaría unha pequena porción do parking da 

praza de España, por exemplo, para absorber esas prazas. 

A solución propón a desaparición dos usos de aparcadoiro e a redución do espazo 

ocupado en planta soto por este, para dotar dunha maior dimensión á zona inferior da praza, 

relacionada de maneira directa coa rúa Real, e a súa vez xerar un espazo de aulas 

polivalentes na zona restante denominado “ESPAZO MAGDALENA”. Con este simple xesto, 

por un lado se consegue devolver o carácter centralizador da praza que tivo outrora, 

recollendo as rúas do entorno, e por outro lado créanse espazos de lecer para os veciños da 

cidade aumentando a produtividade da zona e a viabilidade dos negocios do entorno. 

A pesares do carácter propio de praza de concello da cidade, este espazo actualmente 

serve de tránsito de viandantes e vehículos, dada a ausencia de elementos que sirvan de 

atracción para o seu uso e aproveitamento. Na actualidade é usada como espazo de estanza 

por un reducido número de persoas, xeralmente xente maior que non pode desprazarse a 

espazos da cidade máis acolledores. O frontal do aparcadoiro quedou sen actividade 

comercial, problema que se intentou mitigar con pinturas murais de colores vivos e temática 

ferrolá. O feito de estar rodeada de vías de tráfico rodado por tres dos seus lados e a 

presenza dun muro que obstaculiza o visión total do edificio do concello dende a rúa Real, fai 

que a praza quede illada do seu entorno inmediato perdendo o carácter de monumentalidade 

que debe ter unha praza de concello, contrariamente á idea coa que se concibira na súa 

orixe, onde o espazo se fusionaba co entorno. 

A proposta de praza busca corrixir na medida do posible os erros cometidos ao longo 

dos anos. A busca de perspectivas, o edificio do concello como elemento monumental e 

predominante, a versatilidade do espazo de estancia, o reaproveitamento do espazo de 

aparcadoiro, son algunhas das liñas xerais de actuación da proposta, que busca revitalizar 

esa zona a tódolos niveis, dende o barrio á cidade, para devolver á cidade a vida e actividade 

que perdeu nos últimos anos e conseguir un crecemento sostible da mesma. 

 

 

2. PROPOSTA DE REMODELACIÓN DA PRAZA DE ARMAS 

 

A IDEA DE PROXECTO 

 

Trátase de propoñer unha solución sinxela e sutil na que con poucos elementos se 

consiga solucionar a meirande parte dos problemas que presenta a praza na actualidade. As 
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características principais do espazo, que influíron na idea de proxecto, son a presenza 

monumental do edificio do concello e a escala urbana da praza no barrio de A Magdalena.  

 

Entre os elementos principais da proposta están: 

 

- Escala de praza urbana. 

- Potenciación da monumentalidade do edificio do concello. 

- Reaproveitamento do espazo do aparcadoiro: Espazo Magdalena. 

- Revitalización do barrio. 

- Solución aos desniveis existentes. 

- Polivalencia de usos da praza. 

- Soleamento e iluminación. 

- Zonas verdes. 

 

ESCALA DE PLAZA URBANA 

A praza é un espazo nuclear onde chegan as principais vías da cidade. Non se trata 

dun lugar  convencional, da típica praza de barrio onde só se busca a estancia e 

contemplación, senón que tense que adaptar a multiplicidade de actividades e necesidades así 

como á representación de toda a cidade neste espazo singular.  

POTENCIACIÓN DA MONUMENTALIDADE DO EDIFICIO DO CONCELLO 

Búscanse as principais perspectivas do edificio como parte fundamental da solución do 

deseño da praza. Dende todos os recunchos potenciase a presenza do concello pola súa 

importancia histórica e actual na vida dos veciños, como un punto focal da actividade da 

praza e da cidade no seu conxunto. 

 

REAPROVEITAMENTO DO ESPAZO DO APARCADOIRO: ESPAZO MAGDALENA 

Elimínase o uso de aparcadoiro soterrado desa zona, pero reaproveitase unha parte no 

chamado “ESPAZO MAGDALENA”, un lugar polivalente, coa intención de dotar de maiores 

servizos culturais, sociais e de lecer á cidade, complementando o catálogo de servizos do 

concello no mesmo barrio, xunto a outros edificios de uso similar existentes como son o 

Ateneo Ferrolán ou o Teatro Jofre. Dito espazo terá un acceso principal accesible a través de 

propia praza, así como a posibilidade de conexión co edificio do concello. Deste xeito créanse 

espazos de lecer para os veciños da cidade aumentando a produtividade da zona e a 

viabilidade dos negocios do entorno 

 

REVITALIZACIÓN DO BARRIO. 

Partindo da idea de praza de escala urbana, proponse un espazo aberto en dúas 

plataformas totalmente peonís, unha inferior a cota da rúa Real e outra superior na cota de 
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acceso á escalinata do concello, a modo de plinto do mesmo, cun desnivel aproximado de 

dous metros de altura, e outra inferior de carácter máis lúdico, vinculada aos negocios da rúa, 

e dotada de zonas verdes con especies arbóreas densas que aporten sombreamento e xeren 

zonas de esparcemento acordes ao espazo. Deste xeito, esta praza pasa a ser o corazón da 

actividade da cidade e do barrio, aumentando a viabilidade dos negocios do entorno, e 

mellorando a produtividade da zona.  

 

SOLUCIÓN AOS DESNIVEIS EXISTENTES 

As dúas plataformas comunícanse a través dunha grada corrida de 7 chanzos, cunha 

escaleira incorporada. Dúas zonas verdes triangulares simétricas nos extremos solucionan o 

encontro das vías laterais en pendente e a plataforma inferior. Nun lateral da bancada sitúase 

a entrada ao ESPAZO MAGDALENA. Esta disposición consegue que o espazo manteña unha 

continuidade visual coherente nas súas proporcións, e pese a diferenza de altura entre os 

niveis a resolver sempre conserva o edificio do concello como centro do espazo.  

 

POLIVALENCIA DE USOS DA PRAZA 

A praza busca un carácter de espazo polivalente, unha praza central, monumental, de 

estancia e paso, que poida albergar diferentes actividades e ademais funcione de maneira 

correcta no seu uso cotiá, contrario ao uso actual que ten de praza, unicamente de paso 

obrigado. O ancheamento dos viarios do perímetro, consegue un espazo extra, o que 

ademais de resolver a circulación peonil, xera unha zona atractiva para o desenrolo de 

actividades nos baixos que rodean a praza, como locais comerciais, cafeterías, restaurantes 

con terrazas, etc. De esta maneira, conséguese unha revitalización da praza e do seu entorno. 

Os pavimentos das rúas do entorno introdúcense na propia praza, converxendo no centro da 

mesma coa idea de converter a zona nun espazo neurálxico da cidade. 

Así mesmo, no interior da praza, as zonas verdes transitables, con árbores de gran 

porte, crean zonas de sombra e reducen a dureza da propia praza, creando espazos de lecer 

e recreo con sombra ó longo de todo o día. A bancada é unha zona que cumpre varias 

funcións, por un lado a creación de zonas de descanso e relación social, por outro lado, 

potenciar a monumentalidade do concello coma un segundo plinto, e dotar de iluminación 

natural ás aulas do espazo inferior, ademais de resolver a diferenza de cota da propia praza. 

As dúas plataformas que conforman a praza teñen concepcións diferentes, a superior 

está máis enfocada cara a actividades relacionadas co concello (acceso ó edificio, espera e 

descanso, mitins, charlas, pregóns,…) e a inferior máis relacionada co ESPAZO MAGDALENA 

e as actividades que alí se realizan, así como zona de descanso e contemplación (bancos, 

zonas verdes, terrazas, …) 
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SOLEAMENTO E ILUMINACIÓN 

A iluminación é un dos elementos principais deste proxecto, xa que é o factor máis 

importante para garanti-lo confort dos usuarios. Deste modo, trátase de dotar dun espazo 

público acorde coas características do edificio que representa. Para conseguir este efecto, por 

un lado, realizáronse estudos de soleamento da praza para dotala daquelas zonas de 

sombreamento necesarias para o seu correcto funcionamento, por outro lado, realizouse un 

estudo pormenorizado do Espazo Magdalena, co obxecto de dotalo da iluminación natural 

adecuada, resolta mediante a entrada de luz a través das gradas da fachada, que debido a 

súa orientación garanten unha boa iluminación, así como os patios aos lados da escalinata 

do concello que axudan a encher de luz este espazo todo o ano. 

 

ZONAS VERDES  

As dúas cuñas verdes transitables marcan unha clara focalización cara ao concello, en 

forma de perspectivas que nos marcan a importancia desde edificio monumental. Ademais, 

pola súa orientación, sempre hai unha ó sol e outra á sombra (independentemente da sombra 

arroxada polas árbores) e isto fai que a solución gañe versatilidade, cun maior abanico de 

actividades que se poden realizar. As árbores de gran porte axudan a reforzar a perspectiva e 

engaden un pulmón verde a esta zona tan dura da cidade. Os patios presentan tamén arbores 

de menor porte, pensadas para sobresaír por enriba do nivel do chan superior e engadir 

riqueza vexetal á praza. 

 

 

2. RESUMO DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS 

 

DESCRIPCIÓN SUPERFICIE (M2) 

Área superior da praza (rúa Dolores e Galiano) 2223,94 

Área inferior da praza (rúa Real) 2387,55 

Rampas laterais da praza (rúas Rubalcaba e da Terra) 644,23 

Zonas verdes. 484,76 

Banca da e escaleiras. 124,31 

Espazo Magdalena e acceso. 1283,20 

Patios 129,56 

Rampa de acceso ao concello. 60,94 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÍDA 7338,49 
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3. AVANCE DE CONDICIÓNS CONSTRUCTIVAS 

 
Dende un punto de vista construtivo, e debido á sutileza da solución aportada, a 

execución material da proposta plantexada non ten unha gran dificultade técnica, mais será 

necesario ter en conta unha serie de puntos destacables a nivel construtivo, para poder levar a 

bo termo a obra proxectada. 

 

 

- 01. Demolición e limpeza da zona de actuación.  

Será necesaria a demolición dunha zona do aparcadoiro subterráneo aloxado no 

actual soto da praza existente, deste modo aumentarase a zona inferior do espazo 

relacionado directamente coa rúa Real, para darlle un carácter máis significativo á propia rúa 

e ós seus locais comerciais e vincula-los de maneira directa coa propia praza. De este modo, 

a zona de aparcadoiro subterráneo non demolida definirá o Espazo Magdalena, zona 

polivalente e de aulas adicada á cidadanía, e relacionada directamente co espazo inferior da 

praza e co edificio do concello. Por outro lado, procederase á demolición dos ocos dos patios 

situados na fachada frontal do concello, que xerarán uns lucernarios no espazo inferior das 

aulas durante o día, e aportarán iluminación na propia fachada do concello durante a noite. 

 

- 02. Execución de sistema de evacuación de augas pluviais e outras instalacións soterradas. 

Previa execución de pavimentacións e adecuación de espazos será necesaria a 

execución daqueles sistemas de evacuación de augas pluviais necesarios para a correcta 

resolución da instalación e a súa conexión cos puntos existentes na rede viaria actual. Por 

outro lado, e debido a proximidades das obras co edificio do concello, suponse a necesidade 

de actuación sobre outros sistemas de instalacións afectados pola envergadura da obra en 

cuestión, como rede de saneamento, rede eléctrica soterrada, redes de telecomunicacións, e 

demais sistemas secundarios afectados. 

 

- 03. Reforzo estrutural aparcadoiro soterrado. 

Será necesaria a inspección completa do estado actual da estrutura do aparcadoiro 

soterrado, en concreto da zona conservada para aulas e espazos múltiples, e no seu caso 

executa-lo reforzo estrutural daquelas zonas que se atopen nun estado de conservación 

deficiente para a función a desenrolar, na presente proposta tívose en conta un reforzo e 

mellora da estrutura que inclúe ó 25% das cimentación, soportes e forxados existentes da zona 

do soto afectada. 
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- 04. Impermeabilización e illamento de superficies. 

Deberase executa-la impermeabilización da superficie da praza superior, que 

corresponde coa cuberta transitable do Espazo Magdalena, actual aparcadoiro soterrado, a 

impermeabilización realizarase mediante lámina de PVC o EPDM continua, reducindo os 

cortes e solapes ós mínimos necesarios por razóns de transporte e execución, a lámina 

impermeable colocarase sobre morteiro de pendentes, e irá protexida con lámina xeotextil 

filtrante por cara superior e inferior. Sobre a lámina impermeabilizante colocarase un morteiro 

de nivelación para executa-la posterior pavimentación da praza. 

 

- 05. Execución da fachada do Espazo Magdalena e patios posteriores. 

Para resolve-la fachada do aulario polivalente, proponse a execución dun sistema de 

gradas e escaleiras, que conecten de maneira directa a zona de praza inferior e superior, e o 

mesmo tempo xeren unha zona de esparcemento e descanso no interior dunha praza chea de 

vida e movemento. Estas gradas, se executarán en pezas macizas de cantería similar a 

existente en pavimentos e edificación do entorno, de 15cm para os chanzos ou caras 

superiores, e pezas de vidro u-glass horizontais para as tabicas, desta maneira se consegue 

unha iluminación correcta no interior do espazo de aulas durante o día, e unha iluminación 

no exterior da praza durante a noite, que marca e guía ó usuario cara o propio concello. O 

acceso ó interior do Espazo Magdalena executarse mediante unha chapa pregada de aceiro 

galvanizado lacada en cor branco, que destaca e se integra cos cores da propia praza, coa 

pedra dos pavimentos e gardería.  

Por último, a execución dos patios situados no fronte da fachada do concello, se 

executarán mediante un vaso de pedra de cantería similar a existente no entorno, rematado en 

un banco perimetral, e muros cortina de vidro e u-glass nas zonas a iluminar do aulario 

inferior.  

 

- 06. Pavimentación e zonas verdes. 

A pavimentación da praza executarase integramente en pezas de pedra de cantería 

similares as pavimentacións das rúas do entorno, para elo proponse a continuidade do 

pavimento de cada rúa se introduza no interior da praza repetindo o mesmo sistema de 

colocación e tipoloxía de pezas de cada rúa en cada punto do espazo, como un tapiz feito 

mediante as diferentes pezas da cidade no que se funden todas as rúas como corazón do 

espazo urbano. 

Proponse dúas zonas verdes laterais no espazo urbano, que aportan osíxeno e vida á 

zona e o mesmo tempo, debido a súa forma triangular, focalizan a posición do edificio do 

concello no centro do espazo. A execución destas zonas verdes realizarase mediante a 

execución de dous grandes vasos de formigón con sistema de drenaxe  e impermeabilización 

para protexer a zonas limítrofes da praza, colocarase no interior un sistema de substratos 
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filtrantes por gradación de densidade e unha capa superior de terra vexetal e céspede, 

incluiranse especies de árbores autóctonos, co obxecto de aportar sombreamentos laterais á 

praza o longo de todo o día. 

 

- 07. Adecuación interior do Espazo Magdalena. 

Procederase a adecuación interior do espazo das salas polivalentes, mediante la 

aplicación dun pavimento de resina epoxídica sobre o chan existente actualmente no 

aparcadoiro soterrado, por outro lado será necesaria a execución dunha cámara bufa cos 

seus correspondentes sistemas de drenaxe a impermeabilización, en todos aqueles puntos en 

contacto coas zonas de cerramento de muros de contención contra o terreo. Os teitos se 

rematarán con falso teito de cartón-xeso de altas condicións acústicas, con illamento de lá 

mineral con barreira de vapor pola cara inferior incorporada. E para rematar, será necesario 

dotar ó Espazo Magdalena de aseos para ambos sexos e accesibles, e tódalas instalacións 

necesarias para o seu correcto funcionamento, como instalacións de fontanería, eléctricas, de 

iluminación e de telecomunicacións. 

 

- 08. Mobiliario urbano e iluminación. 

O mobiliario urbano e iluminación empregados serán os definidos na ordenanza 

reguladora do concello, sempre tendo en conta a non fractura do espazo de praza, 

conseguindo unha polivalencia do espazo o longo de todo o ano, tanto para o seu uso diario 

como outros usos esporádicos máis puntuais en festas ou outros eventos. 

 

4. MEMORIA CTE-DB-SUA. 

En primeiro lugar, e para dotar de accesibilidade ó edificio do concello, se proxecta 

unha rampla accesible que rodea o patio frontal dereito da fachada principal, esta rampla se 

sitúa neste punto porque é a zona máis alta da plataforma superior da praza, conseguindo un 

desenrolo mínimo que cumpra as condición de accesibilidade e supresión de barreiras 

arquitectónicas da entrada principal do edificio. Como carácter xeral, a presente proposta 

proxectase tendo en conta o cumprimento do Código Técnico da Edificación en relación á 

seguridade de utilización e accesibilidade, reducindo o mínimo os riscos por accidentes dos 

usuarios, instalando varandas nas zonas necesarias e evitando pavimentos que poidan xerar 

accidentes ou esvaróns innecesarios. Tódolos puntos da praza e edificios anexos son 

accesibles a usuarios de cadeiras de rodas e están dotados de servizos para tódolos usuarios. 
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5. RESUMO DO ORZAMENTO POR CAPÍTULOS 

 

Segundo a descrición construtiva da proposta a continuación se describe o desglose 

por capítulos do presuposto de execución material 

  DESCRIPCIÓN % IMPORTE(€) 

    
CAP.01 Demolición e limpeza da zona de actuación.  

 

14,00 115.687,60 

CAP.02 Execución de sistema de instalacións soterradas. 
 

2,00 16.526,80 

CAP.03 Reforzo estrutural aparcadoiro soterrado. 
 

4,00 33.053,60 

CAP.04 Impermeabilización e illamento de superficies. 
 

6,00 49.580,40 

CAP.05 Execución da fachada do Espazo Magdalena e patios. 
 

15,00 123.951,00 

CAP.06 Pavimentación e zonas verdes. 
 

30,00 247.902,00 

CAP.07 Adecuación interior do Espazo Magdalena. 
 

14,00 115.687,60 

CAP.08 Accesibilidade e cumprimento do CTE-DB-SUA.  
 

3,50 28.921,90 

CAP.09 Mobiliario urbano e iluminación. 
 

6,50 53.712,10 

CAP.10 Seguridade e Saúde. 
 

1,00 8.263,40 

CAP.11 Xestión de residuos. 
 

3,00 24.790,20 

CAP.12 Control de calidade. 1,00 8.263,40 

    

  IMPORTE DE EXECUCIÓN MATERIAL   826.340,00 
 

Ascende o presuposto de execución material á cantidade de OITOCENTOS VINTESEIS MIL 

TRESCENTOS CORENTA EUROS. 

 

 

 


