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MEMORIA XUSTIFICATIVA E DESCRIPTIVA DA PROPOSTA 
 

 

A proposta para a remodelación da Praza de Armas de Ferrol plantexa rescatar o espazo 

público a través da recuperación do desnivel natural do terreo, de tal forma que se manifesten 

as trazas do barrio histórico da Magdalena, reconquistando a Praza para o cidadán da pé. 

  

 

             
 

 

 
Esquemas da inserción da praza na cuadrícula do barrio da Magdalena. 

 

Búscase xerar un amplo espazo para a realización de eventos ao aire libre de maneira que o 

lixeiro desnivel, que se vai resolvendo, ben coa introdución dunha tenue escalinata, ben con 

ramplas, permita a celebración e goce do espazo público. 

O proxecto busca establecer un diálogo co edificio do Concello, potenciando a perspectiva 

deste, eliminando elementos superfluos e entrando en sintonía coa súa propia escalinata, de 

tal maneira que na tensión establecida entre ambas escaleiras radique a esencia do proxecto. 
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Imaxe da maqueta de xeso. 

 

Proponse a reconstrución da escaleira do concello, introducindo unha rampla que resolve o 

problema de accesibilidade de tal forma que a praza e o Concello resulten abordables desde 

calquera dirección e desde calquera punto. 

 

O pavimento prolóngase ata as fachadas existentes reducindo o espazo dedicado ao tráfico 

rodado ao mínimo, de tal forma que únicamente se acouta un carril de catro metros, limitado 

por unha liña de bolardos que se manifestan como prolongación do propio pavimento e outra 

liña de arboleda. As árbores á súa vez permiten minimizar o impacto visual do tráfico rodado 

nas dúas zonas perimetrales, leste e oeste, expandíndose cara ás zonas de descanso e 

permitindo á súa vez xerar sombra e acondicionar espazos-estancia. 

A intervención non modfica o estado do pavimento na parte posterior do concello, por 

atoparse este en bó estado. 

 
RESUMO DE SUPERFICIES 

A topografía natural favorece a aparición de diferentes áreas de estancia aproveitando a boa 

orientación da praza e introducindo dúas variedades de arboles de folla caduca tales como 

bidueiros e álamos que permiten gozar no verán de zonas en sombra á vez que favorecen 

visualmente e establecen o límite nos carrís de tráfico rodado. 

Dispóñense así diferentes áreas de estancia, incluíndo a propia escalinata que se expón cun 

uso dobre, por unha banda salvar os desniveis existentes no lugar e por outro o seu uso como 

anfiteatro ou bancada de potenciais eventos realizables na praza. 
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Así mesmo disponse unha zona de aparcamento no lateral oeste do edificio do Concello, 

cinco prazas para dar servicio o mesmo e que quedan inmersas entre o arbolado. 

Distínguense as seguintes zonas na proposta realizada: 
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1.Praza superior, do concello.................................

2. Escaleira e rampa de acceso o Concello............

3. Escalinata-graderío.............................................

4. Praza inferior, da escalinata-graderío.................

5. Rúa comercial.....................................................

6. Zona de estancia, bancos-arboleda....................

7. Rampas perimetrais............................................

8. Prazas de aparcadoiro para Servicios Municipa

9. Rúa de trafico rodado, dirección ascendente.....

10. Rúa de tráfico rodado dirección descendente..

11.Beirarrúas...........................................................
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..................345 m2 

.................989 m2 

..................840 m2 

.................846 m2 
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..................102 m2 

................. 409 m2 
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AVANCE DE CONDICIÓNS CONSTRUTIVAS 
 

 
 

1.Baldosa de granito moreno 200x50x8cm, 2. morteiro de asento, 3. soleira de formigón, 4. 

terra compactada, 5. luminaria led, 6. morteiro epoxi, 7.rexilla de drenaxe T de aceiro 

galvanizado, 8.canal de drenase, 9.baldosa de granito moreno 100x25x8cm. 

 

A utilización dun único material, granito, na adecuación dos distintos espazos e xeometrías, 

así como a redución dos tipos de despeces, tres ou catro como máximo, axudan a conformar 

a imaxe de alfombra ou manto que permite diferenciar a praza como espazo único e singular, 

á vez que reduce económicamente o custo da cantería. 

Exponse para iso de laxas de granito de 8 cm de espesor e dimensións de 200x50cm. 

O mobiliario urbano tradúcese igualmente en pequenas insercións de granito, bolardos e 

bancos xorden como lixeiros levantamentos que axudan a homoxeneizar a intervención, 

reducindo os xestos a expresións mínimas dun único material. 

Os rexistros das diferentes instalacións proxéctanse con bandexas de aceiro negro recheas 

do propio lousado de granito. 

Alcorques e respiraderos resólvense igualmente con aceiro negro integrado no despezamento 

xeral. A evacuación de pluviais prodúcese cun sistema de drenaxe oculta nas xuntas das 

baldosas de granito. 

 

       

             
           

   
Imaxes do sistema de drenaxe e evacuación de augas. 
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Para o tratamento da iluminación búscase a coexistencia desta co espazo xerado, 

introducindo tiras de leds ocultas no propio banzo da escalinata. 

Catro báculos de gran poste delimitan o espazo da praza á vez que recuperan en abstracto o 

trazado ortogonal do Barrio da Magdalena. A altura dos postes adquire carácter monumental 

ao igualarse en altura ao edificio do Concello, acoutando tridimensional e volumétricamente o 

ámbito de actuación. 

 

Para permitir o funcionamento continuo da cidade exponse a obra por fases, de tal forma que 

non se interrompa o tráfico de vehículos e persoas, nin tampouco o servizo das complexas 

infraestruturas subterráneas, saneamento, abastecemento, telefonía, electricidade, fibra 

óptica, gas, etc... 

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

 
O acceso ao Concello, na actualidade pola fachada principal, presenta problemas de 

accesibilidade debido á escalinata que o preside. Un dos principais factores a ter en conta na 

remodelación  da praza centrouse en resolver a accesibilidade sen desvirtuar a imaxe actual 

do concello. Para iso introduciuse unha rampla no propio desenvolvemento da escaleira de 

modo que a súa percepción frontal é similar incorporando un desenvolvemento máis tendido 

da escaleira na súa zona este. 

 

 
Imaxe das escaleiras misturadas coa rampa. 

 

 

No espazo da praza introducíronse dúas ramplas laterais que intersecan coa escalinata que 

axuda a conformar o rectángulo que define a mesma, mantendo a estrutura en cuadrícula do 

Barrio da Magdalena. A introdución de tiras de led nos chanzos permite a súa visualización 

nocturna no conxunto da praza. 
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Imaxe nocturna con iluminación da escalinata. 

 

A redución dos carrís este e oeste a catro metros, circulando os vehículos nunha soa 

dirección en cada un deles, permite diferenciar a zona como área de prioridade peonil, 

obrigando a reducir a velocidade e limitándoos unicamente cuns bolardos (as mesmas pezas 

de granito inclinadas, de dimensión 100x50cm) da zona peonil adxacente ás edificacións que 

permiten o acceso ás mesmas. 

 

         
Imaxe aproximada dos bolardos e arboreda propostos que diferencian a zona peonil da rodada. 

 

 O tratamento do pavimento é o mesmo en ambas zonas, rodada e peonil. Proponse granito 

moreno, empregando en toda a superficie dous despezamentos de dimensións 200x50cm e 

100x25cm que permiten economizar tanto no custo do material como na súa posta en obra.  
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RESUMO DO ORZAMENTO POR CAPÍTULOS 
 
 

01 - LEVANTADOS E DEMOLICIÓNS............................................................... 91.135,00 €  8,75 % 

02 - MOVEMENTO DE TERRAS ..........................................................................5.628,00 €  0,54 % 

03-  ESTRUTURAS ...........................................................................................103.672,00 €   9,96 % 

04 -SANEAMENTO E DRENAXE...........................................................................9.836,00 €  0,94 % 

05 - PAVIMENTACIÓN...................................................................................... 652.828,00 €  59,85 % 

06 - ALUMEADO PÚBLICO................................................................................. 96.748,00 €   9,29 % 

07 - REDE DE REGO E HIDRANTES................................................................. 16.259,00 €   1,56 % 

08 - XARDINERÍA.................................................................................................10.355,00 €    0,99 % 

09 - MOBILIARIO URBÁN................................................................................... 33.172,00 €   3,18 % 

10 - SINALIZACIÓN................................................................................................4.210,00 €    0,41 %  

11 - XESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................42.375,00 €    4,07 % 

12 - SEGURIDADE E SAUDE .............................................................................24.532,00 €    2,35 % 

 

TOTAL EXECUCIÓN MATERIAL ......................1.090.750 € 
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