
Contido

a) Memoria xustificativa e descritiva da proposta

b) Resumo de superficies

c)  Avance das condicións construtivas 

d) Memoria de deseño do cumprimento das condicións de accesibilidade 
e eliminación de barreiras arquitectónicas

e) Resumo do orzamento por capítulos

2

6

7

9

10

loaira

Concurso de proxectos, a nivel de anteproxecto para a remodelación da Praza de Armas do Concello de Ferrol
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De arriba a abaixo:

Ferrol, plano de J. Sánchez Bort, 1768.

Edinburgo, proyecto de ensanche de James Craig,  
1768.

Contextualización: A Praza de Armas no barrio da Magdalena

O barrio da Magadalena, onde vén de emprazarse a Praza de Armas, é unha das fundacións 

de base ortogonal do s. XVIII máis importantes do territorio español, constituíndose en claro 

precursor dos trazados posteriores realizados entre os séculos XIX e XX.

Aínda que a Praza de Armas sufriu modificacións substanciais ao longo do século XX, calquera 

alteración significativa da súa configuración formal debería estar supeditada ao trazado que a 

acolle. Certamente, a procura do recoñecemento internacional como Patrimonio Mundial da 

UNESCO materializouse na candidatura ‘Ferrol da Illustración’. Non en van, os criterios racionais 

de homoxeneización, rigor, xeometría,..., son as características máis apreciadas do conxunto 

histórico-artístico, tendo como particularidade a sinalada por Vigo Trasancos nos seus traballos 

sobre a cidade: 

‘Debe quedar claro que el Ferrol dieciochesco sólo se planificó como un barrio residencial al 

servicio del Arsenal sin ninguna arquitectura representativa inmersa en su tejido’

Vigo Trasancos, A.: “El arquitecto Benedicto Fray Plácido Caamiña y su proyecto de Casas 

Consistoriales y cárceles para la ciudad de Ferrol (1791)” en  Cuadernos de Estudios Gallegos, 

XLII-107 (1995), p. 275.

É así que o edificio do Concello é posterior á planificación do barrio ilustrado. Logo a volumetría 

da praza convértese no seu principal valor, así como a continuidade da rúa Galiano, que 

decorre diante do Concello e pasa a ser rúa Dolores, e nomeadamente o trazado rúa Real, cuxo 

pavimento é descontinuo.

A candidatura a patrimonio mundial data de 2001. En 2006 o Ministerio de Cultura incluíu por 

primeira vez a candidatura na ‘listaxe indicativa’ presentada á UNESCO. O barrio da Magdalena 

foi declarado Conxunto Histórico-Artístico en 1983, contando cun plan especial de protección 

que o ordena (vixente dende outubro de 2007), e que artellando unha proposta integral de 

protección deixa ‘aberta a posibilidade eliminación nun futuro do edificio do Concello, o que 

permitiría a recomposición que orixinariamente a conformaba’ (Memoria de Ordenación, p. 55m 

do Documento Refundido vixente) referíndose explicitamente á Praza de Armas. Amais Ferrol é 

considerado un dos 10 lugares únicos de Galicia por Turgalicia, e un dos puntos de entrada co 

Camiño Inglés.
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Fitos históricos salientables

Durante o século XIX a Praza de Armas sufre un proceso de urbanización continuado cuxos 

efectos veñen de intensificarse nas primeiras décadas do século XX. É nese tempo cando se 

nivela e se colocan as árbores, consolidándose na súa función de praza-mercado da cidade. En 

1951, o proxecto do arquitecto municipal Nemesio López Rodríguez de rompe a continuidade 

histórica destacada por Vigo Trasancos, significada na simetría do conxunto Armas-Amboaxe. 

O novo consistorio, inaugurado en 1953 supón un nomeado exemplo de arquitectura do período 

autárquico franquista, devindo en testemuña en pedra dun momento social e político concreto. 

En 1967 executase o aparcadoiro semisoterrado  proxectado por Ramón Tenreiro Brochón.

Hipótese de partida e obxectivos da proposta

Atendendo á revisión efectuada, e tendo en conta as cualidades da contorna, asumimos unha 

hipótese de partida na que se ten en conta catro ideas fundamentais: (1) ser fieis á orixe deste 

espazo, (2) respecta-lo tempo, (3) valora-los aportes e (4) evitar disonancias.

A expresión destas ideas pretende ser unha simplificación do expresado nas bases do Plan 

Especial da Magadalena cando nas páxinas 14 e 15 da súa Memoria de Ordenación propón 

como ideas reitoras: (...) A intervención pública debe realizarse dende a exemplificación 

arquitectónica, dende a demostración de que a arquitectura, reflexo da nosa época pode 

desenvolverse valorando e respectando a memoria do pasado, sen concesións ó exhibicionismo 

nin renuncia ó noso momento cultural. (...)

Nesta liña podemos entender que as intervencións a partir dos anos 50, foron quen de provocar 

unha ruptura na homoxeneidade do tecido da Magadalena, debido á ocupación masiva da praza 

e a modificación da súa topografía operada na instalación do aparcadoiro semisoterrado. A 

supresión desta función require a readaptación da praza, feito que pode propiciar o reequilibrio 

da relación co pasado no seu uso actual. 

Plantexamos unha estratexia soportada en tres obxectivos: (1) Recuperar, (2) Aportar e (3) 

Incentivar.

(1) Recuperar: A recuperación deriva da reinterpretación dos principios que inspiraron o trazado 

da praza ata os anos 50, entendendo que e evolución ata ese momento é coherente cos valores 

do trazado ilustrado primixenio. Fíxanse as aliñacións do eixo Galiano- Dolores, tamén os acceso 

diagonais dende os encontros da Rúa Real coas rúas Rubalcava e Terra; no centro debúxase o 

perímetro da fonte que soportaba o obelisco de Churruca. O acomodo topográfico da explanada 

De arriba a abaixo:

Imaxe da Praza de Armas, ca.1940.

Imaxe da fonte do Obelisco de Churruca, ca. 1920.



4

central da praza resolvese a través da recuperación do bordo aparterrado, hoxendía presente 

con outra formalización na praza de Amboaxe. 

No aspecto material este anteproxecto propón a reutilización dos pavimentos históricos presentes 

na contorna de intervención: enlousado de perpiaño (enlousado de gra) e rodadura de lastro 

(adoquinado de gra); tamén a reutilización das pezas de cantería da obra do aparcadoiro, 

nomeadamente os bancos e o ‘friso’ lateral, aptos para a formación de pezas especiais de 

pavimento.

(2) Aportar: A aportación fundamental proposta resulta da incorporación da devandita franxa 

aparterrada. O ‘verde’ convértese en solución no momento que asume importantes funcións 

de adaptación, devindo nun espazo de natureza, nunha infraestrutura necesaria para o 

mantemento eficiente da orde urbana. A ‘natureza’ da Praza de Armas aportará funcións e 

servizos sociosistémicos alén das funcións recreativas e paisaxísticas que xa lle foron atribuídas 

ás zonas verdes durante o século XX. 

O proxecto procura a revalorización do ‘verde urbano’ e o aproveitamento dos seu múltiples 

beneficios ambientais, sociais e económicos (sumidoiro de CO2, regulación térmica, redución 

da contaminación, aumento da biodiversidade, estímulo para o establecemento de relacións 

sociais e convivenciais, maior confort físico e psicolóxico,…). 

Nesta liña, a proposta traballa sobre as premisas de (1) incorpora-lo criterio de biodiversidade, 

(2) incluír especies autóctonas e adaptadas – moitas delas de tradición la xardinería local e 

rexional -, (3) favorece-la función das árbores e arbustos como sumidoiros naturais de CO2 , 

(4) reduci-lo consumo de recursos e enerxía, así como a xeración de residuos, e (5) incorporar 

solucións de Drenaxe Urbano Sostible (DUS) mermando a escorrentía natural e favorecendo a 

infiltración nas zonas aparterradas.

 

Os estratos vexetais considerados son os seguintes: alto - arbóreo (Fraxinus angustifolia, 

Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa, Crataegus monogyna, Pyrus cordata … 

), medio – arbustivo (Corylus avellana, Punus lusitanica, Prunus spinsa, Busxus sempervirens, 

Lonicera nítida, Laurus nobilis, Sambucus nigra, … ) e baixo, mediante herbáceas (Acanthus 

mollis, Anemone nemorosa,  Aquilegia vulgaris,  Alchemia mollis,  Agapanthus campanulatus, 

Anthyrium filix-femina, Carex muricata, Centranthus ruber,…) e tapizantes (Hedera hibernica, 

Hypericum androsaemum, Liriope muscari,  Ophiopoghon japonicus, Vinca difformis, … )

(3) Incentivar: A transformación física do espazo non conleva necesariamente o modificación 

das pautas de utilización. O cambio no uso social do espazo é paulatino, a alteracion do 

Pormenor da vista isométrica
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escenario devén en incentivo ou catalizador, máis aló da súa consideración como infraestrutura 

ou suporte. 

A Praza de Armas acolle e acolle importantes actividades e eventos coletivos, moitos deles 

vencellados ao calendario festivo habitual (Nadal-Reis-San Xiao, Semana Santa de Interese 

Turístico Internacional...), mais posibilitando unha utilización continuada de citas puntuais 

(carreiras populares – Carreira Popular contra o Cancro, Carreira de San Xiao- , pasarrúas da 

Note de Pepitas, concertos, Festival Fóra do Mapa, Día do Autismo...). O carácter multiusos 

deste espazo queda reforzado pola continuidade dos trazados da Magadalena e pola formación 

do parterre aterrazado cara a Rúa Real, reforzando o valor escénico da praza.

Entendemos tamén que esta proposta dá unha oportunidade ao Concello, permitindo a 

reformulación da súa relación coa Praza. Antes de pensar en derrubalo pensamos que e posibel 

un plan de usos que contemple a reforma da súa planta baixa, converténdoa nun espazo apto 

para usos colectivos ou de interese cidadán (sas de reunión, plenos, exposición...). Neste senso 

a solución da accesibilidade en fachada debería ter en conta un modelo de utilización do edificio. 

Verbo dos uso é preciso salientar que a supresión do aparcadoiro vén entendida como 

a súa completa demolición. Mantemos que a previsión orzamentaria impide calquera 

reutilización parcial ou total en condicións. Conseguinte a eliminación dos locais comerciais 

–todos eles desocupados- pode ser asumida no tecido residencia circundante, ávido dunha 

efectiva reactivación comercial.

Seccion eixe Galiano - Dolores
(non contida nos paneis)
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RESUMO DE SUPERFICIES

COBERTURAS

Enlousado en perpiaño recuperado 1.045,82   m² 15,48%

Firme de lastros recuperados 2.439,50   m² 36,12%

Enlousado en pedra de gra silvestre largos libres 814,51      m² 12,06%

Firme terrizo aglomerado 454,14      m² 6,72%

Ramplas, escadas, muros e bordos en pedra de gra 692,23      m² 10,25%

Alcorques e parterres 1.269,36   m² 18,79%

Ascensor e plataforma de acceso en fachada 39,23        m² 0,58%

6.754,79   m² 100,00%
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AVANCE DAS CONDICIÓNS CONSTRUTIVAS De seguido tráense as condicións construtivas senlleiras da proposta. A relación non é 

exhaustiva, céntrase en aspectos que poden distinguila respecto dos traballos habituais de 

urbanización.

Firmes e pavimentos

O desenvolvemento construtivo deste proxecto dependerá notablemente do recoñecemento 

do estado dos materiais identificados como pavimentos ou fábricas históricas. No ámbito de 

intervención sinaláronse dous tipos de firmes de interese, enlousado en perpiaño e rodadura 

en lastros, vindo recollidos como tal na documentación do Plan Especial da Magadalena. 

Adicionalmente na feitura do edificio semisoterrado do Aparcadoiro é recoñecible un coidado 

traballo ‘contemporáneo’ de cantería, visible nos bancos, escadas e o friso decorativo lateral. 

Lastros, perpiaños e cantería deberían ser coidadamente levantados e acopiados para a súa 

posterior recolocación. Estes traballos implicarían a previsión de partidas de nova pedra de 

iguais características para substitución de pezas non recuperables. 

1. Enlousado de perpiaño recuperado: Formación de pavimento a base de pezas de perpiaño 

recuperado en franxas de ancho homoxéneo e longos libres. Colocado sobre cama de grava de 

20 cm de espesor e base ríxida en formigón reforzado con mallazo.

2. Rodadura en lastro recuperado: Formación de pavimento a base de pezas de lastros de 

granito recuperado, previamente seleccionados e abuxardados, en aparello linear. Colocado con 

morteiro sobre base ríxida en formigón reforzado con mallazo.    

3. Enlousado en pedra de gra: Formación de pavimento a base de lousas de granito silvestre 

en características similares ás dos perpiaños recuperados, dispostos en franxas de ancho 

homoxéneo e longos libre. Colocado sobre cama de grava de 20 cm de espesor e base ríxida 

en formigón reforzado con mallazo.

4. Pavimento terrizo continuo: Pavimento continuo de 12 cm de material granular terrizo da 

zona con ligante incoloro, baseado en calcín de vidro e reactivos básicos. Colocado sobre cama 

de grava de 20 cm de espesor (base flexible).

Bordos, ramplas, escadas e contencións

As descontinuidades altimétricas nos pavimentos resólvense en traballo de cantería en lousa 

de pedra de gra silvestre. Os bordos son grosos, trocando en banco, rampla ou chanzo segundo 

De arriba a abaixo:

Enlousado de perpiaño no Ferrol Vello.

Enlousado de perpiaño e lastros, cruce Praza de 
Armas -Rúa Real

Friso da fachada lateral do aparcadoiro
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corresponda.

Como xa se indicou parte das fábricas do edificio do aparcadoiro teñen oco nesta proposta: a 

transformación do mosaico lateral da fachada en bolardos, ou a conversión dos bancos corridos 

en parte da bancada multiusos envorcada cara a Rúa Real.

Reposición de servizos

A reforma da praza obriga a reposición dos servizos no ámbito. Os traballos previstos inclúen 

o levantamento dos pavimentos existentes e o trazado de novas redes dentro da praza. Dende 

o punto de vista estético, aspectos coma a iluminación quedan supeditados ao Plan de 

Normalización do Mobiliario da Barrio da Magadalena.

A análise das redes de servizo existentes non permite distinguir se a rede de saneamento 

é separativa, atendendo estritamente a documentación facilitada semella non existir unha 

condución específica de pluviais. Nesta liña o proxecto propón solucións de Drenaxe Urbano 

Sostible (DUS) considerando a banda aparterrada como berma de infiltración, e suxerindo a 

implantación de depósitos modulares soterrados. 

Mobiliario

O mobiliario quedará supeditado ao Plan de Normalización do Mobiliario da Barrio da 

Magadalena. Fóra das súas determinacións a proposta inclúe as seguintes aportacións:

1. O reforzo de elementos fixos - bordos, limites, chanzos,...- como elementos multifuncionais, 

con aptitude para o seu usos como asento, apoio,...

2. A incorporación de mobiliario ‘móbil’ como son as cadeiras empregadas nos parque urbanos 

galegos ata mediados dos anos 70.

3. A instalación de equipamento de xogo de inspiración naval.

De arriba a abaixo:

Pormenor da sección central.

Southbank, Londres 1935.
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O presente anteproxecto da cumprimento ao mandato das disposicións da Lei 8/1997 de 20 de 

agosto, sobre accesibilidade e supresión de barreiras da Comunidade Autónoma de Galicia 

(en adiante Lei 8/1997) e do Regulamento que a desenvolve (en adiante DA 35/2000), así 

como o Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas 

de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados y edificación (en adiante RD 505/2007) 

e a Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados (en adiante O.VIV/561/2010).

Itinerarios peonís accesibles 

(Rgto. Bases 1.1.1, 1.2.1A, 1.2.1C, 1.2.2, 1.2.3E, 1.2.3F Anexo 1, Orden VIV/561/2010 Art. 5)

Tódolos percorridos plantexados, agás os solventados mediante escada, cumpren a condición de 

do itinerario peonil accesible. O ancho mínimo en proxecto é de 1,80m, a pendente lonxitudinal 

máxima é do 5,9 %. As pendentes lonxitudinais principais aparecen grafitadas en planta, sendo 

facilmente deducibles a partires das cotas expresadas.

Tratándose dun espazo aberto a altura libre de obstáculos prevese superior aos 2,20 m. Os 

encontros entre os diversos pavimentos nos itinerarios están enrasados.

Parques, xardíns e espazos públicos 

(Rgto. Bases 1.1.7, 1.2.1A Anexo 1, Orden VIV/561/2010 Art. 7 y 26)

Como xa se comentou o ancho mínimo de paso non é inferior a 1,80 m. Prevese o tendido de 

firmes terrizos, mais sen árido solto, contando con material ligante (aglomerante hidráulico). 

Prevese unha dotación de descanso a través de mobiliaro ‘móbil’ permitindo a súa localización 

ubicua. A altura libre de obstáculos prevese superior aos 2,20 m.

Escaleiras  

(Rgto. Bases 1.2.3 Anexo 1, Orden VIV/561/2010 Art. 15, 30 y 46) 

As escaleiras en proxecto non se integran en itinerarios peonís accesibles. O proxecto resolve 

a estrutura accesible básica con arranxo á lexislación estatal, axustándose nos elementos de 

comunicación restantes á regulamentación autonómica. 

MEMORIA DE DESEÑO DO CUMPRIMENTO  DAS CONDICIÓNS DE ACCESBILIDADE 

E ELIMINACIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS

As escaleiras presentan directriz recta. Os desniveis salvados son inferiores a 2,00 m, e o 

contrapaso é inferior aos 16 cm. Os anchos libres son superiores a 1,20 m. Prevese a instalación 

de franxas sinalizadoras e proteccións laterais inescalables. 

Non se contempla a existencia de desniveis dun so chanzo.

Mobiliario 

(Rgto. Bases 1.4 Anexo 1, Orden VIV/561/2010 Art. 28, 29, 31 y 32) 

O proxecto suxire a instalacións de bancos, papeleiras e sinais informativas.

Acceso ao podio do Concello

Optouse pola implantación dun elevador exterior con dous puntos de acceso, permitindo 

o sentido da marcha no acceso/saída ao inmoble. Unha vez salvada a escada principal é 

preciso superar dous chanzos illados que requirían a implantación de senllas ramplas.

Como de pode apreciar a resolución desta demanda obriga a consideración do funcionamento 

do inmoble. En calquera dos casos a execución desta instalación vén de contemplarse na 

dotación orzamentaria.
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RESUMO DE ORZAMENTO POR CAPÍTULOS O contido do orzamento correspóndese con desenvolvemento proxetual esixido nas bases. A 

nivel de anteproxecto, este estudo pretende transmitir o acaemento da posposta – en termos 

económicos- á marxe orzamentaria prevista polo Concello de Ferrol. Esta proposta pode ser 

viable técnica e economicamente, mais cómpre atender as consideracións que se traen a 

continuación:

 - A proposta desenvolvida plantexa a demolición completa do aparcadoiro, entendido como 

edificio semisoterrado. Esta decisión deriva da comparación dos custos de remodelación total 

ou parcial da súa estrutura fronte a eliminación completa.

- A mínima rehabilitación da estrutura impide a consecución dunha proposta a xenerosa en 

superficie; alomenos compatible coas intencións expresadas neste documento.

- O hipotético desenvolvemento deste proxecto precisará do acoutamento preciso da denominada 

Fase 1: Actuacións previas e demolición do aparcadoiro.

Baixo estas premisas, e tendo en conta o detalle da proposta o Orzamento de Execución 

Material (gastos xerais, beneficio industrial e IVE non incluidos) estimativo final é de 1.199.999 €.

REMODELACIÓN PRAZA DE ARMAS

Fase 1: Actuacións previas e demolición do Aparcadoiro 195.684 €         16,31%

1.1 Actuacións previas 7.570 €             0,63%

1.2 Demolición 115.325 €         9,61%

1.3 Desamiantado 3.658 €             0,30%

1.4 Actuación posteriores a demolición 26.325 €           2,19%

1.5 Xestión de residuos 30.658 €           2,55%

1.6 Controis (xeométrico, calidade e arqueolóxico) 6.523 €             0,54%

1.7 Seguridade e saúde 5.625 €             0,47%

Fase 2: Urbanización 1.004.315 €     83,69%

2.1 Actuacións previas (i. recuperación de pavimentos) 45.325 €           3,78%

2.2 Movemento de terras 130.625 €         10,89%

2.3 Firmes e pavimentos 535.116 €         44,59%

2.4 Xardinería 90.625 €           7,55%

2.5 Mobiliario, sinalización e varios 35.625 €           2,97%

2.6 Reposición de servizos 120.362 €         10,03%

2.7 Seguridade e saúde 27.986 €           2,33%

2.8 Controis (xeométrico, calidade e arqueolóxico) 6.325 €             0,53%

2.9 Xestión de residuos 12.326 €           1,03%

Total PEM 1.199.999 €     100,00%


