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INTRODUCCION E PUNTO DE PARTIDA 

En 1800 só o 1% da poboación mundial vivía en cidades de máis de 10.000 habitantes. En 
1960 dita proporción era do 20%. En 2025 a proporción aproximarase ao 65% . Un dos 
problemas ambientais inherentes ao crecemento e expansión das cidades é a progresiva 
impermeabilización do chan. Algúns efectos negativos que provoca son: Alteración das 
características naturais de terreo, inertización e desertización do chan, aumento da 
temperatura ambiente nas cidades, deterioro da calidade atmosférica, deterioro paisaxístico e 
desnaturalización da contorna. 
 
OBXETIVO 

Conscientes de que a rexeneración urbana sustentable é o gran reto do URBANISMO do 
século XXI, a nosa proposta para a Praza de Armas de Ferrol pasa pola circunstancia de 
considerar este proxecto como unha oportunidade, unha oportunidade para mostrar que outra 
forma de facer e entender a cidade é posible. 

 
IDEA XERAL E ESTRATEXIA. 

"O BOSQUE E A PRAZA" é un proxecto que, tendo presente as particularidades do contexto 
para intervir, se fracciona en dúas realidades -bosque e praza- e pretende a reorganización e 
xestión do baleiro urbano existente desde o punto de vista da accesibilidade universal,  a 
sustentabilidade ambiental e a xestión sostible da escorrentía de auga de chuvia. 

Como punto de partido, e acorde coa idea de sustentabilidade, a nosa proposta propón a 
eliminación completa do aparcamento subterráneo, por consideralo incompatible co espazo 
verde e permeable que se quere propoñer.  

AS PARTICULARIDADES DO CONTEXTO: O HITO, A TRAZA URBANA 
PREEXISTENTE. 

O proxecto busca dar resposta ás particularidades do seu contexto urbano, é dicir; á presenza 
do Edificio Consistorial e á súa inclusión dentro do chamado Ensanche da Magdalena. 

Para iso, e asumindo como propia o trazada das mazás preexistentes, decídese fraccionar o 
vacio a intervir en dúas aéreas claramente diferenciadas: unha área situada ao norte -A 
PRAZA-, que se configura como un espazo público de representación, referencia e encontro 
fronte ao edificio do Concello, e unha zona situada sur, -O BOSQUE- que se configura como un 
pequeno parque urbano. 

Na zona de "A PRAZA", e respectando as trazas dos viarios preexistentes, decídese 
xerarquizar o espazo en tres zonas diferentes: dúas pequenas prazas laterais con fronte aos 
accesos secundarios ao Edificio Municipal; e unha zona central, que a modo de cruzamento de 
camiños que conclúen fronte unha terceira praza fronte ao acceso principal do Concello, 
reforza o concepto de Praza Consistorial como de punto de reunión e encontro popular. Para 
salientar aínda máis a idea de cruzamento de camiños decídese dispoñer dun terceiro acceso 
directo desde a rúa Real que, a modo de pasarela sobre o "BOSQUE", permite a conexión 
directa entre esta vía e a PRAZA CONSISTORIAL. 

A TOPOGRAFIA E A ACCESIBILIDADE UNIVERSAL. 

O proxecto busca adecuarse á topografía da parcela- pendente decrecente cara ao sur do 5%- 
e resolver o problema de accesibilidade existente na entrada principal ao inmoble. Para 
resolver ambas as circunstancias adóptase a seguinte estratexia: 

 As prazas laterais conservan a pendente existente, que só se modifica lixeiramente 
para resolver a escorrentía e a drenaxe urbana. 
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 A PRAZA CENTRAL e as rúas que acometen a ela elévanse ata a cota do acceso 
principal do edificio do concello, situada a 16,35 metros. 

 O BOSQUE sitúase á cota do chan do aparcadoiro existente -cota 11,07 metros-, 
xerando así un espazo introvertido e diferenciado que convida o recollemento. 

AS CIRCULACIÓNS 

En xeral, mantense os esquema xeral de circulacións previstas no "PLAN ESPECIAL DE 
REFORMA INTERIOR DO BARRIO DA MAGDALENA". As Rúas Real e María deséñanse 
como eminentemente peonís, mentres, nas Rúas Terra e Rubalcava prevese un trafico rodado 
de intensidade lixeira.A beira de estas últimas deseñase unha zona de aparcamento arborado 
con reserva de prazas para minusvalidos preto dos accesos accesibles o parque e a Praza 
Consistorial. 

A SUSTETABILIDADE AMBIENTAL: A REHABILITACIÓN HIDROLOXICA 
URBANA E O PARQUE SOSTIBLE. 

O deseño do conxunto da Praza de Armas está pensado desde o punto de vista da 
sustentabilidade urbana. Esta sustentabilidade materialízase a través de dúas accións 
diferentes: a aplicación de estratexias de xestión sustentable da auga de escorrentía urbana e 
o deseño dos espazos verdes seguindo os postulados do chamado terceira paisaxe ou 
sistemas do xardín en movemento. 

XESTIÓN SOSTIBLE DA AUGA DE ESCORRENTÍA URBANA. 

Utilízanse estratexias de deseño que teñen por obxecto manter ou reproducir o réxime 
hidrolóxico previo ao desenvolvemento urbanístico mediante técnicas de deseño que crean 
unha paisaxe hidrolóxica equivalente ao natural. O obxectivo é minimizar a cantidade de auga 
de escorrentía superficial que termina no sistema público de saneamento e mellorar a súa 
calidade antes da vertedura. Para iso utilízanse tres estratexias diferentes: 

1. Proponse a redución das REDUCIÓN DAS SUPERFICIES IMPERMEABLES,polo que do 
total dos 7.894 metros cadrados de intervención, 3.000 metros cadrados destínanse a zona 
verde, que permite a captación e a infiltración directa o chan da auga de chuvia que precipita 
sobre a mesma, favorecendo así as funcións hidrolóxicas de recarga da auga subterránea, a 
infiltración e o seu almacenamento.  

2. No punto central da zona identificada como "O BOSQUE" proponse A CREACION DUN 
DEPOSITO DE RETENCIÓN o BOSQUE DE CHOIVA. Os BOSQUES DE CHOIVA ou "RAIN 
FOREST" son depresións no terreo baixo as que se instalan uns depósitos deseñados para a 
captación e o almacenaxe de auga de choiva. A súa función e dobre, xa que por un lado 
permiten o control do volume e a frecuencia das descargas a través da retención e detención 
de augas pluviais, e por outro, a auga, unha vez almacenada, pode irse filtrando pouco a pouco 
o terreo, polo que nos resulta necesario aportar sistemas artificiais de rego.  

3. Para a limpeza da auga de chuvia que precipitas obre as zonas pavimentadas e 
impermeable,proponse a CREACIONDE AREAS DE BIORRETENCIÓN, que permiten a 
limpeza da auga antes da súa vertedura á rede pública de rede de sumidoiros. 

ESTRATEXIA DO XARDÍN EN MOVEMENTO. 

"O BOSQUE" proxéctase non como un espazo estático que deben controlarse mediante 
sistemas de rega artificiais, con mantemento diario, fertilizantes, reposición e poda senón como 
un lugar onde a natureza debe seguir o seu curso vital, onde as especies vexetais deben 
desenvolverse libremente de modo que a experiencia estética xurda da contemplación dos 
propios procesos espontáneos de sucesión biolóxica. 

O labor do xardineiro xa non consiste en domesticar a natureza mediante a imposición dun 
punto de vista predeterminado e estrito, senón en coñecer as especies e os seus 
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comportamentos, observar as dinámicas naturais e a corrente biolóxica que anima o lugar para 
orientar e explotar ao máximo as súas características naturais. 

FORMALIZACIÓN E DETALLE. 

A PLAZA E AS RUAS 

Nas rúas xa existentes proponse a renovación completa do pavimento existente. Nas zonas 
peonís proponse dous tipos de despeces, un -chamado tipo 1- para as rúas perimetráis, -Rúa 
Real e Rúa María- e outro diferente, para o "CRUCE de VIAS" e a denominada PLAZA 
CONSISTORIAL".En ámbolos dous casos, o pavimento e tipo pétreo, en concreto, lousas de 
granito silvestre de 8 cms de espesor.  

Os sumidoiros deséñanse como unha abertura no chan, formada pola separación de dúas 
pezas de pedra, rematadas cunhas pletinas verticais de aceiro. Os alcorques, seguen o mesmo 
criterio de deseño. Como se pode observa nos esquemas adxuntos, os alcorques, os 
sumidoiros e a iluminación prevista no chan, deséñanse coma un conxunto que facilita a 
modulación e o despece do pavimento. 

Nas zonas de trafico rodado e aparcamento o pavimento será de tipo adoquin. 

A PASARELA PEATONAL E O PECHE 

A pasarela que cruza o "BOSQUE" resolvese o desnivel entre a Rúa Real e a "PRAZA 
CONSISTORIAL" cunha pendente do 12%. Os antepeitos resólvense en chapa de aceiro e o 
pavimento mediante lousa de formigón sobre a que se executa o chamado despece TIPO 2".  

Os antepeitos da pasarela prolongase o redor de todo o PARQUE, a modo de limite, 
intensificando así a idea de illamento e privacidade que se lle quere transmitir.   

O BOSQUE 

Aínda que "o bosque" proxectase coma un elemento que quere ser completamente diferente a 
realidade que o rodea -un espazo verde, introvertido, situado en depresión con respecto ó resto 
da proposta e onde os espazos xogan a unha escala mais pequena- no seu deseño séguese a 
lóxica da xeometría e simetría que caracteriza a toda a proposta. 

Deséñanse dous camiños, que con traza diagonal cruzan todo o seu largo e pasan por debaixo 
da pasarela peonil. No punto central, -sobre o BOSQUE DE CHUVIA- os camiños 
transfórmanse en dúas pasarelas.   

Estes camiños xeran dous zonais principais de estancia, ligadas as gradas situada nos 
extremos laterais do parque. Unha zona proponse como campo de xogos para nenos, mentres 
a outro proponse como pradera para actividades o aire libre. 

Ademais de estas dúas zonas principais, o longo de camiño dispóñense de pequenas zonas de 
estancia vinculadas a presenza de arborado. 

A ILUMINACION 

A iluminación prevista varía segundo as diferentes zonas:  

AS RUAS SEMIPEATONAIS.  

Nas rúas nas que está previsto trafico rodado proponse a iluminación de colgue recollida no 
documento "PROYECTO DE NORMALIZACIÓN DE MOBILIARIO URBANO DO BARRIO DA 
MADALENA". 
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AS RUAS PEONIS. 

Nas rúas peonís este tipo de iluminación combinase cunha iluminación de chan integrada no 
pavimento existente. Esta iluminación integrase con despece do pavimento existente e co 
deseño dos alcorques e sumidoiros. 

 

A PRAZA CONSISTORIAL E APASARELA. 

Na PRAZA CONSISTORIAL e de dous tipos: iluminación indirecta do edificio e iluminación 
lineal integrada no chan. Para potenciar a continuidade coa pasarela, esta iluminación lineal de 
chan disponse tamén en este elemento. 

O PARQUE 

O parque iluminase mediante balizas de chan situadas o longo dos camiños e mediante e 
iluminación integrada na vexetación. 

 

CADRO DE SUPERFICIES 

O 
BOSQUE 

  2.400,00

A PRAZA 

PRAZA CENTRAL 403,00 

1.615,00

PRAZA LATERAL OESTE (zona 
pavimentada.) 

231,00
423,00 

PRAZA LATERAL OESTE (zona verde) 192,00

ACCESO OESTE (dende Rúa Terra) 187,00 

PRAZA LATERAL ESTE (zona 
pavimentada) 

226,00
418,00 

PRAZA LATERAL ESTE (zona verde) 192,00

ACCESO ESTE (dende Rúa Rubalcava) 184,00 

RUAS 
PEONÍS 

RÚA REAL 964,50 
2.008,00

RÚA MARÍA 1.125,00 

RÚAS 
MIXTAS 

RÚA TERRA pavimentada 861,00
947,00 

1.871,00
Area de bioretención en Rúa Terra 86,00

RÚA RUBALCAVA pavimentada 838,00
924,00 

Área de bioretención en Rúa Terra 86,00

TOTAL   7.894,00
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ORZAMENTO 

Dado o orzamento de execución material de 1.200.000 euros e que a intervención se centra na 
Praza de Arma, nas rúas de tráfico mixto Terra e Rubalcava e nos rúas peonís Rúa Real e Rúa 
María, e que este inclúe unha estimación para probas e análises técnicos para comprobar a 
natureza do subsolo baixo o actual aparcadoiro e realizar os controis de calidade da obra, 
atopámonos cun custo aproximado por m2 de 152,00 euros. 

RESUMO DO ORZAMENTO 
 
 
PARTIDA EUROS 
ACTUACIÓN PREVIAS NA PRAZA 53.000,00
ACTUACIÓN PREVIAS NAS RÚAS 40.500,00
PROBAS E ANÁLISIS TÉCNICOS 6.400,00
MOVEMENTOS DE TERRAS E ACONDICINAMENTO DO TERREO 228.900,00
INSTALACIÓN URBANAS 65.000,00
INSTALACIÓN DE DRENAXE 50.000,00
FIRMES E PAVIMENTOS URBÁNS 460.000,00
ALUMEADO PÚBLICO 115.600,00
MOBILARIO URBAN 95.500,00
XARDINERÍA 49.100,00
XESTIÓN DE RESIDUOS 12.00,000
SEGURIDADE E SAUDE 24.000,00
 
TOTAL PRESUPOSTO DE EXECUCIÓN MATERIAL 1.200.000,00
 
 

O Orzamento de Execución Material ascende a cantidade de un millón douscentos mil euros 
(1.200.000 euros). 

 

 


