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PROXECTO DE REHABILITACIÓN DO ANTIGO HOSPICIO MUNICIPAL 
SITUADO NO BARRIO DA MAGDALENA, CORRESPONDENTE Á 

PRIMEIRA FASE. 

CONCELLO DE FERROL
NOVEMBRO 2O1O





1860: A edificación é ocupada pola “Tertulia de Confianza” o que posteriormente chamaríase Casino de 
Ferrol.

Nos documentos de arrendamento do 23 de setembro de 1865 a propiedade D. Francisco Jesús Calvo 
pon a disposición da Xunta de Beneficencia o edificio e a  horta, sen mencionar ningunha outra 

edificación.

HISTORIA 

1800-1830:  A EDIFICACIÓN ORIXINAL

Os debuxos que acompañan son suposicións segundo as informacións obtidas.

rúa Méndez Núñez



O arquitecto Manuel Riva de Soto é o encargado de edificar o pavillón dos nenos, na zona sur do terreo 
cara a rúa María no 1895. Esta edificación naceu coma algo provisional para solucionar un problema de 

falta de aulas. 
O edificio principal entón era máis baixo e non contaba coa galería de zinc que sería engadido no 

proxecto de 1905.

HISTORIA 
1895:  O Pavillón dos Nenos.

rúa Méndez Núñez



Tralo o devastador incendio do 1904, que afecta ao edificio principal, decídese  reconstruír co proxecto 
realizado polo arquitecto Julio Galán.  A segunda fase debería eliminar o pavillón dos nenos. Esta idea 
mantense e refórzase coa edificación de Rodolfo Ucha en María 184 nos anos 40,  que prevé a altura 

da cornixa para axustala co remate da ampliación prevista. 

O proxecto dota ao edificio cunha nova estrutura de proporcións mais enxeñeiras.  A ampliación 
deséñase para xerar un corredor en torno ao patio - claustro, que permita unificar nun futuro o 

conxunto.

HISTORIA 

1904: Incendio               1905: A obra de reconstrución e ampliación do Hospicio

rúa Méndez Núñez



Plan Especial de Protección e Rehabilitación 
do Barrio da Magdalena_CONCELLO DE FERROL

SITUACIÓN 

NIVEL 1: 
De especial significación arquitectónica



• Intervención sobre as cubertas, de xeito que se propón a cuberta de zinc para a intervención de 
1905 e mantense a cuberta de tella para o volume orixinal. En torno ao patio de interior de mazá non 

é posible realizar esta diferenciación xa que a estrutura se atopa completamente enlazada e sería 
necesario eliminar elementos de interese.

FILOSOFÍA DO PROXECTO
1- FACILITAR UNHA “LECTURA CLARA” DA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DA EDIFICACIÓN.



• Diferenciación das fiestras: proponse a recuperación da tipoloxía de vidros pequenos para as 
fiestras do caserón orixinal , mentres que as fiestras da ampliación de 1905 recompóñense cun só 

pano de vidro. Esta diferenciación tamén se realiza nas fiestras do patio. 

• Apertura dun oco vertical na fachada rúa Méndez Núñez que establece unha separación “física” das 
dúas intervencións e recupera o testeiro do caserón orixinal

FILOSOFÍA DO PROXECTO
1- FACILITAR UNHA “LECTURA CLARA” DA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DA EDIFICACIÓN.



• Recuperación das portas tapiadas na fachada da rúa do sol.  A composición neoclásica da fachada 
e as evidencias existentes na actualidade onde se pode apreciar a transformación das portas laterais 

en ventás fan necesaria a recuperación da fachada orixinal.

FILOSOFÍA DO PROXECTO

2 - RECUPERACIÓN DOS ELEMENTOS DE INTERESE E ELIMINACIÓN DOS 
ELEMENTOS DISCORDANTES.

• Restauración da escaleira existente.



• Eliminación de tódolos engadidos, 
executados na planta baixa, carentes 
de interese arquitectónico, e que se 

foron executado a modo de almacéns 
ou talleres, o que permitirá recuperar os 

espazos diáfanos.

• Eliminación da bufarda lateral da 
fachada de acceso ao edificio dende o 

patio. De modo que se recupera a 
composición orixinal proposta por Julio 

Galán.

FILOSOFÍA DO PROXECTO
2 - RECUPERACIÓN DOS ELEMENTOS DE INTERESE E ELIMINACIÓN DOS 

ELEMENTOS DISCORDANTES.



•Recuperación do patio de mazá. 
Presenta  problemas importantes de 
humidades nas súas fachadas.  A 
proposta pretende recuperar este 

espazo, ampliando a súa dimensión de 
modo que se evita verter augas cara a 

medianeira, e facendo unha nova 
fachada interior que dotará de 

luminosidade e de riqueza espacial ás 
estancias máis interiores do centro.

FILOSOFÍA DO PROXECTO
2 - RECUPERACIÓN DOS ELEMENTOS DE INTERESE E ELIMINACIÓN DOS 

ELEMENTOS DISCORDANTES.

• Recuperación da fachada de zinc. 
Moitas das pezas de zinc existentes 

que se atopan cerca das fiestras 
presentas inscricións dos antigos 
usuarios do hospicio, polo que se 

propón a recuperación destas pezas 
coas que se realizará un mural.



• Nas diferentes visitas realizadas ao 
edificio atopamos de gran interese a 

estrutura de madeira, que presenta un 
marcado caracter industrial cun 

armazón de vigas de dimensións 
rectangulares, nos forxados de piso e 
un sistema de tesoiras enlazado co 

forxado de piso na planta baixo 
cuberta. 

FILOSOFÍA DO PROXECTO
2 - RECUPERACIÓN DOS ELEMENTOS DE INTERESE E ELIMINACIÓN DOS 

ELEMENTOS DISCORDANTES.

No espazo da biblioteca, deixarase á 
vista parte da estrutura existente e 

establecerase unha relación visual da 
estancia co espazo baixo-cuberta. A 

través da cuberta iluminarase o espazo 
baixo-cuberta.



Unha vez eliminados os elementos discordantes descritos no apartado anterior introdúcense no edificio 
novos elementos que permiten a configuración das estancias e redistribución do programa. Tódolos 

elementos introducidos no edificio teñen caracter REVERSIBLE de modo que no futuro, se a edificación 
muda de uso, poderán ser desmontados sen producir danos sobre a edificación catalogada.

• Os baños: sitúanse todos na mesma posición na planta de xeito que se minimizan os percorridos das 
instalacións e unificase a ventilación. Conceptualmente están deseñados como “pequenas caixas” que 

se introducen nun contedor maior, deste modo mantense visualmente a totalidade do espazo.

• A tabiquería : toda a tabiquería realízase en seco de modo que se poderán facer cambios con 
facilidade.

• O mobiliario: realízase o deseño dun mobiliario específico do centro que permite división de usos 
intentando manter sempre a continuidade espacial das estancias.

• O soto: facíase necesario habilitar unha estancia destinada a albergar as instalacións polo que se toma 
a decisión de construír un pequeno soto baixo o patio de acceso a edificación. Este novo uso 

antollábase difícil de resolver dentro da edificación catalogada sen producir danos sobre a mesma.  A 
conexión das instalacións coa futura fase 2 realizarase con facilidade.

FILOSOFÍA DO PROXECTO
3 – INTRODUCCIÓN DE NOVOS ELEMENTOS.



PLANTA SOTO PLANTA BAIXA

PROPOSTA: CENTRO CÍVICO



PLANTA PRIMEIRA PLANTA SEGUNDA

PROPOSTA: CENTRO CÍVICO



PLANTA BAIXO-CUBERTA SECCIÓNS

PROPOSTA: CENTRO CÍVICO



PROPOSTA:
CENTRO CÍVICO

SUPERFICIES
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