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Datos do encargo

Promotor: concello de Lugo. Praza maior nº 1 – 27001 Lugo. CIF: 
Redactor: gAU ARQUITECTURA e URBANISMO SLp. Rúa Circu-
lo das Artes 18 - 27002 LUGO. CIF: B27312586, nº de sociedade 
COAG: 20128. 

Equipo: 
• Jorge Salvador Fernández 
   (arquitecto colexiado nº 1381 do COAG)
• Alberte González Rodríguez 
   (arquitecto colexiado nº 1548 do COAG)
• Manuel López Guitar 
   (arquitecto colexiado nº 1814 do COAG)
• Jorge Gómez Cereijo 
   (arquitecto colexiado nº 2160 do COAG)

Obxecto do encargo

O propósito do traballo consiste no desenvolvemento dun docu-
mento técnico que defina os aspectos fundamentais de carácter 
funcional, construtivo e económico dunha intervención destinada a 
peonalizar dúas áreas (sectores 01 e 02) da iniciativa Centro 
Corazón Verde de Lugo. O primeiro sector corresponde á zona 
comprendida entre a Porta do Bispo Odoario e de san Fernándo e 
afecta de maneira específica ás rúas Montevideo, Ramón y Cajal, 
Bolaño Rivadeneira, san Fernando, Praza de Ferrol e parte alta de 
Amor Meilán. O segundo sector comprende a rúa do Teatro e o es-
pazo aínda non peonil da praza de san Domingos. 

Así descrito, o presente documento equivale a un anteproxecto de 
urbanización que establece as condicións, medidas e recomenda-
cións que regularán a futura intervención no referencia a tipo de pa-
vimentos, moblaxe urbana, vexetación, sinalización, accesibilidade e 
tráfico, entre outras. O detalle da intervención será o propio para esta 
fase de proxecto: as solucións técnicas terán un carácter xenérico 
e o avance do orzamento sustentarase na estimación procedente 
de módulos de construción estándar aceptados pola comunidade 
técnica.  

Metodoloxía seguida

Á vista da singularidade do encargo os redactores optaron por con-
centrar nesta fase do traballo a base informativa e os fundamentos 
teóricos e técnicos que xustificarán a intervención que se propoña. 
Para iso usarase o instrumental metodolóxico preciso e máis acaído 
tendo en conta o propósito do encargo: a peonalización dun espazo 
público urbano. Hai dous campos singularmente ligados a ese hori-
zonte: a mobilidade e a paisaxe urbana: 

a) O primeiro por razóns obvias: non deixar de ser a peonalización 
un tipo de mobilidade, especialmente ligada a áreas urbanas 
como a que será obxecto deste proxecto.

b) O segundo por constituír a paisaxe urbana, esencialmente, 
a envolvente espacial da intervención prevista e destinatario 
principal, por tanto, das determinacións técnicas e construti-
vas que se definan no proxecto de urbanización. Sen obviar a 
compoñente inmaterial e perceptiva que informa e xustifica as 
decisións adoptadas.  

A análise da mobilidade e o estudo da paisaxe urbana serán, por 
tanto, os eidos onde se poñerán os marcos que delimiten e deter-
minen a futura intervención. Para iso farase inicialmente unha revi-
sión das conclusións do Plan de mobilidade do concello de Lugo, 
redactado en 2009 pola Axencia de Ecoloxía Urbana de Barcelona, 
que se confrontarán coas notas tomadas no traballo de campo e no 
estudo directo da mobilidade no ámbito delimitado polo encargo. O 
segundo aspecto avaliarase usando a metodoloxía descrita na Guía 
de estudos da paisaxe urbana1 da Xunta de Galicia, que prové un 
instrumental moi preciso da realidade a estudar. 

A fase informativa descrita achegará unha diagnose e unhas conclu-
sións sobre medidas e recomendacións a ter en conta na definición 
das bases técnicas da intervención, que se describirán no último 
capítulo, que percorrerá todos os oficios implicados: pavimentos, 
xardinaría, redes de servizos no seu caso, moblaxe urbana, etc. Este 
capítulo constitúe o cerne do traballo e constituirá a base sobre a 
que se elaborarán o proxecto de urbanización posterior. 

1 Publicación editada no ano 2019 pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Vivenda da Xunta de Galicia de cuxa autoría é responsable a consultora gAU, gabi-
nete de Arquitectura e Urbanismo (GABINETE DE ARQUITECTURA E URBANISMO 
(2019): Guía de estudos da paisaxe urbana. Santiago de Compostela: Xunta de 
Galicia)
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Visión xeral do casco amurallado no Plan de 
mobilidade

O «Documento para o plan de mobilidade espazo público en Lugo» 
é un instrumento planificatorio redactado pola Axencia de Ecoloxía 
Urbana de Barcelona, aínda de cativa implantación na cidade. Os 
obxectivos máis acaídos para o prosósito deste proxecto son, entre 
outros, os seguintes:

• Establecer un modelo de mobilidade urbana máis sustentable 
e un espazo máis habitable para Lugo. Este modelo inclúe as-
pectos ligados á de las redes de movilidad y el impacto sobre 
la atmósfera y el desplazamiento de las personas, la ocupa-
ción del espacio público, las actividades y el grado de confort. 

• Definir una nueva configuración de las redes de movilidad que 
suponga un menor consumo de recursos y energía.

A súa proposta atinxe especialmente aos fluxos de circulación tanto 
a pe como en vehículo por todo o espazo urbano da cidade. Como 
ben sinala este documento, a falta de capacidade das vías urbanas 
de Lugo para absorber o nivel de motorización, especialmente priva-
do, ao se chegou, deu como resultando un escenario onde o peón 
tén pouco protagonismo, cando non está literalmente acurralado 
nas beirarrúas. Esta situación comezou a mudar da man de políticas 
urbanas que pretenden recuperar o espazo público para o cidadán, 
liberándoo e recuperando para toda a cidade unha contorna de ca-
lidade. Isto comezou precisamente polo centro histórico amurallado 
onde aínda se manteñen vías con uso preferente para o vehículo que 
son as que agora se intentan humanizar. Por esta razón, o Plan de 
mobilidade xa inclúe a maioría do casco vello dentro da rede peonil 
da cidade e as que se reservan para o tránsito motorizado clasifíca-

nse como «vías interiores de supermanzana», ao incluír todo o casco 
vello dentro dunha «supermanzana».

Analizaránse agora o grao de afección da análise do Plan de mobili-
dade sobre determinados aspectos máis concretos. 

Transporte público

A rede actual de autobuses transita polas rúas Montevideo-Bolaño 
e San Fernando (liñas 7, 8, 9 e 12). O plan de mobilidade, na súa 
proposta de Bloques Urbanos, prescinde do transporte intramuros a 
favor do tránsito polo perímetro exterior da muralla.

As paradas de taxi existentes están situadas na plaza do Ferrol e na 
praza de San Domingos.

Rede de bicicletas

Proponse o recinto murado como zona de uso compartido da bi-
cicleta con outros modos de transporte, debidamente sinalizada e 
que manteña sempre a prioridade para o peón. Asemade propón 
dous puntos de préstamo, un na praza de O Ferrol e outro na porta 
do Hospital.

Rede Peonil

Todo o recinto murado proponse peonil como xa se sinalou. Importa 
o mobiliario urbano polo seu papel de conformador das característi-
cas cualitativas do espazo público. 

Por mobiliario urbano enténdese ao seguinte conxunto de elemen-
tos: bancos, papeleiras, iluminación nocturna, lavabos públicos, fon-
tes de auga potable, árbores, xardineiras e flores, esculturas e outras 
obras de valor estético-artístico; tamén un pavimento de calidade e 
ben conservado (limpo e sen irregularidades).

1. Proposta de rede básica para a circulación do vehículo de paso.

2. Plano das liñas de autobús actual e proposta do PMUL
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Distribución urbana de mercadorías

Da análise das diferentes actividades económicas (alimentación, 
hostalaría, consumo persoal, vivenda, ocio e heteroxéneas ) e das 
súas necesidades de distribución conclúese que as operación se-
manais de carga e descarga superan as 5000 entendéndose este 
cómputo de acordo coa seguinte táboa:

A xestión da distribución urbana de mercadorías condiciona as de-
cisións no conxunto da cadea de transporte, pero tamén afecta o 
conxunto de usuarios da vía pública. A ordenación deste tipo de 
operacións implica unha diminución dos conflitos co transporte pri-
vado e público, ademais da redución dos impactos sobre o peón 
como o ruído, a ocupación das zonas de peóns, etc.

Propóñense as seguintes solucións, tanto en calzada como fóra 
dela, non excluíndo unhas doutras, sendo que calquera delas pode 
ser complementaria doutra e tamén que á vez poden coexistir no 
tempo.

Ventás temporais
Implica a xestión das entradas e saídas de vehículos en determina-
dos horarios, para o que é necesaria a negociación entre Administra-
ción e os diferentes axentes implicados (operadores loxísticos, co-
merciantes, industriais, asociacións de veciños, etc.) para acordar o  
horario de apertura e pactar as medidas de flexibilidade oportunas.

Como criterio básico, proponse crear ventás temporais en períodos 
onde os alumnos están na escola, de maneira que se eviten fricións 
entre vehículos comerciais e peóns, e que os camiños escolares se-
xan máis seguros.

Distribución de mercadorías nocturna en determinadas acti-
vidades económicas 
A distribución nocturna de mercadorías realízase con vehículos es-
pecialmente preparados e de maneira coidadosa naquelas activida-
des económicas que o permitan, como poden ser os grandes super-
mercados situados no tecido urbano.

Solucións fora da calzada. Centros de Distribución Urbana de 
mercadorías
Trátase de plataformas loxísticas que permitan a rotura de carga 
de maneira segregada das actividades de comercios e oficinas. A 
localización idónea é baixo o viario urbano, podendo coincidir con 
aparcadoiros subterráneos. As operacións de distribución de mer-
cadorías realízanse en superficie e as mercadorías entran e saen do 
almacén a través dun sistema de montacargas. A distribución última 
das mercadorías levaría a termo en horario concertado a través de 
vehículos eficientes (por exemplo eléctricos) convenientemente inso-
norizados.

Aparcamento

A demanda de aparcamento para o recinto murado é de 53 veh/ha o 
que ven a supoñer ao redor de 1484 vehículos entre propios e alleos 
á zona distribuídos 500 aparcadoiros de residentes e 978 foráneos 
en réxime de rotación.

O aparcadoiro de rotación debe ser limitado xa que ten un forte po-
der de atracción para o vehículo privado mentres que o de superficie 
debe ser eliminado.

Nota: Na actualidade estanse modificando os aparcadoiros da pra-
za do Ferrol e San Domingos para poder dispoñer de prazas máis 
amplas. Isto supón unha redución do 33% das existentes. Isto é San 
Domingos 149 e Praza do Ferrol 164. O número total de prazas de 
rotación actualizado quédase pois en 818 prazas.

Espazo público

A cidade intramuros, cunha densidade de poboación entre 50 e 200 
hab/ha segundo a zona, acada valores correctos de dotación de 
espazos de estancia prevéndose que co esquema de Bloques urba-
nos o espazo por estancia supere os 25 m2/hab. (OMS recomenda 
>10m2 de estancia por habitante).

Espazo verde

O indicador refírese á superficie de parques, xardíns, prazas, exte-
riores e interiores de illa entre a poboación para a sección censal. O 
valor para o centro está no entorno de 16 m2 por habitante (OMS 
recomenda >10 m2).

Proporción entre calzada e beirarrúa

Na actualidade o reparto entre calzada e beirarrúa no espazo público 
corresponde ao 42,5% de calzada e un 57,5% para as beirarrúas. 
No escenario de Bloques Urbanos estímase un 11,7% de calzada 
fronte ao 88,3% da beirarrúa.

Compacidade

Entendida como a relación entre o volume edificado e a superficie 
de solo total a compacidade é optima (>5). A compacidade corrixi-
da2 mantense equilibrada en gran parte da súa superficie pero con 
tendencia a un exceso de compacidade na parte oeste do recinto. 
O efecto de equilibrio ante un tecido aparentemente denso en canto 
á súa edificación é causa da existencia de rúas peonís e pequenas 
prazas que esponxan este tipo de tecido.

Complexidade urbana

Un índice de diversidade urbana elevado indica os eixos de conexión 
entre os polos de maior atracción cidadá: espazos de estancia, equi-
pamentos culturais, equipamentos educativos, actividades comer-
ciais, etc. O centro histórico amosa a maior complexidade urbana 
de Lugo.

Habitabilidade Urbana

Orientación
As rúas con orientación E-W son as que presentan condicións máis 
cálidas nos meses de verán. Isto débese a que a exposición da ra-
diación solar ao longo do día é moi alta e os balances de enerxía ten-
den a ser elevados, abrigo en rúas con pouca proxección de som-

3. Dimensións do Centro de Distribución Urbana para a zona

4. Aparcamento de rotación no recinto murado (978 prazas de aparcamento)



bra. As rúas N-S en cambio teñen menor ganancia de calor ao longo 
do día, sendo seccións menos cálidas, situación crítica nos meses 
de inverno. Por último, as rúas SW-NE e NW-SE teñen un balance 
de calor intermedia, sendo lixeiramente máis cálida a SW-NE.

Proporción altura edificios ancho de rúa (h/d)

Morfoloxía: As variables ergonómicas

2 Mostra a relación entre o volume edificado e os espazos de estanza (beirarrúas 
maiores de 5 m, rúas peonís, bulevares, parques, prazas e xardíns e espazos 
forestais), indicador que mestura as funcións básicas na vida da cidade como son 
as funcións de vivenda e actividade co espazo público de dominio común (espazos 
de relación entre cidadáns e relación coa natureza). Este índice considerase equilib-
rado cando está entre os valores 10 e 50.

Accesibilidade no escenario de Bloques urbanos
Clasificáronse os rangos de moi alto a moi baixo. O criterio de avalia-
ción responde a dar mellor avaliación á aqueles tramos de rúas que 
cumpren coas dúas condicións de amplitude e pendente. Conside-
rouse coma maior condicionante a pendente do tramo. 

Reparto do espazo viario
A mellor avaliación atribúese aos tramos de rúa cun 100% de espazo 
destinado ao peón, é dicir, ás rúas de sección única. No escenario 
dos Bloques urbanos, as rúas interiores de cada bloque adquiren 
esta avaliación. En cambio as rúas entre un 75% e un 99% corres-
ponden a aquelas cunha importante dotación de espazo peonil que 
coexiste co vehículo de paso. A avaliación máis baixa considérase 
cando o tramo de rúa tén menos do 25% do espazo público desti-
nado ao peón. 

Apertura de vista ao ceo
Considéranse como parámetros críticos aquelas seccións viarias 
que teñan un ángulo de apertura ao ceo menor de 36º (equivalente 
ao 20% da sección) pola súa alta compacidade e tamén aquelas 
que presenten aperturas maiores de 144ª (equivalentes ao 80% da 
sección pola sensación de baleiro. Pola contra, considéranse pro-
porcións máis axeitadas aquelas que teñan un ángulo de apertura 
situado entre os 36º e os 72º (equivalente ao intervalo entre o 20% 
e o 40% da sección) polo equilibro entre a porcentaxe de visual de 
fachada a respecto da visual do ceo. 

Confort: As variables fisiolóxicas
Calidade do aire (NO2)
O criterio de avaliación réxese pola lexislación vixente e/ou polos 
criterios de saúde para os contaminantes analizados. No caso da 
calidade do aire a Directiva Europea 2008/50/CE relativa á calidade 
do aire ambiente e a unha atmósfera máis limpa en Europa estable-
ce 40 µg/m3 como límite de inmisión tanto para o NO2 como para 
as PM10. Unha rúa pódese considerar confortable cunha concen-
tración inferior a 35 µg/m3 dos dous contaminantes. Aquelas que 
presentan concentracións entre 35 e 40 µg/m3 considéranse insatis-
factorias, mentres que niveis superiores a 40 µg/m3 califícanse como 
as peores situacións. No plan de mobilidade tense en conta a peor 
situación dos dous contaminantes. 

Confort acústico
O criterio de avaliación considera satisfactorios aqueles tramos de 
rúa que se sitúan por baixo do límite que establece o RD 1367/2007 
para o tránsito rodado, durante o periodo diurno. Unha rúa pódese 
considerar confortable se o nivel entre as 6.00 e as 22.00 non supe-
ra os 65 dBA. Aquelas rúas cun nivel sonoro superior considéranse 
como as máis críticas. 



Conclusións do Plan de mobilidade sobre a zona obxecto do 
traballo
O Plan de mobilidade confirma a ‘vocación peonil’ que ten o casco 
amurallado por tres vías: 

a) A constatación dunha realidade física que condiciona e deter-
mina o uso xa maioritariamente peonil nas rúas do casco vello. 

b) A proposta de manter e ampliar esta situación con varias me-
didas concretas coma traslado do transporte público intramu-
ros ao perímetro exterior ou a modulación do acceso de mer-
cadorías mediante diferentes opcións que permiten integralo 
mesmo dos aparcadoiros soterrados. 

c) E a máis importante: incluír a totalidade do casco vello dentro 
dun Bloque urbano («supermanzanas») tal como as concep-
tualiza o propio plan: áreas urbanas rodeadas de vías de paso 
e atravesadas por vías de acceso restrinxido ou exclusivamen-
te peonil. 

Esta proposta coincide esencialmente coas pretensións que se de-
rivan deste proxecto e, ademais, achega ideas para resolver proble-
máticas específicas coma o transporte de mercadorías tan impor-
tante na área obxecto do traballo. 

Análise da situación actual

A diagnose sobre a mobilidade actual dentro do casco murado da 
cidade tendo en conta a peonalización dos sectores 1 e 2 que se 
está a propoñer, resúmese nos aspectos descritos seguidamente 
para cada séctor. 

Sector 1: Praza do Ferrol e rúas Montevideo, Quiroga, 
Bolaño Rivadeneira, Amor Meilán e San Fernando

Os principais fluxos de circulación peonil están ligados ás tres portas 
da muralla: Hospital, San Fernando e Falsa.
O percorrido peonil que se canaliza pola porta do Hospital prodúce-
se ao longo das rúas Montevideo e o tramo Bolaño-Quiroga, enla-
zando tamén co eixo peonil da Ruanova. Na praza do Ferrol existen 
dous fluxos principais relacionados coas portas Falsa e San Fernan-
do. O máis importante é o da porta de San Fernando que canaliza 
o tráfico procedente do norte da cidade onde se concentra a maior 
densidade de poboación.
O fluxo de circulación rodada accede pola porta do Hospital e sae 
pola porta de San Fernando. Está conformado principalmente por 
residentes, vehículos de reparto, transporte público, taxis e usuarios 
dos aparcadoiros. 

Como nota de interese sobre o tráfico xerado polo aparcadoiro é 
significativo o dato que achega o estudo de mobilidade elaborado 
pola Axencia de Ecoloxía Urbana de Barcelona. Estímase que a ne-
cesidade de aparcadoiro é de 1484 prazas das que 500 son para 
residentes. O mesmo documento recolle que os aparcadoiros pú-
blicos acollen 423 prazas (175 Vía Romana e 248 Praza do Ferrol). 
Outra zona de aparcamento é a rúa Quiroga, detrás do cuartel de 
San Fernando, que dispón de 23 prazas en superficie pero o que 
realmente nos da unha idea da intensidade de tráfico xerado por 
esta necesidade é o número de rotacións que se están a producir. 
O traballo de campo feito para este traballo achega que o tráfico do 
aparcadoiro supón unha media de 600+300/350 rotacións diarias 
correspondentes a Vía Romana e Praza do Ferrol respectivamente.
A circulación é de dobre vía nas rúas Montevideo-Bolaño Rivadenei-
ra, tramo final de Quiroga e San Fernando. Na primeira un dos ca-
rrís está destinado para transporte público e taxis. Asemade existen 
unha parada de bus na rúa Bolaño Rivadeneira e unha de taxis fronte 
ao ambulatorio da praza do Ferrol.

Para a elaboración da proposta de nova mobilidade tivéronse en 
conta tamén outras consideracións como:

1) A proposta de resolver o acceso ao aparcadoiro da praza do 
Ferrol, entrada e saída, pola porta de San Fernando, habilitan-
do unha rotonda na ronda da muralla.

2) A expectativa de converter o edificio do cuartel de San Fernan-
do en Museo da Romanización.

A importancia do fluxo peonil que actualmente transita pola porta 
de San Fernando fai cuestionar a anterior consideración do punto 
1. A dobre dirección de tráfico rodado pola porta de San Fernando 
limitaría as dimensións das beirarrúas a mínimos semellantes aos 
actuais, asimilando o deseño da nova sección viaria a un esquema 
similar ao actual. 

A transformación do edificio do cuartel de San Fernando cun uso do-
tacional estratéxico como Museo da Romanización, aconsella dispo-
ñer dun espazo liberado de tráfico rodado, se for posible, acorde coa 
representatividade e funcionalidade que demanda ese equipamento. 
Parámetros compartidos no mesmo espazo con outro edificio tamén 
emblemático, como é a igrexa de San Froilán.

Por outra parte, tendo en conta que a solución de dobre sentido 
de circulación en zonas peonís é desaconsellable polo aumento do 
risco para a seguridade dos peóns, proponse favorecer a circula-
ción nun sentido único, entrando pola porta do Hospital ou do Bispo 
Odoario, proseguir polas rúas Montevideo e Bolaño Rivadeneira, rúa 
da porta Falsa e saíndo pola porta de San Fernando. Elimínase con 
isto o tramo de circulación da rúa San Fernando diante do cuartel, tal 
e como se mostra no seguinte esquema.

Unicamente se propón un tramo de dobre sentido, o tramo entre a 
porta do Hospital e a rúa Ramón y Cajal, de acceso ao aparcadoiro 
Vía Romana. Esta excepción adóptase para eliminar os 600 vehícu-
los que produce o aparcadoiro citado e que, de non ser así, incre-
mentarían o tráfico polo resto do percorrido. Por outra parte tamén 
se propón a eliminación dos semáforos escollendo a solución de 
rotondas para o regulamento do tráfico. Neste caso proponse unha 
rotonda no exterior da porta do Hospital e o redeseño do tráfico nes-
te cruzamento de tal modo que se facilite a saída cara a parte norte 
da cidade pola rúa Xermán Alonso.

Con todo prevese una baixa frecuencia de vehículos no resto do per-
corrido (como dato representativo pódese tomar o do aparcadoiro 
da praza do Ferrol, con 325 rotacións por día, que xera unha media 
de 1 vehículo cada 2,8 minutos).

5. Tráfico peonil e de vehículos no sector 1

6. Novo esquema de circulación proposto

7. Esquema de sentidos de circulación na rotonda da porta do Hospital





Antecedentes históricos: a conformación dos 
actuais espazos urbanos

Introdución xeral 

De acordo coa descrición de Castro Freire a cidade de Lugo no sé-
culo XIII  estaba conformada en tres zonas ben diferenciadas: Burgo 
Vello, Burgo Novo e o crecemento liñal do eixo da Rúanova. 

As portas eran catro: Miñá (Carme), Falsa, Toledana (San Pedro) e 
Porta Nova (Rúanova) e as rúas principais: Pombal, Falcón, Ortigas, 
pozo da Pinguela, e Ramella, xunto coas menores do Miño, Rúano-
va, Sol, Catedral  no Burgo Vello e San Pedro, Nóreas e Cantiño no 
Burgo Novo.
As áreas obxecto do presente proxecto conforman as últimas co-
lonizacións do recinto intramuros da cidade de Lugo, en oposición 
aos chamados Burgo Novo e Burgo vello, hoxe protagonizados pola 

rúa de san Pedro e rúa Nova respectivamente. Estas ocupacións de 
espazos, ata o século XIX parciamente baleiros e ocupados por hor-
tas coventuais, xorden ao abeiro da Desamortización, dando lugar 
a novos equipamentos e espazos públicos da cidade. Deste xeito 
a praza de san Domingos ábrese ao derrubar en 1844 a capela do 
Rosario anexa ao convento de San Domingo (hoxe rexentado polas 
Agustinas). 

A apertura da porta antes do Príncipe e agora de san Fernando, en 
1856 permite a transformación do último espazo libre que quedaba 
intramuros e enlaza a rúa de san Marcos coa estrada xeral de Ma-
drid á Coruña. Estas operacións introducen un novo elemento de 
estrutura na trama urbana da cidade: a definición dun eixo norte-sur, 
paralelo á rúa Nova, composto polas rúas de san Fernando, de san 
Marcos e da Raíña. Xorde, así un eixo decimonónico de expansión 
que xerará unha estrutura parcelaria regular, froito da colonización 
das hortas conventuais, en contraposición ao eixo medieval da rúa 
Nova.

Praza de San Domingos e rúa do Teatro

Neste escenario é no que se edifica o convento de San Francis-
co (1240) colonizando un espazo até daquela baleiro, producindo 
un crecemento transversal á Rúanova. Sobre este novo aliñamento 
construirase no século XIV o convento de San Domingos (1329). 

Ata o século XIX non se producen grandes transformacións na estru-
tura do recinto murado, sendo o ano 1836, o da desamotización de 
Mendizábal, cando se inician as grandes transformacións da cidade 
ata entón dominada polo poder eclesiástico.

Castro Freire describe unha cidade de 7.209 habitantes con Alcal-
de maior de primeira clase, Xuíz e Rexedores, coa poboación case 
toda ela residindo no interior do recinto murado. Enumera as rúas de 
nova creación como son Fornos, Bo Xesús, Sol, Cruz, Pazo (epis-
copal), Armañá, Travesa e Batitales. Tamén nomea a nova porta de 

10. tres momentos da evolución da cidade de Lugo: a) núcleo medieval, b) século 
XVIII e c) 1950. Fonte: García Fernández J. L. (1986): La plaza en la ciudad. Barce-
lona: Hermann Blume. 

11. Relación entre a estrutura parcelaria e o espazo público, que permite distinguir 
as etapas da evolución urbana de Lugo.

3 Estudo da paisaxe urbana



Santiago, aberta no antigo portón do Poxigo así como as prazas de 
Cortiñas  (praza Maior), San Domingos e a Do Campo ou os campos 
do Castelo, do Hospital de San Bartolomeu, de San Francisco e de 
San Domingos entre outros.

No plano de 1812 de Pedro Giraldo cómpre sinalar a extensión dos 
terreos vencellados aos conventos de San Francisco e San Domin-
gos sobre os que, logo do Decreto de Mendizábal, se disporían “no-
vas rúas e ensanches das actuais” así como “prazas e mercados 
de nova planta” fixándose sobre eles os eixos do futuro desenvolve-
mento urbanístico. 

Daquela, en 1844, derrúbase a capela do Rosario, existente dian-
te do convento de San Domingos e comezará así a configuración 
actual da praza xunto coa publicación da Orde de disposición dos 
bens conventuais (1855) que da o inicio ao proceso de aperturas de 
novas rúas e novas portas na muralla.

Será a apertura da Porta da Estación (1875), ligada á chegada do tren a 
Lugo, a que conectara a praza de San Domingos, por medio da “Trave-
sía para a entrada na capital desde a estrada de Fonsagrada” (proxecto 
de 1873), coa nova estación do ferrocarril dando lugar á actual rúa do 
Teatro.

Rúas Bolaño Ribadeneira e Quiroga Ballesteros e rúa Mon-
tevideo

Por outro lado proxéctanse un ensanche (1878) co trazado de dúas rúas 
ortogonais, unha en dirección norte-sur ente o convento de San Fran-
cisco e a praza de Abastos e a outra leste-oeste, máis ou menos su-
perposta ao rúa da Ramella ou rúa do Cuartel, ambas con aliñamentos 
regrados. Xunto con estas operacións tamén se consolida a rúa das 
Campás e se abre a rúa da Raína.

Entre 1900 e 1925 execútanse e complétanse as obras proxectadas no 
século anterior na rúa Quiroga Ballesteros e no ensanche da rúa da Ra-
mella dando lugar ao ensanche intramuros da cidade, cun novo reparce-
lamento sobre o que se edificarán moi bos exemplares da arquitectura 
racionalista local. En 1921 ábrese a nova porta que conecta co novo 
Hospital de Santa María, dando lugar á rúa Montevideo que, ao contrario 
que a de Bolaño Ribadeneira, non se apoia en ningún viario existente e 
introduce graves distorsións na súa conexión coa Rúanova.

Praza de O Ferrol e rúa San Fernando

Segundo a descrición que fai Castro Freire do Lugo no século XIII é de 
supoñer que o lugar que hoxe se coñece como a praza do Ferrol era un 
baleiro na zona norte da cidade que ficaba ao carón da rúa do Sol que 
unía a Ruanova coa porta Falsa. 

Este espazo se configurou inicialmente a finais do século XVIII, primeiro 
coa construción do Hospital de San Bartolomeu e, de seguido, co Hos-
pital de Inválidos (actualmente coñecido como Cuartel de San Fernando). 
Este, proxectado en 1779 por Bartolomé Amphoux e Francisco Sabatini, 

rematou a primeira fase en 1789 non sendo completado ata o período 
entre 1845 e 1871, reducindo as dimensións inicialmente proxectadas e 
dispoñendo dun único patio interior.

O hospital de San Bartolomeu derrubouse, logo de sufrir un incendio 
en 1857, a finais do século XIX (1871-1885) edificándose no seu lugar 
un novo hospital de repatriados da guerra de cuba con enfermeda-
des infecciosas segundo proxecto de Nemesio Cobreros (1878). No 
ano 1900 pasou a ser Escola de nenas pobres rexentada polas Fillas 
da Caridade e en 1940 converteuse en Escola de Párvulos e Primaria. 

O espazo urbano no inicio do século XX

O plano da cidade a principios de século amosa os espazos das 
prazas de San Domingos e de San Fernando (hoxe do Ferrol) e as 
rúas Bolano Ribadeneira e Quiroga Ballesteros xa coa configuración 
actual. As transformacións acontecidas dende entón limítanse aos 
cambios no acondicionamento e nas edificacións que os delimitan.

Detalle do “Croquis de la Ciudad de Lugo y sus inmediaciones” de Pedro Giraldo, 
1812. Á dereita ampliación da zona.

Detalle do plano de Coello  (1864) co mercado de abastose as rúas das Campás 
e da Raíña.

Detalle do proxecto de 1973 do enxeñeiro Cascos co trazado da rúa de conexión 
entre San Domingos e a nova porta da estación e a alternativa en prolongación da 
actual Xoán Montes (esquerda) e Plano de 1892 co trazado do ensanche da rúa da 
Ramella (actual Bolaño Ribadeneira) e Quiroga Ballesteros do arquitecto Nemesio 
Cobreros.

Planos de Giraldo (1812), Coello (1845), AHM (1871) e AHM (1885)

Planos de Giraldo (1812), Coello (1845), AHM (1871) e AHM (1885)



Análise xeral

Da análise dos diferentes estudos e do recoñecemento físico sobre o 
ámbito de traballo xurde a seguinte clasificación espacial: 

Sector 1
• Praza do Ferrol e rúa San Fernando
• Rúas Quiroga Ballesteros, Bolaño Ribadeneira-Montevideo 

e Amor Meilán.
Sector 2

• Praza de San Domingos
• Rúa do Teatro

Praza do Ferrol e rúa San Fernando. Este espazo de praza e rúa 
entendese coma único, caracterizado polas edificacións do cuartel 
de San Fernando e da igrexa de San Froilán, edificios conformadores 
da praza na súa orixe xunto coa muralla e a porta Falsa. Outros ele-
mentos salientables son o Centro de Saúde e delegación do INSS, 
e o xardín. As edificacións que rematan a súa configuración xorden 
sobre os aliñamentos das rúas da Porta Falsa e tamén sobre a rúa 
San Fernando, ligada esta á apertura da porta do mesmo nome. É 
o espazo de conexión principal do casco murado coa a parte norte 
a cidade.

Rúas Quiroga Ballesteros, Bolaño Rivadeneira-Montevideo e 
Amor Meilán. A apertura das rúas Quiroga Ballesteros e Bolaño Ri-
vadeneira deron orixe ao ‘ensanche’ moderno intramuros da cidade. 
A rúa Montevideo fíxose coma prolongación de Bolaño Rivadeneira 
para conectar o casco co hospital de Santa María situado extramu-
ros. Todas elas participan da mesma identidade, con características 
básicas semellantes, a pesares dos cambios que supoñen, entre 
outros, a maior amplitude do tramo da rúa Quiroga Ballesteros pola 
presenza do colexio e do cuartel. Isto mesmo ocorre na rúa Amor 
Meilán aínda que nesta a identidade vese máis diluída por ser practi-
camente unha rúa de tránsito e máis estreita.

Praza de San Domingos. O plano de P. Giraldo define un espazo 
de praza anterior á desamortización de Mendizábal. Daquela o adro 
e a capela do Rosario do convento de San Domingos non formaban 
parte do actual espazo da praza. Tampouco parte das “cortiñas” dos 
dous conventos, San Domingos e San Francisco, ou dous soares 
existentes na parte nordeste. É no plano de Coello (1864) cando xa 
acada a configuración actual incluídos os espazos do Mecado Muni-
cipal e da Praza de Abastos. Trátase dun espazo cunha alta diversi-
dade que, dende antano ata os nosos días, foi de grande referencia 
para a cidade.

Rúa do Teatro. A apertura desta rúa obedece á necesidade de co-
nectar o casco urbano coa estación de ferrocarril, sendo este tra-
zado o elixido en rivalidade coa proposta de prolongación da rúa 
Xoán Montes. A elección decantouse por razóns fundamentalmente 
estéticas, segundo se recolle na memoria do proxecto: “Entrando 

polo centro da praza para aumentar a súa beleza e é evidente que a 
rúa de Bilbao [agora Xoán Montes] non pode soster a competencia 
coa praza de san Domingos, nin por amplitude, desafogo e como-
didade para a circulación, nin pola centralidade, nin sequera baixo o 
punto de vista do porvir da poboación, tendo a segunda a promover 
a edificación e dar vida ao centro e á parte desta máis susceptible 
de recibila e de maiores reformas”. A cualificación diferenciada da 
praza de San Domingos faise polas singulares características que a 
definen como rúa singular.

Seguindo a metodoloxía da Guía farase unha primeira análise sobre 
o contexto urbano no que se insiren os dous sectores: a cidade 
amurallada de Lugo. Isto abre paso a unha análise particularizada 
para cada unha das zonas identificadas tendo presente o citado 
contexto urbano como base da explicación e xustificación das deci-
sións adoptadas.  

Identificación dos elementos estruturantes

Sendo a área de estudo moi localizada, a selección dos elementos 
estruturantes forzosamente vai estar moi axustada a unha realidade 
física tan limitante. 

Achégase o croquis inicial feito sobre plano de todo o casco amura-
llado e a súa translación á ortofoto da área. 

Viario estruturante
As vías estruturantes que se consideran son dúas: a rúa Bolaño Ri-
vadeneira e a rúa do Teatro, son as que permiten a conectividade 
con outros barrios e áreas da cidade e atravesan o ámbito de lado a 
a lado, cos enlaces entre elas, hoxe algo desdebuxados pola trans-
formación feita á rúa Quiroga Ballesteros. 

Tipos e áreas de paisaxe urbana
A zona é tan reducida que non permite moitas distingos entre tipos 
de paisaxe, froito tamén da evolución urbana. Isto último quizais per-

mita matizar, conforme ás fases de crecemento urbano xa sinaladas, 
que se poderían identificar tres subtipos, coas delimitacións que se 
sinalan nas ilustracións adxuntas, que admiten tamén algúns mati-
ces: 

• Centro núcleo histórico (CNH), constituído polas primeiras for-
mación de factura urbana procedentes da cidade medieval: o 
Burgo Novo, o Burgo Vello e a Rúa Nova. Caracterizada polo 
trazado irregular das rúas, os aliñamentos variables, parcelas 
estreitas con moito fondo en xeral e un tipo de arquitectura 
que afunde os seus invariantes na arquitectura popular

• Ampliación do núcleo histórico 1ª (ANH 1), conformada pola 
primeira ampliación do núcleo medieval desenvolvida ao longo 
do século XIX, especialmente concentrada no reinado de Isa-
bel II: rúa da Raíña, do Progreso, rúa do Teatro e rúa de san 
Marcos. Caracterizada por trazados lineais con aliñamentos 
uniformes, parcelas con maior fronte á vía pública e unha ar-
quitectura ecléctica propia da época.

• Ampliación do núcleo histórico 2ª (ANH 2), caracterizada po-
las últimas operacións de recheo do casco amurallado e con 
trazas de ensanche, propio do século XX, a rúa Montevideo 
– Bolaño Rivadeneira, a praza de Ferrol son os seu espazos 
máis significativos. Esta área está cortada en dúas pola Rúa 
Nova, da primeira área CNH. A apertura da porta do Hospital 
deu lugar á rúa Montevideo que cortou en dous a Rúa Nova.

Identificación de límites
Nunha área central coma esta, ‘delimitada’ por unha muralla, a de-
tección dese límite que devén nunha verdadeira fachada urbana, é 
doada. 

Identificación de nodos
Os dous nodos ou cruzamentos considerados son as prazas de san 
Domingos e a praza Maior. A primeira comparte esta función cos 
tránsitos rodados e peonil, a segunda só o peonil. 

Identificación de fitos
Os fitos considerados están relacionadoc cos equipamentos máis 
significativos do centro histórico, en situación preeminente na esce-
na urbana: 

• a casa do Concello na praza Maior, 
• a catedral, 
• e o monumento ao Bimilenario, situado no centro da praza de 

san Domingos e referencia visual indiscutible polos transeún-
tes que a atravesan. 

12. Traslado das notas das conclusións do croquis a unha ortofoto da zona. En 
amarelo os tipos de paisaxe, en vermello o viario estruturante, en laranxa os nodos 
e os triángulos vermellos representan os fitos. 



Temas urbanos

Da relación de Temas Urbanos que figuran na Guía de estudos da 
paisaxe urbana hai un que se detecta no ámbito de traballo, con-
cretamente na praza de s. Domingos e a rúa do Teatro: “Espazos 
tensionados”. Este Tema Urbano corresponde a nodos xeralmente 
situados no centro urbano que soportan unha alta intensidade de 
uso que compromete a calidade do espazo público ou a súa capa-
cidade de acollida. Os elementos de recoñecemento que definen 
este Tema Urbano son característicos das dúas zonas menciona-
das: 

• Alta intensidade de tráfico dando lugar a un volume elevado 
de todo tipo de tránsito, tanto peonil coma rodado.

• Coexistencia de usos comerciais, institucionais ou empresa-
riais. 

• Sensación de espazo caótico e masificado.

As recomendacións asociadas a este Tema Urbano coinciden cos 
obxectivos deste traballo. 

Avaliación xeral da paisaxe urbana interior

Tendo en conta as características singulares do traballo, circuns-
crito aos dous sectores 1 e 2, a avaliación xeral estenderase a 
esas áreas de traballo. Esta avaliación xeral é complementaria da 
seguinte fase de análise pormenorizada aplicada a cada unha das 
zonas nas que se descompoñen os citados sectores 1 e 2. 

Sector 1: Praza do Ferrol e rúas Montevideo, Quiroga, Bola-
ño Rivadeneira, Amor Meilán e San Fernando

Espazo público. O espazo público desta área responde a dúas 
lóxicas complementarias: a linealidade que caracteriza a rúa Mon-
tevideo – Bolaño Rivadeneira (a segunda máis longa do casco 
amurallado) e a estancial e estática da praza do Ferrol, onde rema-
ta a citada rúa. Este carácter dúal trasládase a todos os ámbitos 
da análise: 

• os elementos funcionais e a sección viaria, vinculada ao uso 
estritamente viario no primeiro caso e con áreas estanciais e 
elementos variados da moblaxe urbana no segundo. 

• as perpectivas visuais e a percepción da escena urbana, no 
primeiro caso unha visual definida pola condición lineal da rúa 
e unha percepción dinámica propia deste tipo de espazos. 
No segundo caso, numerosas visuais características dun es-
pazo aberto e máis complexo, unha percepción máis está-
tica, propia dunha área autocentrada, con varios focos de 
interese internos. 

As imaxes de análise non necesitan comentario e confirman o indi-
cado, nomeadamente en relación coa dualidade manifestada.

A infraestrutura verde. Protagoniza o espazo público da praza 
do Ferrol e carece de importancia, dada a súa escasa entidade, 
nas rúas Montevideo e Bolaño Rivadeneira. Neste último caso, só 
nove árbores de pequeno porte que aproveitan o recuado do Insti-
tuto Xoán Montes son os que hai en toda a lonxitude. 

Porén, na praza do Ferrol, a situación é completamente distinta a 
pesar de acoller un aparcadoiro soterrado. A situación perimetra 
do viario para tráfico rodado permite situar no centro catro parte-
rres onde se suceden varios tipos de árbores: desde magnolios e 
prunus a unha cerdeira, xa fora da praza na esquina co colexio. 
Diante da fachada do cuartel de san Fernando dispóñense dous 
magnolios, aínda de pequeño porte. 

13. Proporción entre beirarrúas e calzada

14. infraestrutura verde

15. Edificios catalogados no PEPRI. (En vermello, nivel 1; en azul, nivel 2 e en verde, 
nivel 3 de protección).

Arquitectura perimetral. O aliñamento e a datación relativamente 
concentrada das edificacións que compoñen o tecido da como 
resultado unha certa uniformidade nos planos de fachada con ex-
cepcións derivadas do carácter de equipamento de certos edificios 
ou de simples operacións especulativas noutros, mantense en toda 
a envolvente ata o fondo da praza do Ferrol. As claves arquitectó-
nicas, froito da repetición mediocre e vulgar de patróns estilísticos 
propios da arquitectura residencial de mediados do século XX, non 
ofrece valores de relevancia, agás os edificios catalogados no pro-
pio plan especial, que se recollen na imaxe inferior. 

Tal como se indicaba anteriormente, a única arquitectura residen-
cial catalogada é a que corresponde coa arquitectura racionalista 
que deu lugar no primeiro cuarto do séc. XX ao denominado “en-
sanche da Ramella”. O resto son hoxe todos equipamentos.

16. Equipamentos



Sector 2: Praza de san Domingos e rúa do Teatro

Espazo público. De maneira similar ao sector 1 anterior neste con-
viven dúas realidades froito da súa conformación. A rúa do Teatro ten 
unha espacialidade ligada ao seu uso, simplemente funcional: é un 
espazo viario sen outra pretensión. No entanto, a praza de san Do-
mingos posúe unha espacialidade complexa froito dunha envolvente 
irregular que conforma tres ámbitos: un vencellado á apertura da rúa 
de san Marcos e a rúa do Progreso, outro que fai de charnela cos 
extremos, máis estreita, e o último tramo ligado á praza de abastos 
e á rúa Quiroga Ballesteros, recén pavimentado.

A proporción entre beirarrúas e calzada confirmar esa especializa-
ción funcional, case inevitable tendo en conta a diferente xeometría 
de cada espazo. 

A infraestrutura verde. De xeito similar ao explicado para o sec-
tor 1, neste tamén se dan dúas circunstancias diferentes: na rúa 
do Teatro non hai ningunha plantación, as limitacións dimensionais 
son determinantes tendo en conta a especialización que posúe o 
espazo. Porén na praza de san Domingos, as diferentes vicisitudes 
polas que pasou o deseño do espazo público desde a construción 
do aparcadoiro deron como resultado unha intensa naturalizacion 
no extremo surleste nun parterre ou terrado triangular fraccionado 
en dous, onde se concentran, protexidos por rododendros, varias 
Robinias Pseudoacacias ata un Ghinko Biloba de certo porte.  No 
paseo peonil achegado ao convento unha rea de laranxeiras ofrece 
unha nota de contraste. 

Na parte superior da praza está o terrado floral que rodea o mo-
numento ao Bimilenario, que conforma a rotonda, e dous arbustos 
recortados ocultando a entrada ao aparcadoiro. Non hai máis. 

Arquitectura perimetral. As dúas realidades complementarias 
tamén manteñen diferenzas neste parámetro. Mentres no caso da 
rúa do Teatro hai unha grande uniformidade, na praza de san Do-
mingos o que predomina é a variedade, froito da evolución histórica 
do espazo e a existencia de diversos equipamentos e institucións. 
Hai, nos dous casos, fóra dos conventos góticos que quedan como 
restos da apertura da praza, unha arquitectura inicial de corte deci-
monónico e ecléctico de grande calidade ao que se sumaron pos-
teriormente obras de arquitectura racionalista existentes na praza 
de similar calidade. Nos últimos anos na praza, veuse a substituír 
parcialmente por edificios carentes de valor significativo.

Uso do espazo público. Na rúa do Teatro o uso é case exclusi-
vamente viario, aínda que mantén unha certa vivacidade comercial, 
froito da súa proximidade á praza de san Domingos e á rúa do Pro-
greso, que lembra o papel rector deste uso a escala urbana de hai 
anos. Mentres tanto, na praza si coexisten diversas actividades froi-
to da intensa vida comercial existente, agora algo esmorecida polo 
devalo progresivo do propio centro histórico. A praza de abastos e 
o mercado semanal son elementos de atracción importantes e ao 
redor deles concentra usos ligados ao comercio da alimentación e 
da hostalaría. A ocupación irregular do espazo público polo aparca-
mento de vehículos privados que se citaba no Sector 1, tamén se 
produce neste, nomeadamente na praza de san Domingos, mesmo 
ocupando o perímetro da rotonda do monumento e da propia praza.

Uso do espazo público. As prácticas sociais cambian notablemen-
te dun ámbito a outro. O uso é exclusivamente funcional, ou sexa 
viario, na rúa Montevideo, acrecentado pola progresiva perda da súa 
actividade comercial que, a pesar de todo, sen mantén. Na praza 
de Ferrol, non obstante, a complexidade do espazo da para usos 
estanciais e mesmo escolares (é patio de xogos do colexio infantil 
existente) o que redunda na riqueza vivencial do espazo público. Os 
fluxos circulatorio denotan esa especialización que mesmo repercute 
no uso para aparcamento irregular en determinadas franxas horarias 
especialmente na praza e na prolongación da rúa Quiroga Balleste-
ros fronte ao colexio público. 

17. Uso da planta baixa nas edificacións (en laranxa, o uso comercial, o máis esten-
dido, especialmente nas rúas Montevideo e Bolaño Rivadeneira. As plantas en gris, 
sen uso, antes dedicadas a esa actividade, denotan a progresiva perda do pesa da 
actividade no centro histórico)

19. Uso irregular do espazo público para aparcamento

20. Proporción entre beirarrúas e calzada.

21. Infraestrutura verde

18. Mobiliario urbano (bancos, luminarias, quioscos, monumentos)



22. Edificios catalogados no PEPRI. (En vermello, nivel 1; en azul, nivel 2 e en verde, 
nivel 3 de protección).

23. Equipamentos

24. Usos das plantas baixas (en laranxa, o uso comercial o máis estentido, que 
perde paseniñamente espazos como se denota polas plantas sen uso de cor gris, 
antes todas dedicadas a esa actividade)

25. Uso irregular do espazo público para aparcamento

26. Mobiliario urbano (bancos, luminarias, quioscos e monumentos)

Análise pormenorizada

Praza do Ferrol e rúa San Fernando 

Espazo público
O espazo está caracterizado por unha espacialidade complexa ba-
seada no artellamento de diferentes volumes que orixinan una sin-
gular escena urbana caracterizada pola centralidade que produce 
o edificio do colexio-igrexa xunto co xardín. Outra característica é 
a alta amplitude, entendida esta como a relación entre a altura das 
edificacións e as dimensións do espazo libre, na que dominan os 
planos de solo e ceo.

Dende  o punto de vista da funcionalidade o reparto do espazo é 
coherente cun modelo de mobilidade sostible, tendo ben integrados 
os itinerarios principais dos peóns e da infraestrutura verde.

O movemento dos usuarios é doado non existindo limitación que 
requiran da construción 

• Singularidade volumétrica 
• Conectividade coa avenida

Arquitectura perimetral
Unha das súas características é a heteroxeneidade das edificacións 
que o conforman. Heteroxeneidade que se da tanto no uso (arqui-
tectura residencial privada e arquitectura representativa e pública) 
como nos volumes, antigüidades, estilos ou estado de conserva-
ción, ofrecendo unha imaxe diversa e complexa. 

Espazo público.



Outras características son:
• Compacidade alta, atopándose totalmente completada a 

construción das parcelas existentes. 
• Accesibilidade peonil boa cun valor baixo na proporción calza-

da/beirarrúa-espazo libre.

Utilización do espazo
• Tránsito rodado de intensidade media na rúa San Fernando e 

baixa nas rúas da Porta falsa. Tránsito de peóns medio, de-
pendendo do horario, máis intenso pola rúa de San Fernando 
e pola Porta Falsa cara a rúa de San Marcos.

• Orientación non é significada debido ás proporcións do espa-
zo libre, dando lugar a condicións propias de cada orientación.  

• Ruído de nivel moderadamente alto no tramo da rúa San Fer-
nando ligado ao tránsito de vehículos, contrastando co tramo 
próximo á porta Falsa onde se acada un nivel medio-baixo.

• Calidade do aire mala tamén no tramo da rúa de San Fernando 
sendo a orixe tamén o tráfico rodado mentres que na estrema 
da porta Falsa a calidade e boa.

Infraestrutura verde
• Axardinamento funcional con continuidade visual en toda a su-

perficie do espazo e composición.

Arquitectura perimetral.

Infraestrutura verde.

Rúa Montevideo

Espazo público.
• Edificación nas dúas marxes.  
• Aliñamento continuo da edificación coa excepción do recuado 

existente na fronte do IES Xoán Montes.
• Beirarrúas nas dúas marxes.
• Calzada de dous carrís e dirección única.
• Pavimento de formigón na calzada e granito nas beirarrúas. 

Estado conservación bo na calzada e regular-malo nos bor-
dos.

• Tendido eléctrico aéreo por fachadas e cruces puntais da rúa. 
• Descoidada e descontrolada imaxe publicitaria en fachadas de 

locais comerciais. Heteroxeneidade de formatos, tipos e co-
res.

• Mobiliario urbano case inexistente. Escaseza de papeleiras e 
ausencia total de bancos a excepción dos situados no espazo 
“semiprivado” vinculado á Delegación de Sanidade.

• Iluminación variada e descontinua.  Luminarias voadas en fa-
chada da marxe dereita no tramo comprendido entre Sanida-
de e Quiroga Ballesteros, e na marxe esquerda desde o Xardín 
das Estantigas ata cruce con Quiroga Ballesteros. Faroles bai-
xos entre porta de Bispo Odoario e Sanidade, e altos en toda 
a fronte do Instituto Xoán Montes.

• Ausencia de contedores para o lixo polo día (recollida e repo-
sición diaria). Presenza de espazo acondicionado para antigas 
localizacións.

• Orientación suroeste-nordeste.

Arquitectura perimetral.
Conxunto heteroxéneo no que se refire ao usos da edificación e á 
variedade de estilos arquitectónicos que nela se poden diferenciar.

Destacan como edificios de arquitectura e uso singular o IES Xoán 
Montes, educativo; Sanatorio Ollos Grandes, hospitalario; Colexio de 
médicos e farmacéuticos, administración,  e Delegación Provincial 
Sanidade, administrativo-sanitario.

Destaca no conxunto edificatorio de uso residencial a homoxenei-
dade volumétrica das edificacións de mediados do século XX e a 
presenza dun grupo de edificios racionalistas e eclécticos, en boa 
parte localizados no tramo comprendido entre a rúa Nova e Quiroga 
Ballesteros, no que destacan pola súa calidade e representatividade 
os definen tres das catro esquinas do cruce de Bolaño Ribadeneira 
con Quiroga Ballesteros.

Utilización do espazo.
O espazo público para o uso de peóns está restrinxido ás beirarrúas 
e ao espazo de bancos e árbores que linda cona Delegación de 
Sanidade. 

A utilización peonil do espazo é a que resulta da actividade xerada 
pola presenza dos usos de tránsito (percorrido habitual de persoas), 
comercial (pequeno e variado comercio), administrativo (Colexio Ofi-

cial de médicos e farmacéuticos, Delegación de Sanidade), educa-
tivo (presenza de alumnado dos centros educativos de Quiroga Ba-
llesteros e Xoán Montes, e dos seus familiares). 
Como fluxo peonil, prioritario e constante a longo do día, destaca o 
que xurde por ser esta a rúa que mais directamenten conecta con 
centro da cidade zonas como Fonte dos Ranchos, Casas Baratas, 
Residencia e Ronda do Carme, entre outras.

No relativo ao tráfico rodado destacar que os usuarios desta rúa 
contan coa posibilidade de utilizar os dous carrís, aínda que este uso 
está condicionado por limitacións horarias comprendidas entre as 
08:30h ás 16:00h, nas que o carril dereito e de uso exclusivo para 
autobuses e taxis.
O tráfico rodado nesta rúa é o que ven xerado polo transporte pú-
blico, reparto de mercadorías,  tránsito de residentes e usuarios dos  
aparcadoiros públicos da Praza do Ferrol e Vía Romana (no fondo da 
rúa Ramón y Cajal).

Infraestrutura verde.
Ven definida polos seguintes elementos: 

• Conxunto de dez arbores, dos que nove ocupan o recuado 
existente diante do IES Xoán Montes para aliñarse ocupando 
toda a súa fronte, mentres que o décimo se localiza na beira-
rrúa diante da reixa do patio do IES e moi próximo á porta da 
Muralla.

• Pequeno xardín-parterre de forma triangular que acolle a plan-
tación de céspede, dúas pequenas matas florais, unha planta 
rastreira e un arbusto de acevo. Localízase no inicio do Carril 
das Estantigas desde a rúa Montevideo.

• Plantación de seis árbores no espazo que une a rúa Montevi-
deo con Carril dos Fornos. 

Arquitectura perimetral.Espazo público.

Infraestrutura verde.Utilización do espazo.



Rúa Quiroga Ballesteros

Espazo público.
• Edificación residencial na marxe dereita e dotacional na es-

querda (Cuartel San Fernando e Colexio Quiroga Ballesteros)
• Aliñamento continuo nas dúas marxes con recuados da edifi-

cación para os casos dos  edificios dotacionais.
• Beirarrúas nas dúas marxes.
• Calzada cun carril no tramo Montevideo-Amor Meilán, e dous 

para o comprendido entre  Amor Meilán-San Froilán. 
• Pavimentos formigón na calzada e granito nas beirarrúas. Es-

tado conservación regular na calzada e malo nas beirarrúas.
• Tendido eléctrico aéreo por fachadas e cruces puntais da rúa. 
• Descoidada e descontrolada imaxe publicitaria en fachadas de 

locais de comercio. Heteroxeneidade de formatos, tipos e co-
res. Presenza de toldos.

• Mobiliario inexistente. Ausencia total de bancos.
• Iluminación con luminarias voadas en fachadas para a totalida-

de da marxe dereita.
• Presenza de catro contedores de lixo fixos con boca en super-

ficie e depósito soterrado.
• Orientación noroeste-surleste.

Arquitectura perimetral
No tramo entre Montevideo e Amor Meilán con orientación suroeste 
localízanse tres edificacións de importante valor arquitectónico como 
exemplos da arquitectura ecléctica e racionalista da cidade.

Mais adiante e nesta mesma marxe, o segundo tramo da rúa en di-
rección a San Froilán acolle unha arquitectura de mediados do sécu-
lo XX, sen valor destacable e con certa homoxeneidade volumétrica.
Na totalidade das edificacións desta beirarrúa o uso da edificación 
e residencial.

Na marxe nordeste localízanse os edificios públicos do colexio Qui-
roga Ballesteros, de estilo rexionalista, ocupando o primeiro tramo 
desde Bolaño Ribadeneira e o Cuartel de San Fernando, de estilo 
isabelino, que ocupa toda a lonxitude do segundo tramo. 

Nos dous casos as edificacións aparecen recuadas respecto do pla-
no de fachada aportando unha amplitude e luminosidade que carac-
teriza á rúa.

Utilización do espazo.
O espazo público para o uso de peóns está restrinxido ás beirarrúas.
Con horario matinal e vinculado á actividade comercial existe un im-
portante fluxo peonil, que aínda que con perda de intensidade se 
mantén ao longo do día.

Obsérvase un incremento importante da presenza de peóns e vehí-
culos os días martes e venres ao coincidir coa celebración do mer-
cado.

Con frecuencia horaria, e vinculado á entrada e saída do alumnado 
do colexio Quiroga Ballesteros, o uso do espazo polos vehículos é 
invasívo, observándose a ocupación incontrolada da calzada e das 
zonas de aparcamento restrinxidas para persoas con discapacida-

de, parada de transporte público e carga e descarga.  A presenza de 
peóns ocasiona concentracións importantes no entorno inmediato 
do centro sen ocasionar problemas de circulación ao resolverse na 
beirarrúa.

O tráfico rodado existente é o xerado por vehículos de reparto de 
mercadorías, de residentes e maioritariamente por vehículos que cir-
culan na procura de aparcamento.

As dúas marxes do segundo tramo son zona de aparcamento pú-
blico e as do primeiro están delimitadas como zonas de carga e 
descarga. 

Infraestrutura verde.
Redúcese á plantación de catro árbores repartidos por parellas para 
situarse nas beirarrúas do tramo comprendido entre as rúas Amor 
Meilán e San Froilán.  

Rúa Bolaño Ribadeneira

Espazo público.
• Edificación residencial en toda a marxe dereita e metade supe-

rior da esquerda, con edificio dotacional na primeira metade 
(inferior) esquerda. 

• Aliñamento continuo nas dúas marxes con recuado da edifica-
ción respecto do plano de fachada no colexio Quiroga Balles-
teros.

• Beirarrúas nas dúas marxes.
• Calzada de dous carrís.
• Pavimentos formigón na calzada e granito nas beirrrúas. Es-

tado conservación bo tanto na calzada como nas beirarrúas.
• Tendido eléctrico aéreo por fachadas. 
• Publicidade da actividade comercial con impacto asumible. 

Arquitectura perimetral.Espazo público.

Infraestrutura verde.Utilización do espazo.

• Mobiliario reducido inexistente. Ausencia total de bancos e 
dúas papeleiras. 

• Ausencia de contedores para o lixo con recollida e reposición 
diaria. Presenza de espazo acondicionado para antigas loca-
lizacións.

• Iluminación a base de luminarias voadas en fachadas para a 
totalidade da marxe dereita.

• Orientación suroeste-nordeste.

Arquitectura perimetral
A arquitetura perimetral ven definida polo colexio Quiroga Balleste-
ros, a súa cuberta polideportiva e un edificio de vivendas na orien-
tación norte. Pola marxe sur desenvólvese un interesante conxunto 
edificatorio de uso residencial, composto por cinco edificios de estilo 
eclético e racionalista de grande caliade e representatividade. 
Utilización do espazo.
O espazo público de uso peonil limítase ás beirarrúas, e a súa utili-
zación é a derivada do tránsito de peóns que motiva a presenza de 
pequeno comercio, a utilización como percorrido habitual e a loca-
lización dun centro educativo. O fluxo de peóns é permanente ao 
longo do día, incrementándose en horario matinal e escolar.

O espazo para o tráfico rodado organízase en dous carrís que ao 
igual que sucede na rúa Montevideo acollen usos definidos en fun-
ción dunha franxa horaria. 

Os vehículos que utilizan esta rúa son os de reparto de mercadorías, 
transporte público, residentes, usuarios de aparcadoiros soterrados 
(Praza Ferrol e Vía Romana), aparcadoiros de superficie (Praza Ferrol 
e Quiroga Ballesteros), usuarios adminsitración (Xerencia do Sergas 
e Centro Saude).   

Infraestrutura verde.
No existe ningún lamento que poida ser considerado como infraes-
trutura verde. 

Arquitectura perimetral.Espazo público.

Infraestrutura verde.Utilización do espazo.



Rúa Amor Meilan

Espazo público
• Edificación residencial na primeira metade da marxe esquerda 

(esquina con Praza do Ferrol), e dotacional co Cuartel de San 
Fernando e Colexio Quiroga Ballesteros para o resto da rúa.

• Aliñamento continuo nas dúas marxes con recuado da edifica-
ción para o caso do colexio.

• Beirarrúas nas dúas marxes.
• Calzada dun carril.
• Pavimentos formigón na calzada e granito nas beirrrúas. Esta-

do conservación bo tanto na calzada como nas beirarrúas.
• Tendido eléctrico aéreo con presenza reducida pola fachada 

do cuartel e cruce puntal dunha a outra marxe. 
• Inexistencia de publicidade en fachadas.
• Ausencia total de mobiliario urbano.
• Iluminación a base de luminarias voadas en fachada para a 

totalidade da marxe dereita (cuartel de San Fernando).
• Presenza de catro contedores de lixo fixos con boca en super-

ficie e depósito soterrado.
• Orientación suroeste-nordeste.

Arquitectura perimetral
Arquitectura perimetral ven determinada por dous edificios públicos, 
na marxe norte o Cuartel de San Fernando e na Sur Colexio de Qui-
roga Ballesteros co seu muro de peche en primeiro plano. 

Polo demais na parte mais alta destacan os baleiros de fachada xe-
rados polos xardín dianteiros do Cuartel e do edificio de vivendas. 
  
Utilización do espazo
A utilización do espazo público pasa por unha moi reducida utiliza-
ción por parte dos peóns, e un uso de paso e ocasional para os ve-
hículos de reparto de mercadorías, de residentes e maioritariamente 
para vehículos que circulan na procura de aparcamento.

Infraestrutura verde
No existe ningún elemento que poida ser considerado infraestrutura 
verde. 

Praza de San Domingos

Espazo público
• Deseño actual condicionado polas necesidades derivadas trá-

fico rodado e a existencia dun aparcadoiro soterrado.
• Localización central do monumento ao Bimilenario definindo 

rotonda e importantes problemas tanto de tráfico como de 
aparcamento.

• Aliñamento continuo en todo o perimetro da praza.
• Beirarrúas na totalidade do perímetro da praza, coa excepción 

da fronte do Convento onde existe plataforma con dimensións, 
moblaxe e infraestrutura verde propicia para o tránsito, paseo, 
lecer e relacións sociais.

• Ausencia total de mobiliario urbano para descanso e lecer a 
non ser na fronte do Convento.

• Quiosco e aseos públicos pechados.
• Importante presenza de bolardos e elementos da moblaxe ur-

bana dificultando a mobiliade.
• Paneis imformativos e papelera interferindo en percorridos 

peonís.
• Espazos residuais sen uso definido no entorno da entrada e 

saia ao aparcadorio.
• Calzada dun carril.
• Pavimentos formigón na calzada e granito nas beirrrúas. Esta-

do conservación bo tanto na calzada como nas beirarrúas.
• Tendido eléctrico aéreo con presenza reducida pola fachada 

do cuartel e cruce puntal dunha a outra marxe. 
• Tendido eléctrico aereo por fachadas. 
• Sistemas de iluminación variados tanto en forma, como en es-

tilo como en soporte: 
• Espazo central vinculado á marxe esquerda da calzada e 

liña de camelias. Farolas con báculo en altura equipados 
con dobre luminaria.

• Tramo de beirarrúa entre rúas Raiña e Progreso. Farolas 
de báculo en altura equipadas con dobre luminaria.

• Tramo de beirarrúa en esquina comprendido entre as 
rúas Teatro e San Marcso. Farolas con báculo en altura 
equipadas con dobre luminaria.

• Tramo de beirarrúa diante de Palacete de Velerde. Faro-
las con báculo en altura equipadas con dobre luminaria.

• Tramo de fachada compendido entre as rúas San Mar-
cos e do Hsopital.  Farola con voada en plano de facha-
da equipada cunha luminaria.

• Plataforma de tránsito na froten de San Domingos. Fato-
las baculo baixo e unha luminaria.  

Arquitectura perimetral.Espazo público.

Infraestrutura verde.Utilización do espazo.

Arquitectura perimetral
Arquitectura heteroxénea na súa volumetría e na súas característi-
cas.

No conxunto da arquitectura residencial localizada na esquina entre 
as rúas San Marcos e Teatro destacan os edificios eclécticos coñe-
cidos como “Edificio Boston”e “Palacete de Somoza”, e o raciona-
lista do arquitecto Eloy Maquieria; co mesmo uso inclúese o edificio 
racionalista que na súa planta baixa acolle as que foron as primeiras 
galerías comercias da cidade. Por ultimo e e xa na parte baixa da 
praza, na fachada suroeste, mención especial merecen os edificios 
de “La Gran Bretaña” e “Palacete de Velarde”. 

Con uso relixioso, mestura de estilos barroco, románico e gótico, e 
importante presenza por ocupar boa parte da fachada noroeste da 
praza, sitúase o Convento de San Domingos.

O resto da arquitectura, a excepción dos edificios decimonónicos 
situadas entre as rúas San Marcos e do hospital, non presentan ca-
racterísticas destacables.

Espazo público

Arquitectura perimetral.



Utilización do espazo 
• Uso peonil maioritariamente de tránsito, a excepción do uso 

de lecer e relación que se realiza na plataforma localizada dian-
te do convento de San Domingos.

• Tránsito peonil relacionado con activade comercial e de cone-
xión con outras zonas.

• Destacable presenza do tráfico rodado. 
• Caracterización do tráfico de vehículos. 
• vehículos de reparto e abastecementos de produtos alimenta-

rios para o mercado. vinculado a franxa horaria. 
• vehículos de reparto de paquetería comercio on line. vinculado 

a horario laboral.
• vehículos residentes. sen vinculo horario.
• vehículos usuarios aparcadoiro. horario matinal con redución 

de tarde.
• vehículos privados. sen vinculo horario. taxis. sen vinculo hora-

rio.
• vehículos transporte público, 
• Ocupación desordenada, e invasora das zonas de aparca-

mento reservadas para carga e descarga, taxis ou persoas 
con capacidade reducida.

Infraestrutura verde
Infraestrutura verde definida polos seguintes elementos:

• Aliñamento de seis laranxos dispostos en paralelo á fachada do 
Convento de San Domingos.

• Parterre de forma triangular con substrato de céspede e plan-
tación de gingko biloba, robinia e camelias, estas últimas defi-
nindo un aliñación que separa o espazo axardinado da calzada.

Infraestrutura verde.

Utilización do espazo.

• Parterre floral a modo de rotonda na base do monumento do 
Bimilenario.

• Parterre floral no perímetro dos muros das ramplas de aceso ao 
aparcadoiro soterrado. 

• Rúa do Teatro

Rúa do Teatro

Espazo público
• Beirarrúas nas dúas marxes.
• Calzada dous carrís con dúas direccións.
• Pavimento de asfalto, e beirarrúas de granito. Conxunto en bo 

estado de conservación.
• Tendido eléctrico aéreo por fachadas . 
• Publicade da actividade comercial heteroxena e descoida. 

Presenza de toldos e rotulación voada.
• Mobiliario urbano escaso ou inexistente. Ausencia de bancos, 

poucas papeleiras.
• Localización de farois e sinalización vertical dificultando mobi-

lidade para persoas con discapacidade
• Iluminación en fachadas da marxe sur e farois de báculo no vai 

desde a Porta Estación ata a Praza San Domingos.  

Arquitectura perimetral
Arquitectura racionalista e decimonónica de grande interese e sig-
nificación no conxunto da cidade, entre a que destacan os edificio 

racionalista localizado na esquina con Praza de San Domingos e o 
decimonónico da esquina con Anxel Fole. 

Singularidade derivada da súa presenza, uso e estilo acada nesta 
rúa o edificio construído para albergar o Banco de España e hoxe 
acolle as oficinas do Catastro.

Utilización do espazo
A utilización do espazo a nivel peonil ven marcada pola utilización 
que desta rúa se fai como percorrido de conexión entre o interior do 
recinto amurallado e zonas extramuros como a Ronda da Muralla, os 
Barrios de A Estación e Sagrado Corazón ou mesmo as rúas Caste-
lao, Nicomedes P Díaz entre outras.

No referente ao tráfico rodado destaca esta rúa como a mais fre-
cuentada do recinto amurallado e obsérvase que os usuarios mais 
habituais son vehículos de reparto e abastecemento de mercado-
rías, residentes, e usuarios dos aparcadoiros de Praza de San Do-
mingos e Anxel Fole.

A actividade comercial moi importante na zona anos atrás, manifesta 
un claro retroceso con un importante de locais pechados. 
 
Infraestrutura verde
Non existe infraestrutura verde. 

Arquitectura perimetral.Espazo público.

Utilización do espazo.



Para concluír todo o proceso analítico seguido ata aquí dividiranse 
os seus resultados en dúas variables, recursos e conflitos, que o 
resumen de modo positivo e negativo, para expoñer as fortalezas 
e as debilidades de cada espazo. Finalmente farase unha síntese 
da análise e da diagnose fraccionada tamén para cada espazo que 
xustificará as medidas e recomendacións coas que finalizará este 
estudo.
 

Praza de O Ferrol e rúa San Fernando

Recursos e conflitos

Recursos:
• Unha espacialidade complexa que permite moitas visuais e 

percepcións diversas. A única praza do casco amurallada 
coa muralla presente. 

• A importante presenza de dous elementos singulares do ca-
tálogo patrimonial como son o cuartel de san Fernando e 
o colexio e igrexa de san Froilán, que se suman á muralla 
tamén ben presente no ámbito e ao grupiño de casas tradi-
cionais achegadas á propia muralla

• Esta multiplicidade de espazos permite a convivencia, esca-
samente conflitiva, de varias prácticas sociais que enrique-
cen a paisaxe urbana.

Conflitos: 
• A urbanización do espazo público está supeditada ao tráfico 

rodado, ocupa practicamente a metade da superficie, cando 
a súa prevalencia no ámbito é moito menor, ou debera.

• A arquitectura perimetral, a pesar do protagonismo dos dous 
edificios protexidos, presenta, especialmente polo lado leste 
dúas mostras de arquitectura contemporánea sen moito va-
lor e con moito volume e, ao mesmo tempo, as dúas dignísi-
mas mostras de arquitectura popular que flanquean a porta 
falsa están nun estado de conservación deficiente. 

• Os datos que sinalan o modo en que se constrúe o espazo 
público denotan un uso moi dependente aínda da ocupación 
espacial promovida polo uso do vehículo privado co seu co-
rolario de prazas de aparcamento en superficie, reservando 
a área central para outras prácticas sociais máis rendibles. 

Diagnose da calidade da paisaxe urbana

A espacialidade complexa que posúe este ámbito urbano, escasa-
mente cuestionada pola arquitectura envolvente que posúe un ni-
vel alto a pesar dalgunhas intervencións, non se ve correspondida 
pola calidade da urbanización. O excesivo peso que ten a vialidade 
deseñada ad hoc para o vehículo non facilita unha ‘inmersión’ do 
edificio do cuartel no seu espazo urbano natural, do que se ve 
afastado por unha beirarrúa que máis parece unha barreira ca un 
elemento de paso. O colexio da Milagrosa (proxecto de N. Cobre-
ros)  e a igrexa de san Froilán, cuestionados por unha ampliación 
excesiva e descontextualizada dos seus áticos e un repicado que 

reduce a forza do seu volume, non fai valer a forza da súa situación 
coma principal organizador espacial da escena urbana. 

Medidas e recomendacións

Adaptación da urbanización do espazo urbano á espacialidade 
complexa que posúe, ligando a potente arquitectura do cuartel de 
san Fernando co ámbito urbano que protagoniza. Isto deber com-
plementarse coa redución do inevitable tráfico rodado (non se eli-
mina o aparcadoiro soterrado) e a súa reasignación espacial deter-
minada pola prevalencia do peón e as actividades asociadas a el. 

Rúas Bolaño Rivadeneira, Quiroga Balleste-
ros, Montevideo e Amor Meilán

Recursos e conflitos

Recursos: 
• A súa construción e consolidación ao longo do século XX 

deu lugar a unha arquitectura racionalista de notable intere-
se, especialmente no cruzamento coa rúa Quiroga Balleste-
ros onde se sitúa un dos mellores edificios vinculados a este 
movemento e nos equipamentos que se sitúan no seu per-
corrido (Instituto Xoán Montes e Colexio Quiroga Ballesteros)

• A actividade comercial, antano tan notable está reducíndo-
se como consecuencia do xeral esmorecemento desta ac-
tividade no centro histórico, pero aínda mantén unha certa 
vitalidade, especialmente nos cruzamentos coa rúa nova e 
Quiroga Ballesteros. 

Conflitos: 
• A segregación de superficies derivada do uso exclusivamen-

te viario principalmente motorizado tén como consecuencia 
unha urbanización de baixa calidade, convencional.

• A arquitectura perimetral, especialmente no tramo compren-
dido entre Ramón y Cajal e Quiroga Ballesteros ofrece mos-
tras de arquitectura residencial de baixa calidade estética e 
contrastantes coa calidade que ofrecen os edificios raciona-
listas estremeiros. 

• Os edificios máis novos teñen unha altura que sobrepasa o 
recomendable das normas de boas prácticas ensombrecen-
do a rúa. (MARTÍNEZ SARANDESES, J. Manuel et alt. (2003): 
Guía de diseño urbano. Ministerio de Fomento: Madrid.)

• O uso, totalmente supeditado ao automóbil privado, é o prin-
cipal conflito que soporta este espazo urbano, nada amable 
co viandante.  

Diagnose da calidade da paisaxe urbana

A pesar da calidade da arquitectura en varios tramos, o uso tan 
invasivo que mantén o vehículo privado do espazo público que 
mesmo determina o deseño da urbanización, introduce un valor 
negativo na percepción da paisaxe urbana. 

4 Diagnose e medidas





Praza do Ferrol e rúa San Fernando

O conxunto formado polo Cuartel de San Fernando e pola Igrexa 
de San Froilán demandan un espazo de representación axeitado á 
importancia destes edificios e ao futuro uso do cuartel coma Museo 
da Romanización. 

Proponse liberar totalmente de tráfico rodado este espazo de acordo 
co novo esquema de circulación (véxase o epígrafe de “Analise da 
mobilidade”). Proponse asemade reforzar o seu carácter emblemáti-
co coa instalación dunha escultura de gran escala4 colocada sobre 
unha lámina de auga a rentes do chan con surtidores verticais e 
dotalo de equipamento para a estancia. No deseño do pavimento 
tense en conta a orientación dos dous edificios que conforman o 
espazo. A iluminación, como que na praza de San Domingos, tamén 
se propón con luminarias de paisaxe e proxectores orientables.

Facilítase o tránsito peonil, procedente da Avenida da Coruña, am-
pliando o paso na porta de San Fernando, reducindo o paso de 
vehículo. Acompáñase cun aliñamento de árbores que se prolonga 
pola fronte do cuartel.

Na parte posterior do conxunto colexio-igrexa, os macizos axardina-
dos reconvértense en zonas para a estancia coa posibilidade de ins-
talar nelas terrazas de hostalería, próximas ás edificacións. Na parte 
leste, na do centro de saúde, amplíase o espazo co fin de canalizar 
o fluxo de peóns que transita a través da porta Falsa.

Por outra parte trasládanse a fonte de San Fernando e a escultura de 
homenaxe ás enfermeiras a carón da igrexa e ao fronte do Tesouraría 
xeral da Seguridade Social respectivamente, disponse dun quiosco 
con aseos incorporados e cambiase o sentido de acceso das ram-
plas do aparcadoiro. Ao carón da nova rampla de entrada sitúase a 
parada de taxis e, diante do centro de saúde, mantéñense as dúas 
prazas de aparcadoiro, a de minusválidos e a de ambulancia. A zona 
de carga e descarga disponse detrás do colexio da Milagrosa.

4 Na imaxen a pe de rúa utilizouse a chamada El Alma del Ebro de Jaume Plensa 
como exemplo destas intencións.

Síntese da proposta

5 Proposta de intervención





27. Praza do Ferrol



Rúas Bolaño Ribadeneira, Quiroga Balleste-
ros, Montevideo e Amor Meilán

Neste tramo da rúa Quiroga Ballesteros, máis amplo que  o recen-
temente peonalizado polos baleiros de San Fernando e do colexio, 
mantén o material de pavimento así como as macizos axardinados a 
rentes do chan de aquel. Por contra contempla unha maior densida-
de de árbores dispoñendo tamén de zonas reservadas para a carga 
e descarga entre eles. Tamén no que respecta aos bancos que serán 
de madeira e contarán con respaldo.

Na rúa Amor Meilán, que ten como característica principal o tránsito, 
por non dicir única, se dota cun aliñamento de camelios proceden-
tes da praza de San Domingos, aportando unha cor e unha riqueza 
natural que convide e acompañe ao usuario.

Na rúa Montevideo-Bolaño potenciase a súa diferenciación por me-
dio do arborado, tanto pola disposición dos aliñamentos como pola 
especie elixida. Neste tramo tamén prevén zonas de carga e des-
carga e tanto axardinamento coma bancos participan das mesmas 
características descritas para o tramo da rúa Quiroga Ballesteros.

O impacto da medianeira do edificio fora de ordenación, ao carón 
do instituto Xoán Montes, intégrase por ocultación co transplante do 
Ghinko Biloba existente hoxe na praza de San Domingos, redese-
ñando este espazo para favorecer a estancia.

O pavimento, resolto sobre plataforma única, distingue a zona de 
paso de vehículos e destaca o cruzamento entre as rúas bolaño e 
Quiroga Ballesteros cun deseño que resalta a calidade da gran cali-
dade da arquitectura que conforma este lugar.

A nova iluminación realizada con farolas de fuste quebrado axudan 
a dinamizar a rúa ao mesmo tempo que se integran na perspectiva 
arborada.

Nas zonas de tránsito de peóns prevense zonas de ocupación por 
terrazas de hostalería e, xunto ao colexio Quiroga Ballesteros, dis-
ponse unha marquesiña para a espera do bus.





Praza de San Domingos

Para acadar a redución a un valor mínimo da circulación de vehículos 
en superficie, produto do novo esquema de circulación (véxase o 
epígrafe “Sector 2: Praza de San Domingos e rúa do Teatro” da Aná-
lise da situación actual da mobilidade), é básico propoñer para o fu-
turo un cambio na localización da rampla de saída, para desprazala 
a carón da rampla de entrada hoxe localizada na parte alta da praza, 
próxima á rúa do Teatro. A circulación de vehículos de residentes 
e distribución, pola diagonal do espazo deixa lugar a novas zonas 
estancias no perímetro do espazo e asemade favorece a actividade 
comercial ligada ás edificacións.

O espazo central é un espazo de representación, focalizado no fito 
do monumento ao bimilenario da cidade, cunha base axardinada, 
con fonte e banco perimetral. Proxéctase coma un punto de en-
contro para a cidadanía, no eixo da rúa da Raíña, e co fito do mo-
numento en simetría coa torre do reloxo do Concello, propoñendo 
implicitamente unha ligazón entre dous momentos decisivos da con-
formación da cidade. 

Outros dous ámbitos diferenciados, arborados e ben equipados 
para favorecer a estancia e a instalación de terrazas de hostalaría; 
os dous con cadanseu foco escultórico. Un co monumento dedica-
da a Xoán Montes que se recupera para a súa situación orixinal, na 
contorna dunha emblemática arquitectura (Palacete de Somoza e 
arquitectura racionalista), na parte alta da praza. Outro coa escultura 
existente dedicada ás vítimas da violencia de xénero no recanto pro-
tagonizado polo Palacio de Velarde.

Por ultimo o espazo ligado ao mosteiro de San Domingos (e a San 
Francisco como fondo visual da praza polo oeste) ábrese co recuado 
das plantacións ofrecendo posibilidades de prácticas sociais cotiás 
ou representativas que na actualidade buscan neste o seu lugar, pero 
sobre todo, para permitir unha perspectiva da praza cara o poñente, 
enmarcada polos dous edificios máis valiosos da escena urbana: 
os conventos de san Domingos e de san Francisco, e devolverlles a 
importancia que tiveron na orixe deste espazo urbano.

No que respecta á conformación material son a destacar os seguin-
tes aspectos:

• O pavimento en continuidade co recentemente colocado na 
parte oeste, fronte a praza de abastos, mantén a solución de 
plataforma única con diferenciación de zonas de tránsito roda-
do (apoiadas coa colocación de bolardos) con diferenciación 
de zona central cun deseño concéntrico ao monumento, e da 
zona suroeste arborada con pavimento térreo drenante. 

• A iluminación proponse nova, coa instalación de luminarias de 
paisaxe para a iluminación xeral e proxectores orientables que 
posibiliten unha iluminación singularizada daqueles elementos 
simbólicos e representativos do lugar.

• A solución da nova reixa de ventilación para o aparcadoiro so-
terrado, colocada a rentes do chan, camiñable, sen volume 
sobre rasante, minimizando a súa presencia en favor da cabe-
ceira gótica da igrexa de San Domingos.

• O equipamento con quioscos equipados con aseos e de baixo 
mantemento.

• A localización da parada de taxis na parte oeste da praza, in-
tegrada entre maceteiros axardinados. 

Rúa do Teatro

A necesidade de acceder aos aparcadoiros existentes xunto co limi-
tado largo da rúa fai propoñer unha plataforma única sen máis es-
pecialización que o distingo no pavimento entre as zonas de peóns 
e de vehículos. O equipamento urbano redúcese a bolardos separa-
dos de tránsitos, luminarias e papeleiras.









Rotondas 

Na proposta de mobilidade propóñense rotondas na ronda da Mu-
ralla, enfronte das portas da Estación, San Fernando e Hospital. 
Independentemente da viabilidade desta proposta, a solución de 
plataforma única das rúas intervidas débese de prolongar ata a con-
fluencia coa ronda da Muralla. Isto implicaría que as rúa do Teatro, 
de San Fernando e Montevideo se prolongarían máis aló das corres-
pondentes portas.

Propostas de rotondas nas portas de San Fernando e da Estación



Definición da rede viaria. 
Pavimentos e seccións.
Definición da xardinaría e plantacións
 
As infraestrutura verde que se prevé neste anteproxecto parte da 
situación actual, na que determinadas especies xa acreditaron a súa 
aclimatación ao ecosistema urbano. Esas especies serán a base 
para a renaturalización dos dous sectores obxecto deste traballo. 
A carón delas proxéctanse outras que complementan as caracterís-
ticas que posúen para ofrecer unha imaxe máis vívida e activa das 
plantacións na escena urbana. 

Criterios xerais

Os criterios xerais seguindos nesta renovación das especies foron 
os seguintes: 

• Nas rúas estreitas, seleccionáronse árbores de porte peque-
ño ou medio de folla caduca. Unha escolla posible sería: o 
Malus Moribunda, o Prunus Pissardi, o Lagestroemia Indica e 
o Prunus dulcis. 

• Nas rúas largas, árbores de gran porte. Unha escolla posible 
sería: a Robinia Pseudoacacia (preferiblemente de tronco múl-
tiple), o Platanus Hispanica, o Aesculus Hippocastanun (casti-
ñeiros de Indias), o Carpinus Betulus ou o Ulmus Pumila

• En emprazamentos especiais, árbores singulares que poidan 
exercer de focos de atracción na escena.  Neste caso, a selec-
ción podería facerse entre o Pawlonia Tormentosa, a Magnolia 
Grandiflora, o Castanea Sativa, o Cedrus Libani ou o Ghinko 
Biloba. 

Área de rúa Montevideo, Bolaño Rivadeneira, Quiroga 
Ballesteros e Amor Meilán

Nas rúas Bolaño Rivadeneira e Montevideo prevense propostas de 
plantación diferentes, tanto polas especies como polas marxes de 
plantación co obxectivo de evidenciar a evolución histórica dife-
rente en cada caso: a primeira máis antiga, vinculada ao ensanche 
proxectado no casco vello e a segunda como prolongación posterior 
para conectar coa Porta do Hospital, trala construción do Hospital 
de santa María. Ao mesmo tempo consíguese pechar a perspectiva 
e centrar a percepción en cada tramo-rúa. 

Rúa Montevideo. Mantéñense as árbores de pequeño porte situa-
das diante do instituto Xoán Montes. Na conexión co carril das Or-
tigas e aproveitando un espazo triangular libre prevese a plantación 

dunha árbore singular de gran porte tipo Ghynko Biloba, que se pre-
vé transplantar do existente na praza de san Domingos. No resto do 
tramo ata a esquina coa rúa Nova, onde comeza e rúa Quiroga Ba-
llesteros, colócanse as árbores na marxe dereita subindo. A especie 
seleccionada para este tramo que mantén a tonalidade e textura en 
todo o tramo é a Eleagnus Angustifolia.

Rúa Bolaño Rivadeneira. Nesta rúa cambia o aliñamento das plan-
tacións que pasan a colocarse tamén en rea na marxe esquerda. A 
especie seleccionada por contraste cromático é o Prunus Pisardii. O 
tramo da Escola libérase de plantacións para realzar a arquitectura 
protexida.

Rúas Quiroga Ballesteros (prolongación) e Amor Meilán.  A 
primeira simplemente prolonga as plantacións xa existentes ao outro 
lado da rúa Bolaño Rivadeneira. A rea de árbores sitúanse no lado 
das edificacións residenciais, liberando de obstáculos visuais os edi-
ficios dotacionais catalogados. Na rúa Amor Meilán replántanse as 
16 camelias que se transplantan da praza de san Domingos nunha 
xardineira continua que pretende darlle unha certa vivacidade a unha 
rúa hoxe de paso, sen practicamente ningún atractivo estancial. 

Área da praza de Ferrol e rúa san Fernando

Neste ámbito a infraestrutura verde mantense practicamente igual 
con pequenas modificacións ou engadidos: 

• Magnolios na banda de aparcamento fronte á saída actual do 
parking soterrado. 

• Substitúese (e amplíase) a rea de árbores situada paralela á fa-
chada do cuartel de san Fernando, por unha especie de follaxe 
máis lixeiro e forma ovalada, como a Betula Pendula que non 
ofreza contraste moi intenso coa fachada do cuartel.

Área da praza de san Domingos e rúa do Teatro

A infraestutura verde só se prevé na praza, reservando para o uso 
exclusivamente viario a rúa do Teatro, ao mantermos os dous apar-
cadoiros aos que da acceso (Anxo Fole e praza de san Domingos).

Hai unha similitude coa situación actual ao conservar o uso no trián-
gulo de apertura que tén a praza ao fondo surleste pero desprazado 
cara ao sur, liberando o espazo frotal de respecto ao convento das 
Capuchinas. Mantéñense con esa idea as laranxeiras en rea e no 
parterre triangular substitúense as Robinias e o Ghynko (trasladado 
á rúa Montevideo) por uns Prunus Dulcis que, á parte de alegrar a 
escena urbana coa súa floración primaveral, teñen unha boa relación 
coas áreas estanciais e un porte medio que non afoga o espazo. Ao 
redor da rotonda prevese un terrado con flores e auga e nas paradas 
dos taxis unhas xardineiras con vexetación arbustiva.  

28. Plantación de árbore singular nun punto singular (rúa Montevideo con carril das 
Ortigas)

29. Rúa Amor Meilán coa rea de Camelios transplantados da praza de san Domin-
gos



Definición de equipamentos 
e moblaxe urbana
 

Criterios de selección

Os criterios xenéricos establecidos para a selección da moblaxe ur-
bana das distintas ámbitos de intervención realízase considerando 
que esta é o conxunto de elementos que participan na súa definición 
e que inflúen decisivamente na formalización da paisaxe urbana, e 
en definitiva na calidade ambiental, a intensidade do uso e o grado 
de funcionalidade. 

Criterios particulares considerados para a selección dos elementos 
do mobiliario son:

• Lugar elixido para a súa instalación. Espazo existente. Carac-
terísticas e necesidades a resolver.

• Características funcionais e ambientais a conseguir. Espazos 
de nova creación. Espazos públicos libres, vía pública, beira-
rrúas.

• Sistemas e posibilidades de instalación. Fixos, superpostos, 
transportables.

• Integración paisaxística. Materias, cor, tamaño, 
• Grupos de poboación aos que se destina. Cidadanía en xeral, 

veciñanza, individual.
• Necesidades e preferencias dos usuarios. Xogo, lecer, des-

canso, accesibilidade, 
• Incidencia prevista ou provocada para o uso do espazo. 
• Conservación e mantemento. Asistencia técnica, reposición 

de pezas e material, ampliación e renovación de elementos.

Ámbitos diferenciados. 
Caracterización, usos e modelos.

Praza do Ferrol e rúa de san Fernando

Rúa San Fernando:
• Peonil e tráfico rodado en plataforma única. Tránsito
• Escava Radici de Yter e papeleira Spencer E de Metalco.

Fronte do Cuartel de San Fernando e da Igrexa San Froilán:
• Peonil. Tránsito, estar, lecer e representación. 
• Banco Harris de Metalco, papeleira Spencer E de Metalco, 

escava Radici de Yter, escultura a definir pola propieade.
Entorno de cerdeira acceso aparcadoiro:

• Peonil. Relacións sociais e lecer.
• A deseñar no proxecto de execución.

Beirarrúa Tesoureira Xeral Seguridade social:
• Peonil e tráfico rodado en plataforma única. Transito, co-

mercial-administrativo e lecer
• Bancos e sillas Kiwi de Scofet, escava Radici de Yter e pa-

peleiras Spende E de Metalco. 
Beirarrúa trala Igrexa de San Froilán:

• Peonil e rodado en plataforma única. Tránsito, lecer e ocio.
• Xardineiras Altrergo de Metalco.

Rúas Montevideo, Bolaño Ribadeneira e Quiroga Ballesteros 
e Amor Meilán

Rúas:
• Peonil e tráfico rodado en plataforma única. Lecer, ocio e 

comercial variado.
• Banco e sillas Kiwi de Scofet, papeleiras Spencer R de Me-

talco. Marquesiña modelo Pensilis 1772 de Metalco
Axardinamento inicio Carril Estantigas:

• Peonil. Tránsito, relacións sociais e lecer
• Escava a definir en proxecto de execución, bancos Kiwi de 

Scofet e papeleiras Spencer R de Metalco 
Rúa Amor Meilán:

• Peonil e tráfico rodado en plataforma única. Tránsito
• Papeleira Spencer R de Metalco 

Praza san Domingos e rúa do Teatro

Espazo entrada aparcadoiro:
• Peonil. Tránsito, lecer, ocio, relacións sociais.
• Bancos Harris de Metalco, papeleiras Spencer E de Metal-

co, bolardos Moka de Metalco.  
Espazo saída aparcadoiro:

• Peonil. Tránsito, lecer, ocio, relacións sociais. 
• Bancos e sillas Kiwi de Scofet, papeleiras Spencer E de 

Metalco, escavas Radici de Yter, bolardos Moka de Metalco 
e quiosco o facilitado polo Concello.  

Espazo monumento Bimilenario Lucus Augusti:
• Peonil e trafico rodado en plataforma única. Tránsito, lecer, 

representación.
• Papeleiras Spencer E de Metalco.

Espazo convento san Domingos:
• Peonil. Transito, lecer, relación social, representación.
• Papeleiras Spencer E de Metalco e bancos Kiwi de Scofet.

Plataforma zona comercial:
• Peonil e tráfico rodado en plataforma única. Tránsito e co-

mercial.
• Papeleiras Spencer E de Metalco.

Plataforma banda tráfico rodado
• Peonil e tráfico rodado en plataforma única. Tránsito e co-

mercial.
• Papeleiras Spencer E de Metalco, bolardos Moka de Metal-

co e bornes Icarai de Scofet

Rúa do Teatro:
• Peonil e tráfico rodado en plataforma única. Tránsito e co-

mercial variado.
• Papeleira Spencer R de Metalco. 



Modelo: ALTEREGO FS.OO. marca: METALCO

XARDINEIRAS

Modelo: SPENCER. marca: METALCO

PAPELEIRAS

Modelo: RADICI. marca: YTER

ALCORQUES

Elementos da moblaxe urbana seleccionados

modelo: HARRIS. marca: SCOFET

modelo: KIWI. marca: SCOFET

BANCOS

modelo: MOKA  . marca_METALCO

BOLARDOS E BORNES

modelo: ICARIA  . marca_SCOFET

Modelo: PENSILIS 1772. Marca: METALCO

MARQUESINA AUTOBÚS



Definición da rede de iluminación pública
 
A nivel de anteproxecto non se contempla traballar na iluminación 
das zonas obxecto de intervención, quedando vinculada a súa defi-
nición á redacción do proxecto de execución.

O presente anteproxecto si contempla a localización e preselección 
do que se dan en chamar luminarias da paisaxe, ao entender que 
estas axudan a definir e caracterizar o espazo e en consecuencia 
a potenciar e destacar os elementos singulares que poidan ser de 
interese.

En base a esta idea é que se propón a selección de tres modelos de 
luminaria, que se asocian aos tres ámbitos de actuación. 

Modelo: FUL
Marca: Scofet
A luminaria componse dunha serie de columnas de sección tronco-
cónica de altura e curvatura variable que permiten unha grande liber-
dade de orientacións e un resultado formal en aparente movemento. 
A forma arborescente das composicións permite unha integración 
das columnas no medio vexetal e unha multiplicación das ópticas 
cun bo efecto de distribución e uniformidade da iluminación.

Modelo: KANYA
Marca: Scofet
Luminaria deseñada para o alumeado de grandes áreas, abertas 
e sen vexetación, especialmente pensada para zonas de tránsito 
peonil. Fabricada con columnas  de sección troncocónica, verticais 
lixeiramente escoradas ou verticais e altura variable. Posibilidade de 
variación elementos emisores luz según necesidade.

Modelo: Smap
Marca: Lamp
Sistema de iluminación urbana caracterizaso pola sua posibilidade 
de deseño modular. Non é unha luminaria independente, é un siste-
ma de puntos de luz onde luminarias e fustes se integran defnindo 
un único conxunto. Existe unha grande variedade de fustes, formas, 
alturas e acabados que permiten crear tipoloxíloxías.





Histórico

Praza do Ferrol e rúa San Fernando

Ilustración 30: Hospital de repatriados, Nemesio Cobreros (proxecto de 1978)

6 Anexo: Inventario visual



Praza de San Domingos



Rúas Quiroga Ballesteros, Bolano Ribadeneira
e Montevideo






