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PROXECTO  

1  

INTENCIÓN 

Aproveitar a idea da apertura ó público dun cárcere, espazo celular e 

disciplinar, subvertendo os principios de vixilancia e custodia en principios 

de busca, mostra e apreixo de valores culturais e sociais.  

Propor unha compartimentación aberta, traballando cada un dos 

espazos de xeito flexible con graos de apertura e de intervención 

relacionados cos usos. Observación, diálogo e interacción como novas 

premisas e calidades para uns espazos que, neste edificio, no seu 

contraste coas orixinais de control e seguridade, adquiren unha forza 

comunicadora e expresiva únicas. A interpretación do edificio baixo esta 

óptica permite intervir no Edificio do Antigo Cárcere case sen tocalo, 

aproveitándoo integramente, mesmo recuperando parte do seu estado 

orixinario, concibido agora como itinerario de relación, experimentación, 

información e intercambio, entre espazos polivalentes dedicados á arte e 

a cultura con moitas posibilidades de percorrido, parada, atallo e visión 

cruzada. Esta é a identidade do conxunto que o sitúa como un 

equipamento singular no contexto da Unión Europea e que está implícita 

na súa recuperación como imaxe de referencia dun entorno urbano que 

debe ser máis claro e libre: observatorio da cidade.  

Mudar este criterio de aceptación e posta en valor do espazo celular no 

caso do Antigo Edificio de Servizos do cárcere (módulo posterior) e no 

Edificio Xudicial (hoxe sé da Policía Local e módulo de acceso), onde as 

sucesivas transformacións sufridas no seu interior levan a unha intervención 

máis fonda e estructural que permite, no primeiro caso, mantendo o seu 

volume, distribuílo dunha maneira unitaria para uso do servizo de  

arqueoloxía, e no segundo, mantendo as súas fachadas, convertelo no 

espazo principal de acollida, situando nel os usos máis públicos de 

documentación e información, auditorio e, na súa cuberta, coa visión da 

muralla e a cidade, o espazo de interpretación da gastronomía. 
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Utilizar o gran valor que ten o baleiro como espazo de descanso e 

memoria, tanto dos eixes visuais e de percorrido que atravesan o edificio, 

como dos patios e recinto perimetral, concibindo o seu conxunto como 

unha rede-infraestructura construída cunha mesma textura que multiplica 

as posibilidades de acceso, permite diferentes sectorizacións que poden 

chegar a englobar usos distintos, e ó mesmo tempo, dotar de 

independencia, non só a cada un dos edificios, senón tamén aos espazos 

de uso colectivo principais como son o auditorio, biblioteca, terraza-

restaurante, sala de usos múltiples, salas de seminarios ou sala de cine; 

todos eles, de algún xeito, con proxección exterior e vínculos, ó través 

dela coa cidade.  

Finalmente, propor unha ordenación conxunta desta parte da cidade, 

marcando a preferencia peatonal do ámbito mediante a concepción da 

rúa Ángel López como boulevard/paseo arborado, a proposta de 

unificación de pavimento pétreo no espazo entorno ao cárcere e á 

estación de autobuses e o tratamento con terra compactada na praza 

na busca dunha actuación ciudada de limpeza de elementos, 

interpretando a imaxe histórica do espazo de relación entre o cárcere e a 

porta da muralla (Obispo Izquierdo), devolvendo protagonismo ás árbores 

como definidoras espaciais, tanto no entorno na rúa Soto Freire como na 

proposta de continuidade do boulevard.  
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XUSTIFICACIÓN 

2  

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN E INTERVENCIÓN 

Edificio do Antigo Cárcere (conxunto central) 

Recuperar, a partir da bibliografía consultada, dos planos do proxecto de 

Nemesio Cobreros, da reforma posterior, así como da análise histórica do 

edificio e o seu entorno urbano, o volume e as cubertas inclinadas orixinais 

do Antigo Cárcere, imaxe exterior completa e ben definida na memoria, 

utilizando a actual terraza como baixo cuberta para usos de instalacións e 

servizo.  

Recuperar o recinto perimetral así como os patios exteriores, retomando 

os muros como elementos delimitadores, mais agora calados e utilizados 

como mobiliario do espazo exterior dentro da parcela. Patio e Recinto 

pasan a ser os espazos de reflexión que, ademais de server como 

interpretación da memoria, permiten a relación, comunicación e 

accesibilidade múltiple a cada unha das partes principais do conxunto, 

mantendo todos e cada un dos espazos do cárcere, agora unidade 

celular interconectada, no que se cuidan e interpretan a posición dos 

ocos e conexións en función do uso para conseguir amplitudes visuais e 

de percorrido. 

Recuperar a comunicación visual entre plantas no patio-corredor do 

rectangular de mulleres. Intervir, co mesmo criterio de comunicación 

visual, mediante pequenos pasos e ocos, as súas celas como espazos de 

exposición nas que, desde certos puntos de vista, se chegue a ter 

profundidade de campo dalgún grupo.      

Case non tocar, só conservar, o patio central, as celas de homes, os 

corredores e miradores, como espazo emblemático do cárcere. 

Ocupar co mobiliario o centro das cruxías e espazos lonxitudinais, 

permitindo o movemento perimetral próximo á textura dos muros, 

calidade ambiental da memoria do cárcere.  

Edificios de  Servizo (módulo traseiro) e Xudicial (módulo de acceso) 

Intervir, con obras de reforma e reestructuración.No módulo traseiro, 

orixinariamente ligado aos patios e a funcións de apoio do cárcere, 

mantendo o seu volume, fachadas e cuberta. No dianteiro, moi 
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transformado polos diferentes usos, respectando as súas fachadas, mais 

propondo un volume novo no seu interior, de estructura nova e 

independente, que remata superiormente nunha terraza con servizo de 

miradoiro e restaurante-cafetería, considerada como lugar idóneo (a 

diferencia da actual terraza), para a relación e observación da muralla e 

a cidade. 

Entorno e urbanización        

Actuación ciudada de limpeza de elementos, a partir da análise do 

entorno urbano, construído con elementos tan próximos e importantes 

como a muralla romana, a Porta do Obispo Izquierdo, feita tamén por 

Cobreros ou a ronda e o boulevard ata a rúa Ángel López, respectando e 

ampliando as árbores e garantindo o dominio da peatonalidade no 

tratamento do chan e interpretando a imaxe histórica do espazo de 

relación entre o cárcere e a porta, mediante a recuperación da terra 

como pavimento maioritario para a praza e devolvendo protagonismo ás 

árbores como definidoras espaciais, tanto no entorno na rúa Soto Freire 

como na proposta de continuidade do boulevard.  
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ORDENACIÓN DETALLADA USO-ESPAZO 

A proposta mestura memoria e novidade ó través da sucesión relacional uso 

anterior-espazo-novo uso. Así, como criterio organizador do programa 

proposto, defínense 3 tipos de usos xerais novos que se corresponden cos 3 

volumes edificados independentes e coa secuencia dos 3 usos globais 

anteriores: oficina xudicial-cárcere-intendencia e servizo.  

ESPAZO DE ACOLLIDA. Área de Recepción (AR), Auditorio (A), Biblioteca (B), 

Terraza-Restaurante-Cafetería-Sala de Cociña (T+RC+SC). 

O Edificio do Partido Xudicial  (actuais oficinas da Policía Local) é a peza 

máis exposta, considerada fóra de ordenación e moi transformada.  A 

proposta intervén nela con intención, inserindo un obxecto dentro dos seus 

muros, colocado de tal xeito que entre os seus paramentos, o chan e os 

muros e ocos existentes, van sucedéndose de abaixo arriba a Área de 

Recepción (AR) e o vestíbulo, camerinos e carga do Auditorio (A); encima a 

Biblioteca (B, relacionada coa recepción-tenda) e o Auditorio (A), ambos, 

usos interiores á peza suspendida; e por último o Restaurante-Cafetería (RC), 

cunha parte diferencia como Sala de Cociña (SA), situado na cuberta do 

auditorio e deixando unha Terraza (T) coas vistas á muralla e á cidade.         

ESPAZO POLIVALENTE DA ARTE E A CULTURA. Exposicións de gran Formato 

(EP1), Exposicións de Pequeno Formato (EP2), Espazos Didácticos (EP3), 

Seminarios (EP4), Espazo de Recursos Artísticos (ERA), Sala de Cinema / 

Audiovisuais (SC/AU), Espazo central da Memoria (EM).  
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O Antigo Cárcere garda o contido principal, o espazo do diálogo, da arte. 

Retómase a súa concepción como peza illada, rodeada por un recinto 

exterior. Todo, as celas, os corredores, os patios interiores e exteriores forman 

parte dun conxunto de Espazos Polivalentes: exposicións de gran formato / 

auditorio (EP1, centro), exposicións de pequeno formato (EP2, celas de 

homes  mulleres en todas as plantas), espazos didácticos (EP3, cela de 

tránsito e aglomeración), seminarios (EP4, módulo de ingreso e vixilancia), e 

outras funcións moi próximas como o Espazo de Recursos Artísticos (ERA, 

tamén no módulo de ingreso) ou a Sala de Cinema / Audiovisuais (SC/AU, 

nunha das celas de tránsito de planta baixa). Como Espazo central da 

Memoria, escóllese a cabina de vixilancia do corredor do rectangular de 

mulleres, completado coa itinerancia e tendo como puntos de referencia e 

explicación as 4 garitas do Recinto exterior.  

Existe una idea xeral, similar ó que ocorre coa cabina e que vai influír na 

organización interior da maioría dos espazos proxectados e que consiste en 

levar ó centro, cando se precisa, o mobiliario, os puntos de vista, as paradas, 

para provocar o movemento perimetral próximo aos muros e os ocos, o roce 

co ambiente e a textura.     

ESPAZO ARQUEOLOXÍA (EA) 

O que era o Módulo de Servizo dedícase ó departamento de arqueoloxía, 

dotándoo dunha entrada independente que recupera o percurso-eixo visual 

que atravesa agora lonxitudinalmente todo o edificio. A organización do 

mobiliario e os elementos de servizo tamén se sitúan no centro. Na planta 

baixa os usos de limpeza do material e os depósitos Lavado e secado 

RECINTO (R) E PATIOS (P)  

Importantes como espazos da memoria, tanto o Recinto como o Patio poden 

funcionar como Espazos Polivalente (EP), o recinto mais na súa calidade de 

percorrido e o patio na de permanencia e estancia, por iso este último 

recupera os seus límites mediante a reconstrucción dos seus muros, agora 

calados e convertidos en mobiliario: descanso, espazo wifi, escenario, 

exposición.   

4 

ESQUEMA DE FUNCIONAMENTO E CADRO DE SUPERFICIES DETALLADO 
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5 

CONSTRUCCIÓN E ESTRUCTURA 
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Chan.  

Dende o exterior, mesmo dende a cidade e a muralla, o pavimento 

pétreo dos percorridos rodean e atravesan o edificio. Mantéñense os 

pavimentos de granito existentes e, pendente do que apareza, 

propóñense novos pavimentos pétreos que, no caso da Área de 

Recepción (AR) e Vestíbulo do Auditorio (A), de mármore branco, 

contrasta e define os volumes das pezas de mobiliario e recintos. O 

tamaño do despece faise miúdo no exterior (adoquín de tamaño e tipo 

variable).  

Cárcere. 

No espazo do Antigo Cárcere (Exposición e Espazos Polivalentes) e do 

Módulo traseiro de Servizo (Espazo Arqueoloxía), consérvanse, consolidan 

e restauran, tanto o sistema portante de muros como a tipoloxía estrutural 

dos forxados, utilizando a perfilaría metálica como substituto. A nova 

cuberta sobre a terraza actual reproduce fielmente o que foi na obra 

orixinaria, empregando os materiais e detalles das contiguas. Utilízase a 

madeira nos pavimentos de plantas superiores, recuperando, no que se 

poida, as táboas existentes.   

Edificio Xudicial. 

O Auditorio (A), como peza singular cuxos requirimentos de dimensións e 

forma impiden a súa colocación entre os muros do cárcere, ubícase, 

como peza inserida entre os muros máis separados, os do Edificio Xudicial. 

Unha Gran Caixa de madeira, con estrutura metálica en celosía apoiada 

nunha parte nos muros transversais existentes que definen o vestíbulo, 

aseos e camerinos; e outra, flotando e voando por riba da recepción 

(AR), contendo, pendurada, a Biblioteca (B). O teito é a Terraza (T), co 

Restaurante-Cafetería (RC) e a Sala de Cociña (SC), caixa de vidro cuxa 

cuberta aloxa o sistema enerxético pasivo (E. Solar). A cámara de aire 

entre o auditorio e os muros existentes, permite un axeitado 

funcionamento ambiental, tamén pasivo (quentamento-enfriamento-

ventilación da envolvente). Tanto a montaxe en seco como a tecnoloxía 

utilizada na construción, como a natureza dos materiais empregados, 

permiten a súa recuperación e viabilidade sostible, tanto do seu 

mantemento, como do aforro enerxético da súa colocación.    
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URBANIZACIÓN 

Defínese a ordenación conxunta desta parte da cidade, propoñendo 

outra alternativa rodada ata a ronda da muralla, marcando a 

preferencia peatonal do ámbito: dende a concepción da rúa Ángel 

López como boulevard / paseo arborado, ao tratamento de terra na 

praza, e a proposta de unificación de pavimento no espazo entorno ao 

cárcere e á estación de autobuses, eliminando resaltes e buscando a 

continuidade do plano do chan.  

Mantéñense as árbores existentes como elementos principais que 

cualifican todo o espazo, aportando novos plátanos e utilizando 

magnolios para marcar aliñacións, arces xapónica para contraste de cor 

no xardín e arce real para singularizar a entrada ó edificio.    

 

7 

INSTALACIÓNS 

A recuperación como espazo baixo cuberta da actual terraza permite 

aproveitar ao máximo os espazos inferiores para o uso público, situando 

nel, tanto a maquinaria como moitos dos usos de Servizos Xerais (SX). 

Proponse un sistema de calefacció-ventilación mixto: por aire (impulsión, 

retorno e ventilación) nos espazos colectivos pechados (auditorio, 

biblioteca e restaurante-cafetería) desde climatizadores con 

recuperador; e no resto por solo radiante en seco, con difusores de 

aluminio e co sistema de producción con caldeira a gas natural. 

Tamén se propón un sistema de placas solares na cuberta do restaurante-

cafetería, para a producción de auga quente sanitaria.   

En canto aos elementos de circulación, ademais de manter as escaleiras 

orixinais, sitúanse outras 3 novas para acceso á Biblioteca (B), o Auditorio 

(A) e o Espazo de arqueoloxía (EA), e tamén 3 elevadores, un deles 

montacargas, ademais dunha plataforma exclusiva para carga e 

descarga do escenario. Isto, xunto coas múltiples saídas cara o patio e o 

recinto perimetral, da cumprimento tanto á normativa de accesibilidade 

como á de evacuación de incendios.    
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MEMORIA PARA CRITERIOS DE VALORACIÓN 

8.1. Calidade constructiva e arquitectura. 

Utilízase o principio de compartimentación aberta e o deseño dos 

espazos polivalentes permiten a circulación perimetral e o enlace visual 

entre eles. A utilización dos Patios e o Recinto con múltiples posibilidades 

de acceso ás diferentes partes do conxunto, permiten tanto o 

funcionamento á vez como independente das pezas, así como o 

intercambio de usos. O deseño especializado da peza de acceso, onde 

se sitúan os espazos máis públicos, así como a traseira de arqueoloxía, 

permite a utilización do edificio do cárcere como Espazo Polivalente (EP), 

base fundamental do programa proposto.  

8.2. Calidade dos espazos exteriores. 

A definición dos espazos exteriores dentro da parcela faise mediante un 

tratamento continuo pétreo que aproveita o pavimento existente de 

lousas de granito de gran tamaño do interior e propón, mediante 

despeces máis pequenos e tipos de pedra diferentes, a cualificación do 

espazo: adoquín de materiais e dimensións variables nos exteriores e 

mármore branco de despece intermedio nos espazos de espera e 

recepción interior.  

Para o exterior da parcela faise unha proposta de ordenación conxunta 

desta parte da cidade, propoñendo outra alternativa rodada ata a 

ronda da muralla, marcando a preferencia peatonal do ámbito: dende a 

concepción da rúa Ángel López como boulevard / paseo arborado 

(explicar especies), ao tratamento de terra na praza, e a proposta de 

unificación de pavimento no espazo entorno ao cárcere e á estación de 

autobuses.  

Defínese un eixo transversal de carga e descarga entre a rúa Nemesio 

Cobreros e a Soto Freire, e outro lonxitudinal que relaciona internamente 

os edificios principais entre si. Tamén, créase no interior dos patios un 

muro-filtro-mobililario que os delimita lateralmente, lembrando as súas 

proporcións orixinais. Todos estes accesos, xunto coa accesibilidade 

perimetral que permite o recinto, multiplican as posibillidades de 

utilización do conxunto.       

8.3. Novas tecnoloxías da construcción. 

Proponse unha construcción / reparación en seco, similar á tradicional 

empregada na orixe do edificio, utilizando materiais similares e 

aproveitando todos aqueles elementos de acabado posibles, reforzando 
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mediante tirantes e conectores metálicos a estrutura de madeira para 

obter unha capacidade portante axeitada ó uso.  

mediante tirantes e conectores metálicos a estrutura de madeira para 

obter unha capacidade portante axeitada ó uso.  

O gasto enerxético é mínimo, mediante a utilización dun sistema de 

control ambiental mixto: por aire no Auditorio (A), Biblioteca (B) e 

Restaurante-cafetería (RC), aproveitando a ganancia térmica dos muros 

e da cámara entre a caixa de madeira e as fachadas, e por calefacción 

de solo radiante en seco no resto dos espazos de exposición e traballo. 

O gasto enerxético é mínimo, mediante a utilización dun sistema de 

control ambiental mixto: por aire no Auditorio (A), Biblioteca (B) e 

Restaurante-cafetería (RC), aproveitando a ganancia térmica dos muros 

e da cámara entre a caixa de madeira e as fachadas, e por calefacción 

de solo radiante en seco no resto dos espazos de exposición e traballo. 

A producción de auga quente obtense dos paneis solares dispostos na 

cuberta do Resturante-Cafetería (RC). 

A producción de auga quente obtense dos paneis solares dispostos na 

cuberta do Resturante-Cafetería (RC). 
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ESTIMACIÓN DO PRESUPOSTO DE EXECUCIÓN MATERIAL POR CAPÍTULOS 

 
 Descripción Importe 
01 Demolicións   154.408,00 
02 Movemento de terras     19.301,00 
03 Cimentación   183.360,00 
04 Rede horizontal de saneamento     19.687,00 
05 Estructura   480.596,00 
06 Cuberta   124.299,00 
07 Albañilería   233.929,00 
08 Illamentos e impermeabilizacións     44.392,00 

09 Guarnecidos, enlucidos, trasdosados e falsos 
teitos 

    80.678,00 

10 Solados e escaleiras   248.211,00 
11 Alicatados, chapados e revestimentos   132.019,00 
12 Pinturas     85.311,00 
13 Cantería 319.625,00 
14 Carpintería   153.250,00 
15 Cerrajería     44.006,00 
16 Vidrios   189.536,00 
17 Instalación de fontanería      35.900,00 
18 Instalación eléctrica   298.394,00 
19 Instalacións de climatización e calefacción   603.351,00 
20 Instalación contra incendios     54.043,00 
21 Instalacions audiovisuais     59.520,00 
22 Instalación contra intrusión     10.350,00 
23 Instalacions de elevación   111.946,00 
24 Urbanización   116.900,00 
25 Seguridade e saude     74.662,80 
26 Xestión de residuos     99.433,28 
   
 TOTAL PRESUPOSTO DE EXECUCIÓN MATERIAL 3.977.108,08 

 
 
 

10 

PRAZO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS 

    Estímase o prazo de execución da sobras en dezaoito meses 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superficie construida do edificio 3.776,11m² 
 
Superficie correspondente a uso hosteleiro 180,36m² 
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PEM edificio/Superficie construida do edificio= 1053,23 €/m² 
 
PEM urbanización/Superficie da urbanización= 140 €/m² 
 
PEM uso hosteleiro/Superficie construida do uso hosteleiro= 1053,23 €/m² 
 
 
 
 
 
A: Presuposto de execución material (PEM) 
 

3.977.108,08 € 

B: Gastos xerais (13% de A) 
 

   517.024,05 € 

C: Beneficio industrial (6% de A) 
 

   238.626,48 € 

D: Base impoñible (A+B+C) 
 

4.732.758,62 € 

E: IVE (16% de D) 
 

   757.241,38 € 

F: Importe final (D+E) 
 

5.490.000,00 € 
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