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Este informe é asinado polo arqueólogo municipal en cumprimento das ordenanzas en 
materia de Patrimonio Arqueolóxico do Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la 
Ciudad Vieja y Pescadería (no sucesivo PEPRI), aprobado definitivamente polo pleno 
municipal en sesión de 26 xaneiro de 2015, publicado no BOP o día 30 de xaneiro de 2015 e 
no DOG nº 25 de 6 de febreiro de 2015 e das funcións atribuídas tanto pola Relación de 
Postos de Traballo do Concello da Coruña publicada no DOG nº 144 do 31 de xullo de 2014 
como polo manual de funcións asignado a cada técnico de dita institución: 

“-Emitir cuantos informes técnicos sean precisos en el ámbito de su competencia profesional para la 
tramitación de los distintos expedientes. Velar por la protección del Patrimonio Histórico en aplicación 
de la legislación vigente [...].” 
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1. ANTECEDENTES 

 O 28 de xuño de 2017 

O Director de Espazos Públicos e Mobilidade do Concello da Coruña solicita mediante correo 
electrónico que o técnico que asina este informe se poña en contacto con D. Fermín Blanco 
có gallo de asesoralo no impacto arqueolóxico dunhas obras que se pretenden realizar sobre 
o solar que ocupaba a antiga Xefatura de Sanidade Militar. 

As obras teñen un carácter educativo e están promovidas pola Fundación Abente y Lago. 

O obxecto deste informe é polo tanto expor a potencialidade arqueolóxica deste solar de 
cara a avaliar a viabilidade das obras en cumprimento da normativa sectorial vixente en 
materia de Patrimonio Arqueolóxico. 
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2. TÁBOA DA ACTIVIDADE ARQUEOLÓXICA 

Promotor/a Fundación Abente y Lago 

Titular Concello da Coruña 

Nivel de Catalogación ámbito BIC do Conxunto Histórico Artístico da Coruña 

API API H4.01 aprobado definitivamente o 12 de decembro de 1994 

Xacemento Zona Arqueolóxica A do PEPRI 

Nivel de protección arqueolóxica Zona Arqueolóxica A 

Grao de protección grao I 

Pavimentación xardín e lousado de pedra 

Cualificación atópase nun solo cualificado como Sistema Xeral Zona Libre (ZL-01) 

Uso tráfico peonil 

 

3. NORMATIVA URBANÍSTICA 

O ámbito no que se proxectan as obras está ordenado polo Plan Xeral de Ordenación 
Municipal (no sucesivo PXOM) aprobado definitivamente polo pleno municipal en sesión de 
26 xaneiro de 2015, publicado no BOP o día 30 de xaneiro de 2015 e no DOG nº 25 de 6 de 
febreiro de 2015. 

Atópase dentro do ámbito ordenado polo PEPRI segundo consta no plano 1 folla 5 a escala 
1/2000 do PEPRI titulado Ámbito Ordenado con data xaneiro de 2015, aprobado 
definitivamente polo pleno municipal en sesión de 26 xaneiro de 2015, publicado no BOP o 
día 30 de xaneiro de 2015 e no DOG nº 25 de 6 de febreiro de 2015. 

Atópase dentro da ordenanza reguladora Cidade Vella (CV), dentro do ámbito BIC do 
Conxunto Histórico Artístico da Coruña declarado mediante decreto 29/1984 de 9 de marzo 
da Consellería de Educación e Cultura (DOGA nº 57 de 22 de marzo de 1984), segundo 
consta no  plano 4 folla 5 a escala 1/2000 do PEPRI titulado Ámbito BIC, a escala 1/2000 con 
data de xaneiro de 2015. 

O solar obxecto deste informe está delimitado no lado Este pola muralla da Cidade Alta, 
declarada Ben de Interese Cultural de xeito xenérico a raíz do decreto de 22 de abril de 1949 
sobre Protección de Castillos Españoles (publicado no BOE nº 125 de 5 de maio de 1949) e de 
xeito individualizado segundo decreto de 9 de novembro de 1944. Se ben, hai que indicar 
que unha boa parte de muralla que delimita este solar non figura no plano 5 folla 16 a escala 
1/1000 do PEPRI como ben con protección monumental, probablemente, por ser un lenzo 
reconstruído na súa maior parte na segunda metade do século XX. 

O solar obxecto deste informe atópase nun solo cualificado como Sistema Xeral Zona Libre 
(ZL-01), segundo se desprende do plano 3 folla 16 a escala 1/1000 titulado Cualificación. O 
pavimento que contempla o PEPRI para esta zona é xardín e lousado de pedra segundo 
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consta no plano 9 folla 5 a escala 1/2000 titulado Pavimentación do Espazo Público e ten un 
uso para tráfico peonil segundo se desprende do plano 10 folla 5 a escala 1/2000 titulado 
Rede Viaria e Aparcamento. 

3.1. NORMATIVA ARQUEOLÓXICA 

O ámbito no que se pretenden executar as obras atópase dentro de Zona Arqueolóxica A do 
PEPRI e conta con cautela de grao I do PEPRI. Este dato aparece definido nos artigos 48 a 54 
do PEPRI e no plano 7 folla 5 a escala 1/2000 titulado Zonificación Arqueolóxica , con data de 
xaneiro de 2015: 

3.1.1. Artigo 50 do PEPRI 

O PEPRI define a zona arqueolóxica A nos seguintes termos: 

“Adscrita a aquelas zonas nas que existe constancia de documentación singular de carácter histórico 
e/ou arqueolóxico ou nas que a potencialidade (se tivesen constatado evidencias subsuperficiais desta 
natureza ou non) se considera en todo caso especialmente relevante para a comprensión da evolución 
histórica do espazo urbano. 

Relaciónanse de maneira especial coa dispersión de restos de adscrición galaicoromana de entidade, 
coas áreas de implantación medieval conformadas pola trama urbana do barrio de A Pescadería (nas 
súas fases de conformación durante a Baixa Idade Media), cos perímetros de amurallamento (Baixa 
Idade Media) e abaluartamento (Idade Moderna) da Cidade Vella en calquera das súas fases e coas 
estruturas defensivas abaluartadas (Fronte de Terra estendida entre a denominada Coiraza e os 
baluartes do Caramanchón e o Malvecín) de A Pescadería.” 

3.1.2. Artigo 51 do PEPRI 

“Aplicable á superficie incluída na denominada Zona A, consistirá na execución de sondaxes 
arqueolóxicas valorativas que, tal e como o seu nome indica, teñen por obxectivo a avaliación daqueles 
elementos do subsolo susceptibles de ser documentados, capaces de proporcionar información 
arqueolóxica polo valor que supoñen tanto de seu como para a súa incorporación ao corpus 
documental pretendido dentro do Plan Especial, e de xeito máis inmediato, aporten elementos de xuízo 
ás decisións de carácter urbanístico (dirixidas á protección do patrimonio arqueolóxico) que atinxan ao 
propio solar obxecto da intervención, aos lindantes e mesmo á área de protección na que se encadra. 

A súa posta en práctica consistirá na apertura de catas de sondaxe, desenvolvidas en profundidade e 
distribuídas sobre a superficie do solar, ou tramo do mesmo, obxecto das obras. 

Tendo en conta os resultados desta intervención (expostos no correspondente informe valorativo 
asinado polo arqueólogo director da intervención), e derivando do interese das evidencias 
documentadas, o arqueólogo municipal propoñerá a continuación das obras sen ningún tipo de cautela 
arqueolóxica, ou pola contra, a realización dunha actuación complementaria que podería contemplar 
tanto o control arqueolóxico (directo, a pé de obra) dos movementos de terras provocados polas obras 
pendentes, como a ampliación das sondaxes xa executadas, ou mesmo a realización dunha escavación 
arqueolóxica en área. O arqueólogo municipal poderá propoñer a incorporación e/ou integración das 
estruturas arqueolóxicas no proxecto de obra que poida ser redactado. [...]” 

Se ben o artigo 54 do PEPRI relativo a Funcións da Oficina Municipal de Arqueoloxía 
establece o seguinte: 
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“Propoñer a modificación puntual da cautela, previo informe motivado, naqueles supostos nos que se 
acrediten varianzas na entidade dos indicios de interese arqueolóxico estimados a priori, e mesmo 
estimar a súa improcedencia cando concorran circunstancias que reflictan a esterilidade arqueolóxica 
do substrato.” 

4. ANTECEDENTES ARQUEOLÓXICOS 

Nos últimos anos neste ámbito foron realizadas dúas (2) intervencións arqueolóxicas que 
nos permiten determinar o potencial arqueolóxico deste solar e a súa contorna. 

4.1. SONDAXE ARQUEOLÓXICA. CT102A2015/160-0 

A máis contundente foi unha sondaxe valorativa previa titulada Sondeo Arqueológico Previo 
ligado al Proyecto de Mejora de Accesibilidad a la Ciudad Vieja y muralla histórica desde el 
Paseo Sir John Moore y Paseo Alcalde Francisco Vázquez de la ciudad de La Coruña. A 
actuación foi dirixida por D. David Fernández Abella con clave da Xunta de Galicia 
CT102A2015/160-0 e executada en xuño de 2015. 

Foi realizada unha sondaxe no extremo Sur do solar obxecto deste informe de tres con 
cincuenta metros (3,50 m) de profundidade máxima, vinte e seis metros (26 m) de lonxitude 
e cinco metros (5 m) de anchura. 

A escavación foi realizada con medios mecánicos. 

No apartado Valoración general do informe valorativo da actividade arqueolóxica citada 
indícase que o interese patrimonial da área escavada é reducido. Ata a cota sondada, os 
sedimentos están en posición secundaria e os materiais documentados, en palabras do autor 
do informe valorativo non superan o século XIX. 

Dentro da cultura material moble foron documentados restos óseos humáns que poderían 
estar relacionados có propio Hospital Militar, a Igrexa do Buen Suceso, a capela do Espíritu 
Santo ou o propio Convento de San Francisco, sen embargo a natureza secundaria dos 
depósitos confirmada polo seu alto grao de buzamento confirma que neste punto do solar 
ata unha profundidade de menos tres con cincuenta (-3,50) desde a cota actual o solo está 
formado por recheos ligados ás obras de reconstrución da muralla da segunda metade do 
século XX e/ou ás obras de urbanización da contorna cando eran de utilidade militar. 

Este dato está confirmado polo feito de que a muralla neste punto estaba practicamente 
desaparecida en 1948 como se pode apreciar das seguintes fotografías de inicios do século 
XX. 
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(Fotografía de inicios de século da zona de traballo) 

Nesta fotografía pódese apreciar a diferenza de cota existente entre o interior da muralla e o 
lenzo da mesma, na actualidade o solo é unha plataforma plana sen pendente. 

 

(Fotografía de muralla na zona de traballo actual) 

A segunda das actuacións foi dirixida polo técnico que asina este informe e tivo o título de 
Control Arqueolóxico do Proyecto de Demolición del Antiguo Edificio de la Jefatura de 
Sanidad. 

4.2. CONTROL ARQUEOLÓXICO DO PROYECTO DE DEMOLICIÓN DEL 
ANTIGUO EDIFICIO DE LA JEFATURA DE SANIDAD 

As obras que motivaron esta actividade arqueolóxica foron as relacionadas coa demolición 
do edificio da antiga Xefatura de Sanidade Militar. As obras que afectaron ao solo tal e como 
indicaba a memoria técnica foron as relacionadas exclusivamente coa demolición do muro 
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polo que non foi afectada a área exterior o edificio, se ben os datos obtidos naquel 
momento permiten extraer datos para as obra que se poidan definir en futuro. 

As conclusións da actuación expostas polo arqueólogo municipal foron as seguintes: 

“O resultado do seguimento realizado indica que a afección das obras executadas sobre o Patrimonio 
Cultural foi nula. Este aspecto está debido a unha serie de aspectos que foron documentados ao longo 
do seguimento da obra por parte do arqueólogo director: 

-O tipo de obra centrouse na retirada das cimentacións e piares existentes. Estes elementos 
arquitectónicos atopábanse a escasa profundidade debido a existencia dun nivel de rocha moi 
superficial, sobre todo, no lado Oeste da área de traballo. 

-A existencia dun solo de recheo posterior aos anos 60 do século XX, posterior ou coetáneo á obra de 
Pons Sorolla. Este é o solo que foi afectado pola obra. 

-A fotografía aérea e histórica mostra o estado da muralla e o desnivel existente nos anos previos á 
restauración dos anos 60. 

-A Cartografía Histórica mostra que, a pesar de que o entorno próximo á área de traballo ten un gran 
potencial arqueolóxico, neste espazo non aparecen representados elementos arquitectónicos.” 

5. CONCLUSIÓNS 

A evolución urbanística deste solar permite concretar que o solo actual é froito de obras de 
edificación e/ou urbanización que efectuaron importantes aportes de terra que nalgúns 
puntos chega a superar os catro metros (4 m) de profundidade polo que en función do tipo 
de unidades de obra que se vaian executar podería ser factible propor unha modificación de 
cautela de sondaxes valorativas por control arqueolóxico. 

Se ben, tanto nos recheos e nas zonas máis próximas á Fundación Luis Seoane se poderían 
documentar estruturas e/ou cultura material moble a unha menor profundidade xa que 
neste punto do solar o nivel de rocha é moito máis superficial. 

É o meu informe que remito para a súa tramitación. 

A Coruña, 9 de xullo de 2017.  

 

O arqueólogo municipal 

 Asdo: Marco Antonio Rivas Nodar 

 


