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La nova estació de servei d’Ordino substitueix a l’antiga 
benzinera canviant totalment el concepte de l’establiment 
passant de ser una «benzinera» on només se subministrava 
carburant per un concepte molt més ampli, com el d’estació 
de servei. Al  nou establiment, a més del subministrament de 
carburant, s’hi pot comptar amb aspectes complementaris 
com ara, el rentat i l’aspiració de vehicles, o la botiga 
«Carrefour Express».
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NOVA ESTACIÓ DE SERVEI A ORDINO

Un nou 
concepte 
d’estació

L’entorn natural de 
l’Estació de Servei 
ha condicionat 
el disseny de la 
mateixa



Sense oblidar que l’activitat 
principal de l’estació de Servei és 
el subministrament de carburant, 
la part més important i la que 
ocupa més espai és una gran 
marquesina que cobreix la pista on 
s’ubiquen 8 sortidors de carburant 
multiproducte, ampliant en 6 els 
2 sortidors de la benzinera antiga. 
Aquesta pista és pràcticament 
horitzontal, i ja que la carretera 
presenta un pendent longitudinal 

continu del 6% fa necessari un 
estudi acurat dels pendents 
d’entrada i de sortida a aquesta 
pista.

El clima ventós de la zona on s’ubica, 
i la voluntat del titular del negoci 
de fer una benzinera ben protegida 
de les condicions climàtiques, 
obliguen a realitzar una marquesina 
de dimensions molt importants 
només subjectada per 4 pilars. El 

gran voladís de la mateixa, juntament 
amb les importants càrregues de vent 
i de neu de la zona, fan necessàries 
unes solucions estructurals no 
convencionals, com les bigues 
metàl·liques de secció variable. 

En una parcel·la relativament petita 
de 2000 m2 s’hi han ubicat múltiples 
serveis, fet que en fase de projecte ha 
obligat a simular les circulacions dels 
vehicles, a l’interior de la parcel·la, 

igualment que els accessos i les 
sortides cap a l’exterior. 

També tenint en consideració el 
clima, i per millorar el confort dels 
clients, el rentador automàtic de 
vehicles disposa d’una sala d’espera 
calefactada amb visió directa sobre el 
pòrtic de rentat. 

Una de les dificultats més importants 
de l’obra es va trobar en el subsòl. 
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>> La línia de façana des de la carretera és completament oberta permetent 
contemplar l’activitat interior

>> El rentador automàtic disposa d’una sala d’espera calefactada per 
resguardar-se de les condicions climàtiques exteriors.

S’ha tractat 
paisatgísticament la llera 
del riu, atalussant-la, 
vegetant-la i fent-hi un pas 
de fauna



Dos fets condicionaven aquests 
treballs. El primer és que va caldre 
desplaçar el col·lector general del 
clavegueram d’Ordino, mantenint-lo 
en funcionament en tot moment. El 
segon, que el terreny és un reomplert 
molt heterogeni, pel que ha calgut 
rebaixar respecte al previst la cota 
de fonamentació superficial, a la 

vegada que complementar-la amb 
sistemes de fonamentació profunda. 

Una de les característiques més 
notables de l’estació de servei, és 
la integració en l’entorn utilitzant 
materials propis de les edificacions 
a la parròquia d’Ordino. Aquest 
fet combina tradició i tècnica en 

el conjunt construït. L’estació de 
servei també limita amb el riu 
Valira del Nord. S’ha realitzat 
un mur de maçoneria que limita 
amb el riu, amb un tractament 
atalussat i vegetal de la llera del 
riu, que limita l’alçada dels murs, 
evita l’efecte canal i facilita el pas 
de fauna per aquest marge vegetal, 

tot donant un acabat del límit molt 
més integrat al riu.
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>>>El tractament interior de la botiga s’ha realitzat seguint el Manual de 
Marca de Carrefour

>>>La il·luminació nocturna de l’Estació Servei destaca el conjunt edificat 
sense produir enlluernaments a la carretera
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>>>La fusta és el material principal utilitzat en la remodelació. D’origen 
i colors diferents, és per tot el local, emmarcant les diferents zones. Els 
teixits dels coixins i els seients estan entapissats en diferents estampats 
però mantenint un equilibri pel que fa als colors blau i groc

La botiga Carrefour 
Express completa 
els serveis de 
l’estació
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