
82 places 

Sup: 511 m²
Zona Infantil

Sup: 158 m²
3º Edat

Sup: 615 m²
Zona Ludica / espectacles

Sup: 384 m²
Zona Descans

Sup: 170 m²
Petits

Sup: 170 m²
Mitjans

Sup: 169 m²
Grans

Sup: 100 m²
Magatzem

Sup: 90 m²
Bar

Sup: 176 m²
Zona Animals

Sup: 1471 m²
Zona Esportiva

Sup: 2644 m²
Aparcament

Punt Verd

Sup: 233 m²
Espai exterior

Skatepark

Pumptruck

E: 1 : 250
00_General

E: 1 : 300
Secció longitudinal

E: 1 : 300
Secció transversal jovent

E: 1 : 300
Secció tranversal bar

E: 1 : 2500
Circulació circular

E: 1 : 2500
Circulació transversal

E: 1 : 300
Alçat  principal

E: 1 : 300
Alçat general

E: 1 : 300
Alçat lateral bar

E: 1 : 300
Alçat lateral jovent

E: 1 : 300
Alçat posterior

CONCURS D’IDEES PER A LA SELECCIÓ D’UN EQUIP PROFESSIONAL PLURIDISCIPLINARI PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I LA DIRECCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL NOU PARC DE LLEURE DEL PRAT GRAN D’ARENY I DEL PRAT DEL GERMÀ D’ENCAMP / PARRÒQUIA D’ENCAMP - PROJECTE NÚM. 551 / PLEC DE BASES NÚM. 181 NÀTURAL

COST ESTIMATIU
MOVIMENTS DE TERRES 61.887,04 €
FONAMENTS i MURS 186.536,88 €
ESTRUCTURA 449.264,88 €
COBERTES I AIGÜES 189.164,16 €
JOCS ESPECIALS 485.462,96 €
PALETERIA 140.705,44 €
PAVIMENTS I REVESTIMENTS 115.892,24 €
FASOS SOSTRES 28.024,32 €
FAÇANES 139.829,68 €
FUSTERIA INTERIOR 23.937,44 €
SERRALLERIA 91.662,88 €
ENVIDRAMENT 16.347,52 €
PINTURES 31.527,36 €
SENYALITZACIÓ 11.092,96 €
ASCENSORS 29.775,84 €
TERRENY I ZONES D'ACTIVITATS 28.608,16 €
MOBILIARI URBÀ 75.023,44 €
INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 397.886,96 €
INSTAL.LACIONS ESPECIALS 68.017,36 €
ACCESSOS 84.364,88 €
CONTROL 62.178,96 €
ENJARDINAMENT 75.023,44 €
EQUIPS 24.521,28 €
URBANITZACIÓ 102.463,92 €

TOTAL 2.919.200,00 €

Superfícies construïdes per planta

Planta Zona Sup. Cons.
00_PB Zona Bar i magatzem 237.51 m²
00_PB Zona area de jovent 637.88 m²
00_PB 875.39 m²

01_P1 Zona Policia 195.01 m²
01_P1 Vestibul 77.73 m²
01_P1 Zona Servei de Circulació 308.95 m²
01_P1 581.69 m²
TOTAL CONSTRUÏT EDIFICIS 1457.08 m²

Superfícies útils edificació

Nivel Nom Sup. Útil

Bar
00_PB
00_PB Bar 90 m²
00_PB Magatzem 16 m²
Bar 106 m²

Circulació
00_PB
00_PB Magatzem 100 m²
00_PB Gossos i gats 18 m²
01_P1
01_P1 Administratius 19 m²
01_P1 Proximitat 14 m²
01_P1 Agents 20 m²
01_P1 Comandaments 19 m²
01_P1 Cap de Servei 20 m²
01_P1 V.homes 32 m²
01_P1 Arxiu 11 m²
01_P1 Office 34 m²
01_P1 Recepció 36 m²
01_P1 V.Dones 25 m²
Circulació 346 m²

Jovent
00_PB
00_PB Petits 170 m²
00_PB Mitjans 170 m²
00_PB Grans 169 m²
00_PB Espai exterior 233 m²
Jovent 741 m²

Policia
01_P1
01_P1 Atenció al public 42 m²
01_P1 Despatx 18 m²
01_P1 Despatx 18 m²
01_P1 Office 28 m²
01_P1 Vestuaris 19 m²
Policia 127 m²
Total superficies útils 1321 m²

Superfícies útils parc

Nivel Nom Sup. Útil

Parc
00_PB
00_PB Zona Infantil 511 m²
00_PB 3º Edat 158 m²
00_PB Zona Ludica / espectacles 615 m²
00_PB Zona Descans 384 m²
00_PB Zona Animals 176 m²
00_PB Zona Esportiva 1471 m²
00_PB Aparcament 2644 m²
Parc 5959 m²
Total superficies útils 5959 m²

- PROPOSTA “nÀtural” –

El nou parc inclou moltes necessitats funcionals 
plantejades també des del programa:

• Un àmbit d’esports multidisciplinari amb 
jocs de pilota i “skate”.

• Una zona lúdica i d’espectacles.
• La zona infantil amb part per la tercera edat

per interactuar.
• Altra zona pel descans i el gaudir de la 

natura. 
• Edifici multifuncional amb servei de policia, 

jovent, circulació i bar. Funcional i amb 
espais annexos per les seves activitats 
complementàries i descansos, també gaudint 
del parc.

• Passeig i recorreguts generals amb zones 
per a animals de companyia i recollida a 
l’edifici.

• Accessos oberts i funcionals cap a altres 
zones d’Encamp com la piscina, el 
poliesportiu o parts de la vila d’interés.

És necessari doncs des del projecte descartar
d’inici les barreres totals o els edificis en alçada
per aconseguir com seria el cas de la proposta una 
major integració al parc.
Pensem que un parc no pot ser autònom i tancar-
se en les seves pròpies activitats, per això en 
aquesta proposta es busca el diàleg amb el seu 
entorn. Aquesta idea d’inici fa un aprofitament dels 
nivells i la natura per a possibilitar les relacions 
interior- exterior durant els esdeveniments i 
activitats del dia a dia... En les places i espais 
exteriors, en les façanes vegetals i obertes de 
l’edificació, en l’arbrat i vegetalització als 
aparcaments i cercant unes visuals i panoràmiques 
que no es tanquin.
A l’edifici les terrasses són aprofitades per gaudir 
del seu exterior. En la coberta plana es possibilita 
les plaques solars. Els espais annexos a l’edifici es 
completen amb cobertes lleugeres volades per 
protegir de les inclemències meteorològiques. La 
façana amb una il·luminació de les juntes de tires 
led a les bandes de vegetació en façana donarà una 
imatge pròpia singular.
En la recerca de la millor solució i equilibri del 
projecte del nou parc en la seva afectació i 
integració a l’entorn, s’ha segregat la circulació, 
separant el trànsit rodat de l’accés a peu, situant-
los i protegint-los en diferents zones i nivells però 
interconnectant-los i amb passos de vianants a on 
“escaigui millor”.
Es preveu una millora del transport a la zona, que 
amb el nou aparcament proposat separat a un 
costat i en un terreny de lloguer ( col·locació de 
l’edifici en terreny propi ). Això també facilita la 
mobilitat rodada independent.
S’han projectat diferents punts d’accés al parc i 
interconnectar totes les parts d’Encamp actuals i 
previsibles per a no concentrar als visitants en un 
únic punt, amb una continuïtat de les 
infraestructures existents i estructures urbanes de 
la ciutat que faciliten l’arribada i la sortida dels 
usuaris del nou parc.

- SOSTENIBILITAT / MANTENIMENT -

S’ha planificat un parc “nÀtural” que és “verd”, en 
el seu concepte per esdevenir el més sostenible 
possible.
Unes contencions adaptades als desnivells, uns 
elements integrats i un edifici de poca alçada amb 
estructura portant de formigó armat amb part 
prefabricades i panells modulars per a suportar i 
amb la presència de la fusta i la façana vegetal que 
el fa sostenible i funcional per encabir els 
requeriments del programa.
Són estructures molt durables amb molt poc 
manteniment i el seu bon comportament 
estructural fa que sigui el sistema constructiu ideal.
Altres elements de suport i envolupants i façanes 
amb fusta tractada i gestionada de boscos 
sostenibles. La importància d’utilitzar fusta no és 
només que es tracta d’un material natural, sinó que 
té un contingut de carboni molt baix, amb molt 
poca petjada ecològica.
Les cobertes planes amb acabat de grava i panells 
solars fan un comportament tèrmic idoni, eficient i 
no impacten a l’entorn.
Es preveu un pla de manteniment mínim i 
controlat des del disseny de l’edifici amb una 
forma geomètrica controlada i l’ús de materials 
durables i sostenibles, amb la presa de mesures 
de seguretat adients i les revisions periòdiques 
estipulades al pla de manteniment.
Amb els fanals i bolardos esvelts i orientats al 
parc en tota la seva extensió s’aconsegueix uns 
índex d’il·luminació requerits i de forma eficient.
També es fomenta la sostenibilitat dissenyant
carrils de vianants i punt d’arribada de bicis amb 
el seu aparcament i fomentant l’ús del transport 
públic i no contaminant. A l’aparcament també es 
disposarà de places de recàrrega de vehicles 
elèctrics i bicicletes, així com d’un punt verd de 
recollida i reciclatge.

- ENERGIA / EFICIÈNCIA ENERGÈTICA –

A nivell energètic  “nÀtural”  serà alimentat per 
energies renovables en la recerca de la màxima 
sostenibilitat.

Com a part de la estratègia de sostenibilitat de 
l’edifici, un sistema d’utilització d’aigua de pluja
desvia la seva captació en coberta i altres parts del 
parc cap a un dipòsit interior d’una capacitat d’uns 
100m³. Aquesta aigua recuperada podrà tenir altres 
usos i regarà “ecològicament”.
Drenatge... El drenatge del parc farà perque no sigui 
inundable i es preveurà amb unes conduccions i 
escorrenties amb pendents i al cabal del rec actual 
reconduït per a l’aigua cap al dipòsit propi per al 
seu reaprofitament posterior per evitar situacions 
problemàtiques.
climatització... dels espais calefactats o refrigerats 
es farà per mitjà de un sistema de geotèrmia 
freàtica per la proximitat de l’aigua al nivell que es 
troba d’uns 4,5m sota el camp actual. 
És una oportunitat barata i ecològica de produir 
calor i fred. S’utilitza la energia que la natura ens 
dona gratis. 

INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAÏCA

La coberta plana dels edificis permenten la instal·
lació de 136 plaques solars fotovoltàïques, amb una 
potència instal·lada de 47 kW. Com a referència, 
poden fer funcionar 15 habitatges durant tot un any.

Electricitat. El parc i l’edifici de serveis es servirà de 
l’electricitat de la xarxa pública i dels panells solars i 
també es podria  proposar poder generar part de la 
seva demanda elèctrica i per a carregadors de 
vehicles elèctrics de les places d’aparcament 
annexes a la part nord de l’edifici amb una micro 
turbina hidràulica ubicada al riu Valira d’Orient que 
es troba al costat i amb la intenció d’aprofitament 
de les energies “verdes”.
La turbina per a rius aporta un subministre 
d’energia bàsic, és de fàcil instal·lació i 
manteniment, necessita un mínim d’espai, té baixos 
costos de infraestructura ja que no precisa represa i 
amb un nul impacte ambiental ja que el riu continua 
al seu estat natural i una mínima pertorbació sonora 
és un sistema a considerar en presència de rius i 
canals d’aigua. Una energia renovable amb la 
millor relació cost-benefici en el projecte estudiat.
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