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Situació respecte principals ciutats espanyoles                     
Distància Cotxe Tren

Castelló de la Plana 69 Km 1h36’ 2h23’

València 147 Km 56’ 1h15’

Barcelona 222 Km 3h10’ 3h43’

Madrid 491Km 4h30’ 4h40’

Bilbao 556Km 6h 10h

*Els desplaçaments amb ferrocarril es realitzaran des de l’estació de 
Benicarló-Peníscola

SITUACIÓ

La localitat de Peníscola es situa en la comarca del Baix 
Maestrat, al nord del País Valencià i que limita amb els 
municipis de Benicarló, Càlig, Cervera del Maestre, Santa 
Magdalena de Polpis i Alcalà de Chivert. Es tracta d’un punt 
privilegiat de la Mediterrània amb 79Km2 d’extensió, 17 dels 
quals son paraŀlels al litoral, es reparteixen en gran mesura en 
superfícies forestals, platges i àrees de cultius. 

La ciutat es situa en un tómbol, un península rocosa què, en 
els seus orígens, es trobava unida a terra solament per un 
istme de sorra que feia molt fàcil la seva defensa encara què, 
ocasionalment, s’inundava i quedava sepultat sota l’aigua 

de la mar, deixant a la ciutat totalment aïllada. Actualment, 
degut a la construcció del port pesquer a principis del S.XX 
i de l’ocupació massiva de l’istme, aquest fet tant curiós ha 
desaparegut. 

Sobre el penyal s’aixeca el casc antic emmurallat, originari 
d’una antiga fortalesa àrab i del qual sobresurt el Castell 
Templari del Papa Lluna datat del S.XIV, va ser seu de 
nombroses batalles històriques. Actualment el municipi 
compta amb 7.457 habitants amb una economia basada 
principalment en el turisme i l’hostaleria, destacant la 
temporada alta en els mesos de juny a setembre.

ESTRUCTURA DEL PROJECTE

BLOC 1: CONTEXT TERRITORIAL
 - Introducció 
 - Evolució històrica
 - Construcció del territori

  BLOC 2: PROJECTE URBÀ
 - Anàlisi 
 - Principis i estratègies urbanes
 - L’àmbit
 - Model programàtic

 - El Parc del Tómbol com a nova       
centralitat

 - Dispositius
 - Composició de l’espai públic

  BLOC 3: ARQUITECTURES
 - El mercat dels pescadors
 - Les parades del mercat
 - Sistema estructura
 - Sistema constructiu
 - Instal·lacions

Relació amb les principals localitats de la província de 
Castelló           

Distància Habitants

Benicarló 7.5Km 26.521

Vinaròs 21Km 28.337 

Benicàssim 60Km 18.233

Castelló de la Plana 69Km 173.841

Morella 71Km 2.854

Vila-real 85Km 50.755

EMPLAÇAMENT

El projecte abarca una superfície aproximada de 65.500 
m2  situats en un punt estratègic de la localitat, tot just en 
el mig de l’antiga llengua de sorra punt on s’uneixen 
l’antiga ciutat emmurallada amb el port i l’eixample urbà a 
més de connectar directament amb les dues platges més 
concorregudes de la localitat. 
Dins d’aquest àmbit trobem l’antic Centre d’Estudis de 
Peníscola, una parcel·la de 18.800m2 que van ser sostrets a la 
ciutat per l’antic règim franquista durant la dècada dels 60 
i on es va ubicar una residència per a funcionaris de l’estat 

i que un cop fi nalitzat el règim franquista va passar a mans 
del Ministeri de l’interior que ha estat ocupant i desaprofi tant 
les instal·lacions que, actualment es troben totalment 
abandonats amb tota la problemàtica que aixó suposa.
La cualifi cació actual és de sòl dotacional, amb aplicació 
de les condicions vigents a l’actual PGOU com a Zona CT-S 
i el seu ús és d’equipament administratiu institucional i en 
cas de nous usos aquests seran: Educatiu, cultural, esportiu, 
recreatiu, comercial i assistencial.
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