
238 m²

ajuntament actual
ocupació = 83m²

total sup. const = 249m²

plaça major actual
515m²

(útils 285m²)

Ø

1

8

.

9

3

sala de plens

oficina turisme

distribuidor
sala d'espera

admin.

servei
tècnic

sala exposicions

secretari

alcaldia
sala

reunions

wc

wc

escala
emergència

vestíbul
accés

plaça major

futura
ampliació

dispensari
mèdic arxiu

general

comunicació
vertical

inst

arxiu
planta

10

planta baixa

planta primera

planta segona

15 30 20 25 5

20 10 10 15 20 5 5

45 45 5

20 10

20 10

20 10

125 m²

125 m²

125 m²

oficina turisme

dispensari mèdic

arxiu general

distribuidor / sala espera

administració

tècnic municipal

secretari interventor

alcaldia

sala reunions

arxiu planta

sala exposicions

sala de plens

30 m²

20 m²

25 m²

20 m²

10 m²

10 m²

15 m²

20 m²

5 m²

45 m²

sala instal·lacions 5 m²

vestíbul accés 15 m²

serveis 5 m²

serveis 5 m²

45 m²

10 m²

comunicació vertical 20 m²

escala emergència 10 m²

130 m²

9

0

°

9

0

°

nova plaça major
780m²

(útils 640m²)

zona ús públic / administració

zona de serveis

previsió
futura
connexió

previsió
futura
ampliació

03

NOU AJUNTAMENT D' ISÒVOL

àmbit de projecte

PFC // ETSAV // juny 2016

Gerard Carreras i Porta

tutor:  Roger Sauquet Llonch

// RECUPERAR LA IDENTITAT //

PROPOSTA MUNICIPAL

procés d'implantació del nou ajuntament e 1/300 NECESSITATS MUNICIPALS

ESTRATÈGIA URBANA: POTENCIAR EL NUCLI HISTÒRIC

fases d'execució de l'obra

funcionament normal en obres

balcó institucional
relació directe entre la plaça major
i la planta administrativa

porxada
per a protegir l'entrada a l'edifici i tenir un espai
intermig entre la plaça i l'interior de l'ajuntament

sala de plens
espai institucional sota coberta

amb vistes a la plana de la cerdanya

aparcament
reorganització de la zona
d'aparcament de davant de l'ajuntament

plaça major - era ceretana
portant l'edifici al final de la parcel·la
aconseguim guanyar el màxim d'espai per a la
plaça major.
Aquest espai queda molt ben orientat a
migdia i recollit en el perímetre, tal com ha
funcionat sempre l'era tradicional ceretana.

abeurador
incorporar-lo a
l'organització de la plaça
major com un element de la
memòria històrica.

ANTIGA CARRETERA COMARCAL

EDIFICIS REPRESENTATIUS

ENTRAMAT TERRITORIAL

fase 0 |
estat actual

fase 1 |
construcció del nou edifici

fase 2 |
trasllat ajuntament
a nou edifici i enderroc antic

fase 3 |
urbanització plaça major
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