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INTENCIONS DEL PROJECTE

ENDERROCAR+TRANSFORMAR+AIXECAR

El  projectes combina diferents actuacions, 
algunes d’elles comporten l’enderrocament 
d’alguns elements degut al seu mal estat de 
conservació, com les petites edifi cacions 
i les instal·lacions esportives que hi ha al 
l’interior de la parcel·la de la residència. 
El mateix ocorre amb les casetes dels 

mariners. Pel que fa a l’edifi ci principal de 
la residència, es transformarà en el nou 
ajuntament. El mercat, l’aparcament i la 
façana del nou vial rodat que comunica les 
dos platges conformen els nous dispositius 
arquitectònics.

NATURALITZAR

El nou parc serà l’engranatge que articularà 
i unirà els nous equipaments i serveis que 
genera el projecte. A més a més, s’ha 
tractat de la manera més natural possible 

escollint arbres i plantes presents en la zona,  
especialment en el Parc Natural de la Serra 
d’Irta de manerar que la nova vegetació 
s’adapte perfectament.

REACTIVAR

L’àmbit es troba en un punt estratègic 
de la localitat, en un autèntic estat 
d’abandonament, amb tot el que 
comporta per a la imatge de la ciutat. Amb 

la recuperació dels terrenys i la creació 
dels nous equipaments i serveis el lloc es 
transformarà en un gran node d’activitat 
tot just en el centre de la població.

DISPOSITIUS

L’APARCAMENT

El nou aparcament es concep com un intercanviador, un 
punt on la gent pugui deixar el seu vehicle privat per tal de 
poder apropar-se fàcilment als serveis i equipaments que 
ofereix el centre de la ciutat i que connecta directament 
amb el vestíbul del nou Mercat dels pescadors. 

Es projecta un espai soterrat, però a la vegada ampli i 
lluminós on hi passe alguna cosa més que no sols el simple 
fet d’aparcar un vehicle, un aparcament amb 271 places 
que comptarà amb places per a minusvàlids, carregadors 
per a vehicles elèctrics i aparcaments per a motos i bicletes

EIX COMERCIAL

L’apertura del nou carrer, ens generarà una nova alineació i 
per tant la necessitat de donar-li una nova façana. El resultat 
és un nou eix comercial de locals en planta baixa recollits 

sota d’una lleugera pèrgola metàlica que integrarà el nou 
vial en una prolongació del passeig marítim sud al mateix 
temps que connectarà els carrers colindants amb el parc.

NOVA SEU DE L’AJUNTAMENT

Actualment ja hi ha un avantprojecte per tal de traslladar 
l’ajuntament a l’edifi ci de la Residència degut a que en 
aquests moments es troba repartida en quatre edifi cis 
diferents, tres d’ells es troben en el casc antic: l’edifi ci de 
l’Antic Ajuntament, la Casa de la Cultura i la Casa de l’Aigua. 

El darrer any es va inaugurar el Servei d’Atenció al Ciutadà 
situat en un local de la zona de l’eixample. Aquesta divisió 
de seus i la seva mala localització produeix molts problemes 
d’accessibilitat i ubicació ja que els edifi cis no es troben 
adaptats a l’ús administratiu.

L’objectiu del projecte és, d’una banda, la rehabilitació i 
canvi d’ús de l’antic edifi ci de la Residència per a l’unifi cació 
de l’Ajuntament convertint-lo així en un equipament adaptat, 
que acompleixi amb les necessitats de treballadors i usuaris i 
que done una bona imatge del govern de la ciutat.
Es proposa l’ampliació de l’edifi ci amb el nou patronat de 
turisme i punt de rebuda del visitant i per tal de que aquest 
nou ús que di totalment integrat amb l’edifi ci actual es crearà 

un sòcol en planta baixa que ens ajudarà a encaixar els dos 
volums i al mateix temps articular-lo amb l’espai públic.
També serà necessari treballar la façana del volum existent 
ja que ara cobreix les necessitats de l’ús anterior de l’edifi ci. 
Es faran els tractaments d’aïllament necessaris i a més a més 
es col·locarà una gelosia d’acer corten que ens ajudarà a 
integrar millor l’edifi ci amb l’entorn.

CONNECTAR

L’bertura del nou carrer per desviar el trànsit 
de la zona i el soterrament de l’aparcament 
vora la zona de platja, comportarà una 
importantissima reducció del trànsit rodat 

de la zona. Açò en permetrà crear una 
sèrie de noves connexions peatonals entre 
el nou node d’activitat amb el casc antic, 
el port i la resta de la ciutat.

MERCAT DELS PESCADORS
Lligat directament amb la llotja i el port i sota una coberta 
metàl·lica, el nou mercat del peix de Peníscola comptarà 
amb poc més de 1.400m2 on el principal atractiu serà la 
venda directa de peix de la llotja i la possibilitat de gaudir 
allà mateix de la gastronomía tradicional. 

Un dels principals objectius és la perfecta integració de 
l’edifi ci amb el seu entorn, respectant sempre la imponència 
de la muralla i la fortalesa i obrint-se cap al nou parc, del 
qual en vol formar part.

INTEGRACIÓ DEL MERCAT EN L’ENTORN. 
Degut al lloc que ocuparà la coberta, a l’hora de dissenyar-la s’han tingut en compte certs criteris bàsics:
-Visibilitat: la coberta podrà ser observada tant des de l’interior com des de dalt de la fortalesa
-Formalització: respectar la presència de la muralla i dels edifi cis coexistents
-Materialitat: els acabats i materials escollits es basen en elements que podem trobar en l’entorn més proper

ACCÉS AJUNTAMENT

ACCÉS PATRONAT 
DE TURISME

SERVEIS AJUNTAMENT

SERVEIS PATRONAT 
DE TURISME

PUNT DE REBUDA AL 
VISITANT

El soterrament de l’aparcament en la zona del passeig de 
la platja Sud també ens ajudarà a millorar la secció del 
mateix ja que actualment és molt i molt justa per al pas 
de peatons degut a la quantitat d’espai que ocupen els 

vehicles estacionats i què, junt amb les diferents barreres 
arquitectòniques converteixen el passeig en una zona de 
molt difícil pas. 

Estat actual passeig Platja Sud Proposta millora accessibilitat

Façana principal, accés Ajuntament

Façana oest, accés Patronat de turisme

GENERACIÓ DE LA PROPOSTA


