


PRESENTACIÓ DEGANA DEL COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES D’ANDORRA

La toponímia és sovint un testimoni de saviesa popular que pot arribar a definir, en una paraula, tant la identitat 
d’un lloc com presagiar el seu inexorable esdevenir. D’ençà l’aparició de la primera construcció al Pas de la Casa 
l’any 1928, l’accelerat creixement urbà no ha fet més que reforçar tant la seva condició transfronterera com el 
contrast entre l’hàbitat humà i un territori àrid amb un clima extrem. Aquest nucli urbà és ara un centre comercial 
per excel·lència del Principat i una destacada destinació turística d’hivern. No obstant, l’extraordinari desenvo-
lupament de la vila, tot i haver estat conseqüència d’un gran èxit econòmic, i malgrat una regulació edificatòria en 
un principi superior que a les altres valls del país, ha patit des de l´inici de reconegudes carències en qualitat ar-
quitectònica i urbana, mala integració paisatgística i una mobilitat viària i dels vianants necessàriament millorable.

Avui, la desacceleració econòmica deixa encara més palès que aquesta herència requereix correccions i actual-
itzacions coordinades que donin un nou impuls al poble i que van des de la intervenció a l’escala de la vall, a la 
correcció urbanística i l’establiment de pautes en la renovació dels edificis, i a la integració coherent de les noves 
activitats econòmiques.

Aquest era l’enorme desafiament a que s’enfrontaven els participants al concurs que amb molt bon criteri es va 
engegar des de la col·laboració entre el Govern d’Andorra i el Comú d’Encamp. Un repte que els nombrosos 
participants van superar molt satisfactòriament, aportant nombroses idees i solucions, i demostrant la creativitat 
característica de la nostra professió.

Aquesta experiència també ens recorda, novament, que la possibilitat d’esmena dels errors passats no ha fet 
oblidar que en un món perpètuament en evolució, la qualitat arquitectònica és un valor imprescindible i que no 
apareix de manera espontània, sinó que és conseqüència de la voluntat política d’integrar valors humanístics a 
la transformació del territori.

Zaira Nadal Bentadé
Degana
Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra
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CONCURS D’IDEES DE LA MILLORA DEL PAISATGE EN 
L’ENTORN URBÀ FRONTERER DEL PAS DE LA CASA

PARTICIPANTS I LEMES

1er. PREMI       BONAVENTURA RIBERAYGUA - PAU IGLESIAS
Pas a Pas Millorem el Pas

2n. PREMI        PERE CERVÓS - EVA DALMAU
Del Pas al paisatge

3er. PREMI     MARTA VENDRELL
Pas de la Casa 2020

JOSEP ADSERÀ
Lliberant el Pas de la Casa

LLUÍS GINJAUME I GERARD VECIANA 
Comprant @l cel

MIQUEL MERCE
Un paisatge humanitzat, qualitatiu i realista pel Pas de la Casa

MARC MONEGAL
PAS rePENSAT!
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COMPRANT @L CEL
El nou Pas de la Casa pot esdevenir la GALERIA COMERCIAL + GRAN I ALTA D’EUROPA

Millora del paistge en l’entorn urbà fronterer del Pas de la Casa 1de 2

Ús de vehicles elèctrics adap-
tats a la neu pel transport dels 
turistes i per la flota de serveis 
urbans.

Transformació de la façana vista des de l’arribada de França amb la transformació de l’actual espai públic.

1_HUB PAS, la nova porta d’accés
Edifici que agrupa tots serveis i s’integra en el paisatge transformant la imatge 
d’arribada.

Aparcament
Aparcament central de gran capacitat i fàcil accés, els vehicles s’estacionen 
abans d’accedir al nucli urbà. 

-Es concentren les places d’aparcament del nucli urbà per tal de transformar 
els carrers principals per a vianants. 
- Connexió directa entre el HUB, les pistes i els hotels amb un nou sistema de 
transport adaptat a la neu i sostenible: llançaderes i navetes elèctriques. 
- Es facilita la gestió dels aparcaments agrupant-los i augmentant el nombre de 
places.

Zona d’oci 
-  Espai d’oportunitat per l’après-ski i l’oci nocturn en la coberta.
- Separat del nucli urbà, però ben connectat per permetre compaginar l’oci amb 
el descans. 
-Àrea centralitzada de serveis i recollida de compres

Energia i Sostenibilitat
El nou edifici serà un compromís amb la sostenibilitat ambiental i econòmica del Pas 
de la Casa amb la generació d’energia pròpia:

-Planta fotovoltaica en la coberta. Pèrgola que permet el manteniment i no acu-
mula neu.
- Central de cogeneració: district heating soterrat per subministrament d’aigua 
calenta.
-L’energia generada permetrà alimentar cables calefactats per fondre la 
neu de les cobertes, fer funcionar els ventiladors de la recollida pneumàti-
ca i fer del Pas de la Casa un referent de sostenibilitat en l’alta muntanya.

Centre de recollida selectiva pneumàtica, un sistema de recollida de brossa 
eficient:

- Evita les males olors.
- S’adapta a les baixes temperatures.
- Elimina circulació de vehicles de recollida.
- Minimitza cost explotació.

 
2_PLAÇA COBERTA
La Plaça dels Coprínceps es transforma en el nou centre social de proximitat 
per als habitants del Pas de la Casa: 

-La plaça s’anivella i es cobreix amb una gran pèrgola, permet el seu ús durant 
tot l’any. El nou espai públic cobert serà un espai de dinamització comer-
cial on poder realitzar mercats, jocs infantils, espectacles, concerts...
-Espai interior per equipaments de proximitat: mediateca, centre social, CAP, 
jardí-hivernacle.  

3_ESPAI DE VIANANTS
El  centre del Pas de la Casa es convertirà en zona de vianants durant la temporada 
d’hivern i els dies de més afluència, d’aquesta manera:

-Es millorarà l’ambient comercial i la qualitat de vida amb un espai públic 
cobert.
-S’evitarà el col·lapse provocat pels vehicles els dies de grans nevades.
-Rambla central que s’adapta al desnivell dels carrers i genera plataformes 
horitzontals per  terrasses exteriors, mobiliari urbà i comercial sota la protecció 
de la pèrgola. 
-Amb l’increment de superfície per vianants i el seu cobriment es podran realit-
zar activitats de dinamització per incentivar el comerç: mercats, espectacles, 
concerts...

4_LA PÈRGOLA, ESPAI PÚBLIC TOT L’ANY
Una pèrgola transparent cobreix els eixos principals permetent el pas del sol i la 
ventilació però protegint de les inclemències del temps d’alta muntanya. La pèrgola 
està formada per triangles amb pendents cap als diferents punts de recollida de neu 
i aigua.

-El Pas es transforma en un gran centre comercial d’alçada a l’aire lliure 
hivern i estiu. Els vianants podran passejar protegits de les inclemències del 
temps i la caiguda de la neu de les cobertes.
-Es minimitza la treta de neu. Amb el cobriment dels principals eixos que 
estructuren el teixit urbà es facilitarà l’accessibilitat durant tot l’any sense neu. 
Es reduirà l’afectació de la climatologia sobre el comerç. 
-Una nova imatge potenciarà la singularitat del Pas com a reclam a nivell inter-
nacional. Un nou concepte d’espai públic cobert acompanyarà al vianant amb una 
atmosfera agradable pel comerç i la vida tot i estar a l’altamuntanya.

5_NOVA FAÇANA DE BENVINGUDA
Es transforma l’Av. del Consell General a nivell urbanístic amb diverses accions:

-Les pèrgoles guanyen protagonisme deixant en segon pla les façanes existents i 
transformant l’imatge d’arribada. La singularitat de les pèrgoles ressalta sobre 
les façanes existents.
-S’allibera de vehicles per guanyar espai públic per als vianants. Les places 
d’aparcament es reubiquen a l’edifici HUB. Es proposa soterrar la circulació de vehi-
cles o fer-la de prioritat invertida per millorar la connexió per vianants entre l’edifici 
del HUB, el nucli urbà i les pistes d’ski.
-Nou espai públic que relliga el nucli urbà amb els equipaments existents i el nou 
edifici del HUB.  Es facilitarà l’accés dels habitants a l’escola i el centre 
esportiu. 
-Per tal de millorar la imatge dels edificis privats existents i donades les 
característiques específiques del Pas de la Casa es proposa la realització d’un pla 
renova específic per incentivar la rehabilitació energètica i embelliment de les 
façanes privades. 

6_EIX COMERCIAL I DE CONNEXIÓ
L’Av. d’Encamp esdevé el nou eix de connexió entre l’edifici HUB (aparcament central) 
i les pistes d’ski.

-Eix cobert que guiarà els visitants fins a les pistes d’ski.
-Rambla comercial amb terrasses centrals que s’adapten al pendent del carrer.
-Vial lateral per vehicles elèctrics, repartiment de mercaderies i serveisd’emergència.

7_ UN NOU PARC: L’ALTA MUNTANYA
Actualment el Pas dóna l’esquena al riu de La Arieja i a l’espai natural del seu entorn.    

-Es proposa  connectar el centre urbà comercial amb el paisatge mit-
jançant unes passeres, els  “dits verds” que travessen L’Arieja.
-La natura es fa accessible des del nucli comercial del Pas de la Casa. Tan sols 
creuant una passera els  vianants es traslladaran d’un nou gran centre comer-
cial al paisatge de l’alta muntanya. 
-Als extrems dels dits verds uns miradors permetran gaudir de les espectacu-
lars vistes cap paisatge que envolta el Pas i es podran organitzaran noves rutes de 
senderisme, espais d’esbarjo i picnic

MOBILITAT I ACCESSIBILITAT
Es proposa fer una part del poble per a vianants, 
constituint un eix central de comunicació entre el 
HUB i les pistes. 

Aquest eix dotarà el Pas d’una estructura inter-
na ordenada i clara que permetrà als visitants 
una orientació fàcil i ràpida per la població protegits 
de la climatologia. 

Una flota de navetes elèctriques “llançadores” 
distribuirà els visitants entre el HUB i els diferents 
focus d’atracció del Pas, especialment el peu de 
pistes i els hotels.

Al Carrer de la Solana s’hi mantindrà el trànsit 
rodat i permanent per l’accés de manteniment, dis-
tribució i personal de les pistes d’esquí.

Exemple: Intervenció a Zermatt, Suïssa.

SOSTENIBILITAT: HUB ENERGÈTIC
Edifici de serveis amb estructura prefabricada de formigó 
i coberta plana d’ús polivalent (fires, festes, aparcament 
addicional...). L’edifici aglutinarà les necessitats actuals 
de serveis i serà una previsió de futur. D’aquesta manera 
s’evita la dispersió dels edificis pel paisatge.

ÀREA D’APARCAMENTS
Trama 7,5 x7,5 metres. 
Preu unitari de construcció 850€/m2.

PLANTA FOTOVOLTAICA
2000 plaques fotovoltaiques de 1,7 x 1,0 m.                                                                                                                                        
1000 hores/any x 500 kW= 500.000Kwh/any 
A 0,20€/Kwh preu FEDA= 100.000€/any
Cost instal·lació (pergola a part)= 750.000€
Estructura suport  150€/m2
Periode de retorn aproximat 8 anys

CENTRAL RECOLLIDA SELECTIVA PNEUMATICA
Sistema de recollida pneumatica de 3 fraccions: envasos, 
orgànic i resta amb opició de substitució de l’orgànic per 
paper.
Recollida  aprox. 10 Tones/any.
Central amb ciclons. Xarxa Transport 1500ml aprox. 
Xarxa abocament  12 Ubicacions ( x3 fraccions).
Estimació FASE I  2.675.000€ obra civil a part.
Estimacio FASE II 1.160.000€ obra civil a part.

DISTRICT HEATING. CENTRAL COGENERACIÓ 
Situació del dipòsit pròxim a la boca del túnel.
Situació de la central a l’edifici HUB, propera als punts 
de demanda.

NATURA: MILLORA DEL PAISATGE
La proposta busca singularitzar El Pas de la 
Casa i aprofitar un dels condicionants que el fan 
únic i l’identifiquen, el paisatge que l’envolta. 

Es potencien totes les connexions entre el 
nucli urbà principalment comercial amb la natura i 
el paisatge d’alta muntanya.

Les noves intervencions afavoreixen la transfor-
mació de l’actual façana del Pas per tal que 
des dels principals punts de vista tingui una imatge 
més agradable i contemporània.  

PRESSUPOST

FASES D’EXECUCIÓ

conceptes import

FASE I

- CARRER PRINCIPAL_AVINGUDA ENCAMP

Obres de pavimentació zona de vianants 5.859 m2 350 €/m2 2.050.650 €    

Pergola principal_Carrer 2.970 m2 1.100 €/m2 3.267.000 €    

- PLAÇA COPRINCEPS

Obres de pavimentació  Plaça coprínceps 4.050 m2 350 €/m2 1.417.500 €    

Edifici cultural a la plaça Coprínceps. Estimem 
un cost d'uns 1000€/m2. 

2.250 m2 -  €                

Pèrgola edifici cultural Plaça Coprínceps 4.050 m2 1.100 €/m2 4.455.000 €    

- PARC

Parc i passeres 1 PA 300.000 €        

TOTAL FASE I 11.490.150 €  

FASE II

Obres pavimentació zones segona fase. Carrer 
Major

9.000 m2 -

Pèrgola zones segona fase. Carrer Major 4.500 m2 -
TOTAL FASE II

Estimacions econòmiques
superfície preu unitari 

Prova pilot
Fase 1a
Fase 2a

“Dits verds” amb terrasses obertes al paisatge.

DECISIONS
1- CONVERTIR EL CENTRE EN ZONA DE VIANANTS

2- CONNECTAR AMB PRIORITAT INVERTIDA LA ZONA D’EQUIPAMENTS CULTURALS I EDUCATIUS AMB 
EL NUCLI URBÀ.

3- DOTAR EL NUCLI URBÀ D’UN CENTRE D’EQUIPAMETNS CULTURALS DE PROXIMITAT.

4- CONNECTAR EL NUCLI URBÀ AMB UN FUTUR PARC NATURAL D’ALÇADA AL LÍMIT DEL RIU ARIEJA.

COMPRANT @L CEL
El nou Pas de la Casa pot esdevenir la GALERIA COMERCIAL + GRAN I ALTA D’EUROPA

Millora del paistge en l’entorn urbà fronterer del Pas de la Casa 2de 2

Cobriment de la Plaça dels Coprínceps amb una pèrgola i una plaça amb un sòcol d’equipaments.

Un gran centre aglutinador de serveis per a la ciutat, vinculat a un 
nou espai públic cobert i al teixit comercial. Es millora l’accés als 
serveis sanitaris i culturals que ara queden allunyats del centre 
urbà.

Un gran espai públic acondicionat per tal 
d’absorbir la màxima flexibilitat d’usos. 
Un punt de trobada perfecte on realitzar 
activitats de dinamització.

Un hivernacle recull part del paisatge 
i l’entorn natural, fent que la natura 
s’endinsi dins del centre urbà.

La Plaça dels Coprínceps esdevé el gran espai 
de trobada de Pas de la Casa. Una nova àgora 
a l’aire lliure, protegida de la pluja i la neu do-
tada d’equipaments per a usos socials. L’espai 
disposarà de banys públics.

Un lloc universal sense barreres ar-
quitectòniques que permeti gaudir a 
tothom del Pas de la Casa.

 AQUESTA NO ÉS NOMÉS UNA PROPOSTA PER ESCOLLIR EL TIPUS DE PAVIMENT, FANAL O PAPERERA SINÓ QUE ÉS UNA PROPOSTA PER CREURE I APOSTAR PEL PAS I IMAGINAR COM EL VOLEM PELS PROPERS 50 ANYS.

FULL DE RUTA 

1- PROVA PILOT DE COBRIR AMB UNA PÈRGOLA CENTRAL EL CARRER:
      PROU PROBLEMES AMB LA NEU!
      ORDENAMENT DE TERRASSES I ESPAI DE VENDA AL CARRER

2- ALLIBERAR EL CENTRE DE COTXES AMB UN APARCAMENT CENTRAL AL HUB.

3- VALORAR (ADMINISTRACIÓ) NOUS MODELS DE GESTIÓ PÚBLICOPRIVATS PER AGLUTINAR EN 
UN HUB TECONOLÒGIC SERVEIS ENERGÈTICS I TÈCNIS DE SUPORT A TOT EL NUCLI URBÀ.

4- PROMOURE (ADMINISTRACIÓ) UN ESTUDI DE FLUXES VIARIS EXISTENTS PER DEFINIR 
L’ÒPTIMA SOLUCIÓ DE PRIORITAT INVERTIDA EN EL CREUAMENT DE L’AVINGUDA DEL CONSELL 
GENERAL.

Nou concepte de carrers coberts a l’Avinguda d’Encamp que incentiven l’activitat i fan del Pas de la Casa un gran centre comercial a les muntanyes.

5- ESTUDIAR (ADMINISTRACIÓ) ACCIONS PER PROMOURE UN PLA RENOVA ESPECÍFIC PEL PAS: 
AÏLLAMENT DE FAÇANES I COBERTES, INSTAL·LACIÓ DE RESISTÈNCIES EN TEULATS I RÀFECS I 
CANVIAR LA MOBILITAT ACTUAL PER VEHICLES ELÈCTRICS.

6- REDACTAR UN PROJECTE D’URBANITZACIÓ QUE PREVEGUI EL TRAÇAT DELS NOUS SERVEIS I 
INFRAESTRUCTURES: RECOLLIDA PNEUMÀTICA, DISTRICT HEATING...

7- PROMOURE UN PROCÉS PARTICIPATIU QUE ESTUDII I CONSENSUI EL NUCLI URBÀ DEL PAS DE 
LA CASA COM UNA PORTA D’ENTRADA A UN PARC TEMÀTIC DE LA NEU.

8- EMBELLIMENT I CONSTRUCCCIÓ D’UNA PÈRCOLA EN EL TRAM PRINCIPAL NORD-SUD QUE 
UNEIXI LES PISTES DE GRANDVALIRA AMB EL HUB I ORIENTI ELS NOUS VISITANTS.

LLUÍS GINJAUME I GERARD VECIANA LLUÍS GINJAUME I GERARD VECIANA 
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amidament cost total

INTERVENCIÓ A PLAÇA COPRÍNCEPS (realitzable en fases): 
A1. COPRÍNCEPS FASE 1 708.142 €

Retirada parcial de voravies existents, mobiliari i fanals, procurant reciclar el màxim d'elements 3.476 m2 54.226 €

Escarificació, repàs d'instal·lacions, xarxes i serveis provisionals, arquetes, reixes pluvials... 3.476 m2 33.717 €

Pavimentació parcial aparcament amb dos asfalts de colors diferents i treballs de pintura,

3.476 m2 122.459 €

Carpa estructura metàl·lica galvanitzada lleugera, coberta per neu i panells fotovoltaics 380 m2 216.220 €

Tancament d'un espai sota la carpa per encabir programa (sala multifuncional veïns) 276 m2 281.520 €

A1. COPRÍNCEPS FASE 2

Repàs del asfaltat restant i col·locació d'un espai de jocs semi-cobert per nens i joves (skate) 5.214 m2 234.265 €

Finalització carpa metàl·lica lleugera, instal·lació panells fotovoltaics i altres elements 570 m2 324.330 €

Tancament de 2 espais: espai cultural mediateca i pavelló polivalent equipat per petits actes. 423 m2 431.460 €

INTERVENCIÓ B SEMI-PEATONALITZACIÓ (realitzable en fases): 
B1. PAVIMENTS I MARQUESINA

Retirada de voravies existents, mobiliari i fanals, procurant reciclar el màxim d'elements 7.150 m2 111.540 €

Escarificació, repàs inst., xarxes i serveis, reixes pluvials... possibilitat calefactar pav. 10.725 m2 104.033 €

Pavimentació completa entre façanes,2 asfalts de colors diferents, treballs de pintura,

recuperar nivells actuals amb 3% pendent a eix, minimitzat costos, controlant aigua/neu 17.875 m2 629.736 €

Subministrament i col locacio de pilars per marquesina entre límits propietat d'edificis

amb elements d'enllumenat públic LED marca BEGA, fonament i instal·lació elèctrica 116 ut. 145.000 €

Cables principals marquesina tensats  per tres punts entre pilars amb arribada elèctrica 1.650 ml 90.750 €

Cables secundaris entre cables principals i altres elements de fixació complementaris. 3.891 ml 81.705 €

Cercles en metacrilat transparent 10mm color en massa 2m diam (mermes per B3) fixats 415 ut. 175.364 €

Cercles d'Acer de 3mm pintats 1,5m diam (poss.. fotovoltaics) (mermes per F2 i F3) fixats 643 ut. 172.906 €

Pastilles exterior LED fixades a cable i connectades a la xarxa elèctrica (1/5 m de cable) 589 ut. 35.357 €

Panells, senyalització (direccional i pròxima), altaveus i altres elements varis per fixar a cables PA 39.732 €
B2. MOBILIARI URBÀ 50.100 €

Grup de 3 elements (bancs i cadira) marca durbanis formigó armat colorejat en massa 5 colors 28 ut. 34.875 €

Mobiliari a mida estiu de mitjana escala per animar carrers i millorar qualitat. De fusta pintada 10 ut. 15.225 €
B3. PORTES AL CENTRE 99.656 €

Pòrtic estructura metàl·lica amb fonaments i connexió a la xarxa elèctrica enllumenat públic 5 ut. 22.500 €

Pèrgola amb elements circulars de diferents diàmetres, materialitat i color fixats sota pòrtic 93 ml 64.356 €

Punts de llum, altaveus, piquets de control radio connectats amb sensors al terra i telemetria. 5 ut. 12.800 €
B4. BUS ELÈCTRIC 468.341 €

Subministrament de 6 mini autobusos elèctrics 4x4 equipats per la neu 4 ut. 232.000 €

Parada estàndard fixada al terra de 1,2 x 2,3m de vidre amb estructura metàl·lica 7 ut. 41.230 €

Parada principal aparcaments i peu de pistes de 2,1 x 5,6m de vidre amb estructura metàl·lica 4 ut. 100.386 €

Panell fotovoltaic, mini radiadors, pantalla, ruter wifi, punt de llum, mobiliari. (2ut / parada gran) 15 ut. 81.300 €

Tancament al estiu, organització del contingut cultural, vinilat, comunicació i transport 15 ut. 13.425 €

INTERVENCIÓ C MILLORA IMATGE I ACCESSOS (realitzable en fases): 
C1. POBLE I PISTES 19.500 €
C2. PISTES I POBLE 16.500 €
C3. FAÇANA NORD 94.710 €

Estructura d'Acer galvanitzat, inclou tots els anclatges, fonaments i connexió a la xarxa elèctrica 105 ml 23.100 €

Cortina metàl·lica (h=4m) semi transparent fixada a la part superior i inferior per cables inox 420 m2 52.920 €

LED lineal superior i punts inferiors (es pot imaginar realitzar una instal·lació similar al del nou 

edifici de "Julia" a VIVAND, Escaldes que permeti la difusió de diferents missatges o informació) 210 ml 18.690 €
C4. APARCAMENTS 66.070 €

Treballs de pintura i decoració en aparcament exterior nord per usos complementaris al estiu 2.850 m2 45.600 €

Elements verticals metàl·lics amb decoració superior per millorar imatge i senyalitzar la ubicació 23 ut. 20.470 €

INTERVENCIÓ E FORA DE L’ÀMBIT URBÀ (realitzable en fases):
E1. ÀREA D’ACCÉS A LA MUNTANYA 44.000 €

Moviment de terra, pavimentació, connexió, 2 balises de llum, tarima accessible banc i paperera 1 ut. 8.900 €

Camí interpretatiu amb elements didàctics i panells comunicatius (grups de 10 elements) 156 ml 35.100 €

E2. MIRADOR mov. de terres, accessos, estructura en acer corten, baranes i panells info 57.900 €

E3. EQUIPAMENTS integració paisatgística d'edificis existents (parets i coberta) i entorn 15.400 €

E4. LAND ART 9.002 €

Instal·lació d'obra per artista de renom de gran escala amb il·luminació que la faci visible a la nit 1 ut. 6.352 €

Instal·lació fotogènica escultural atractiva mitjana escala per artista de renom accessible per tots 1 ut. 2.650 €

INTERVENCIÓ EN ESTAT FRANCÈS (realitzable en fases):
F1. RIU I ESPAIS NATURALS 117.427 €

Accessos, passarel·les, panells indicadors i treballs varis en paviments i arribada de xarxes 589 m2 58.311 €

Pèrgola semi tancada, estructura metàl·lica galvanitzada, fusta sintètica, mobiliari i enllumenat 150 m2 59.116 €

F2. ACCÉS RODAT Millora dels treballs França (aparcaments, pantalles informatives...) 38.956 €

Imprevistos en xarxes i serveis, dificultat meteorologia i situació al Pas, variació superfícies... 10 % 438.188 €

TOTAL (zona urbana, amb imprevistos 10% inclosos)

TOTAL (totes les zones, amb imprevistos 10% inclosos)

Control del cost i execució en fases son les virtuts econòmiques i d'aplicació d'una proposta realista, qualitativa i

Parades poden configurar-se com a terminals tecnològics, culturals i de confort, o com simples parades de bus.

sostenible, considerant realitats i oportunitats del Poble, els seus habitants, visitants i entorn (antròpic i natural).

recuperar nivells actuals amb pendent del 3% a eixos de carrer (minimitzat costos)

990.055 €

1.586.123 €

3.921.265 €

4.820.070 €

Cada intervenció pot millorar o reduir prestacions, ajustant el pressupost segons les necessitats exemple B4:

2015_10_09 panells 100X70 vector.indd   3 12/10/15   17:14

EXTERIOR, COBERT I TANCAT: DIFERENTS PROTECCIONS QUE PERMET MULTITUD D’USOS INTERIORS: GUARDERIA, SALA D’EXPOSICIONS (1), SALA CONFERENCIES 
(2), MEDIATECA I ESPAI JOVE I INFO (3), COGENERACIÓ... I EXTERIORS: AMFITEATRE PROJECCIONS (4), ESPAI JOVE, ESPORTIU I JOCS (5), MOSTRES CULTURALS (6)... 

2015_10_09 panells 100X70 vector.indd   2 12/10/15   17:14
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Element combinat 
amb publicitat. 
Aquesta podrà ser 
estàtica o dinàmi-
ca amb pantalles 
tipus LED.

Element combi-
nat amb zona ex-
terior de botiga.

BUS-TRAM

Element combinat 
amb terrasses de 
locals de restaurants 
i bars.

Es proposa un recorregut 
pels autobusos de turistes 
que recorri de forma pe-
rimetral la població i així 
poder pacificar viariament 
el nucli central d’aquesta.
De forma paral·lela es 
proposen dos centrals 
d’autobusos cobertes - T1 
i T2 - just al perímetre del 
centre urbà. Una al centre 
de l’Avinguda del Consell 
General i l’altre al futur 
edifici cedit per l’empresa  
SAETDE.

T1

T2

Es proposa un seguit de 
zones de càrrega i 
descàrrega repartides de 
forma equitativa, en funció 
de les diferents necessitats 
comercials de cada carrer. 
Al planell s’han col·locat 
algunes a títol d’exemple.

Es  proposa una zona peatonal 
restringida al trànsit convencional 
i on sols es permetria el pas de 
vehícles de transport públic, 
càrrega i descàrrega i accés veinal. 
Aquesta zona es realitzaria amb un 
paviment d’aglomerat colorejat i 
un carril central d’adoquí per on hau-
ria de discurrir la circulació rodada 
permesa. Tot es proposa al mateix 
nivell per delimitar clarament la 
zona pacificada.

Element 
combinat 
amb parada 
de transport 
públic.

Element
combinat amb 
il·luminació 
general.

De forma paral·lela es proposen dos centrals 
d’autobusos cobertes - T1 i T2 - just al perímetre del 
centre urbà. Una al centre de l’Avinguda del Consell 
General i l’altre al futur edifici cedit per l’empresa  
SAETDE. Aquestes terminals es proposa de dotar-les 
de panells solars a la coberta per generar, així, part 
de la energia elèctrica necessària pel transport 
públic. Es pot contemplar la conveniència de que, 
a plantes superiors, es pugui realitzar aparcament 
per vehicles de transport privat. En el cas del pro-
posat a la T1, s’ha plantejat lloc per unes 140 places 
d’aparcament en dos nivells.

MILLORA DEL PAISATGE EN L’ENTORN
URBÀ FRONTERER DEL PAS DE LA CASA PASrePENSAT!

Es  proposa una 
distribució de punts de 
recollida selectiva 
d’escombraries que estigui
repertida de forma equitativa 
per tota la població depenent 
de les seves necessitats actuals i 
futures.

Es proposa un sistema de transport públic 
intern que doni una resposta ecològica 
sostenible i a la vegada esdevingui una 
referència de la ciutat per sí mateixa.
Com a primera opció, s’ha pensat en un 
transport tipus tramvia pel caracter que 
per sí sol  imposa a l’espai públic que
transita. És important que aquest transport 
arribi fins a les zones de peu de pistes, 
les principals zones d’aparcament tant de 
transport col·lectiu com particular i en un 
futur, fins a la zona d’eixample urbà que va 
fins a la carretera general a la sortida del 
túnel d’Envalira.

Visió estació 
d’autobusos T1

Element combinat amb 
zones de reciclatge.

Estació coberta 
d’autobusos T1.

Transport públic

TRAMVIA BUS-ELÈCTRIC

Part inferior de la nova 
plaça amb zones
d’esport, d’oci nocturn
i comerç itinerant.

Crear una tipologia d’elements, 
que insertant-los de una manera 
graonada, donin una imatge uni-
tària i homoginitzin la ciutat. 
Aquest elements poden inte-
relacionar-se amb els diferents 
espais de la ciutat ja sigui po-
tenciant la il·luminació, definint 
espais d’espera pel transport pú-
blic, espais d’oci com terrasses 
per la restauració o inclòs per 
acollir punts de reciclatge de les 
escombraries.  Aquests elements 
també servirien per la promoció 
publicitària de la població i la 
seva activitat comercial. Podria 
ser publicitat estàtica o dinàmi-
ca. Elements creats a partir d’un 
material com l’alumini per ga-
rantir la seva durabilitat i la sim-
plificació del espai públic.

Es proposa la creació d’un element de referència 
llunyana per poder reconèixer la ubicació del 
Pas de la Casa des de qualsevol punt de l’entorn 

geogràfic proper (Porté-Puymorens, la Cerdanya, Soldeu, etc…). Aquest element po-
dria ser una gran estructura en alçada, col·locada a la zona central de la població per 
que serveixi també com a reclam proper dins de la vila.

Vista de la cruilla entre el C/ de Sant Jordi i el C/ Catalunya.

Vista del C/ Sant Jordi - Exemple de intervenció a nivell comercial.

Es  proposa crear un nou centre a la ciutat. Un punt que esdevingui un pol d’atracció per totes 
les circulacions existents, amb un o varis elements de molta força i presència. Hauria de ser 
alguna cosa que incidís sobre tota la zona. Es proposa la creació d’una zona d’aigua amb una 
làmina humida de 7 cm on es poguin fer activitats tant a l’hivern com a l’estiu. Seria al voltant 
d’aquest espai/plaça que es proposarien moltes de les activitats de la població com ara, les 
esportives, les de caracter cultural, les comercials de caracter públic, lúdic nocturn, etc...
També es proposa aquesta zona per ser el intercanviador i aglutinador de circulacions peato-
nals diverses, inclús es proposa algun tipus de recorregut peatonal, mitjançant passeres ele-
vades que puguin anar fins el carrer de les Abelletes o fins el Centre Esportiu i SocioCultural 
del altre costat de l’Av. del Consell General. També es proposa una connexió directe d’aquesta 
passera amb l’estació d’autobusos T1. S’HA CALCULAT QUE AQUESTA INTERVENCIÓ PODRIA 
TENIR UN COST ESTIMATIU D’UNS 3.427.000 €. S’EDIFICA UNA SUPERFÍCIE DE 4.287 M2.

Vista general del C/ Comptes de Foix. Davant de l’Esglèsia

Vista del Pas des del Port d’Envalira

Vista des de la Cerdanya

Vista del Pas des de la sortida del TúnelVista del Pas des de la carretera al Port d’EnvaliraVista del Pas des de les pistes del Grau Il·luminació

Vista del C/ Sant Major.

Com a darrera intervenció es proposa realitzar una 
revisió sobre el POUPE per poder regular des de la nor-
mativa, aspectes fonamentals de la imatge urbana com 
ara els materials, colors i textures de les façanes. També 
es proposa alguna campanya des dels estaments pú-
blics per desenvolupar incentius econòmics – adminis-
tratius o ajudes per incentivar i motivar al sector privat 
a fer modificacions als seus edificis, tant a la façana 
com en PB i plantes primeres que vagin en la línia de 
fer-les més unitàries i transparents.
També aquesta proposta hauria de fer incidència sobre 
el tipus de retolació comercial per fer-la més unificada 
i reglamentada.

MILLORA DEL PAISATGE EN L’ENTORN
URBÀ FRONTERER DEL PAS DE LA CASA PASrePENSAT!

OBJECTIU 1

OBJECTIU 2

OBJECTIU 4

En aquest primer objectiu, tam-
bé es contempla la nova pavi-
mentació de la major part dels 
carrers que formen el núcli urbà. 
Tota la zona es proposa amb un 
únic paviment asfàltic colorejat 
amb un carril central adoquinat 
per la circulació rodada selecti-
va. Es tracta així de pacificar al 
màxim tota aquesta area. 
S’HA CALCULAT QUE AQUESTA 
INTERVENCIÓ, EN UNA PRIME-
RA FASE SOLS AL CARRER MA-
JOR, PODRIA TENIR UN COST 

ESTIMATIU D’UNS 437.000 € 
(AMB 18 ELEMENTS I 2.297 M2 
D’URBANITZACIÓ). 
Per tota la resta de l’actuació 
proposada com a zona peatonal, 
s’ha calculat un cost estimatiu 
de 234.000 € per col·locar els 
167 fanals-elements restants i de 
5.226.000 € per fer la urbanitza-
ció completa sobre 29.271 M2.

Exemple de Façanes a l’actualitat El mateix punt ja reformat Façana de ciutat que dona a França pel costat del riu. S’aprecia ja, la presència del comerç

PATINATGE A 
CEL OBERT 

DONUTS 
SOBRE GEL

DONUTS SOBRE 
AIGUA

Aquest efecte, s’assoliria prolongant aquest element alt, amb un feix de llum vertical (làser o projector) que pogués 
ser vist, a la nit o a la posta de sol, des de qualsevol punt. Actuaria com un gran “FAR” a la zona i com un GRAN 
RECLAM PUBLICITARI. S’aprofita així, la gran alçada que ja te la població dins d’aquest entorn muntanyenc per 
alçar-se definitivament com una referència indispensable. S’HA CALCULAT QUE AQUESTA INTERVENCIÓ PODRIA 
TENIR UN COST ESTIMATIU DE UNS 472.000 €.
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