Nova base del COEX

≤ 3r Premi: Engitec

TEXT: REDACCIÓ

≥ 1r Premi:
Ginjaume
Arquitectura
i Paisatge

Ja feia temps que es gestava el canvi d’ubicació de la base d’operacions del servei de Conservació i Explotació
de carreteres (COEX), situada actualment a l’antiga plaça de braus d’Andorra la Vella i en la qual estaven en
règim de lloguer.
El passat mes d’abril, el Consell de Ministres va aprovar la proposta del titular d’Ordenament Territorial, Jordi
Torres, sobre l’adjudicació definitiva dels treballs de redacció del projecte i direcció de les obres de construcció
de la nova base del COEX.
Aquesta nova base del servei de carreteres se situarà en un terreny propietat de Govern, sota els viaductes
d’enllaç a la boca est del túnel de les Dos Valires, a la parròquia d’Encamp. A més de l’alliberament de la
despesa del lloguer actual, la nova ubicació permetrà una millora en la col·laboració entre els equips de treta
de neu o actuacions necessàries entre les dues valls i facilitarà la mobilitat dels vehicles necessaris en cas de
retencions tant en una vall com en l’altra.
Finalment, el guanyador del concurs públic obert als professionals de l’arquitectura va ser Lluís Ginjaume
Gratacós, titular del Taller d’Arquitectura i Tècnica, SAU. Aquest serà el responsable de la redacció i la direcció
de les obres d’aquest projecte.
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Amb aquesta obra es millora la possibilitat d’adaptació de les necessitats del cos per resoldre les incidències
que es puguin donar al llarg i ample del país, ja que la nova ubicació està situada a prop del que seria el centre
geogràfic del país. Alhora, les noves instal·lacions estaran equipades amb serveis i infraestructures adaptades
per assolir la màxima qualitat i viabilitat de les accions a dur a terme.
ARQUITECTURA
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TALLERS A NIVELL

1_CONCEPTE

“BASE DEL COEX”

Plataforma a nivell del vial secundari per maniobra de vehicles
pesats sense interrompre el trànsit

Gàlib màxim de la parcel·la per tenir els
tallers a nivell i amb 8m d’alçada lliure.

Sòcol inferior per emmagatzematge i aparcament de vehicles lleugers deixant alçada per
pas i treball de vehicles de càrrega.

PRESSUPOST ESTIMATIU
Pressupost (€)

FASE 1
FASE 2

3.500.000,00 €
1.500.000,00 €

TOTAL BASE DEL COEX

sal de terra

VEHICLES
AMENT
ESTACION
DEL COEX
OFICIALS llevaneus
camions

sorra
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4
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7

3

5.000.000,00 €
2

NOTA: El pressupost no inclou la plataforma sobre el riu. El programa de l’ediﬁci també funciona sense
la plataforma. La seva realització es pot preveure en una fase posterior.
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431,96 m²
271,35 m²
176,13 m²
140,56 m²

1

DESPATXOS TALLERS (NIVELL 1)

2_ ADEQUACIÓ AL PROGRAMA

5

Despatx responsable taller mecànic
Despatx mecànics

MAGATZEMS RECANVIS
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ZONA D'ESTACIONAMENT EXTERN VEHICLES EN ESPERA

4 places vehicles lleugers en espera
3 places vehicles industrials en espera

40,00 m²
30,99 m²
63,69 m²

NUCLIS COMUNICACIÓ I CIRCULACIÓ

Nuclis d'escala i ascensor

1

2

MAGATZEM
recanvis taller

3

4

86,14 m²

ZONA EMMAGATZEMATGE MATERIAL

Sitges de sal i salmorra
Emmagatzematge de sal i sorra

1

2

3

78,53 m²
107,97 m²

(10 unitats)
(5 unitats)
(7 unitats)

2.913,77 m²

TOTAL S. CONSTRUÏDA N0

3.992,81 m²

PLANTA NIVELL 0 e1:450

>> NIVELL 0
Tots els tallers mecànics, tant per vehicles lleugers com per pesats, i les zones
NIVELL -1
d’estacionament de gran maquinària
distribueixen
A NIVELL del
vial seTEXT,esRENDERS
I FIGURES:
GINJAUME
ARQUITECTURA I PAISATGE
ZONA MAGATZEM (EQUIPS DE CONSERVACIÓ DE CARRETERES)
cundari. L’ampli espai d’accés als tallers, parcialment cobert i amb places per
Equip COEX SUD
114,16 m²
Equip COEX VALL NORD
154,48 m²
Equip COEX VALL ORIENT
110,49 m²
a vehicles en espera o reparacions ràpides, evita maniobres a la maquinària i
ZONA D'ESTACIONAMENT VISITES
col·lapses de trànsit a la carretera.
Proveïdors, visites i personal
125,56 m²
En aquesta gran plataforma sense desnivells també hi l’àrea de rentat, els
ZONA EMMAGATZEMATGE MATERIAL
Formigoneres, Grups electrògens
190,04 m²
magatzems de recanvis i la zona d’emmagatzematge de sal i central de salTanques protecció civil
102,84 m²
Pals de neu
39,21 m²
Tanques grogues COEX
72,44 m²
morra.

La nova ubicació per a la base del COEX, al cor
de la xarxa viària del país, és un emplaçament
idoni per a aquest equipament si tenim en
>> NIVELL -1
compte la bona connectivitat que té amb les
Al nivell -1, amb vistes al riu Valira i il·luminació natural, s’hi situa el programa
des�nat a oﬁcines i vestuaris.
principals carreteres. Però alhora, aquesta
A l’interior s’hi distribueixen els aparcaments per a visites i tots els espais
connectivitat
afegeix
complexitat al projecte, ja
d’emmagatzematge de material
i dels equips de conservació
de carreteres.
L’alçada lliure de 4’2m d’aquest nivell permet accedir-hi amb camionetes i
que
hicàrrega.
ha tres vials que creuen la parcel·la en
que hi s’hi pugui treballar amb
toros de
diferents
nivells a causa de la proximitat al nus
>> NIVELL -2
El nivell -2 es des�na principalment a estacionament de proveïdors, personal
viarioﬁdel
de lesfurgonetes
Dos Valires.
Així, la proposta
i també places per tots els vehicles
cials túnel
del COEX (lleugers,
i
pick-ups).
s’adapta als vials i en resol els accessos.
Barreres de seguretat de ferro i fusta
Tanques Andorra Turisme
Espai Compressor
Xatarra
Residus. Contenidors i brossa

NUCLIS COMUNICACIÓ I CIRCULACIÓ

Nuclis d'escala i ascensor
Circulació i maniobra

LOCALS TÈCNICS

Zones destinades a instal·lacions

ZONA DESPATXOS

Despatxos responsables COEX
Despatx recepció
Sala reunions, multimèdia
Sala emmagatzematge roba
Sala emmagatzematge recanvis
Magatzem material neteja
Banys homes i dones (entrada)
Passadís, circulació

ZONES COMUNS DESPATXOS

Zona sala menjador - office - cuina
Zona Banys homes, dones i minus
Dormitori - zona descans
Vestidors amb taquilles homes
Vestidors amb taquilles dones

ZONES COMUNS TALLER MECÀNIC

Vestuaris mecànics
Lavabos - dutxes
Espai rentadora - secadora

72,80
64,20
40,12
122,59
33,44

Es proposa un volum que ocupa en
alçada els buits que queden entre
vials, mentre que un sòcol continu
uneix tot l’edifici.

TALLER REPARACIONS
vehicles pesats

MAGATZEM
recanvis taller

Al sòcol, que es troba semiso·
terrat, s’hi ubiquen els espais
d’emmagatzematge, aparcament i
altres programes que no requerei·
xen tanta llum ni un accés directe.

320,00 m²
233,54 m²
256,65 m²

TOTAL S. ÚTIL N0

*plataforma sobre el riu opcional

fossa de rentat

TALLER MECÀNIC
vehicles lleugers

Zona emmagatzematge residus (olis, bateries...)
Zona màquina rentar vehicles i peces
Fossa rentat vehicles

Camions i dumpers*
Maquinària pesada*
Camions llevaneus

TALLER MECÀNIC
pont elevador vehicles pesats

96,72 m²
127,30 m²

ZONA EMMAGATZEMATGE RESIDUS - RENTAT VEHICLES

ZONA APARCAMENT EXTERIOR

TALLER MECÀNIC
vehicles lleugers
ZONA DE RENTAT DE VEHICLES
màquina rentar
vehicles / peces

ESTACIONAMENT DE VEHICLES EN ESPERA

Tallers
a Nivell

>> NIVELL 1
La gran alçada d’aquests punts també permet situar els despatxos del responsable del taller i dels mecànics en un altell amb bona visió i accés directe
als tallers.

TALLER MECÀNIC
fossa vehicles pesats

4
3

CONCURS BASE DEL COEX · PRIMER PREMI

>> NIVELL NUS VIARI
El terreny està situat a sota dels viaductes d’enllaç de la boca est del túnel
de les Dos Valires. Els buits que queden entre els vials permeten disposar de
més alçada lliure al nou ediﬁci i en aquests punts s’hi col·loquen els tallers
mecànics.

TALLER MECÀNIC
fossa vehicles pesats

2

ESTACIONAMENT DE VEHICLES EN ESPERA

PLATAFORMA A NIVELL del vial d’accés /// S’hi distribueixen tots els tallers mecànics i els estacionaments per a vehicles pesats.

8
7

TALLER MECÀNIC

2 Tallers mecànics vehicles lleugers
2 Tallers mecànics vehicles pesats - fossa
1 Taller reparacions vehicles pesats
1 Taller pont elevador

La planta baixa, on s’hi mouen les
grans màquines de difícil manio·
brabilitat, se situa al nivell del vial
secundari que travessa la parcel·
la i connecta els dos costats.

m²
m²
m²
m²
m²

magatzem conservació carreteres
equip COEX VALL ORIENT

103,15 m²
640,24 m²

5.08 m²
magatzem conservació carreteres
equip COEX VALL NORD

13,76 m²

125,83
43,12
82,29
13,58
12,55
7,08
11,55
233,84

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

RESIDUS
contenidors i brossa

m²
m²
m²
m²
m²

45,50 m²
23,60 m²
5,85 m²

TOTAL S. ÚTIL N-1

2.824,34 m²

TOTAL S. CONSTRUÏDA N-1

3.360,03 m²

MAGATZEM
barreres de seguretat
de ferro i fusta

APARCAMENT
visites i proveïdors

1

MAGATZEM
xatarra

espai compressor

47,49
33,72
51,76
66,90
20,16

MAGATZEM
tanques Andorra Turisme

2

3

4

5

6

MAGATZEM
tanques grogues COEX

MAGATZEM
pals de neu

MAGATZEM
tanques protecció civil

La situació dels tallers de maqui·
nària pesada al mateix nivell del
vial permet tenir zones d’espera i
aparcament exteriors, així com un
fàcil accés als tallers a peu pla. Fi·
nalment, es reserva la planta su·
perior, que ja treu el cap per sobre
magatzem conservació carreteres
equip COEX SUD

MAGATZEM
formigoneres
grups electrògens

del nus viari, per situar-hi l’espai
d’oficines més obert al paisatge i
a la llum natural.
Pel que fa a la materialització de
l’edifici, es dissenya un tancament
amb materials prefabricats i lleu·
gers que configuren la nova cons·
trucció en franges horitzontals.
L’edifici es fragmenta prenent
l’escala de l’entorn i es va esgla·
onant per adaptar-se a les línies
definides pels vials que creuen la
parcel·la.
La franja inferior, en contacte amb
el riu, es realitza en formigó per
solucionar el contacte amb el ter·
reny.
Aquesta materialitat manté les
geometries fluides i circulars dels
vials que l’envolten.

PLANTA NIVELL N-1 e1:450
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NIVELL -2
ZONA D'ESTACIONAMENT DE VEHICLES OFICIALS COEX

Vehicles i dispositius auxiliars
Vehicles lleugers

(8 unitats)
(10 unitats)

262,98 m²
208,50 m²
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Es té en compte l’entorn natural de la zona,
en la qual es troba el riu Valira d’Orient amb
els prats i les muntanyes que l’envolten. A
causa de la gran dimensió del projecte, la
proposta considera necessari el control
volumètric per tal de minimitzar-ne l’im·
pacte visual. Amb aquest objectiu, l’edifici
proposat ocupa tota la parcel·la al vessant
est del riu per a complir el programa funci·
onal i no créixer massa en altura.
L’edificació està plantejada per a integrar-hi
els espais actuals. Proposa un gran sòcol
natural que conté la part més industrial,
de tallers i vehicles, que queda ocult sense
impactar visualment i del qual sobresurt
un element més visible, corresponent a la
part d’oficines que mostra l’obertura cap al
vessant sud i adquireix cert protagonisme.
La proposta ofereix els acabats exteriors de
les plantes del soterrani -1 i 0 amb un mur
d’escullera, un mur acabat amb gabions de
pedra i rematat a les parts altes de la fa·
çana amb taulons de fusta natural. La inte·
gració més d’acord amb l’entorn la matisen

amb materials petris, fusta i vegetals, per
altra banda, d’aquesta base en surt el con·
cepte més modern per a la zona d’oficines,
amb acabats de formigó, metall i vidre.
L’edifici busca ser passiu energèticament
i sostenible. Es mira de reduir els costos
ambientals amb el màxim de materials
naturals i de la zona; minimitzar el consum
energètic per la banda dels aïllaments pe·
rimetrals, de coberta, tancaments més efi·
caços i continus, però també aconseguint
l’estanquitat dels espais per a tenir un nivell
zero d’infiltracions no controlades.
En una zona de muntanya on hi fa un clima
fred es té en compte el bon aïllament dels
tancaments i les cobertes en tot el projecte
i la millor orientació de la zona d’oficines al
sol per poder aprofitar les aportacions so·
lars al màxim.
La comunicació en horitzontal i en verti·
cal dels diferents espais estan plantejades
per a poder enllaçar eficientment totes les
zones del projecte. En un mateix nivell els

espais estan majoritàriament comunicats i,
al ser oberts, són totalment accessibles. La
idea és configurar zones polivalents, funci·
onals i reconfigurables segons les necessi·
tats futures. A més el projecte possibilita la
comunicació sense barreres arquitectòni·
ques.
Es respecta al màxim l’adequació al pro·
grama i es planteja una bona solució de
projecte amb el criteri d’unificar el perso·
nal en les zones de treball i serveis, i les
zones de vehicles i emmagatzematge en
les parts més adients i amb els criteris i di·
mensions demanats.
Amb tot, seguint els requeriments exigits,
des del projecte també ofereix uns punts
de càrrega de vehicles elèctrics tant inte·
riors com exteriors, unes places d’aparca·
ments adaptades amb punts de recàrrega
i de les màximes zones de terrasses i zones
enjardinades que aporten calidesa i quali·
tat de servei als usuaris i segueixin el criteri
general de millora dels requeriments mà·
xims que busca el projecte.

CONCURS BASE DEL COEX · SEGON PREMI

Periscopi
TEXT: REDACCIÓ · RENDERS: GIL ARQUITECTURA & PAU IGLESIAS ARQUITECTURA

L’empreses d’arquitectura Gil Arquitectura & Pau Iglesias Arquitectura van ser les que van obtenir la
medalla de plata en la resolució del concurs públic convocat pel Govern d’Andorra, per a l’adjudicació
dels treballs de redacció del projecte i direcció de les obres de construcció de la nova base del COEX.
Com en les anteriors propostes, la ubicació de la nova base del COEX es planteja en el terreny situat
sota els viaductes d’enllaç a la boca est del túnel de les Dos Valires, de la mateixa manera, es concep el
projecte com una reordenació amb millora de l’entorn actual.
En el projecte presentat hi ha la possibilitat de poder-lo desenvolupar en dues fases: la primera per a la
zona del taller mecànic i una segona per a l’àrea de conservació i explotació.
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vidrats. A la façana sud s’hi col·loca
un element vertical de protecció so·
lar.
Pel que fa a la il·luminació, l’edifici
busca aprofitar la llum de manera
natural amb una doble finalitat: mi·
nimitzar el consum energètic i so·
bretot, maximitzar el confort lumínic
sense precedent en un edifici desti·
nat a l’aparcament i el taller de vehi·
cles.
Defuig de la incidència directa del sol
en la façana sud-est, vinculada a l’ús
d’oficines, amb proteccions solars a
base de làmines verticals.
En aquelles zones que requereixin en·
llumenat artificial, aquest serà amb
llums LED de baix consum. La gestió
de l’enllumenat a les zones comunes

de l’edifici es realitzarà mitjançant
detectors de presència que activaran
o desactivaran de manera automàtica
les diferents zones d’enllumenat.
En l’àmbit d’eficiència energètica ac·
tiva s’utilitza com a sistema de cli·
matització la bomba de calor d’alta
eficiència amb recuperació d’energia.
Pel que fa a la climatització, l’edifici
comptarà amb sondes de temperatu·
ra per aconseguir el màxim confort a
cadascuna de les zones. Les renova·
cions de l’aire es realitzaran a partir
de recuperadors de calor, que apro·
fitaran l’escalfor de l’aire extret per
escalfar l’aire nou i realitzar un estalvi
energètic important.
En l’apartat dels materials, el projec·
te proposa la utilització de materials

resistents i de reconeguda durabili·
tat, com el formigó, el policarbonat
o l’alumini.
La façana de l’edifici proposat és po·
licarbonat, que es diferencia de la
resta per un cost reduït i per la resis·
tència als cops i als agents climato·
lògics. L’ús de les noves tecnologies
arriba a partir de la instal·lació de
plaques tèrmiques per a la producció
d’aigua calenta sanitària i suport de
la calefacció.
La pell de l’edifici permet la neteja
de tota la façana sense necessitat
d’ús de cap recurs especial. La utilit·
zació de materials eficients i de fàcil
manteniment: alumini, vidre, formigó
i policarbonat, fa que les despeses
destinades a la neteja i manteniment
siguin mínimes.

CONCURS BASE DEL COEX · TERCER PREMI

Menys és més
TEXT I RENDERS: ENGITEC

L’empresa d’Arquitectura i Enginyeria Andorrana ENGITEC, va rebre el tercer premi en
la resolució del concurs públic convocat pel Govern d’Andorra per a l’adjudicació dels
treballs de redacció del projecte i direcció de les obres de construcció de la nova base
del COEX.
En la seva proposta, ENGITEC, presenta un edifici
sostenible que respecta les infraestructures pree·
xistents i aprofita al màxim les diferents interven·
cions ja realitzades en el moment de l’execució de
la boca est del túnel de les Dos Valires, emplaça·
ment on s’ubicarà la nova base d’operacions del
servei de carreteres. En la proposta, la nova base
del COEX ocupa la totalitat de l’espai residual
generat per la boca del túnel, aprofitant els di·
ferents accessos dels vials ja existents, d’aquesta
manera es busca millorar el funcionament tant
del nus viari com de la nova base del COEX.
El projecte consta de dos volums diferenciats vin·
culats al programa i a les fases d’execució, exe·
cutables per separat. La part inferior, FASE 1, si·
tuada per sota del nus de la boca del túnel, conté
40
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tots els elements vinculats a la primera fase de
tallers. Els espais més tancats i vinculats al tre·
ball de manteniment dels vehicles i de magatzem
dels diferents materials. Enllaçada a aquesta part
hi trobem la fase dos del projecte, on hi ha els
aparcaments per a tota la maquinària i les ofici·
nes i la zona per als treballadors. Els aparcaments
se situen a les cotes inferiors, vinculades al vial
existent, per tal de facilitar la connexió amb la
carretera. En la FASE 2, l’edifici creix verticalment
superant la cota del vial d’accés al túnel. A la part
superior, com a element exempt, es proposa una
edificació fita que albergarà les oficines i les parts
del programa respecte als diferents treballadors
de l’empresa. Aquest element tindrà una com·
posició diferent de la seva part inferior amb una
façana-coberta continua de zinc, amb els testers
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