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El nou parc de Bombers de Valls 
El nou edifici compta amb una superfície construïda de 1.337m2, de les quals 
663,56m2 corresponen a les dependències i la resta, 673,51m2, a les cotxeres i 
espais annexos.

- La zona de dependències: es desenvolupa en dues plantes, la planta baixa 
conté, just a l’entrada, la sala de control amb vistes cap a l’exterior i a les 
cotxeres, i el despatx del cap de parc. Al mig es troba el gimnàs, un espai de 
doble alçada amb il·luminació a través de la primera planta, i les altres 
dependències s’articulen al seu voltant. Al costat del gimnàs hi ha l’arxiu i 
l’aula polivalent.  

En la façana sud,  s’hi troba el menjador-estar, la cuina i la sala de calderes 
amb accés a l’exterior totalment independent. En la façana oest hi ha el 
rebost amb sortida directa, un accés directe des de la zona de circulació 
interior i tots els vestidors. En la part nord de les dependències, hi ha el 
lavabo adaptat i l’espai de neteja, així com l’escala que comunica amb la 
planta superior de les dependències.

En la segona planta i en la façana est, hi ha les tres habitacions dobles i en la 
façana oest les tres habitacions triples. En la façana sud es disposen les 
sortides d’accés a la terrassa i obertures que il·luminaran el gimnàs ubicat a 
la planta baixa. 

Imatges del gimnàs al nou parc de Valls
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- La zona de les cotxeres: s’ubica en el cantó nord de l’edifici i es composa de 
quatre crugies de cinc metres per divuit de fons on es col·locaran tots els 
vehicles del parc. En la part més extrema de l’edifici s’ubicarà un taller de 
reparació de vehicles, el magatzem i la neteja i assecatge dels EPIS, a la 
planta baixa. I a la primera planta, hi ha un annex al magatzem per als equips 
d’EPIS i la sala de màquines de climatització. En la part més extrema es 
disposarà l’aparcament dels vehicles sota una marquesina de formigó. 

En la coberta de l’edifici de sobre de la cotxera s’ha ubicat l’heliport del parc de 
bombers amb una escala metàl·lica i un petit muntacàrregues. 

Lateral i façana principal del nou parc de Bombers de Valls 

Façana d’accés al nou parc de Valls
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A més, el nou parc de Bombers de Valls incorpora sistemes d’aprofitament 
d’energies renovables. Per una banda, s’han instal·lat plaques solars per produir 
aigua calenta sanitària i, per altra banda, s’ha instal·lat també un sistema de 
climatització geotèrmic. El parc de Valls, juntament amb el parc de Calaf, 
incorpora aquesta tecnologia que consisteix a aprofitar la temperatura del subsòl i 
utilitzar-la per a la calefacció domèstica i també per escalfar l’aigua corrent. A 
l’estiu, aquest mateix sistema pot absorbir la calor de l’ambient per reutilitzar-la 
com a energia per a la refrigeració. 

L’anterior parc de bombers de Valls, estava situat al carrer de Cames número 29, 
en ple casc antic de la població, i datava de l’any 1981. Les instal·lacions tenien 
una superfície de 442.82m2 i presentaven un estat de degradació força avançat. 
A més, patien una manca d’espais que feia necessària la construcció d’un nou 
edifici en una nova ubicació que complís tots els requeriments funcionals i 
operatius establerts per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments.  

Les obres de construcció del nou parc, que van començar l’octubre de 2009 i van 
finalitzar el mes de novembre passat, han estat adjudicades per un import de 
2.926.106,72€. Els bombers funcionaris i voluntaris del parc de Valls ja fan ús 
d’aquestes noves instal·lacions, on es van traslladar a principis d’aquest any. El 
projecte, a través de GISA, ha estat redactat per l’arquitecte Pere Santamaria 
Garcia.

Dotacions de personal del parc de Valls 

PARC Funcionaris Voluntaris
Reforç 
CF’10 TOTAL

Valls 25 9 6 40

Dotacions de vehicles dels parc 

Tipus Quantitat
Bomba Rural Pesada 1
Bomba Urbana Lleugera 1
Bomba Forestal Pesant 1
Bomba Urbana Pesada 1
Unitat de personal i càrrega 1
Total 5
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Valls, 11 de juliol de 2011 

Per a qualsevol aclariment podeu posar-vos en contacte amb l’Àrea d’Informació i Comunicació  
93 586 77 20    premsa.bombers@gencat.cat

www.gencat.cat/emergencies


