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Parada tipus 1

La implantació i distribució de les parades és la que acaba generant i decidint els fluxes de circualció dins el mercat, els usuaris es desplaçarant seguint una lògica de compra en funció del que 
venen a comprar i per tant la orientació i geometria de les parades ha de assegurar una bona rebuda del client.

S’obta per una forma octagonal assimètrica. D’aquesta manera s’eliminen les cantonades, que sempre són un punt desfavorable tant pel client com pel paradista per la distància i la incòmode 
geometria que suposen. Les parades són en format d’illa, sempre accessibles i amb mostrador en tot el seu perímetre per tal de augmentar la superfície i metres lineals de venda.
D’aquesta manera s’evita també arraconar els llocs de venda contra les façanes i permetent així les nous accessesos i permeablitat entre l’interior i l’exterior.

Cada illa consta de dues o a vegades 3 parades separades entre si per un envà a 1,20m que permet la separació física entre parades però també la connexió visual i de contacte entre parades 
veïnes. A més a més de l’amplitud d’un camp de visió de tot el mercat des del punt de venda de cada venedor. Aquest tipus de parada taulell sense nevera es situa en planta baixa ja que els 
aliments arriben al magatzem per aquesta mateixa planta i així es poden col.locar directament a les parades corresponents.

En planta -1 la parada en illa existent es maté i la seva tipologia és similar, de mostrador inclinat de xapa metàl.lica. Pel que fa a les parades contra paret són de la mateixa composició que les 
detallades simplement no formen peces d’illa i són rectangles ortogonals. En aquesta part de la planta les parades es disposen d’aquesta manera per tal de no tenir de fons una paret cega que 
donaria sensació de cul de sac.

Descripció

Informació (dimensions d’una illa mitja de dues parades)

Disposició dins el mercatDisseny de parada

22m    

PB P-1

2

sup. d’illa

7,60m    2

per parada, 3,80m    2

2

2

sup. interior de treball

16m    
per parada, 8m    

ml de mostrador

fruites i verdures   
olives i conserves
llegums i cereals

queviures
fruits secs
herbolari

pesca salada
marisqueria

peixateria

tipus de gènere

en PB, 8
en P-1, 5

nº de parades

en PB, 84,17m
en P-1, 155,63m

sup. total d’ocupació

DP_01   mostrador, expositor 70cm, taulell de treball 20cm
DP_02   zona de pas 60cm, taulell de fusta avatible en l’eix horitzontal
DP_03   moble de treball amb aigüera i armaris d’emmagatzematge
DP_04   caixa registradora
DP_05   vàscula per aliments
DP_06   envà de separació de 1,20m d’alçada de plaques de guix Knauff 
                amb espai per pas d’instal.lacions si s’escau
DP_07   espai de treball 1,95x1,95m
DP_08   pefils HEB-100 soldats a base de platina embeguda en la llosa
DP_09   perfis UPN-200 de suport d’estructura de “sostre”
DP_10   xapa plegada que conté cartell de parada i llums
DP_11   filat metàl.lic per penjar-hi estris i aliments
DP_12   llosa de formigó i terra radiant amb acabat de paviment hidràulic
DP_13   desguàs de neteja de parada
DP_14   acabat laminat de fusta de pi tractada
DP_15   persiana d’alumini enrotllable


