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Il.luminació lineal 
Làmpades TL5 de baix consum
Philips SmartForm TPS460 DL

Il.luminació suspesa
Làmpades TL5 de baix consum
Philips PerformaLux negra

Il.luminació suspesa de baixa altura
Làmpades TL5 de baix consum
Philips PerformaLux lacat gris

Downlight
Làmpades TL5 de baix consum
Philips Downlight Fugato blanc

Aplic de paret
Làmpades de radiació indriecta
Lamp BLoc Alumini lacat gris

Lluminària de paret
Làmpada alògena
Wall Mounting

Lluminària projeccional orientable
12 LED llum neutral
Le Perroquet projector

Lluminària de fluxe de terra
LED llum neutral
Light up walk professional

Fanal exterior existent a recol.locar

Enllumenat existent

Hipòtesi d’una secció lumínica dibuixada a partir dels angles d’incidència del 
bulb de les llums segons les fitxes tècniques de les lluminàries utilitzades.

137.65

Lluminàries pendulars de 
baix consum sobre les 
taules i la zona de barra.

Lluminàries pendulars de baix consum 
que segueixen la geometria de l’escala 
desde planta -1 fins l’altell.

Es col.loquen llums de paret a la zona de terrassa.
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Escomesa BT.07
Aïllant > 0,6/1kV
      6mm   Cu2

Distribució mitjançant conductes 
tècnics de 30x100cm per muntants 
de       25mm amb tapa de registre en 
plantes RF>60 amb tallafocs.

CGP.BT.13

La il.luminació de la planta baixa s’aconsegueix, a més a més, de la millora d’aportació de 
llum natural que suposa obrir les seves façanes fins ara completament opàques, amb un 
distribució uniforme de lluminàries pendulars de baix consum suspeses de la coberta  en els 
espais de recorregut. En les parades es col.loquen fluorescents al llarg del perímetre de 
venda i punts de llum orientables sobre la superfície de treball i venda de cada una.
Es garantitza una il.luminació mitja de 200 lux.

Es mantenen les llums de ciutat actuals que pengen de 
les façanes de tot el casc antic i es recol.loquen els 
fanals de la plaça que s’han hagut de retirar durant les 
obres.

El propi mercat en si és el fanal principal de 
la plaça, amb la seva façana modernista 
il.luminada amb les noves lluminàries 
projeccionals que es col.loquen al seu  
perímetre als marcs estructurals ressalten 
no només la reforma sino també el caràcter 
històric i emblemàtic de l’edfici.
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L’espai públic forma ara part del mercat també, es podria dir que la planta baixa inclou tant 
plaça com mercat i per això la il.luminació d’ambdós espais es complementa l’una de l’altra.
La il.luminació de la plaça consta d’una distribució de llums de terra i de paret repartits 
pelsódiferents aterrassaments que segueix la nova topografia. A més de les llums exitents.

Es col.loquen lluminàries empotrades al cel 
ras i distribuïdes uniformament en la part de 
nova construcció del mercat.
En les parades s’utilitza la mateixa tipologia 
que en planta baixa.

La planta “soterrani”  assoleix una forta millora 
d’entrada de llum natural gràcies a les modifica-
cions en la reforma. L’ampliació en planta, els 
dobles espais i l’obertura de la façana del carrer 
Endavallada la converteixen en una segona 
planta baixa.

Es substitueixen les lluminàries fluores-
cents actuals i s’instal.len llums suspesos de 
baixa altura. Les llums de la parda es mante-
nen, són focus projeccionals puntals sitats 
al llarg del seu perímetre.

S’instal.laran punts de llum en tot l’àmibt col.lindant amb la planta 1 pel carrer 
Endavalla ja que són els espais destinats als floristes.
L’activitat situada per sota i davant l’última cruixia de la nau gran s’il.lumina amb 
llums de paret situades als murs de contenció i algunes lluminàries projectuals 
orientables a les pilastres de la façana.

800 lux 700 lux 600 lux 500 lux 400 lux 300 lux 200 lux 100 lux

Il.luminació natural

Estudi solar del mercat el dia del solstici d’estiu

Requisits d’il.luminació segons activitat

UNE - 12464.1  Il.luminació per interiors 

tipus d’estància o activitat

àrea de vendes

Criteris d’il.luminació:

- Connectar la rel.lació mercat plaça visualment fent ús de  
   l’enllumenat nocturn per exaltar ambdós espais.
- Donar rellevància a l’edifici històric de Pere San.
- Garantir una il.luminació permament de mínim 100 lux a  
   tota zona pública.
- Il.luminar els grans espais amb hal.logenurs metàl.lics de 
  major intensitat mentre que els espais il.luminats des d’una 
  alçada infereior a 3,5 m seran halògenes (incandescents).
- Cobrir la necessitat lumínica on les exigències visuals siguin 
   elevades; parades, expositors...

Edifics comercials

electrficació 
demanda de potència
mínim per local
coeficient de simultaneitat

càrrega total
seria segur connectar l’instal.lació elèctrica a una E.T.

> 150.000 W

elevada
         100W/m   i planta    >1500m

3450W a 230V
1

22

El mercat actualment disposa d’una composició de lamel.les fixes de ferro que composen el tancament de les 
obertures de les façanes. Com s’observa en l’anàlisi solar, en les situacions més desfavorables quan es precisaria 
protecció solar el mercat ja queda protegit per l’ombra dels edifics col.lindants sent la façana més exposa a llum 
solar la façana Nord.
Així doncs es podria prescindir d’aquestes lamel.les però al formar part de la façana modernista i ser de patrimoni 
de moment es proposa conservar-les.

Arribem als nivells mínims d’il.luminació per a una zona comercial i per tant caldrà utilitzar llum artificial durant 
el dia per compensar la diferència lúminica entre el perímetre de l’edifici i l’interior central de les naus.

matí d’un 21 de juny tarda d’un 21 de juny

300
establiments minoristes

Emlux

àrea de caixes 500

recepció, buffet 300
pública concurrència

restaurant, menjador, autoservei 200

zones de pas 100

alimentació de delicatesse 500
activitats artesanals

treball de preparació d’aliments 500

zones de treball general

La instal.lació elèctrica anairà per regates al terra. 
Hi haurà 22 comptadors, un per a cada paradista 
amb les seves caixes de quadre.

La instal.lació elèctrica pujarà per façana i anirà a 
buscar els punts de subministrament per terra.

La instal.lació elèctrica serà aèria pel falç sostre.
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