
IL·LUMINACIÓ
CRITERIS IL·LUMINACIÓ NATURAL 

L’objectiu es aconseguir el màxim d’espais amb 
llum natural.
A la zona d’hotel i restaurant, al ser totes les   habi-
tacions i estances passants, tenim radiació de sud 
durant tot el dia, i la llum difosa de nord  l’altre 
façana.
A la peça del centre enològic varia més la incidèn-
cia solar, ja que les façanes llargues són est-oest. 
Tot i així, a la sala polivalent tenim els lluernaris a 
les cobertes inclinades, que reforcen la radicació 
durant el dia. I el propi sistema de cel.les a la planta 
de la plataforma permet una permeabilitat tant 
espaial com de zones il.luminades i més fosques.
La zona del sòcol té un pati central que ajuda en 
aquest sentit, el pati lateral, i unes obertures a la 
façana nord i est.
La zona de producció del vi també conserva els 
dos patis, i el celler no requereix de tanta 
il.luminació, per tant l’hem tapiat a nord i només hi 
han obertures a sud i claraboies a nord.

COMPONENTS INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Els elements que componen la instal·lació:
1.RAM DE CONNEXIÓ:La connexió des de la xarxa 
urbana està soterrada fins l’estació transformadora 
des d’on sortirà el brancal fins al quadre general de 
protecció.
2.INSTAL·LACIÓ D’ENLLAÇ: Es realitzarà d’acord 
amb la normativa vigent.
3. QUADRE GENERAL DE PROTECCIÓ: Es dividirà 
en dos parts la instal.lació, ja que si a la zona indus-
trial de producció de vi hi hagués algún problema, 
no ha d’afectar al funcionament de l´hotel, restau-
rant i al centre. Es situarà un a la planta -1 a la zona 
d’armari d’intal.lacions del celler, i l’altre abans del 
vestíbul comú. 
4.COMPTADORS: Es col.locaran comptadors per 
l’hotel/celler/centre per separat.
5.MONTANTS. Es disposarà de línees de muntants 
a cada zona del conjunt.
6.CONDUCTES: Es disposarà de conductes amb 
aïllament. 
7.PRESA DE TERRA:Tota massa metàl·lica es 
connectarà a terra. 

CRITERIS ILUMINACIÓ ARTIFICIAL

Els espais interiors del conjunt són molt diversos i 
tenen diversitats horàries d’usos, s’ha utilitzat un 
sistema d’iluminació flexible i amb bon comporta-
ment energètic per tal d’estalviar consum elèctric.

El primer criteri que s’ha seguit es diferenciar les 
zones públiques i domèstiques de les zones de 
producció, ja que el comfort a nivell d’il.luminació 
és molt diferent . 

A les zones comuns s’ha optat per una il·luminació 
general amb lluminàries encastades tipus super-
nova S’ha treballat amb petits punts singulars, 
amb làmpades penjades: vestíbuls, zones pun-
tuals del restaurant... 

A les habitacions s’ha treballat il·luminant bé 
l’espai mitjançant downlights empotrables al 
paquet de serveis, una il.luminació contínua fluo-
rescent sobre la cortina de pilarets, i detallant els 
punts on és necessita una il·luminació a les peces 
de mobiliari exentes, portant-les sota el paviment 
i il.luminant l’objecte.

El restaurant i el bar s’ha il·luminat amb down-
lights empotrats i s’ha treballat amb il·luminacions 
secundàries de taules i barres, per tal de donar als 
espais una calidesa I comfort. Aquesta il·luminació 
secundària es realitza amb làmpades suspeses 
que acoten més l’espai.

L’espai exterior s’ha il·luminat amb un sistema de 
focus encastable amb difusor: és un sistema de 
baix consum i manteniment. S’han il·luminat els 
accessos, les escales exteriors, i el davant de la 
plataforma ,amb poca intensitat per evitar conta-
minacions lumíniques en l’entorn.
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