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Planta mercat
ESCALA DIN A1: 1/250
ESCALA DIN A3 :1/500

N

ACCÉS PEATONAL

COMUNICACIONS VERTICALS

SÒCOL COMERCIAL ZONA ACCÉS MERCADERIES

PLANTA CARRER 3.689,47 m2

r RESTAURANT 390,90 m2

r1 sala restaurant-bar 253,81 m2
r2 serveis i cuina 137,09 m2

r2.a cambra begudes
r2.b cambra carn
r2.c cambra verdures
r2.d productes secs i aliments
r2.e sala escombraries
r2.f bany personal

r2.1 bany homes 11,18 m2
r2.2 bany dones 14,41 m2

a ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ 95,04 m2

a1 administració mercat 49,94 m2
a2 sala reunions 13,00 m2
a3 sala conferències 32,10 m2

m MERCAT 1.085,11 m2

espai públic 488,00 m2
m1 autoservei fruita 40,38 m2
m2 parada 12,00 m2
m3 parada 19,67 m2
m4 parada 12,84 m2
m5 parada 20,40 m2
m6 parada 22,82 m2
m7 bar mercat 42,09 m2
m8 parada 17,71 m2
m9 parada 13,27 m2
m10 parada 19,09 m2
m11 parada 12,84 m2
m12 parada 12,82 m2
m13 parada 11,98 m2
m14 parada 20,52 m2
m15 parada 14,90 m2
m16 entrega a domicili 18,07 m2
m17 consigna freda 21,97 m2
m18 parada 15,08 m2
m19 parada 17,58 m2
m20 parada 14,85 m2
m21 parada 22,02 m2
m22 parada 15,08 m2
m23 parada 17,58 m2
m24 parada 14,80 m2
m25 parada 19,09 m2
m26 parada 12,84 m2
m27 parada 12,82 m2
m28 parada 11,98 m2
m29 parada 20,52 m2
m30 parada 14,90 m2
m31 parada 17,71 m2
m32 parada 13,27 m2
m33 espai àgora 23,62 m2
m34 compra per internet

v VESTIBULS 150,20 m2

v1 vestibul accés 15,19 m2
v2 vestibul accés 38,22 m2
v3 vestibul accés 9,93 m2
v4 vestibul accés 9,23 m2
v5 vestibul accés 49,03 m2
v6 vestibul accés 6,30 m2
v7 vestibul accés 6,17 m2
v8 vestibul accés 16,13 m2

st SERVEIS TÈCNICS 49,35 m2

st1 quadre general 4,47 m2
st2 ET 13,52 m2
st3 serveis tècnics 4,48 m2

b BOTIGUES 329,55 m2

b1 botiga 18,75 m2
b2 botiga 11,53 m2
b3 botiga 26,10 m2
b4 botiga 21,17 m2
b5 botiga 12,61 m2
b6 botiga 22,97 m2
b7 botiga 22,11 m2
b8 botiga 27,50 m2
b9 botiga 18,43 m2
b10 botiga 12,48 m2
b11 botiga 29,82 m2
b12 botiga 8,94 m2
b13 botiga 14,66 m2
b14 botiga 27,78 m2
b15 botiga 14,43 m2
b16 botiga 20,10 m2
b17 botiga 20,17 m2

w BANYS PÚBLICS 27,98 m2

w1 banys públics senyors 12,13 m2
w2 banys públics senyores 15,85 m2
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El mercat es concep com a espai  públic permeable. És a 
dir, el mercat és un element de continuitat urbana i 
permeable al moviment de la gent. 

És per aquesta raó que es fa un mercat en rampa, aprofitant 
la pendent del terreny natural, el que permet que aquest 
sigui accessible per a tothom des de qualsevol punt dels 
carrers exteriors. 
També l'edifici es concep des del punt de vista de donar 
façana al sòcol comercial preexistent en els baixos dels 
edificis adjacents.  

Degut a que el mercat es situa donant cara per un costat a 
una ciutat i per un altre costat al parc de la Guieneueta, 
amb els usos diferenciats que això comporta, es situa en 
primer terme de la ciutat, un restaurant de mercat i per la 
part del parc un bar.

En la part frontal i posterior del mercat hi ha 'paraigües' 
que tenen un ús de porxo:el del passeig per tal de poder 
acollir activitats relacionades amb el mercat i el barri, i el 
posterior un element fita que acompanya el recorregut del 
camí peatonal que limita el parc.


