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carril electrificat + projectors

fluorescent

fluorescent encastat al sostre

llumenària d’itineràri

downlight orientable

aplic de paret

downlight encastat

làmpada h.m encastada

làmpada h.m penjada

centralització de comptadors

quadre vestibul + circulació P0

quadre vestibul + circulació P1

quadre cafeteria

quadre nucli de serveis

quadre magatzems

quadre il.luminació exterior

quadre instal.lacions

quadre muntacàrregues

quadre ascensor 1

quadre ascensor 2

quadre ascensor 3

quadre ascensor 4

quadre pàrquing

quadre restaurant

quadre cuina

quadre botiga (x19)

quadre centre cívic

quadre museu_ P0

quadre museu_P1

quadre ascensor 5

ESPAI COMERCIAL
_circulació/hall 
Aquí s’ha optat per un enllumenat general homogeni a base de tubs fluorescents muntats en safates 
metàl.liques linears que defineixen el pla de la lluminària i donen direccionalitat a l’espai.
El sistema consta de dos circuits diferenciats: l’un per a l’enllumenat diürn i l’altre per al nocturn.
Els extrems en contacte amb la zona de serveis i el casal popular es resolen amb un bany de llum a les parets 
(bé amb aplics o amb downlights orientables) 
_botigues
Optem per un enllumenat mixte: 
Per una banda resolem la il.luminació general amb downlights (22cm de diàmetre) col.locats en creu per acon-
seguir una il.luminació homogènia.
I per altra, un sistema de rails electrificats i projectors que permetrà una il.luminació localitzada flexible per tal 
d’il.luminar els productes. 

MUSEU
_permanent
L’enllumenat d’aquesta part del museu és molt específic i està relacionat amb el tipus d’elements expositius. 
_temporal
En aquesta part del museu, en canvi, s’ha optat per un enllumenat més flexible a base d’un sistema modular 
que tant permet l’encastament de lluminària fluorescent com els rails electrificats amb els correspoenets 
projectors. D’aquesta manera solucionem la il.luminació general i la localitzada en un mateix sistema el qual és 
capaç d’adaptar-se a les diferents exposicions que es succeiran 

CASAL POPULAR
_hall
Aquí hem importat la mateixa distribució de lluminària que al hall i zona de circulació de l’espai comercial. Ho 
hem fet d’aquesta manera perquè volem que el casal popular s’integre en el conjunt i s’entengui com una 
prolongació d’aquest. Les làmpades utilitzades en aquest cas són encastades al cel-ràs.

PÀRQUING + MAGATZEM
L’enllumenat en aquesta part del projecte és a base de tubs fluorescents col.locat en línies paral.leles al sentit 
de la circulació. Aquestes línies actuen com a divisòries entre l’espai de circulació i l’espai d’aparcament o de 
magatzems a l’igual que hi emfatitzen la direccionalitat de l’espai.

COBERTA
La coberta s’il.lumina, d’una banda, a partir d’unes línies formades per punts, les quals acompanyen el recor-
regut dels vianants per la coberta. I d’altra, per els nuclis de comunicació vertical els quals actuen com una 
gran làmpada.

escola tècnica superior d’arquitectura del vallèscentre comercial i cultural a la pedrera de la muntanya del castell de Dénia
pfc G-08 laia mulet gayà

introducció anàlisi lloc concepte arquitectura construcció estructura instal.lacions

maximizing the social contact


