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   Criteris d'estalvi energètic

Es tenen en compte diversos criteris d'estalvi energètic que contribueixen a fer més eficient l'edifici. Algun d'aquests criteris

tenen molta importància en el projecte i amés de millorar l'edifici climàticament, milloren qualitativament molts dels espais

com les cobertes i l'interior de les diferents habitacions i sales de l'hotel.

   Terrasses ajardinades

Un dels criteris d'estalvi energètic que es decideix, és triar la solució constructiva de les terrasses ajardinades com a solució

de les cobertes ja que disposen de moltes avantatges:

- Milloren la climatització dels edificis (regulació de la temperatura).

- Prolonguen la vida de la coberta.

- Filtren contaminants i CO₂ (millora de la qualitat del aire).

- Actuen com a barrera acústica, la terra bloqueja els sons de baixa freqüència i la vegetació els d'alta.

- Filtren metalls i contaminants que porta la pluja.

Tots aquests avantatges fan que la terrassa ajardinada purifiqui l'aire, netegi l'aigua i s'estalvïi energia. Els sostres vegetals

aïllen l'edifici perquè eviten que la calor passi a través del sostre. A l'estiu un sostre convencional pot arribar als 60 ºC, mentre

que un sostre d'aquestes característiques difícilment superarà els 25 ºC.

Aquests tipus de coberta també ajuden a controlar l'aigua de les precipitacions ja que aquesta es absorbida per les plantes

en part. A l'estiu pot retenir entre el 70-80% de les precipitacions, mentre que  a l'hivern pot retenir entre el 25-40% de l'aigua

de pluja. A més la vegetació actua com a filtre natural de l'excés d'aigua i modera la temperatura d'aquesta.

Altres avantatges que comporta la decisió de prendre aquesta solució és la disminució de l'aïllament tèrmic i el prolongament

de la vida útil de la impermeabilització.

Gràcies a la decisió d'adoptar la solució de les terrasses ajardinades i que la cota de les cobertes coincideixi en un cas amb el

jardí central i en l'altre amb el carrer, permet apropiar-se de gran part de la superfície d'aquestes cobertes per a diferents

usos (gran part per al lleure i mínimament per aparcament).

   Recollida d'aigües pluvials

L'hotel disposarà de moltes zones ajardinades que s'hauran de mantenir bon estat, fet que farà augmentar el consum d'aigua

per regar tota la vegetació d'aquestes. Una manera de reduir el consum d'aigua és recollir l'aïgua de la pluja que caigui sobre

la superfície de les cobertes de l'edifici i emmagatzemar-la en dipòsits per tal de poder-la utilitzar quan sigui desitjat per a

usos.

Recollir l'aigua de pluja  suposa una gran avantatge, ja que es força neta, és gratis y no requereix unes instal·lacions gaire

complicades. Sense donar-li cap tractament pot servir per inodors, rentadores, rentaplats, neteja i rec de jardins. En aquesta

zona l'aigua de pluja anual pot ser d'uns 640 l/m².

Per realitzar la recollida d'aigües seran necessaris filtres, depòsits per emmagatzemar l'aigua, bombes d'impulsió per distribuir

l'aigua fins on es vulgui i un sistema de gestió i control.

   Il·luminació natural

S'intenta que totes les estances tinguin llum natural, cosa que gairebé s'aconsegueix, excepte algun racó de l'habitació doble

on si es tanquen portes l'il·luminació és inexistent o molt mínima. La il·luminació d'algunes estances s'aconsegueix gràcies als

retranqueig creats a la façana.

Les habitacions estan orientades a nord-oest, de manera que la llum que obtenen és principalment llum difosa i reflexada, ja

que en aquesta orientació és difícil que hi arribi llum directa. Els patis que es creen serveixen per abastir de llum natural els

passadissos que permeten accedir a les habitacions.

   Orientació

Degut a les condicions del solar l'edifici s'adapta al pendent del terreny i la majoria d'obertures es situen a la façana nord. El

ritme de l'edifici es basa en un seguit de parets cegues situades en l'eix nord-sud, produint que les façanes est i oest no hi

hagi gairebé obertures i en el cas que hi hagi, la possible radiació que podrien rebre no arriba al tenir al costat una paret cega.

La façana sud és gairebé inexistent degut a les condicions ja esmentades del terreny, de manera que no es poden aprofitar

les propietats favorables que proporciona aquesta orientació, excepte on es situen els patis que permeten abastir de llum

natural als apartaments situats a la segona planta del patró d'agregació.

Per tant, el terreny no permet aprofitar les condicions de l'orientació més favorable, però les orientacions més desfavorables

són les que tenen menys proporció i tancaments pràcticament opacs, tot el contrari que succeeix amb la resta de façanes.

   Ventilació

La majoria d'estances del hotel, ja sigui a la part de les habitacions com a la part deks serveis comuns, la ventilació creuada

es garanteix gràcies als retranqueig que té el projecte a la façana nord-oest i els patis.

En el cas de les habitacions dobles la ventilació creuada és més complicat aconseguir la ventilació creuada ja que no es

beneficia dels patis i només tenen obertures a la façana nord, però en el cas dels apartaments la ventilació està totalment

garantida.

Els diferents espais dels serveis comuns també disposen de ventilació creuada ja que donen a dos orientacions diferents o a

algun dels patis creats per il·luminar el seu interior i garantir la ventilació.

   Aprofitament energia solar

Es decideix aprofitar l'energia solar per estalviar energia. Això s'aconsegueix col·locant panells solars que aprofiten l'energia de

la radiació solar. Es possible col·locar col·lectors solars per produir aigua calenta (ACS) o panells fotovoltaics utilitzat per

generar electricitat.

Els panells solars es situaran sobre les cobertes no transitables. Aquests permetran obtenir una ajuda en l'escalfament de

l'aigua i una reducció del consum de l'electricitat provinent de la xarxa, ja que una part es podrà produir a la coberta del

mateix edifici.

Estratègies

   Estratègies ocupació del solar

La base del projecte és una malla unidireccional que mitjançant diversos mecanismes permet una bona ocupació del solar.

S'empren diverses estratègies per ocupar el solar basades en l'adaptació a la topografia del solar i l'aprofitament de les

vistes que té el lloc.

Simplificant, el solar està format per dues zones amb forma de rectangles més o menys irregulars desplaçats un respecte

l'altre. El rectangle de la part superior és considerablement més gran que el de la part inferior, mentre que el rectangle de la

part inferior proporcionalment té més arbres i vegetació.

Aquestes condicions i el fet que hi hagi un gran desnivell des de la part inferior fins a la part superior, provoquen que es

decideixi ocupar el rectangle superior del solar i deixar la part sud com zona de jardí, ja que seria molt complicat poder

comunicar edificacions situades a la cota més baixa amb edificacions situades a la cota més alta.

   Adaptació a la topografia

Un dels aspectes que més s'ha tingut en compte per ocupar el solar ha estat l'adaptació del projecte al solar. Degut a les

condicions del solar (forma allargada en l'eix est-oest i forta pendent mirant cap a nord), les edificacions es col·loquen

longitudinalment i de forma esglaonada adaptant-se a la forta pendent que té el solar transversalment.

Això complica les comunicacions verticals que seran resoltes amb unes peces que lligaran verticalment i horitzontalment els

diferents nivells del projecte.

La intenció es transformar el fort pendent del solar en diverses terrasses que permetin una millor i més còmode utilització

dels espais. S'intenta que el moviment de terres sigui equilibrat, de manera que la terra extreta per encabir les edificacions

al terreny es reutilitzi per reomplir la zona entre les dues barres longitudinals del projecte, creant una zona plana entre les

dues.

   Orientació / Vistes

Les millors vistes que ofereix aquest solar es poden obtenir des de la zona est. Aquestes són sobre la badia del Port de la

Selva i cap al Nord sobre les formacions muntanyoses del Cap de Creus. Això condiciona algunes de les decisions alhora

d'ocupar el solar.

Les zones comuns on es situaran els serveis del hotel es col·loquen a la zona est per tal d'aprofitar les vistes privilegiades de

les que disposa el solar, ja que és on es situen les zones que permetran gaudir més d'aquestes. Les estances disposaran

de vistes al nord i nord-est.

Les vistes cap al sud són les menys afavorides, però degut a les condicions del solar ja esmentades, la façana sud és

gairebé inexistent de manera que no es poden obtenir vistes del sud ni les condicions d'orientació més favorables.

   Implantació de la trama al solar

Adaptació de la malla atenent els límits i les orientacions del solar per tal de resoldre la implantació del sistema d'agregació.

El sistema unidireccional està format per paral·leles formant una sèrie de a a b, sent la distància a el doble que la de b.

Normalment es segueix aquest sistema d'agregació sense trencar-se la sèrie esmentada excepte en casos concrets situats

als nuclis que uneixen els diferents nivells del projecte on només s'utilitza la distància de a, ja que es necessiten llums més

amplies. A través d'aquesta trama (amb les excepcions esmentades) i mitjançant diversos desplaçaments transversals de

peces s'implanta la trama al solar.

   Estratègies projecte

Hi ha diverses estratègies per a desenvolupar el projecte que resolen les necessitats d'ús que té un edifici d'aquestes

característiques. Les diferents estratègies es basen en les diferents circulacions que es creen per satisfer els diferents usos

(clients - personal de l'hotel) que s'han de desenvolupar a l'hotel. Per crear aquestes circulacions cal crear uns espais que

ajudin a articular aquestes circulacions.

   Accessos/Circulacions

L'edifici disposa de dos accessos ben diferenciats, un situat al centre del complex i l'altre situat a un extrem. L'accés central

és el que utilitzaran els clients. Des d'aquest accés s'entra al vestíbul d'entrada des d'on es pot accedir a la resta de

dependències públiques de l'hotel. L'accés situat a l'extrem de l'edifici és l'entrada de servei, lloc per on entra el personal

que treballa a l'hotel i les mercaderies. Aquesta entrada comunica l'exterior amb les zones de servei de l'hotel com la cuina,

magatzems, bugaderia, etc.

De la mateixa manera que es disposa de dos accessos diferents per als usos públic/privat, a l'interior de l'hotel també

existeixen dues circulacions. D'una banda hi ha la circulació per totes les zones on hi pot haver clients, que estan

comunicades mitjançant diferents mecanismes. Per l'altre hi ha unes circulacions interiors de servei que permeten al

personal de l'hotel desenvolupar les seves tasques sense interactuar amb els clients.

A part dels dos accessos esmentats, hi ha un tercer accés situat a l'extrem oposat al accés de servei però que està previst

que tingui ús com a sortida d'emergència.

   Connexions

El fort pendent del solar fa que els nuclis de comunicació vertical siguin peces de gran rellevància al projecte ja que fan de

node de les circulacions. A la part central del projecte es crea un gran nucli distribuïdor que agrupa diversos ascensors i

escales que permeten accedir des del vestíbul fins als diferents passadissos que comuniquen les barres d'habitacions, les

zones comuns de l'hotel i el jardí central.

Per aquesta peça passen totes les circulacions de clients de l'hotel ja que des d'aquest punt es distribueixen els fluxos de

circulació cap a qualsevol altre punt de l'hotel.

A part d'aquest element, a la part de servei, el nucli de comunicacions verticals al qual s'accedeix desde l'entrada de servei,

desenvolupa la mateixa funció però a més petita escala que el distribuïdor de clients. Mitjançant aquest nucli es pot accedir

a totes les zones de servei de l'hotel mitjançant una escala i un muntacàrregues que permet el trànsit de mercaderies

necessari per a desenvolupar les tasques de servei.

   Jardí central

Al centre i col·locat longitudinalment hi ha una peça clau del projecte que és un gran espai de lleure que uneix la majoria de

zones públiques de l'hotel i al qual i donen gran part de les habitacions. Aquesta peça permet una doble circulació pública ,

ja que es pot accedir al restaurant, sales de reunions, zona de piscina, etc. tant per l'interior de les instal·lacions com per

l'exterior.

Aquest element encara pren més importància quan es decideix fer cobertes ajardinades, cosa que provoca que aquesta

zona sigui molt més extensa aprofitant que la cota del jardí central i la de la coberta de la segona planta és la mateixa.

Aquesta peça no queda interrompuda en cap moment ja que el distribuïdor que uneix tots els passadissos d'habitacions

situats en quatre cotes diferents passa per sota del jardí central.

Aquest espai està també connectat amb l'altre zona de lleure de l'hotel, la piscina, mitjançant unes escales exteriors que

permeten la unió dels dos elements exteriorment, de manera que serveixen com a alternativa a l'accés per l'interior de

l'edifici.

   Unió projecte - carrer

La unió entre el carrer per la part superior i el projecte planteja diversos problemes. El carrer té una forma corbada i va

variant de cota. Aquest fet es soluciona situant l'accés de servei a una cota més alta que l'accés de clients absorbint així la

diferència d'altura.

Entre l'edifici i el carrer queda un espai lliure que s'utilitzarà com a espai per aparcament a la zona on aquest espai és més

regular i com a zona ajardinada on aquest espai és més irregular i que també permetrà absorbir els desnivells. Les cobertes

que es situen a cotes semblants a les del carrer també s'utilitzen com a aparcament o com a espais per lleure.

   Estratègia habitacional

El projecte disposa de 36 habitacions de dos tipologies diferents. Hi ha 12 habitacions apartament i 24 habitacions dobles, 3

de les quals amb una tipologia diferent per tal d'estar totalment adaptades per minusvàlids. S'intenta que les habitacions

estiguin directament relacionades amb els espais exteriors i que totes les estances disposin de llum natural.

Per tal de satisfer aquestes premisses el projecte, sobretot el sistema que s'utilitza per resoldre les habitacions disposa de

molts retranqueig que fan que totes les estances tinguin llum natural i disposin de vistes cap al exterior.

   Habitació doble

L'habitació doble disposa de dues zones ben diferenciades: la zona d'entrada amb accés a un bany complet i un vestidor, i la

zona d'estar i descans. Desde la zona d'estar es pot sortir a l'exterior a una zona que cada habitació té reservada per al seu ús

privat. A les habitacions s'accedeix des d'un passadís, que comunica aquestes amb els nuclis distribuïdors de l'hotel.

L'habitació doble té una area d'uns 26 m² útils.

   Apartament

L'apartament es situa al voltant d'un pati que il·lumina les estances situades a la part més interior. S'accedeix també des d'un

passadís i s'entra a un petit rebedor il·luminat pel pati que dona accés a un passadís des del qual es pot accedir a la zona

d'estar, al bany o a la cuina-menjador.

La zona d'estar a l'apartament té un ús polivalent ja que pot ser utilitzada com a dormitori. Des d'aquest espai es pot accedir a

una zona d'estar exterior. Creuant la cuina-menjador s'accedeix a l'habitació principal que disposa d'una zona d'estar

secundària. L'apartament té una àrea d'uns 56 m² útils.

   Patró d'agregació

El patró d'agregació és l'agrupació d'habitacions dobles i apartaments que formen un conjunt que es va repetint

successivament al projecte. El patró d'agregació està format per 3 habitacions dobles i 2 apartaments. Les habitacions dobles

es situen en planta baixa mentre que els apartaments es col·loquen a la planta superior.

Les 3 habitacions dobles són pràcticament idèntiques, mentre que en els apartaments varia la posició d'algunes peces, ja que

un és el mostrat amb anterioritat, i l'altre es forma a partir d'una espècie de simetria exceptuant la part de l'habitació principal.

Les habitacions dobles es situen a la part inferior degut a la seva menor superfície, cosa que ajuda a adaptar-se a la pendent

del solar. Des d'aquestes es pot accedir directament al jardí exterior ja que està situat a la mateixa cota. Els apartaments es

situen a la part superior i es creen diverses terrasses o galeries sobre les habitacions dobles com a conseqüència de la

impossibilitat d'accedir directament al jardí exterior.
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