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1. Accés: 

- L’Accés a l’hotel es realitzarà des de la cota superior del solar. D’aquesta manera el recorregut que realitzaran els 
hostes serà sempre cap a baix fins arribar a la habitació corresponent ja sigui mitjançant l’ascensor o bé les escales.
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2. Entrada: 

- L’Accés a l’hotel és el que ens indica on situar la entrada a l’edifici. Així doncs, ja que l’accés serà des de la cota 
més alta, aixecarem l’edifici a partir d’aquesta cota i d’aquesta manera donarem façana al carrer superior.
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ENTRADA/EDIFICI

- Ja que l’accés a l’hotel serà rodat en la major part dels casos, decidim col·locar l’aparcament a la cota superior i el 
situem justament al costat de la entrada a l’hotel. A sota hi edificarem el nostre hotel.

APARCAMENT

3. Distribució (Cap i Cua): 

- L’hotel es distribuirà seguint un esquema de “Cap i Cua” en el que el Cap el formaran tots els espais comuns i de 
serveis de l’hotel i en el que la Cua seràn les habitacions de l’hotel, ja siguin apartaments o habitacions dobles.

4. Comunicacions verticals: 

- Existeix una relació geomètrica entre el Cap i la Cua. La mateixa forma geomètrica (habitacions) es va repetint fins 
que arriba a un punt en que aquesta geometria s’infla i esdevé el Cap, és a dir, els espais comuns i serveis de l’hotel.

- L’hotel es distribuieix clarament en un sentit horitzontal. No obstant, es requereixen comunicacions verticals per tal 
de salvar la topografia i així accedir a les diferents plantes de l’hotel.

Accés directe a les habitacions Accés hotel / nucli de comunicacions Accés de serveis

6. Desenvolupament (Cua): 

5. Comunicacions horitzontals: 

- Per tal d’evitar el confrontament entre les vistes de les habitacions i les sales de l’hotel amb el seu accés, hem 
disposat les comunicacions horitzontals per la vessant de la muntanya, és a dir soterrades.

- Ja que les comunicacions horitzontals seran soterrades, cal fer entrar-hi la llum. Per aquest motiu, optem per una 
forma geomètrica en la que es creen uns patis d’il·luminació tant per a l’edifici com per a les comunicacions.

Accés directe a les habitacions Accés hotel / nucli de comunicacions Accés de serveis

24 HABITACIONS DOBLES

48 hostes

Dormitori

Bany

Passos

Terrassa

17,00 m²

  5,80 m²

  3,20 m²

  5,00 m²

26 m²

12 HABITACIONS APARTAMENT (4PERS)

48 hostes

Dormitori doble (llit supletori)

Bany - passos

Menjador-cuina

22,00 m²

11,25 m²

18,75 m²

52 m²

Terrassa 10,00 m²

PROGARMA APARTAMENT HOTEL DE 36 HABITACIONS

ESPAIS ÚS COMÚ

Vestíbul

Recepció - administració

Magatzem

Banys

165 m²

23,50 m²

  9,50 m²

13,25 m²

820 m²

Sales

Espai jocs i tv 110 m²

Espai jocs i tv

Bar
Bar-barra-magatzem

Menjador
previst 50% hostes

Cuina
preparació, magatzem, office

ESPAIS INSTAL·LACIONS SERVEI

Magatzem neteja

Sala d’instal·lacions

Bugaderia

Habitacions personal

19,50 m²

80,00 m²

80,00 m²

Vestuaris 40,00 m²

Cuina i sala d’estar 60,00 m²

(6,5 m² / planta) 

Caldera, magatzem de material, comptadors

ESPAIS EXTERIORS

Aparcament hotel

Zona piscina

788 m²
(25 places) 

Piscina (12x6 m) 72,00 m²

Instal·lacions piscina 20,00 m²

Banys - cambiadors

Bar i terrassa

10,00 m²

100 m²

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA TOTAL 4.000 m²

sala (llit supletori)

110 m²

110 m²

110 m²

145 m²

Passos

280 m²

1000 m² + espais ajardinats

Espai ajardinat

7. Desenvolupament (Cap): 

Selva de Mar
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