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RECURSOS DE LLUM NATURAL

CRITERIS PER A LA IL·LUMINACIÓ DE L’HOTEL

Ja que la orientació del solar és la més desfavorable (Nord), cal buscar 
alternatives per tal d’aportar una major il·luminació a l’edifici. Així doncs, 
destaquem dues solucions aplicades a punts diferents del projecte:

- La primera solució és la que hem aplicat a la zona de les habitacions (Cua), 
en la que hem optat per situar una serie de patis.

 Aquests patis ens permeten realitzar l’accés a les habitacions per la vessant 
interior del terreny i d’aquesta manera evitar interrompre les vistes. D’altra 
banda també ens aportaran llum tant al passadís com a cada una de les 
habitacions.

- La segona alternativa la hem aplicat a la part de les sales de l’hotel (Cap), en 
la que hem optat per enretirar l’edifici i així obtenir uns grans patis oberts que 
convertirem en jardineres per tal d’imitar la topografia del terreny.

D’aquesta manera, assolim una il·luminació natural tant a les sales que es 
troben soterrades per la vessant interior del terreny com als passadissos que 
les comuniquen.

Aquests patis oberts, no només ens aportaran il·luminació a la vessant 
interior del solar sinó que a la vegada ens donaran llum a cada una de les 
sales ja que aquestes només reben llum des de la vessant Nord, la menys 
il·luminada.

ELECTRICITAT

Per les dimensions del projecte i la potència necessària requerim d’una 
estació transformadora que casualment es troba en el mateix solari que 
garanteix el suministrament d’electricitat. Els elements de la instal·lació són:

- Connexió a l’escomesa: Aquesta serà soterrada.
- Estació transformadora: Punt de recepció de les línies MT, protecció general 
MT, medició de consum, transformació a BT i extinció automàtica.
- Caixa general de protecció (CGP): Punt en que la instal·lació passa a ser 
propietat del client.
- Connexió amb el terra (PT): Connexió de tots els aparells elèctrics i també 
els elements metàl·lics amb el terra per limitar la diferència de potencial entre 
el terra i qualssevol massa.
- Línia general d’alimentació: Conecta la CGP amb els comptadors.
- Centralització de comptadors:
- Quadres de comandament i protecció (QCP): Situats a l’origen de cada línia 
o circuit interior, consta d’interruptors magnetotèrmics (ICP, PIA) que 
protegeixen de sobreintensitats.
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RECURSOS DE LLUM ARTIFICIAL

S’ha tingut en compte l’apartat DB HE 3 del Codi Tècnic i també la normativa 
europea d’il·luminació UNE-EN 12464 per a interiors. Els valors ha seguir 
són: 

        - Em (lux): luminància mitja horitzontal mantinguda. Varia segons l’ús.
        - UGR: Índex d’enlluernament directe en funció de la necessitat visual.
      - Ra: Índex de reproducció cromàtica, referent a la distorsió dels colors 
reals que produeixen les làmpades.

Els valors a complir són:

Vestíbul
Recepció
Magatzems
Zones de circulació
Serveis
Bar
Menjador
Cuina
Sala d’estar
Sala de conferencies
Sala d’instal·lacions
Vestuaris
Sala treballadors

100 lux
300 lux
150 lux
150 lux
200 lux
100 lux
200 lux
300 lux
500 lux
500 lux
150 lux
150 lux
200 lux

- Sales hotel:

Sales d’estar
Cuines
Banys
Habitacions
Terrasses

Passadís habitacions

300 lux
300 lux
150 lux
200 lux
  75 lux

150 lux

- Habitacions:

SALES HOTEL

- Recepció: Ja que a recepció necessitem major il·luminació optem per unes 
lluminàries integrades en el cel ras dirigides cap al mostrador i que marquen 
el marc de recepció.

- Vestíbul: En el vestíbul optem per combinar lluminàries penjades amb 
d’altres integrades en el fals sostre per tal de donar més diversitat i a la 
vegada marcar zones d’estar, zones d’espera i recorreguts.

- Bar: Igual que en el vestíbul optem per combinar lluminàries penjades, però 
en aquest cas als envans, amb d’altres integrades en el fals sostre per tal de 
donar més diversitat. D’altra banda, la barra serà com en el cas de la recepció 
i situarem lluminàries integrades en el cel ras dirigides cap a la barra.

- Menjador, sala d’estar i sala de conferències: En el cas de les sales tipus, 
col·locarem lluminàries integrades en el cel ras seguint la forma de la sala i a 
la vegada lluminàries penjades dels envans a amdues bandes de la sala.

- Cuina i Magatzem: En el cas de la cuina i magatzem, s’utilitzen fluorescents 
que proporcionen una il·luminació uniforme a tota la sala, i aniran repartits a 
distàncies equidistants.

- Banys i vestuaris: En el cas dels banys per als clients, aquests tindran les 
lluminàries integrades amb el fals sostre. Els vestuaris per als treballadors en 
canvi, disposaran de fluorescents que pengen del fals sostre i tots ells estaran 
a la mateixa alçada.

- Passadís habitacions: Degut a que el passadís de les habitacions és prou 
llarg i en un sol sentit hem optat per integrar les llums en el fals sostre i en la 
falsa paret , perpendicularment al sentit del passadís, i així trencar amb la 
sensació de longitud. A més les llums coincideixen davant dels patis.

- Habitacions: En aquest cas, les llums seran integrades al cel ras però no 
estaran repartides en tota la superfície sinó que posarem èmfasi en alguns 
punts concrets com ho són la entrada a la habitació i els serveis. La resta de la 
habitació serà il·luminada mitjançant llums en els envans a banda i banda del 
llit  i d’altres làmpares repartides en la habitació.

- Exterior: Tant a la entrada de l’hotel com a les zones ajardinades també 
existiran lluminàries que ocultem en el terra. Aquestes lluminàries tindran 
com a funció la de il·luminar els recorreguts exteriors i les zones ajardinades 
que més ens interessin.
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