
Preexistències
Donada una associació entre l’usuari d’una oficina d’informació turística i el d’un aparthotel es proposa reemplaçar la oficina actual als baixos de 
l’edifici projectat oferint un local d’àrea similar a l’actual (estimada en 150 m2) al mateix punt del solar actual.

Integració Urbana
El solar propossat es troba en el punt format per l’encreuament de la trama de casc antic caracteritzat  per cases de 
cost de planta baixa més una alçada, la trama de ciutat eixample característica dels creixements municipals als anys 60 
amb construccions de mitjana alçada (PB + 2/ +3) i el curs del riu Ebre que actual com a topall d’aquestes dues. El 
punt que més accentuat d’aquesta convergència és materialitza a la plaça de la Pau on una rotonda de forma triangular 
allunyada de les circulacions de vianants s’encarrega de canalitzar les 7 directrius de transit que s’hi aboquen. 

Sistema viari

1. Plaça de la Pau. Amb la meta posada en apropar la plaça als ciutadans, es parteix de la redistribució del trànsit que 
la creua. Es reduiran els carrils de circulació de vehicles i els punts de penetració  a la plaça de 7 a 4.

2. Carrer de Sant Joan. El doble sentit de circulació del carrer impedeix l’estacionament de vehícles (necessari per 
a dur a terme la nostra activitat) a més de deixar unes voreres de molt petita dimensió. Substituint dos carris de cir-
culació per un d’estacionament i un de circulació en un sentit únic es pot reduïr l’ample de calçada cedint aquest a 
la vorera. Una segona mesura és el retrocés d’una mitjana de 2.5 m el pla de façana a planta baixa que permet crear 
una vorera d’ample constant de 3.5 m que millora la qulalitat urbana pel vianant a més de posa aquesta d’acord a la 
categoria de l’hotel.

3. Passeig del riu. Si en els darrers anys s’han formulat concursos i propostes per a la reformulació de la façana fluvial 
d’Amposta, el tram entre el pont penjant i l’embarcador es presenta com la llavor del conjunt. Es tracta d’apropar la 
ciutat al seu princial valor (el riu) i polaitzar l’estat actual on aquest es tractat com un cul de sac.  Com a atracció prin-
cipal de tota la reforma es proposa un mirador emplaçat en la directriu d’accés a l’aparthotel per l’entrada del passeig 
permetrà als vianants gaudir de les dues visuals més impecables de l’entorn: El pont penjant amb les muntanyes dels 
Ports de fons a esquerra i el parc natural del Delta de l’Ebre a dreta.

Sistema d’espais lliures

1. Plaça de la Pau. La moforlogia de la plaça actual (fragmentada i allunyada de les zones de pas per a vianants) relega 
la seva existència a una  simple funció de rotonda a forma triangular que impedeix l’ús d’espai lliure per als ciutadans. 
S’aproparà als edificis existents tot reduïnt la circulació rodada i ampliant les voreres que hauran de permetre treure-li 
partit als locals existents. Un nou equipament que presidirà la plaça ha generar una relació de benefici mútua. 

4. Plaça de l’Aube. El creixement amòrfic de la ciutat Amposta avans de la segona meitat del segle XX impedeix que la 
ciutat ofereixi un punt de trobada popular a mode de plaça major. L’existent tan sols respon a l’aparcament de vehicles 
oficials d’ajuntament i  església. Si sumem a la proximitat d’ajuntament i església (150 m) les condicions del lloc 
(superfície i entorn), aquesta plaça pot ser reconsiderada un espai central de la municpalitat que pot actuar com a punt 
germinal del passeig del Riu i per tan ser integrada dins del projecte de reforma de façana fluvial.

Sistema d’equipaments

5. Complint les finalitat ja esmentades, s’ha optat per la requalificació d’un espai lliure a sòl destinat a equipaments. 
La superfície de solar 400 m2 i l’ample de façana 12.2 m a plaça, han de permetre l’emplaçament d’un equipament 
de superfície mitjana d’àmibit municipal.
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# Cambra Àrea constuïda m2 Àrea útil m2 AU/AC

B Bar 169.5 159.0 93.8 %

BS Sala 146.0 137.8 94.4 %

BC Cuina 23.5 21.2 90.2 %

H Hall de la planta baixa 513.4 498.4 97.1 %

HT Sala de TV 147.0 140.7 95.8 %

HO Sala d’oci 40.5 38.2 94.5 %

HC Espai central 287.6 284.5 98.9 %

HR Accés riu 7.3 7.1 96.9 %

HP Accés principal 31.1 27.9 89.7 %

R Restaurant 305.4 289.7 83.7 %

RS Sala pricinpal (62 pla.) 209.0 199.5 95.5 %

RA Avant-Sala (cafè/bar) 96.4 90.2 93.6 %

RT Terrassa (36 pla.) - - -

A Administració 149.6 135.0 90.2 %

AA Accés 37.9 33.8 89.0 %

AR Recepció 30.6 29.4 96.1 %

AO Oficina 45.1 41.0 90.9 %

AC Consigna 9.1 7.2 78.7 %

AZ Zones de pas 13.1 11.5 87.8 %

AV Vestuaris 6.7 5.9 88.0 %

AB Banys 7.1 6.3 88.5 %

C Cuina 136.7 122.7 89.7 %

CG Preparació general 51.0 48.0 94.1 %

CP Preparació en fred 7.7 7.2 92.9 %

CO Office 10.6 9.6 90.5 %

CF Cambra frigorífica 4.3 3.7 85.9 %

CC Cambra de congleació 2.5 2.0 81.9 %

CD Distribució 41.6 36.2 87.0 %

CR Cambra de residus 11.5 10.0 86.9 %

CB Bany 7.56 6.08 80.4 %

L Banys principals 37.3 31.8 85.3 %

LM Bloc masculí 15.8 13.5 85.4 %

LF Bloc femení 10.8 9.7 89.9 %

LD Distribució 10.7 8.6 80.5 %

W Banys - sala de TV 21.7 18.0 82.9 %

WB Banys 13.7 12.0 87.4 %

WD Disbtribució 8.1 6.1 75.3 %

E Comunicacions 54.4 48.5 89.0 %

EP Escala principal 14.3 13.3 93.0 %

E1 Escala d’evacuació 1 19.1 16.8 88.1 %

E2 Escala d’evacució 2 21.0 18.3 87.2 %

P Aparacament 137.4 118.3 86.1 %

PA Accés 37.6 34.5 91.8 %

PR Rampa 99.8 83.8 83.9 %

Total PB Hotel 1694.6 1580.4 93.3 %

T Agència de turisme 169.2 159.1 94.0 %

TC Espai clients 147.6 140.2 95.0 %

TS Espai servei 21.6 18.9 87.3 %

Total Planta Baixa 1694.6 1580.4 93.3 %
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