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6. Estratègia de programa

Opacitat Permeabilitat

Eix comercial que s'exten des del centre comercial L'illa Diagonal.
Voluntat de que es tracti d'un eix comercial amb certa continuitat i acompanyat d'un ampli espai públic.

Com a primera idea, l'edifici es pensa en forma de L per aconseguir-ho
La unitat que es repeteix a un hotel es l'habitació, per
tant serà la distribució de les habitacions qui articularà
l'edifici en planta.

Com a estratègia, es busca que les habitacions mirin cap
a un espai lliure, és a dir, que cap edifici veí pugui
trobar-se davant i que per tant les visuals sigui molt
més atractives.

A partir d'aquí, de la distribució en planta de les
habitacions, s'articularà la resta de les peces
adaptant-se a l'estructura resultant de la planta tipus.

A partir de la primera idea bàsica de lligar l'edifici a l'entorn, sorgeixen altres punts interessants per a seguir donant forma a l'edifici.
Per una banda, sorgeix la idea de la permeabilitat visual entre dues trames urbanístiques completament diferents, amb la qual cosa hi ha
voluntat de fer la planta baixa el menys opaca posible. Com a conseqüencia d'aquesta premisa es crea un porxo que deixara pas a les
visuals cap al barri antic de Les Corts, de la gent que passeja pel costat de l'edifici.

Seguint amb la idea de la permeabilitat
visual, l'edifici fa el gest d'enretirar-se de
la linia de façana en planta baixa
aliniant-se a una altra línia de carrer i pas
peatonal de l'hotel Hilton. D'aquesta manera
s'aconsegueix també la visual del campanari
de l'esglesia situada dos carrers més avall.

HOTEL_ Establiment destinat a la prestació de
servei d'allotjament turístic, amb o sense serveis
complementaris, i que, fent servir la totalitat o
part independent d'un edifici o d'un conjunt
d'edificis disposen d'entrades pròpies i, en el seu
cas, ascensors i escales d'ús exclusiu, a més dels
requeriments reglamentaris segons la seva
categoria.

Pel que fa als hotels de quatre estrelles :

1. Entrades diferenciades per a usuaris i personal
de servei, equipatge i mercaderies

2. Tots els hotels disposaran de vestíbul amb les
instal·lacions apropiades a la seva capacitat
d'allotjament per a la prestació del servei de
recepció i consergeria

3. Passadissos d'una amplada mínima de 1,60
metres

4. Diferenciació entre escales pels usuaris i pel
servei

ZONA D'USUARIS

5. Unitats d'allotjament:

Habitacions individuals: mínim 9 m²

Habitacions dobles: mínim 16 m²

Suites Junior: mínim 26 m²

- Una suite junior és la unitat d'allotjament
formada per un dormitori doble i un saló,
podent aquest estar integrat o no al
dormitori

Banys: mínim 4,5 m²

Unitats amb terrassa: mínim 4 m²

Dimensions dels llits dobles: 1,90 x 1,50 m

Dimensions dels llits individuals: 1,90 x 1,00 m

- Totes les unitats d'allotjament hauran d'estar
identificades a través d'un número o una
denominació específica que figurarà a l'exterior de
la porta d'entrada

- Tindran il·luminació i ventilació directa a
l'exterior o a un pati ventilat

- Els hotels de quatre i cinc estrelles disposaran
de suites junior

6. A les zones comuns de l'hotel hi haurà d'haver
un saló social i un bar o cafeteria

ZONA DE SERVEIS

7. La cuina disposarà  de càmeres frigorífiques,

una petita bodega i despensa

8. Cada planta d'habitacions tindrà un zona de
servei per al personal de l'hotel que disposarà
d'una pica, armaris per a productes de neteja i
roba de llit neta.

9. L'hotel disposarà d'un espai per a dipositar
equipatges

10. L'hotel disposarà de servei de bugaderia, amb
zona de neteja, assecat i planxa

11. Es facilitarà un servei d'habitacions que no de
manera obligatòria funcionarà 24 hores al dia

12. Existirà un servei de menjador i bar

13. Haurà d'haver un servei de manteniment
disponible 24 hores al dia

ZONA DE PERSONAL

14. La zona de personal disposarà de vestuaris
independents pel personal masculí i femení i banys
propis

GARATGE

15. El garatge tindrà com a mínim un 30% del
nombre d'unitats d'allotjament


