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El projecte consisteix en la recuperació del City Hotel, un hotel dels anys trenta ara en desús en ple 
centre de Santiago de Xile, a la mansana de la Catedral de Santiago. Amb aquesta acció també 
s’habilita el passatge a través de les estances de la catedral amb la obertura d’un parc. Amb el 
projecte es vol fer aquesta mansana tant important més oberta i accessible, donant més 
protagonisme a tots els edificis històrics que inclou.  
 
 
EMPLAÇAMENT 
 
L’Hotel està al costat de la Plaza de Armas, el lloc més emblemàtic de la ciutat metropolitana. En 
aquest sector Pedro de Valdivia va fundar la ciutat a mitjans del s.XVI. Rodejant la plaça hi trobem 
molts edificis d’interès històric i turístic a part de la catedral com la Municipalidad (ajuntament), el 
Palacio Arzobispal, el Palacio de Justícia, Correos, museus, etc. I a uns carres mes enllà la Moneda, 
el Cerro Santa Lucía, el barri de Bellas Artes, les universitats i el Mercado Central. 
Al costat hi trobem carrers comercials peatonals com el Paseo Ahumada, Huerfanos i Estado. A més 
el centre de Santiago es caracteritza pels passatges comercials d’interior de mansana que permeten 
creuar-les pel seu interior. Allà mateix hi ha també l’estació de metro de Plaza de Armas i varies 
parades dels autobusos urbans i el bus turístic.  
Al ser una zona on s’hi concentren molts llocs d’interès turístic i amb bona connexió al transport 
públic, la considero molt adequada per la ubicació d’un hotel. Al voltant n’hi trobem molt pocs i de 
baixa categoria. 
El solar del projecte es troba a la zona de Conservació Històrica A1. Es denomina Zona Típica de la 
Plaza de Armas. El City Hotel està a la categoria de Immueble de Interés Histórico-Artístico.  
 
 
ESTAT ACTUAL 
 
Mansana: 
L’hotel City es troba entre l’edifici Parlamento de 15 pisos i 45 metres i el Palacio Arzobispal, de 3 
pisos i uns 16 metres d’alçada. La seva parcel·la té una superfície de 1700 metres quadrats.  
L’hotel està dividit en dos edificis, pel centre té un carrer privat que connecta el carrer Companyia 
amb l’estacionament de la part del darrere, a l’interior de la mansana; aquesta zona de pàrquing està 
separada dels solars del costat per murs d’uns dos metres. Dóna a la façana interior de la catedral i 
els seus annexes. Als costats hi té: a l’oest un petit parc obert al carrer Bandera mirant cap al 
Congreso i els seus jardins, i a l’est un carrer de servei cul-de-sac compartit pel City Hotel i el Palacio 
Arzobispal. Tot està ballat i amb portes per tancar-ho al públic. 
En aquesta mansana també hi tenim la catedral i les seves estances. S’hi pot veure una entrada per 
la Plaza de Armas, entre la catedral i el Palacio que et porta a l’interior a través d’algun dels seus 
patis, però actualment està tancat i et desvien cap a l’interior del Palacio que es fa servir de llibreria, i 
d’aquí al carrer.  
 
Edifici: 
L’Hotel City és un edifici del 1937 suposadament de l’arquitecte Juan Velasco Sanfuentes. Es troba 
en la categoria de :  
Immueble de Interés Histórico-Artístico : Aquel que posee características arquitéctonicas formales y 
espaciales, tales como: armonia en su composición de fachadas , refinamiento de elementos 
ornamentales, materialidad y técnicas constructivas sobresalientes, tipologia estructural singular, etc. 
Estos immuebles solo seran objeto de conservación, restauración e intervención mínima, tendientes 
a valorizar el immueble. 
Això suposa que s’ha de mantenir el màxim possible de lo característic de l’edifici original i qualsevol 
canvi haurà de ser revisat pel Consejo de Monumentos Nacionales. 
Són dos edificis independents només connectats per un passatge en la planta soterrani. Són gairebé 
simètrics, un té les 4 façanes lliures i l’altre fa mitgera amb l’edifici Parlamento.  



S’hi accedeix per la planta baixa pel centre dels dos edificis on hi ha una pèrgola on s’hi podia aturar 
el cotxe si era el cas i després aparcar o donar la volta en el pàrquing de darrere. També es podia 
accedir pel carrer Companyia per anar al bar en una banda i locals comercials a l’altre.  
Cada edifici té un ascensor (el mateix pel servei i els clients), una escala a façana no protegida i patis 
de ventilació. Té un entresol d’altura lliure més baixa que les demés plantes, amb algun doble espai 
entre ell i la planta principal, i 4 pisos amb nou habitacions amb bany cada un. La distribució es 
bastant confusa. No s’usen les terrasses. 
L’estructura és de formigó armat de pilars de 60x60 cm, el forjat és de llosa massissa de 20 cm amb 
jàsseres de cantell que sobresurten 35cm. Les llums són de menys de 5 metres. Les parets són 
d’obra enguixades. 
Les façanes: s’hi veu diferenciat el sòcol de dos plantes, que és la part més pública per tothom 
l’hotel, de les 4 plantes d’habitacions, aquestes tenen uns cossos sobresortints aguantats per unes 
gàrgoles. L’ampit de la terrassa també està decorat i en la part central trobem el coronament de 1 pis 
més, simètric en els dos edificis. Igual que les portes d’entrada, decorades i ocupant doble altura 
agafant importància. 
 
 
PROPOSTA 
 
Ens trobem amb una mansana tant important com la de la catedral fragmentada i poc accessible 
amb un Hotel declarat Immueble de Interés Histórico-Artístico que no funciona. 
Traslladarem el pàrquing de l’hotel a un edifici d’estacionaments a menys de 150 metres i destinarem 
aquest espai a zona verda pública. Això suposa recuperar el passatge interior provinent de la Plaza 
de Armas, passant pels patis de les estances de la catedral, en direcció cap el Congreso. Tenint tot 
aquest espai lliure donem protagonisme i tenim molt més bona percepció dels diferents edificis 
històrics com la façana lateral de la catedral, part del Palacio Arzobistal o l’Hotel City. 
El parc tindrà un passatge passant pel costat de l’hotel City i sortint per l’ex-carrer de servei cul-de-
sac que hi podran accedir el vehicles autoritzats, que permetrà deixar els clients davant de l’hotel i 
les mercaderies a les entrades de servei. També hi haurà un espai d’estacionament temporal. 
El problema principal de l’hotel és que al estar dividit en dos volums casi desconnectats significa 
nuclis de circulació doblats i la incomoditat pel servei i els clients d’haver de sortir a l’exterior si volen 
fer ús d’un servei o espai que està al edifici diferent del que es troben.  A més l’organització de 
l’espai interior és molt poc clara, i té unes llums molt reduïdes que impedeixen incloure algunes 
activitats imprescindibles en un hotel d’alta categoria.  
Al eliminar l’entrada de vehicles per entremig de l’hotel hi farem un edifici pont per connectar els dos 
edificis existents en casi tota la seva altura. Això suposa simplificar recorreguts. Es crea un vestíbul 
distribuïdor compartit ample i amb vistes. 
Al fer aquesta connexió, les antigues escales donant a façana i fora de norma s’eliminen. Es 
construiran unes noves escales darrere dels ascensors protegides juntament amb espais per pas 
d’instal·lacions. 
S’ampliaran dos plantes a coberta aprofitant el sobredimensionament de l’estructura existent, per 
gaudir de les terrasses i les vistes. 
També es farà una ampliació en planta soterrani, col·locant-hi les activitats que requereixin llums 
més grans com la piscina, gimnàs o una gran sala polivalent. Per il·luminar aquests espais s’hi farà 
un pati que donarà al parc (inclòs en la franja verda d’aquest). El pati tindrà vegetació i s’organitzaran 
les circulacions al voltant fent referència al patis de les estances de la catedral. 
Es buscarà que totes les ampliacions i parts noves es diferenciïn material i formalment de lo 
preexistent. 
 
 
PROGRAMA 
 
A l’Hotel City s’hi accedirà des del parc o des del carrer Companyia per planta baixa, pel centre , per 
la base de l’edifici pont. També s’hi podrà entrar pels locals i bar situats a la banda del carrer. El 
servei tindrà una entrada independent pel lateral. 
El nucli de circulacions que recórrer tot l’edifici està format, en el bloc oest, per un ascensor pel 
servei amb una habitació per aquest i pas d’instal·lacions i, al bloc oest, per dos ascensors pels 
clients i un altre pas d’instal·lacions; els dos connectats per la passera nova. 
 
Planta -1:   
L’ampliació sota del parc, a la banda nord, hi té el pati que il·lumina i s’hi organitzen les activitats al 
voltant. En una banda hi tenim el gimnàs, sauna, sala de massatges i piscina amb els seus vestidors, 



guarda-roba i recepció, per l’altre accedint-hi a través d’un espai que es podria destinar a exposicions 
temporals hi tenim una sala d’estar, amb connexió amb els banys i el guarda-roba, que et condueix a 
la Sala polivalent per esdeveniments. Tots aquests espais tenen una sortida d’emergència que et 
condueix directament a l’exterior. 
A sud, en el soterrani preexistent, hi tenim la zona del servei: bugaderia, vestidors, magatzems, la 
cuina amb els seus rebosts i càmeres frigorífiques, que està connectada amb la sala polivalent i 
disposa d’un petit muntacàrregues connectat amb les plantes superiors on hi tindrem els menjadors. 
També hi tenim les sales de residus connectades amb un conducte per la brossa per totes les 
plantes superiors. També hi tindrem un muntacàrregues gros procedent de la planta baixa per on hi 
entren servei i mercaderies. 
 
Planta Baixa: 
En el vestíbul central, on hi ha l’entrada principal hi tenim la recepció en un costat (en contacte amb 
unes oficines i l’ascensor del servei) i els ascensors pels clients a l’altre. Des d’aquest vestíbul 
s’accedeix als banys, bars i restaurant. Aquest últim connectat amb una zona de servei i recepció del 
menjar des de la cuina. Per l’est hi tenim l’entrada del servei i el muntacàrregues. 
 
Planta 1: 
Sobre els menjadors i bar de doble espai hi tenim els menjadors privats, també en contacte amb el 
muntacàrregues de la cuina. Aquests espais tindran una separació plegable per poder-los adaptar a 
les necessitats del moment.  
Al bloc oest hi haurà el Business Center a sud, i una zona d’oci a nord amb connexió visual amb el 
bar de planta baixa ja que aquest és també de doble altura. 
El vestíbul  de distribució d’aquest pis també tindrà connexió visual amb l’entrada de la planta baixa 
ja que hi haurà un doble espai respectant la porta original de doble altura de l’edifici original i així 
donar-li més monumentalitat a l’entrada. 
 
Plantes 2, 3, 4 i 5 (habitacions): 
Hi tenim un gran vestíbul distribuïdor - sala d’estar amb bones vistes. Entre el passadís i les 
habitacions hi tenim el pas d’instal·lacions com els baixants i el subministrament d’aigua (que anirà al 
llarg de tota l’altura de l’edifici) registrables des del passadís. Així doncs les habitacions estan 
organitzades de manera que el bany queda a la part més interior, en contacte amb els baixants, i així 
el dormitori i sala d’estar si es el cas queda a façana.  
Hi tindrem un total de 32 habitacions dobles, 8 suites junior, 2 suites dobles (2 dormitoris, 2 banys, i 
sala d’estar comuna) i 2 habitacions adaptades. 
 
Planta 6 (terrassa): 
Formant part del nou volum, en aquesta planta, aprofitant les terrasses i les bones vistes a l’aire 
lliure, hi haurà una zona de bar i banys. Al bloc est s’hi projectaran dos espais polivalents que puguin 
formar part del bar o que es puguin tancar per fer-hi esdeveniments privats, que podran gaudir de 
servei de càtering ja que estan en contacte amb el muntacàrregues procedent de la cuina. 
L’edifici pont s’acaba en aquesta planta coincidint amb el coronament central preexistent. 
 
Planta 7: 
Al bloc oest, on hi arriba només l’ascensor del servei s’hi col·locarà la sala de maquines. A l’est 
aprofitant les vistes i que hi arriben els ascensors dels clients 2 suites. 
 
 
FAÇANES 
 
L’hotel es caracteritza per aquesta separació en dos i la voluntat de la simetria. Amb els nous volums 
que incorporo es busca mantenir aquestes característiques però diferenciant lo nou de lo existent, 
material i formalment. Així que lo nou serà d’acer i vidre de formes elementals i sense decoracions 
com l’edifici original. 
Les façanes originals es mantindran tot i que es netejaran i repintaran, accentuant els cossos sortint i 
les decoracions. Es substituiran les fusteries per unes modernes continues, amb marc negre i 
aïllants. Només es modificaran les obertures de façana originals a on es construirà l’edifici pont, les 
finestres passaran a ser portes, i algunes es faran més amples però sempre mantenint els eixos 
estructurals i l’esperit de l’original. 
Les façanes de les ampliacions segueixen totes el mateix llenguatge: la base és tot vidriat amb un 
especejament regular, fusteries negres i el cap de forjat+fals sostre tapats per un panell sandwich 
embolcallat en xapa d’acer negre. 



En l’edifici passera es deixarà tot vidriat ja que es busca transparència, per no trencar aquesta 
separació entre els dos volums preexistents i per tenir vistes des de l’interior a cap a la catedral i del 
propi edifici exposat com a monument. Per la nit també serà molt atractiu com a font de llum a 
l’escletxa entre els dos edificis marcant l’entrada. 
En els volums de coberta es tractarà cada façana segons el seu ús i orientació. Les façanes interiors 
encarades entre sí, on hi ha el coronament central de l’edifici estaran cobertes per unes lames d’acer 
d’amplada i separació variable (5 i 10 cm), que uniformitzaran la façana de lo nou per no entrar en 
conflicte amb lo vell i més aviat accentuar-lo. Les façanes que donaran a les terrasses, nord i sud, 
seran vidriades i amb obertures cap a fora en la planta més baixa, i cobertes de lames en la planta 
més alta, donant intimitat a les habitacions i tapant però donant ventilació a la sala de màquines.  
La façana est en la planta del bar tindrà les lames ja que aquest obra cap a les terrasses i en la 
planta de les suites estarà vidriada, aprofitant que és una façana única amb vistes úniques ja que és 
en aquesta altura on l’edifici supera el veí Palacio Arzobispal i es poden veure la Plaza de Armas, el 
Cerro Santa Lucía i els Andes. 
La façana del pati a -1 també serà vidriada, i la barana que el separa del parc de dalt serà del mateix 
sistema de lames que la coberta. 
 
 
CONSTRUCCIÓ 
 
Al ser una rehabilitació, es busca sempre la màxima resistència i facilitat de construcció amb el pes 
mínim. Per això totes les ampliacions, noves estructures i canvis en el forjat es faran amb estructura 
d’acer i forjat col·laborant; i els parament verticals amb el sistema de cartró-guix o panells sandwich. 
L’estructura planta soterrani serà de formigó armat excepte els pilars que rodegen el pati que seran 
circulars d’acer. 
Com hem dit abans les façanes seran de fusteria d’alumini negres i vidre amb càmera d’aire i de 
panell sanduich de aïllament tèrmic de poliestirè extruït embolcallat amb planxa d’acer inoxidable. 
Les lames i la seva estructura també serà d’acer i anirà anclada a l’estructura principal. Aquesta 
subestructura tindrà els seus muntants horitzontals alineats amb el començament i fi del forjat i el fals 
sostre ja que des de fora es percebran, en vertical els muntants quedaran tapats per les lames. 
En l’edifici pont hi posarem juntes sísmiques estanques a on entri en contacte amb els edificis 
preexistents. 
 
Habitacions: 
Estaran ben aïllades acústica i tèrmicament, dels veïns i l’exterior (aïllant i fusteria amb ruptura de 
pont tèrmic). Tindran proteccions solars a totes les obertures per poder-les enfosquir.  
El paviment és l’original, són peces romboïdals de fusta. En el passadís serà moqueta per amortiguar 
les passes. 
El bany es situa a la part més interior al costat dels baixants. El bany tindrà la dutxa i l’inodor 
separats i la banyera tindrà unes corredisses per obrir-la cap al dormitori. 
Inclòs en el volum del bany hi haurà els armaris. 
El bany té una altura lliure més baixa que el dormitori ja que contindrà el fan-coil per climatitzar 
l’habitació en el fals sostre. 
 
 
ESTRUCTURA 
 
Partint de lo existent conservarem l’estructura principal: els pilars i la façana. 
Es conservaran els forats dels ascensors i se’n farà un de nou. 
Les escales antigues s’eliminaran ja que tapaven la façana, bloquegen la possibilitat d’unió dels dos 
edificis i no compleixen contra incendis. Farem les protegides i el pas d’instal·lacions darrere els 
ascensors. Hi haurem de fer forat nou, tot i que s’aprofita un pati de ventilació existent, i haurem de 
reforçar les jàsseres actuals que queden interrompudes. 
També s’haurà de reforçar l’estructura existent a altres llocs on rebi esforços diferents dels antics. 
Per tapar els forats del forjat utilitzarem llosa col·laborant adequada per ser d’encofrat perdut i per 
tant facilita la construcció. 
L’ampliació de coberta es farà amb estructura d’acer, els pilars es situaran sobre els eixos de 
l’estructura preexistent. El forjat també serà col·laborant. 
L’ampliació del soterrani serà de formigó armat, els pilars seran de 40x40cm, el mur de contenció de 
40 cm i el forjat de llosa massissa de 30 cm, rodejant el pati els pilars seran d’acer circulars de 25 
cm. Per calcular-ne l’estructura s’han tingut en compte el pes propi, l’empenta del terreny, la 



sobrecàrrega d’us incloent-hi el pas de vehicles, la sobrecàrrega de neu i a la piscina la pressió de 
l’aigua. 
L’edifici pont es farà també amb estructura d’acer amb pilars circulars de 22 cm i IPN-300. El forjat és 
de llosa col·laborant de 10 cm, es busca el mínim gruix possible ja que la força aplicada en cas de 
sisme depèn del pes de cada pis. 
En el sentit perpendicular, per donar-li una màxima resistència i no col·lapsi amb els edificis del 
costat, se li posaran uns arriostraments creus de St. Andreu. 
S’han calculat les deformacions que patirà en cas de sisme (Norma de Construcció Sismorresistent, 
càlcul simplificat) i vent, ja que es una estructura molt esvelta. Amb els resultats veiem que compleix 
perquè entra dintre del desplom permès, i així podem deixar la distància de junta necessària. 
 
 
INSTAL·LACIONS 
 
Tot i que a Xile no és obligatori, posarem captadors solars a coberta per ajudar en la producció 
d’ACS. L’intercanviador i les calderes es situaran a la sala de màquines de la planta alta prop dels 
captadors. També hi tindrem les plantes refrigeradores i els climatitzadors. 
L’hotel tindrà dos sistemes de climatització diferents segons l’espai: fan-coils i climatitzadors.  
Els fan-coils s’utilitzaran per climatitzar espais més reduïts, com per exemple les habitacions. Els 
avantatges són que cada espai es podrà regular segons necessitat i gust de l’usuari i necessitem poc 
espai al fals sostre per els seus conductes. 
En la planta soterrani on hi tenim espais grans com la sala d’esdeveniments, piscina o gimnàs que 
necessiten un adequat control higrotèrmic i la cuina o vestidors que necessiten renovació d’aire 
constant  es farà per climatitzadors. Els conductes de l’aire procedents de coberta passaran pels 
passos d’instal·lacions dels nuclis verticals. 
Per l’ evacuació d’aigües separarem les grises de les negres, per així poder reutilitzar les grises. En 
tindrem el dipòsit al espai al costat de la piscina on també hi haurà la maquinària d’aquesta. Es 
reutilitzaran per inodors i urinaris, que després s’evacuaran com a aigües negres cap al 
clavegueram. 
 
 
 
 
 
 


