
PROGRAMA I SUPERFÍCIES: (superfíces útils)

LLEGENDA PER COLORS DEL PROGRAMA

 1.ACCÉS
 _vestíbul
 _recepció
 _despatx administració
 _despatx direcció

 2.RESTAURACIÓ
 _foyer bar
 _bar
 _cuina
 _serveis
 _restaurant
 _terrassa bar/restaurant

 3.ZONA  DE TREBALL
 _sales polivalents agrupables(x2)
 _magatzem 
 _serveis

 4.ZONA D’AIGÜES
 _vestuaris i serveis
 _zona spa 
 _magatzem
 _vas piscines i instal·lacions

 4.HABITACIONS
 _habitacions A (x5)
 _habitacions B (adaptada)(x1)
 _habitacions C (x16)
 _habitacions D (suite)(x2)
 _passadissos
 _lounge

 5.LOGÍSTICA
 _servei de planta
 _serveis/descans del personal
 _magatzems 
 _bugadaria
 _instal·lacions
 _circulacions

 6.APARCAMENT
 _places d’aparcament

TOTAL

 
 100,4m2

 8,2m2

15,5m2

11,2m2

 
188,0m2

11,3m2

23,5+114,3=137,8m2

16,6m2

 239,8m2

142,4m2

 
56,8m2

7,2m2

16,9m2

 
61,4m2

250,2m2

4,3m2

231,6m2

 

200m2

58m2

480m2

70m2

250,6 m2

112,7m2

21,4m2

21,5m2

114,9m2

36,5m2

 91,9m2

106,4m2

(12+1)+ circulacions=460m2

3379,4m2

_vestíbul/bar/restaurant

_sala polivalent

_zona d’aigües

_vestuaris

_serveis

_zones del personal

_cuina

_instal·lacions

_logística i magatzems

_zones privades (habitacions)

_zones semi-privades

AXONOMETRIA  I DEFINICIÓ DEL PROGRAMA EL PROGRAMA

En l’hotel conflueixen dos tipus clarament diferenciats d’usuari. El que 
utilitza el recinte per un ús exclusivament de dia, i l’usuari que dorm a 
l’hotel. Aquest fet pren molta importància en el projecte, perquè provoca 
una clara separació de fluxes entre ambdós.

La planta d’accés, és on es col·loca tota la part pública del programa: el 
restaurant, una gran zona d’estar amb un bar, les aules de treball o sales de 
conferència, i la zona d’aigües. Com també hi trobem part d’espai reservat 
pel personal, ja siguin els despatxos de direcció i recepció, com una zona 
pròpia de vestuaris i descans.

A partir de les plantes superiors, l’accés es reserva a l’usuari nocturn, que 
disposen d’una zona de “chill-out” / bar pròpia, i un accés directe a la zona 
d’aigües sense necessitat de passar per la planta baixa.

La planta soterrani també es pot dividir clarament en dues parts. La prim-
era d’ús públic, que disposa d’una petita zona d’aparcament amb 12  
plaçes més una adaptada, i l’accés al hall principal de l’hotel. El fet que 
hi hagin poques places de pàrquing rau en el fet que la zona d’aparcament               
general és exterior. El pàrquing interior queda reservat per casos especials 
tant per minusvàlids, com per vips. La segona part de la planta és la reser-
vada a logística i serveis. Hi trobem la cuina amb la seva pròpia zona de càr-
rega i descàrrega, zones de treball (planxat, bugaderia, magatzem), i zones 
d’instal·lacions.

Trobem dues tipologies d’habitació. La gran, de 40m2 i la petita de 30m2, 
més una suite de 58m2. En funció de la planta trobarem una tipologia o 
una altra. A la primera zona d’habitacions, ens trobem amb les habitacions 
grans, amb possibilitat de pati propi per cada habitació. A les dues zones 
restants ens trobem amb les habitacions petites que disposen de balcó 
pròpi en vistes al castell i al Rin.
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