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Aigua freda sanitària: Abastiment directament de l’escomesa de l’aigua potable. Sistemes de grups de pressió ubicats estratègicament al llarg del recorregut d’aquesta permeten l’abastiment a totes les habitacions, cambres i banys a la seva 
pressió òptima. Existeix una clau de pas individualitzada per a cada cambra.

Aigua calenta sanitària: Una derivació directa de l’escomesa a planta de coberta deriva la quantia d’aigua necessària. El sistema de col·lectors solar per a l’escalfament d’ACS  garanteix l’abastiment del 80 % de l’aigua calenta d’una demanda 
dels 70 l. d’aigua calenta sanitària que són requerits per hoste de l’hotel. La quantia restant, si és demanada, s’obté mitjançant el reforç d’una caldera de combustió abastida per gas natural.

Sanejament

Aigües grises: Xarxa diferenciada de recol·lecta d’aigua grises (orígens pluvials i orígens no fecals) i aigues fecals amb un possible doble objectius futur: 1. Creació d’un sistema d’autoabastament d’aigues reciclades per a usos i requeriments 
que ho permetin i 2. Adaptació a un possible futur re-disseny de recol·lecta d’aigues a escala urbana que diferenciï els dos tipus. entusiastament

Aigües negres: Recol·lecció i re-direcció directa dels corresponents orígens a la xarxa recol·lectora urbana. Els baixants de longitud superior a 10 m (amb orígen a nivell P2 o superior) disposen de sistema  de ventilació.

Habitacions i espais de petita superfície (inferiors a 50 m2) amb obertures a l’exterior

Utilització d’unitats climatizadores individuals per a cada cambra que actuen com a aire condicionat i bomba de calor. Tot el tractament de l’aire (tractament, emissió i retorn) es porta a terme a la mateixa habitació. Les bateries exteriors es 
troben ubicades a planta coberta i funcionen de manera col·lectiva per a totes les unitats de climatització individuals.

Control tèrmic: Individualitzat i una sola temperatura assignable per màquina i espai.
Control higromètric: No és possible de manera precisa, és conseqüència dels factors ambientals.
Ventilació: Ventilació natural reforçada en espais puntuals (bany i cuina) per sistemes elèctrics artificials auxiliars (extractors d’aire).

Habitacions i espais de gran superfície (superor a 50 m2) amb o sense obertures a l’exterior

Utilització d’unitats climatitzadores a cadascun dels espais que administren l’aire pertinent que serà tractat en una unitat de tractament d’aire centralitzada ubicada a la planta de coberta. Donada la longitud de l’edifici es disposa de dues per 
a reduir els recorreguts. Els sistemes de subministrament i recollida d’aire es fan per circuits separats.

Control tèrmic: Individualitzat per a cada espai
Control higromètric: Assignable a cada espai
Ventilació: El sistema d’emissió i retorn d’aire per separat ja permet una renovació d’aire de manera controlada i constant.   
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