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El subministrament d'aigua potable realitza a través d'un pou
subterrani a 40-50 metres de profunditat i es condueix fins a un
dipòsit situat a la planta de les habitacions, on es troben
concentrades totes les instal·lacions. Abans del seu consum
es realitza un tractament previ que inclou filtració,
descalcificació i cloracions.
Considerant que en un allotjament turístic es fa servir la
mateixa quantitat d'aigua freda i calenta, el CTE HE-4 a la taula
3.1 "Demanda de referencia a 60ºC" fixa una demanda de
consum mig diari d'ACS per un hostal o hotel de dues estrelles
de 40 litres per persona i dia, és a dir, 80 litres per dos dies.
Els criteris als quals ens referim a l'hora de projectar reserves
de aigua per a allotjaments turístics son els que estan recollits
al llibre de Antonio Ramos  publicat pel Col.legi de Arquitectes
de les Illes Balears : “ Regulación administrativa y parámetros
urbanísticos en la legislación turística estatal y balear(1998).
Comptant un subministrament de 90 l/pers · dia per un màxim
de 36 persones allotjades, obtenim un cabal de 3240 litres/dia.
Tenint en compte que aquesta norma estableix que el
subministrament d'aigua ha de cobrir les necessitats mínim
durant cinc dies, s'obté un cabal mínim de 16200 litres. El
dipòsit plantejat al projecte per abastir aquesta necessitat és
de 16 T. El subministrament d'aigua es realitza, a la planta de
les habitacions, pel passadís que les connecta, essent aquest
l'únic lloc on es proposa un fals sostre amb panells metàl·lics
de reixes que aguantin totes les instal·lacions que s'hi
concentren. En planta baixa, les canonades circulen pels
volums tancats, evitant el seu pas desordenat pels espais
d'estar principals sense haver d'amagar-les.

L'evacuació d'aigües residuals es realitza a través d'una fossa
sèptica situada a una certa distància de l'edifici, a la tanca del
costat.
Segons el CTE, s'ha de calcular el diàmetre de baixants i
col·lectors a través de la taula 4.1 del CTE-DB-HS (UDs
corresponents als diferents aparells sanitaris).
Per cada bany privat de les habitacions, que compta amb wc
amb cisterna, dutxa i lavabo, es considera com 8 UDs i s'obté
un Ø100mm. Comptant amb 12 habitacions, amb 96 UD a la
planta de les habitacions i 24 UD més dels tres banys
superiors), tenim un total de 128 UD. Els ramals col·lectors,
entre aparat sanitari i baixant, dels banys de la planta baixa,
segons la taula 4.3 del CTE-DB-HS, amb un 1% de pendent,
han de tenir un Ø90mm, i a la taula 4.4, s'obté un Ø90mm pels
baixants entre planta baixa i planta -1 segons les UDs
màximes. Pel que fa als col·lectors horitzontals d'aigües
residuals,per una pendent d'un 1%, i fins a 264 UD, el
col·lector pot tenir Ø110mm.
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