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Electricitat i Il·luminació:
Als locals de lloguer es té el criteri d’una il·luminació ambiental amb una previsió d’endolls per tal que es puguin instal·lar les llum que es precisin en cada situació.
A la porxada i la rampa s’han col·locat dos tipus de focus en dues línies electriques diferents per tenir una major flexibilitat per events que s’hi puguin dur a terme: il·luminacions puntuals de certs 
sector, o ambientals de tota la zona.
Si la conexió amb la xarxa fos dificultosa pels treballs de dur-la fins al punt de servei, s’obtaria per un sistema autonom de generació d’electricitat donat que el programa es temporal.

Seguretat en cas d’incendis:
Ens centrem en l’estudi de l’hotel d’entitats. Al tractar-se d’un projecte obert i de petita superficie construida no hi ha molta dotació d’incendis.
La edificació es desenvolupa en dues plantes:la planta baixa totalment oberta a la plaça i la planta primera amb despatxos de lloguer, on podem considerar que son espais públics però d’ús privat. 
Donat aquest fet, i que no sobrepasa una alçada de 15m, la resistencia dels elements estructurals serà de EI90.
Els espais porxats no es sectoritzen ja que no disposen de tancaments, estan en contacte amb l’exterior i tenen sortida directa a traves de la rampa. S’ha considerat també que el conjunt de locals 
és un sol sector d’incendi.
Totes les instal•lacions van vistes exteriorment des que surten de l’armari de registre,  van pel sostre de la porxada i on punxen a cada punt de servei dels locals de les entitats.
Instal•lacions:
 Extintors portàtils a no més de 15m de recorregut en planta
 Bocas d’incendi: en aquest cas no n’hi han perque no hi han zones de risc especial i la superficie construida no sobrepasa els 500m2
 Sistema d’alarma: si la ocupació excedéix de 500 persones que no és el cas a la part superior de la edificació.
  Polsadors: cada 25m de recorregut en planta i propers a les sortides d’evacuació, per tant, s’ha col·locat un abans de baixar per la rampa.
  Alarma: mínim una per sector situada a prop de les sortides d’evacuació
 Sistema de detecció d’incendis: si la superficie construïda excedeix de 1000m2 cada 60m2 aprox, que tampoc és el cas.

Fontaneria:
Es contempla únicament una xarxa d’agua freda, ja que el programa no en necessita més, serà suficient per als banys. Per tant, la instal·lació d’una caldera i de plaques solars no es tenen en 
compte.
El punt de registre estarà situat prop dels banys perque es un bon punt d’entrada de les instal·lacions i per allà on es poden distribuir amb més facilitat. Serà un armari rígid, protegit i tancat, 
manipulable per la gent de la companyia i pels encarregats de manteniment municipal.

Sanejament:
Donat que el projecte manté gran part de les preexistencies, per ho que les característiques originals es mantenen a nivell d’instal·lacions. 
El drenatge de la plaça segueix essent el mateix.
Solament es fa una rasa per passar la canalització de conexió amb la xarxa de sanejament municipal, la resta d’instal·lacions van sospeses exteriorment del sostre de la porxada perque el projecte 
s’enten com temporal i la seva instal·lació no pot ser molt agresiva.
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