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Un equipament d’aquestes característiques genera un consum important d’electricitat, aigua i energia 
que repercuteix directament en els paradistes alhora que es absolutament imprescindible i cal 
garantir-la
Per tal de minimitzar el consum s’ha optat per una sèrie de estratègies per reduir l’impacte ambiental 
de l’edifici (i alhora la factura energètica dels seus ocupants), La part mes important es reduir el 
consum en clima, que s’aconsegueix amb una estudiada caracterització de la envolvent tèrmica, 
climatitzant sols els espais necessaris i reduint la demanda de confort al ser una gran part de 
l’equipament tractat com un espai exterior on les demandes de confort no son tant elevades ja que 
les ajusta cada persona a través de la seva vestimenta.

La gestió de les aigües es un altre tema fonamental, l’edifici disposarà de xarxa separativa de forma 
que no es barregi l’aigua de pluja amb les aigües negres de l’edifici, i establint una sèrie de 
mecanismes per tal de reduir el consum d’aigua potable i l’aigua enviada al clavegueram
Així doncs l’edifici recollirà tota l’aigua de les cobertes (i part de l’aigua d’escorrentia de la plaça) que 
passarà per un filtre i un decantador de greixos abans de emmagatzemar-la en un gran dipòsit soterrat 
, aquesta aigua es farà servir per alimentar tot el reg de la vegetació instal•lada  i alhora servirà per a 
la neteja i altres usos que no necessitin aigua potable
El càlcul de diàmetres de baixants i seccions dels canalons es realitza seguint la normativa i taules 
definides al CTE DB HS5 i la intensitat pluviomètrica de la zona, totes les boneres i pericons de peu de 
baixant seràn sifònics i fàcils de netejar per evitar olors i embussos, la connexió a la xarxa de 
clavegueram no te problemes de cota i es realitzarà amb una arqueta sifònica i una clapeta antimúrids
L’escomesa d’aigua potable dona servei a una xarxa sectoritzada que servirà per alimentar les 
parades, piques i dutxes (amb AFS i alhora ACS escalfada  per la Geotermia) l’aigua grisa es regenerarà 
per fer-se servir com a aigua de descarrega dels inodors.
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