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La construcció soterrada del Centre de Natura genera un esmorteiment 

de les temperatures i un aillament tŁrmic natural. Alhora tambØ produeix 

un menor impacte visual de l’edifici en el seu entorn

La ventilació creuada permet una renovació natural de l’aire generant un

ambient saludable en l’edifici i aminorant notablement el consum energŁtic.

Donat que la coberta rep aproximadament 4.5 vegades mØs de radiació

que la resta de paraments s’ha optat per una coberta vegetal que, de la 

mateixa manera que el soterrament de l’edifici, esmorteeix la transmissió 

tŁrmica cap a l’interior i integra l’edifici en el seu entorn. Donant aillament

tŁrmic i estabilitat de temperatura. Alhora les cobertes vegetals augmenten

la vida de la impermeabilització en mØs de 40 anys al estar major protegida

dels rajos ultraviolats

30 col•lectors de tubs de buit de 2m  equivalen a 60m de superfície de captació solar. 

Cada m genera 60l d’aigua calenta per dia. Produint un total de 3.600l acs diàris. 

Suposant un consum diari per persona de 70l i una ocupació de 50 persones el consum  

diari acs de l’edifici Øs 3500l diàris. Per tant la superfície de captació solar es suficient  

per suplir la necessitat d’acs de l’edifici. 

Depuració d’aigües residuals

La depuració de les aigües residuals es realitza en un tanc de depuració Biodigester T18 

a traves del principi d’oxidació total, un subministrament addicional d’oxigen accelera 

l’activitat dels microorganismes naturals que degraden els sòlids convertint-los en un efluent 

net i en fangs no tòxics.

Aquest sistema de depuració d’aigües recarrega la conca hidrogràfica subterrànea

En quaranta minuts el Sol fa arribar a la terra l’energia consumida per tota la humanitat 

en un any sencer. El circuit elŁctric de l’edifici consta de tres possibles fonts, d’una banda 

la xarxa elŁctrica que arriba fins a les pistes d’esquí de fons d’Arànsa des d’on es portaria 

un cable fins l’edifici. D’altra banda 100m  de plaques fotovoltaiques donen una mitjana 

de 10Kw de potŁncia. L’edifici en el seu màxim rendiment podria demanar 16 Kw de 

potŁncia.  La central fotovoltaica està pensada per vendre l’electricitat a la companyia, en 

el cas que es donØs un tall en el  subministrament d’electricitat per part de la companyia 

aquesta corrent s’emmagatzemaria a unes bateries de 6V  i 10A d’intensitat i juntament 

amb un grup electrògen donarien suficient corrent per suplir les necessitats d’electricitat de l’edifici.

A grans trets la construcció de l’edifici està formada de materials 

reciclables i reutilitzables.

La pedra utilitzada es un material propi del lloc que en la seva 

producció i transport no genera emissions de CO2. 

El vidre Øs un material totalment reciclable. I pel que fa a l’acer 

tambØ Øs un material reciclable a mØs de tenir una ràpida 

execució en obra.

La biomassa va ser el primer combustible emprat per la humanitat. D’una forma genŁrica, 

s’enten per biomassa el conjunt de la matŁria orgànica renovable d’origen vegetal, animal 

o procedent de la seva transformació natural o artificial. Tota aquesta varietat tØ com a 

denominador comœ que la matŁria orgànica provØ, directament o indirectament, del procØs 

de fotosíntesi, raó per la qual es presenta de manera periòdica i no limitada en el temps, Øs

a dir, de forma renovable. 

L’energia de la biomassa pot substituir directament les energies fòssils (en les seves formes 

sòlides, líquides o gasoses), en els seus mateixos usos i amb la seva pròpia tecnologia. La 

valorització energŁtica dels residus i els conreus energŁtics són la primera matŁria dels 

biocombustibles. La combustió de la biomassa obtinguda de forma sostenible no suposa un 

increment de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

Aigües grises

Reciclar i reutilitzar, allargar el cicle de l’aigua. L’aigua de les dutxes i els 

lavabos es reutilitza  per als inodors amb aquesta mesura s’estalvia entre

un 30-40% d’aigua potable.

El grup de reciclatge d’aigües grises està format per un filtre de sorres, un 

dipòsit, en aquest cas de 1000l, i una bomba d’impulsió.

Val a dir que la instal•lació d’equips de consum eficients i la recollida d’aigües

pluvials estalvia notablement el consum d’aigua.

Alhora l’aprofitament per un circuit de cogeneració de l’energia calorífica generada per les

cuines subministra ACS sense la necessitat d’una caldera.

Tot i que les làmpades que s’han util•litzat són de baix consum, la il•luminació

natural Øs fonamental per a l’estalvi enrgŁtic . A mØs de influir en l’estalvi

energŁtic, una bona il•luminació natural tØ tambØ molt de pes en el 

comfort de l’edifici.

La col•locació d’un lluernari tØ dues funcions, d’una banda il•luminar la sala

per la part mØs allunyada de la finestra i d’altra banda la irradiació tŁrmica

del mur i per tant l’actuació del mur com acumulador tŁrmic.
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