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IL-BINI PAUL-HENRI SPAAK  
KARTA GĦAL BINI EŻEMPLARI MIL-LAT 

AMBJENTALI – SOĊJALI – KUNDIZZJONIJIET TAX-XOGĦOL 
 

 
L-ambizzjonijiet globali: 

 

1. Il-bini Paul-Henri SPAAK irid ikun eżemplari mil-lat ambjentali. Ir-rispett għall-ambjent 

huwa kunċett ċentrali għall-proġett kollu. 

2. Il-bini futur se jkun kapaċi jinnewtralizza l-marka tal-karbonju tiegħu, ikun 

awtonomu mil-lat enerġetiku u indipendenti fir-rigward tal-użu tal-ilma mhux tajjeb 

għax-xorb; 

3. Il-bini futur se jkun sovraproduttiv f'termini ta' enerġija elettrika; 

4. Il-bini futur se jirriġenera l-ambjent ta' madwaru. Il-kostruzzjoni tiegħu se titqies bħala 

impatt pożittiv għall-ambjent u għall-belt, kemm f'termini ta' enerġija, ta' kwalità tal-

arja kif ukoll ta' bijodiversità lokali; 

5. Fil-fażijiet kollha tal-ħajja tal-bini, mit-tħejjija sa tmiem il-ħajja utli tiegħu, dan tal-aħħar 

se jsegwi l-prinċipji tal-ekonomija ċirkolari (tul ta' ħajja itwal, rikwalifikazzjoni tal-

prodotti, riċiklaġġ, valorizzazzjoni tal-kompetenza lokali, użu mill-ġdid massimu ta' 

materjali ex situ/in situ, tindif tal-art, użu mill-ġdid ta' inerti, użu mill-ġdid tal-art irkuprata 

mit-tħaffir, żamma tal-ġerarkija tal-istrati tal-art, prijorità għal ċirkwiti qosra ta' 

produzzjoni u provvista, eċċ.); 

6. Id-disinn tal-bini jrid ikun ibbażat fuq prinċipji bijoklimatiċi rigward l-adattament għad-

data spazjali, l-orjentazzjoni solari, l-espożizzjoni tar-riħ, ir-reżistenza tat-temp, il-

kumdità esterna u interna, il-kunċetti ta' klima newtrali, l-użu massimu tad-dawl tax-

xemx, l-użu tat-topografija għall-post fejn jinsab, eċċ.;  

7. Il-bini futur irid jgħaqqad mill-ġdid ir-rabtiet bejn l-ispazju urban u dak naturali, b'mod 

partikolari billi jiftaħ fuq Parc Léopold u jingħaqad ma' Place du Luxembourg. Il-

kollegamenti futuri u l-forma futura tiegħu se jiddeterminaw l-urbanizzazzjoni taż-

żona, l-aċċessibilità għan-nies u se jattiraw aktar ħajja lejn iż-żona fejn jinsab il-

Parlament Ewropew; 

8. Il-proċessi tal-proġett, tal-kostruzzjoni u tal-ikkummissjonar se jsegwu struttura ta' 

ċertifikazzjoni fil-livelli WELL (għall-benessri), ISO (għall-aċċessibilità) u DGNB (għall-

parametri ambjentali). 

9. Il-ġestjoni tal-proġett se ssegwi l-metodu kollaborattiv LEAN.  
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L-emissjonijiet: 

 
10. Il-kisba ta' bilanċ newtrali f'termini ta' emissjonijiet tal-karbonju; 

11. Il-possibilità li jinġabar il-karbonju permezz ta' elementi tal-kostruzzjoni kif ukoll bl-

introduzzjoni ta' veġetazzjoni ġdida; 

12. L-użu tal-veġetazzjoni għat-trattament tal-arja, għall-produzzjoni tal-ossiġnu u biex 

titjieb il-kwalità tal-arja fiż-żona. 

13. Disinn ta' spazji mingħajr prodotti tossiċi jew solventi kimiċi. 

 

L-enerġija: 

 

14. Kunċett ta' enerġija pożittiva, permezz tal-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli u l-ħżin 

tal-enerġija fuq il-post; 

15. Studju ta' fattibilità dwar in-netwerking tal-enerġija sħuna/kiesħa fuq il-post, ir-ritorn tas-

surplus sħun/kiesaħ lejn il-kampus/iż-żona inklużi; 

16. Stabbiliment ta' grilja intelliġenti billi l-bini jiġi konness mal-bini l-ieħor tal-PE u tiġi 

żgurata ġestjoni integrata tal-postijiet; 

17. Użu ta' riżorsi naturali (solari, riħ, art, skambji termali u oħrajn) għall-produzzjoni tal-

enerġija. 

18. Użu ta' sistemi tal-intelliġenza artifiċjali għall-ġestjoni tal-enerġija tal-bini.  

 

L-ilma: 

 

19. Impronta 100 % permeabbli jew ekwivalenti fil-post kollu kemm hu; 

20. 100 % ekwivalenti għal-livell tal-bilanċ bejn il-konsum u r-riġenerazzjoni; 

21. 100 % awtonomija tal-ilma mhux tajjeb għax-xorb (sistemi sanitarji u ta' arja 

kondizzjonata); 

22. Studju ta' fattibilità dwar l-awtonomija taċ-ċiklu tal-ilma ġestit fuq il-post. 

 

Impatti fuq tul ta' żmien qasir: 

 

23. Tfassil ta' dan il-bini b'konsultazzjoni ma' utenti futuri, ġirien u awtoritajiet pubbliċi, 

biex jiġi stabbilit bażi ta' kunċett komuni u bbilanċjat; 

24. Garanzija ta' sit eżemplari (li wieħed jista' jżur, parteċipattiv, b'impatt ambjentali 

mnaqqas, limitazzjoni ta' tniġġis u ta' skart, iżda wkoll edukattiv, rikreattiv); 

25. Bini mill-ġdid tar-rabtiet urbani, ambjentali u soċjali (veġetazzjoni, mobilità, 

bijotopu); 
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26. Bini lokali u bini ħafif, billi jiġi integrat il-kunċett ta' kostruzzjoni riversibbli/adattabbli 

permezz ta' sistemi ta' kostruzzjoni niexfa. 

 

Impatti fuq tul ta' żmien twil: 

 

27. Studju dwar "kill overshoot-day" tal-Parlament Ewropew u l-impatt tal-bini futur; 

28. Modularità, evoluzzjoni u flessibilità biex inlaħħqu mal-bidliet u l-iżviluppi teknoloġiċi 

u soċjali; 

29. Sfruttament intelliġenti u modulari, skont il-ħtiġijiet u l-avvenimenti differenti; 

30. Disinn li jibqa' validu fil-futur > Sovrareżiljenza / disinn għall-bidla ( b'rabta mat-

tibdil fil-klima, mal-bidliet leġiżlattivi u mal-bidliet fl-allokazzjonijiet tal-ispazju). L-

istruttura tal-bini trid tkun stabbli, reżistenti, flessibbli u modulari biex tippermetti 

adattamenti futuri u sfruttamenti ġodda; 

31. Sempliċità tal-funzjonament u tal-użu tal-installazzjonijiet – sors miftuħ. 

 

Il-konsum: 

 

32. Tnaqqis tal-konsum kollu relatat mal-"procs" (IT, tagħmir fil-kmamar, fil-kċina, eċċ.) u 

mhux biss dawk relatati mal-kumdità > Sfruttament tal-kondiviżjoni tal-għarfien fi 

żvilupp konġunt mal-universitajiet; 

33. Attivazzjoni tal-bidla fid-drawwiet – Safejn ikun possibbli jittieħdu/jiġu antiċipati (u 

b'kollaborazzjoni ma' utenti futuri) it-toroq kollha għat-tnaqqis tal-impatt fuq l-ambjent 

billi tipprova ssir l-integrazzjoni, fil-fażi ta' konċezzjoni, tal-opportunitajiet marbutin mal-

"bidliet fid-drawwiet" futuri fl-attività tal-bini (jiġifieri: il-metodi ta' ħidma, il-mobilità, it-

telepreżenza, l-użu razzjonali tar-riżorsi, l-impatt tas-servizzi tar-ristoranti u tat-tagħmir 

tad-data, eċċ.); 

34. Evoluzzjoni tal-livell ta' sodisfazzjon tal-kumdità klimatika (temperatura ambjentali 

aċċettabbli fis-sajf u fix-xitwa; informazzjoni f'ħin reali għall-utenti dwar il-kundizzjonijiet 

idrotermali). 

 

Skambju u kondiviżjoni mal-komunità: 

35. Kondiviżjoni > Kondiviżjoni ta' informazzjoni permezz ta' bażi ta' data miftuħa, 

b'approċċ parteċipattiv u edukattiv, li tippermetti a posteriori r-riproduzzjoni ta' eżempji 

u innovazzjonijiet tajbin; 

36. L-istabbiliment ta' rabtiet soċjali (permezz tal-konsultazzjoni u l-komunikazzjoni), 

rabtiet urbani u rabtiet ekoloġiċi. 

37. Previżjoni ta' tagħmir urban u soċjali biex titjieb il-kwalità tal-ħajja taż-żona. 


