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Consum
Per tal de dimensionar aquests dipòsits realitzem un càlcul aproximat del consum que 

això suposaria:

- Un arbre consumeix 1256 l/any per 120 arbres són 100,5 m3

- Un arbust consumeix 541,94 l/m2 per 96 m2 de plantes trepadores són 35 m3

- Les superfícies tapissants consumeixen 647,44 l/m2 per 340 m2 de vegetació tapissant 

són 153 m3

- Per netejar els espais 1 cop/setmana es consumeix 65 l/m2 per 7200 m2 són 487,5 m3

En total es necessitaran 776 m3 que quedaran repartits en dos dipòsits de 400 m2 

cadascun.

Recollida d’aigües pluvials
Hi ha aproximadament 3300 mv de superfície de cobertes repartides entre els diferents 

mòduls. La pluviometria de la zona és de 500 mm a l’any.

Si li apliquem un 70% degut a que les superfícies dels mòduls queden coberts en part 

per la pèrgola, suposa un volum d’aigua que es podria recollir de 1200 m3

Aquest volum excedeix al dels dos dipòsits, per tant s’assegura que quedarien plens 

al llarg de l’any. Si es volgués emmagatzemar aquesta aigua restant i no enviar-la 

directament al clavegueram es podria ubicar un altre dipòsit que tan sols s’omplís 

quan els dos primers quedessin plens i només usar-lo per manteniment dels carrers 

del port adjacents a l’àmbit. esquema de reg per degoteig per a escocells

planta escocell

planta escocell
amb registre

anell de degotadors anell de degotadors

esquema de reg per degoteig per a escocells

planta escocell

planta escocell
amb registre

anell de degotadors anell de degotadors

esquema de reg per degoteig per a escocells

planta escocell

planta escocell
amb registre

anell de degotadors anell de degotadors

Sistema de recollida d’aigües
Es planteja una recollida de les aigües pluvials de l’àmbit 

perquè quedin emmagatzemades en dipòsits soterrats 

que permetin regar tota la vegetació de la zona al llarg de 

l’any i poder realitzar el manteniment i neteja sobretot de 

les superfícies de formigó i de la zona d’autobusos. La part 

que pugui sobrar d’aquesta recollida d’aigües, mitjançant 

un sobreeixidor en cada dipòsit, es podrà extreure o bé per 

qualsevol altre tipus de consum que requereixi el port o per 

passar directament a la xarxa de clavegueram. 
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