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axonometria explotada

RECORREGUT DE LA GOTA

Recollida de les aigües pluvials de les 
cobertes de l’equipament i posterior 
conducció a través dels canalons fins a la 
superfície del paviment drenant.

Aportació d’una capa d’argiles formadora 
de pendents, mínim 2%. Un cop les argiles 
estan saturades, permeten conduir l’aigua 
per la superfície fins a recollir-la al vas de 
la piscina.

L’aigua recollida i filtrada s’envia a les bombes 
existents per a distribuir-la amb camins cis-
terna al reg de la vegetació del barri.

Lliscament superficial de l’aigua

Infiltració de l’aigua pluvial a través de la 
col·locació del paviment amb junta oberta 

reblerta d’ull de perdiu.

La grava permet el pas de l’aigua directe a 
la llosa, i a la vegada permet acumular-la 

en el supòsit d’una pluja molt intensa.

Llosa de formigó formadora amb pendent 
per a conduir l’aigua per la superfície fins 

a la recollida a la part inferior.

La part més profunda de la piscina s’uti-
litza com a dipòsit d’aigües pluvials que 

es van depurant a mesura que es filtren a 
través de les diferents capes de sorres.

El tub que permet el pas de l’aigua cap al dipòsit es 
col·loca a una alçada que permet que un petit volum 
d’aigua sobre la llosa que garanteix l’abestiment d’ai-

gua sense manteniment de la palmera. El contacte de  
les arrels amb l’aigua en frena el seu creixament, i en 

redueix la força de l’arrel que podria malmetre la llosa.

Espai buit dins de la piscina destinat al emmagatzematge de l’aigua 
pluvial ja filtrada. Esta format per un entramat de murs de bloc de 

formigó que suporten un forjat mixt d’encadellat ceràmic i formigó. 
L’espai buit aconseguit serveix també per reduir el pes global del 

vas de la piscina, contant arbres, terres i aigua pluvial, que ha de ser 
equivalent al pes del volum d’aigua total de quan la piscina estava 

en funcionament.
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Infltració de l’aigua entre les juntes del 
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