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1. Objectiu i justificació 
 
El present estudi és un encàrrec de l‘Àrea de Medi Ambient de 
l‘Ajuntament de Barcelona, i s‘emmarca entre els treballs desenvolupats 
al voltant del Pla Estratègic del Verd Urbà de la ciutat. Barcelona, a 
través dels objectius plasmats a l'Agenda 21, posa de manifest la 
necessitat de crear mecanismes i estratègies per afavorir l'augment de la 
vegetació en el context urbà.  
 
L‘objecte d‘aquest estudi és analitzar i avaluar el potencial de 
superfícies en espais públics i edificacions de titularitat pública a la  
ciutat de Barcelona que puguin ser susceptibles de transformació com a 
murs i cobertes verdes. A més a més, es pretén identificar els exemples 
de titularitat privada1 que també representin espais potencials de 
reverdiment.   
 
Aquest estudi pretén definir quins són els llocs estratègics d'actuació per 
part de l'administració local i quines són les consideracions a tenir en 
compte per a la seva implementació en els diferents districtes de la 
ciutat. Es tracta d'una estratègia a mida de les competències del govern 
local on la finalitat a llarg termini és que aquestes actuacions serveixin 
d'exemple i, per tant, actuïn com a factor detonant de més experiències 
a la ciutat. És a dir, el present document s'ha de considerar com una 
primera fase en la concreció definitiva de noves cobertes i murs verds al 
municipi. Es requerirà d'una valoració més detallada sobre la viabilitat 
constructiva i la determinació dels usos que es podrien donar en aquests 
nous espais verds.  
 
 

  

                                                 
1 Els hotels, museus i cinemes serien entitats que podrien adherir-se a programes 

de reverdiment urbà. 
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2. Introducció 
 
Les cobertes verdes i els murs verds suposen una oportunitat per enverdir 
la ciutat. Actualment, és una estratègia a l‘alça entre arquitectes i 
urbanistes, ja que la seva implementació comporta un seguit de beneficis 
ambientals a partir de la restitució de la superfície edificada 
impermeable per superfícies verdes.  
 
Des del punt de vista metabòlic, la superfície verda de la ciutat és un 
bon captador de CO2 i de partícules en suspensió, per tant, és un bon 
sistema de ―neteja‖ atmosfèrica. Els carrers amb arbres tenen entre un 
10 i un 15% menys de partícules en suspensió. La presència de vegetació 
també modifica significativament el confort tèrmic dels espais públics.  
 
Per altra banda, cal valorar la creació de nous hàbitats que afavoreixin la 
biodiversitat, la millora de la qualitat de l‘aire, la mitigació de calor i 
l‘aprofitament de l‘aigua de pluja. En definitiva, permeten augmentar 
l'índex biòtic del sòl urbà i poden ser la base per la creació de paisatges 
cromàtics i sonors a la ciutat. D'aquesta manera, les cobertes i murs 
verds es configuren com a elements estratègics per a l'ordenació de 
l'urbanisme en alçada2 i poden significar l'extensió de l'espai públic en 
sentit vertical3.  
 
Més enllà dels beneficis estrictament ambientals associats a l‘augment 
d‘aquest tipus de verd són significatius els aspectes social, educatiu i 
mediambiental per a les persones que viuen pròximes a ells. La 
mancança d‘espais verds públics a les àrees urbanes, incideix en la 
percepció de satisfacció de les persones. Les cobertes i els murs verds 
poden oferir grans oportunitats perquè els ciutadans puguin conèixer i 

                                                 
2 L'Urbanisme dels tres nivells. www.ecourbano.es 
3 Des de fa anys, Barcelona treballa enjardinant cobertes en superfície per cobrir 

aparcaments subterranis o instal·lacions especials. El proper repte és traslladar 
aquest coneixement d‘enjardinament cap altres edificacions en alçada. 
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apreciar de manera més propera la flora i la fauna i, d‘aquesta manera, 
afavorir la creació d‘espais d‘esbargiment satisfactoris. 
 
La proposta que es presenta intenta donar un altre sentit a la frase d‘en 
Mabey (1973) ―Every patch where the concrete has not actually sealed 
up the earth is a potential home for some living thing‖ i proposa com un 
espai ―impermeabilitzat‖ pot transformar-se en un espai verd. 
 
Actualment, Barcelona compta amb una superfície d'espais verds urbans 
de 1.076,74 ha (2.871,74 ha amb la superficie de Collserola que pertany 
al terme municipal) la qual cosa significa aproximadament una dotació 
de 6,61 m2 verd urbà/hab. L'estratègia d'anàlisi per valorar el potencial 
de cobertes i murs verds dóna preferència a aquells espais que per la 
seva localització permeten una continuïtat i connectivitat amb la xarxa 
d'espais verds de la ciutat4. En el mapa es pot visualitzar la xarxa d'espais 
verds urbans a la ciutat.  
 
Per tal de posar a l'abast els aspectes més rellevants al voltant del tema, 
l'estudi s'estructura en quatre grans parts. La primera descriu les 
característiques constructives de les cobertes i murs verds, els beneficis 
ambientals associats als exemples existents i el marc jurídic que regula 
la seva construcció.  
 
La segona part consisteix en la descripció de la metodologia d'estudi per 
la identificació dels espais existents i potencials i els resultats obtinguts.  
Les diferents estratègies d'implementació existents en altres ciutats del 
món i s'afegeixen propostes pel cas de Barcelona s‘esmenten en la 
tercera part. 
 
Finalment, el document recull com annex un conjunt de fitxes que 
permeten visualitzar els espais existents i potencials més significatius de 
cadascun dels deu districtes de Barcelona.  
 

                                                 
4 "Definició dels corredors verds urbans de Barcelona". Juny 2006. Estudi elaborat per 
l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona per encàrrec de l'Ajuntament de Barcelona. 

 
 
 
 
 
 
 

Mapa 1 Verd Urbà a Barcelona.  
Digitalització. BCNecologia 2009 



Cobertes i murs verds a Barcelona. 
Estudi sobre les existents, el potencial i les estratègies d'implantació 

 
13 

 
 

  
 3. Les cobertes i els murs verds 

 
El paisatge urbà és el resultat de la combinació de diferents elements 
que de manera conjunta creen un determinat ambient. Fins ara, el 
patrimoni arquitectònic i l'arbrat viari són els elements que juguen un 
paper fonamental dintre del paisatge que ens envolta. El verd urbà 
participa en el paisatge amb formes, olors i colors, i multiplica 
positivament la seva percepció respecte a la resta dels materials. 
 
Actualment, un gran percentatge del camp visual al carrer està 
predominat per materials com l'asfalt i el formigó. Per citar un exemple, 
l'arbrat viari de gran port als carrers de l'Eixample ocupa al voltant d'un 
30 - 50% del camp visual del vianant5.  
 
Les cobertes i els murs verds són elements crucials per diversificar les 
tipologies de verd dintre de les ciutats i augmentar la percepció en el 
context. Es tracta d'una alternativa d'ordenació que aprofita les 
possibilitats en diferents nivells, més enllà del de superfície. La 
transformació de terrats i mitgeres com a elements de la xarxa verda, 
significa una oportunitat per a la creació de nous paisatges sonors, d'olors 
i colors i estendre les possibilitats de nous espais públics de relació i 
d‘estada.  
 
Donada la important repercussió que tindrien paisatgísticament, s'ha de 
considerar, en el disseny de murs verds, la proporció adequada dels 
materials que composen l'espai urbà. Cal destacar que les persones 
gaudeixen del verd, però també aprecien i donen significat a l'entorn 
edificat. Per tant, les peces han d'encaixar amb un caràcter que 
dignifiqui l'espai existent. 
 
És per això que un dels elements que major incidència tindrà sobre el 
paisatge són precisament les mitgeres transformades en murs verds i /o 

                                                 
5 La relació del volum verd i el camp visual varia segon la tipologia de teixit urbà.  
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jardins verticals. Representen superfícies que normalment són 
homogènies, sense cap mena de tractament com a façana, però que 
ocupen una important part del camp visual. Es poden incorporar com 
elements visuals de referència que vinculin el que succeeix a l'espai 
públic en superfície i en alçada. 
 
La incorporació dels murs verds impactarà positivament aquesta relació, 
ja que podrien augmentar o bé compensar aquest percentatge de volum 
verd visual des del carrer.  
 
En aquest apartat, es descriuen les principals característiques de les 
cobertes i murs verds des del punt de vista funcional i dels beneficis que 
comporta la seva introducció a l‘entorn urbà. Per últim, s'afegeixen 
alguns dels exemples més singulars arreu del món i el marc jurídic que 
fins ara regula la seva construcció. 
 

    

3.1 Definició de coberta i mur verd 
 
Els tres elements constructius característics de reverdiment a l'edificació 
són precisament les cobertes, les façanes i les mitgeres dels edificis. Per 
tal d'establir un llenguatge comú al llarg del document, a continuació es 
recullen les diferents tipologies en funció dels sistemes constructius i de 
la vegetació.  

Les cobertes enjardinades 

Les cobertes enjardinades es troben en alçada, generalment en els 
terrats dels edificis. Són espais on la  vegetació està continguda en testos 
i jardineres, per tant, la retenció d'aigua de pluja és limitada. Es 
considera ―coberta enjardinada‖ aquella que té una àrea de vegetació, 
continguda en  jardineres, major al 30% de la superfície del terrat.  
 
Actualment, són el tipus de reverdiment de coberta que trobem en el 
context urbà de Barcelona, sobretot en hotels i terrasses privades6. 
L'estudi té en compte aquesta tipologia de coberta només en la 
comptabilització de les existents en alçada. Cal destacar que les 
propostes de cobertes no contemplen aquesta tipologia.  

 

 
Il·lustració 1 Coberta enjardinada. Hotel Neri a Barcelona 

 

                                                 
6 Veure Mapa 7. Tipologia de cobertes existents 
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Les cobertes verdes 

 
Les cobertes verdes -també anomenades cobertes ecològiques- són un 
tipus de sistema constructiu que afegeix un acabat vegetal superficial. 
Quan s'han valorat i tingut en compte criteris ecològics respecte a la 
fabricació, a l'execució, al manteniment i al reciclatge dels components 
de les cobertes, com pel que fa referència a l'ús de materials reciclats i 
al consum d'aigua pluvial o grises, s‘anomenen ecològiques. 
 
Les cobertes verdes es classifiquen alhora en tres tipologies: extensiva, 
semintensiva i intensiva. Actualment es poden trobar al mercat diferents 
solucions constructives que tenen en compte condicionants com la 
inclinació o bé la retenció d'aigua en un aljub. 
 
Les cobertes verdes formen una protecció de les edificacions, 
especialment de la seva impermeabilització, de forma duradora enfront 
dels efectes perjudicials de la temperatura, la radiació ultraviolada, el 
vent i la radiació tèrmica. 
 
Els elements integrants de les cobertes verdes són comuns als tres tipus 
de cobertes, la diferència rau en el gruix global i del substrat i, per tant, 
de les espècies vegetals que hi poden viure. Tots tres són els factors que 
condicionen el pes. La caracterització de cadascuna de les capes que 
formen la coberta vegetal es relaciona a continuació: 
 

— Suport base 
— Membrana impermeabilitzant resistent a la penetració d'arrels i a 

la inclusió de les capes de substrat i de vegetació 
— Capa de protecció 
— Capa drenant 
— Capa filtrant 
— Capa de substrat 
— Capa de vegetació 

Les cobertes extensives es caracteritzen per un substrat entre 6 i 20 cm 
de gruix com a màxim, les plantes que es cultiven sobre aquest substrat 
són espècies vegetals de petita grandària com les del gènere Sedum 

(crasses i suculentes), les plantes entapissants i les aromàtiques. Aquest 
tipus de cobertes són les que representen un manteniment més baix, 
menys consum d'aigua i carreguen el mínim sobre l'estructura de l'edifici, 
generalment inferior a 120kg/m2.  
 

  
 

Il·lustració 2 Coberta extensiva de Sedum 
 

Les cobertes semintensives són aquelles on el gruix global pot arribar fins 
a 26 cm d'espessor i permet el cultiu d' espècies arbustives i tipus mata, 
ambdues engloben a vegetals llenyosos semblants a arbustos que sense 
tenir un tronc principal, disposa de nombroses ramificacions laterals i en 
estat adult no assoleixen 1 m d'alçària ni d'amplària. Per aquest tipus de 
cobertes es recomanen plantes autòctones i de menor port com les 
suculentes, herbàcies perennifòlies, vivaces, mates subarbust i alguns 
arbustos ajaguts que tenen necessitats menors d'implantació i de 
manteniment. El pes conjunt de la capa substrat i capa de vegetació 
generalment és superior a 120kg/m2. 
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Il·lustració 3 Coberta semintensiva amb aromàtiques i herbàcies 

 
 
Finalment, les cobertes intensives tenen un gruix global del sistema 
constructiu fins a 100 cm, compten amb un substrat més profund (a 
partir de 26 cm) on es poden plantar espècies de major grandària com 
són arbres i arbustos de fins a 10 m d'alçada. Els requeriments de 
manteniment són els normals de zones enjardinades.  
 
El pes conjunt de la capa de substrat i vegetació generalment és superior 
a 120kg/m2. En aquest tipus de coberta és recomanable  implantar 
espècies vegetals amb sistemes radicals de poca profunditat i no 
axonomorfs, amb ports mitjans o petits en estat adult i velocitats de 
creixement lentes. 
 
 
 

 

 
 

Il·lustració 4 Exemple de coberta verda intensiva a Vivers Ter 

 

Mur verd 

 
El mur verd conté alguns dels elements que podríem identificar en una 
coberta verda, com són: un material impermeabilitzant, un substrat 
(amb diferents gruixos), un sistema de reg, i diversitat d‘espècies 
vegetals. El mur verd és un sistema constructiu ancorat a la façana o 
mitgera que integra a la seva configuració la vegetació com un 
component més. Per tant, és similar a la coberta verda, però amb la 
diferència que el substrat es troba en sentit vertical. 
 
Les repercussions tèrmiques que tenen tant als espais interiors com als 
espais exteriors són més importants que les de qualsevol paret verda amb 
enfiladisses. 
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Il·lustració 5 Mur Verd a les instal·lacions de Vivers Ter 

 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il·lustració 6 Mur verd Caixa Forum Madrid. Patrick Blanc.  
Font de la imatge: 20 minutos 
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Il·lustració 7 Exemple de mur verd a les instal·lacions de Vivers Ter 

Jardí vertical 
 

El jardí vertical, en canvi, és una estructura independent a la façana i/o 
mitgera. La vegetació s'organitza a través de jardineres i/o sistemes 
modulars que successivament formen un element vertical verd. Per tant, 
els factors diferenciadors respecte al mur són dos, per una part 
l'ancoratge en pla horitzontal i, per l'altra, l'estructura tendeix a ocupar 
més volum d'espai.  
 

És el tipus de sistema que soluciona molt bé la presència intensiva de 
vegetació en sentit vertical en casos on no es compta amb una estructura 
de suport. En edificacions, com les mitgeres de finques residencials, els 
jardins verticals poden instal·lar-se des de l'espai públic o bé des de la 
coberta d'un edifici amb accés públic i no necessiten ancoratges a les 
mitgeres. Cal destacar que en aquest estudi s'analitza el potencial de 
l'espai que pot allotjar ja sigui un mur verd o bé un jardí vertical. El 
desenvolupament a detall de les propostes definiran el tipus de sistema a 
instal·lar. 
 

     
 

Il·lustració 8 Exemple de jardí vertical amb una estructura de jardineres. 
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3.2 Beneficis ambientals i socials 
 
La presència de vegetació a l‘entorn urbà té un paper molt rellevant pel 
seu funcionament, perquè relaciona diferents aspectes de la ciutat de 
manera transversal.  
 
Les característiques fisiològiques de la vegetació es relacionen amb els 
fluxos d‘energia i cicles de matèria de l‘ecosistema urbà. Així, els espais 
verds incideixen sobre l‘entorn construït, a través dels paràmetres 
tèrmics, acústics i de fixació de CO2. També la vegetació influeix en 
l'índex biòtic del sòl i en altres éssers vius, afavorint o limitant la 
biodiversitat. Per últim, cal destacar la funcionalitat i la necessitat 
d'espais verds pròxims pel gaudiment de la població.  
 
Fomentar la construcció i habilitació de cobertes i murs verds a la ciutat 
suposa una inversió que es tradueix en un seguit de beneficis que 
s‘esmenten en tres blocs: els que incideixen sobre els edificis, sobre el 
metabolisme urbà i sobre els organismes. 
  
 
  
 

 

 

3.2.1. Beneficis a l'edificació 

 
Els murs i cobertes verdes representen una major protecció dels 
paraments exteriors dels edificis. Els beneficis a l'edificació bàsicament 
es refereixen a la millora de l'aïllament tèrmic i acústic en terrats i 
façanes. Això es tradueix en millors condicions d'habitabilitat dels espais 
interiors i un major potencial d'estalvi energètic per climatització. A 
continuació es descriuen alguns dels resultas d‘estudis publicats respecte 
a aquests beneficis.  

Aïllament tèrmic  

 
Les façanes i cobertes estan sotmeses a unes determinades condicions 
d‘entorn –radiació, vent, temperatura i humitat- que són controlades per 
les característiques dels materials constructius. La inèrcia tèrmica 
determina el temps en que es transmet l‘energia a través d‘un mur o bé 
una coberta. En el cas de les cobertes i murs verds, l‘augment d‘inèrcia 
tèrmica permet reduir el coeficient de transmissió a l‘interior com a 
mínim un 60%.  
 
Entre les experiències dutes a terme a Espanya, destaca el treball de 
recerca desenvolupat per Intemper i la Universitat Politècnica de Madrid 
(UPM). Els seus estudis es remunten al 1994, quan es va començar el 
monitoratge de cobertes extensives construïdes a la mateixa Universitat. 
Els resultats obtinguts sobre la transmissió del flux de calor cap a 
l'interior de l'edifici són els següents:  
 

Tipus de coberta  Coeficient de transmissió 

Sense aïllament 1,11W/m2 

Plana amb aïllament  0,60W/m2 

Amb aïllament 0,47W/m2 

Amb aljub i aïllament 0,40W/m2 

 
 

1 Edificació 

2 Metabolisme urbà 

3 Organismes 

Aïllament tèrmic                     
Aïllament acústic                    

Protecció materials constructius 

Mitigació de l‘illa de calor urbà                 
Control de l‘escorrentia                  
Fixació de CO2  

 

Control de la biodiversitat urbana                 
Verd urbà pròxim a la població                              
Dotació d‘espais de transmissió de 
coneixement ambiental. 
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Actualment la Càtedra Intemper de la UPM realitza diversos estudis sobre 
cobertes i murs verds, entre els que destaquen les propietats com aïllant 
tèrmic de les edificacions, així com també la gestió hídrica dels sistemes. 
A Colmenar Viejo (Madrid) hi ha dos edificis experimentals en els quals es 
recullen dades d'una coberta fotovoltaica, coberta vegetal amb aljub i 
diferents sistemes de murs verds. 
 
Els càlculs realitzats per l'informe de sostenibilitat de l'avantprojecte del 
Parc d'Acollida d'Animals de Companyia de l'Ajuntament de Barcelona 
donaven les transmitàncies que es mostren en la taula següent: 
 

COBERTES PAAC BCN 
Transmitància 

[W/m2] 

sense aïllament 1,11 

amb aïllament (0% vegetació) 0,47 

amb aïll + 100% vegetació  0,4 

amb aïll + 80% vegetació  0,414 
 
 

Font: Informe Sostenibiltat del PAAC a BCN , febrer 2009. BCNecologia 
 
 

La simulació realitzada a l‘Agència d‘Ecologia Urbana parteix de la 
distribució de la radició solar al terrat mostrant la diferència de la 
mateixa entre un dia clar d‘estiu i d‘hivern, veure gràfics 1 i 2. 
 
A la taula 1 es mostren les dades de temperatura de la paret exterior 
(TPext) la temperatura de la paret interior (Tpint) i de la transmitància 
(W/m2) comparant  quatre situacions. La coberta tipus terrat, la coberta 
amb l‘estructura constructiva que només cal fer la plantació de la 
vegetació (Coberta +pack), després la coberta verda construïda i amb 
vegetació entapissant i per últim un terrat amb una coberta prima (<5 
cm) de terra. 

 
Gràfic 1 Radiació al terrat en un dia clar d'estiu Font: BCNecologia 

 

 
Gràfic 2 Radiació al terrat en un dia clar d'hivern Font: BCNecologia 
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Taula 1 Valors de temperatura i transmitància a diferents tipus de cobertes i en funció de dos situacions extremes a l‘estiu i a l‘hivern 
Font: BCNecologia 

Tpext Tpint W/m2 Tpext Tpint W/m2 Tpext Tpint W/m2 Tpext Tpint W/m2

AMB RADIACIÓ (600 W/m2)

Text=30 Tint=24 SENSE RADIACIÓ (0 W/m2)

AMB RADIACIÓ (200 W/m2)

Text=10 T int=20 SENSE RADIACIÓ (0 W/m2)

ESTIU 

HIVERN

COBERTA COBERTA + PACK COBERTA + PACK + GREEN COBERTA + CAPA PRIMA TERRA

Tpext Tpint W/m2 Tpext Tpint W/m2 Tpext Tpint W/m2 Tpext Tpint W/m2

AMB RADIACIÓ (600 W/m2) 63,6 29,7 36 64,5 26,3 23 29,8 24,3 3,3 67,6 27,6 36,5

Text=30 Tint=24 SENSE RADIACIÓ (0 W/m2) 29,7 24,5 5,1 29,8 24,3 3,3 29,8 24,3 3,3 29,7 24,5 4,8

AMB RADIACIÓ (200 W/m2) 21,9 20,2 1,7 21,9 20,1 1,1 10,4 19,5 -5,5 20,3 23,2 2,6

Text=10 T int=20 SENSE RADIACIÓ (0 W/m2) 10,6 19,1 -8,6 10,4 19,5 -5,5 10,4 19,5 -5,5 10,5 19,2 -7,9

COBERTA + CAPA PRIMA TERRA

ESTIU 

HIVERN

COBERTA + PACK + GREENCOBERTA COBERTA + PACK
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Els valors de transmitàncies mostren que  en la situació més desfavorable 
de màxima radiació a l‘estiu les cobertes vegetades són les que es 
comporten millor amb valors de transmitància més baixos 3,3 W/m2 en 
comparació a un terrat tradicional en els que els valors són de 36 W/m2 o 
en el cas d‘una coberta simple amb una capa de terra  de máxim 3cm 
que els valors arriben a 36,5 W/m2. 
 
El comportament a l‘hivern no es tan favorable tot i que té un 
comportament uniforme independentment de la radiació. Igual que en la 
simulació realitzada a Barcelona les dades publicades sobre el 
comportament tèrmic de les cobertes verdes amb aljub, a l'hivern, 
mostren que pràcticament no hi ha variació de temperatura al llarg del 
dia. La diferència entre un sistema transitable -sense vegetació- i una 
coberta extensiva pot arribar a ser de l'ordre de 10ºC.  
 
A l'estiu, les oscil·lacions de temperatura registrades poden arribar a 
tenir una diferència de 17ºC entre un sistema transitable sense vegetació 
i una coberta amb aljub. 
 

El substrat de les cobertes 
 

La configuració dels materials que constitueixen les cobertes verdes  i els 
substrats poden tenir diferents tipus de rendiment en termes de 
transmissió de calor. A la Universitat de Wakayama, el Professor Hiroyuki 
Yamada ha comprovat que hi ha diferència entre els substrats humits i 
els secs.  
 

Les cobertes sense sistemes d‘irrigació amb un substrat de menys de 2,5 
cm no creen un efecte adiabàtic, si a més mantenen una superfície de 
cobertura vegetal molt pobre, poden provocar un augment de la 
conducció de calor a l‘interior de l‘edifici.  
 

Aquest ―fenomen d‘inversió‖ és degut a la manca d‘humitat al substrat, 
factor que repercuteix en el creixement de les plantes. La terra 
normalment és de color fosc i té una major conductivitat tèrmica, si la 
cobertura vegetal és insuficient, l‘exposició directa a la radiació solar 
provoca que la terra s‘escalfi encara més que en una coberta 

convencional. Per tant, els factors determinants per garantir l'aïllament 
tèrmic són el gruix del substrat i l'entapissat vegetal. 
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Gràfic 3 Esquema conceptual de l‘efecte adiabàtic al llarg d‘un dia d‘estiu. 
Font: Elaboració pròpia a partir de la publicació del Prof. Hiroyuki Yamada,  

Universitat de Wakayama. 
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Efecte tèrmic dels murs verds 

 
A l‘estiu les parets de façanes i murs poden arribar a temperatures molt 
elevades degut a la incidència de la radiació solar al llarg del dia, 
especialment  aquelles amb orientació Sud i Oest. Les altes temperatures 
superficials repercuteixen sobre la demanda d‘energia, per l‘activació de 
sistemes de climatització a l‘interior dels edificis.  
 
La temperatura superficial d‘un mur verd es pot reduir fins a 10ºC si té 
una total cobertura de plantes i el substrat és humit. Tot i que els 
efectes d‘aïllament no són equiparables als de les cobertes, el rendiment 
dependrà substancialment de l‘orientació del mur, la latitud i altres 
factors del microclima. 
 

 
Gràfic 4 Temperatura superficial de diferents tipologies de murs. 

Font: Prof. Akira Hoyano. Institut de Tecnologia de Tokio 

 

 
 
 
Per altra banda, existeixen solucions que fan servir la vegetació com una 
façana doble ventilada. Aquesta alternativa redueix encara més el calor 
transmès a l'interior dels edificis ja que conjuga l'efecte de la vegetació 
més la refrigeració de l'ambient a través de la circulació de l'aire.  
 

  
Il·lustració 9 Exemple d'una façana vegetal ventilada 

 

Aïllament acústic 

 
Els sistemes constructius de cobertes i murs verds permeten reforçar 
l‘aïllament de les vibracions produïdes a l‘exterior dels edificis. Segons 
les dades publicades, una coberta verda pot aïllar des de 8 dB fins a 20 
dB gràcies a la capacitat d‘absorció del substrat vegetal i de la resta de 
capes que la configuren. Sobre murs no hi ha estudis, a més s'ha de tenir 
en compte el sistema constructiu i si està, o no, ancorat a la mitgera. 
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3.2.2 Beneficis per al metabolisme urbà 

 
Les cobertes i murs verds creen una sèrie de beneficis sobre el 
metabolisme urbà per la influència en els fluxos de calor, en el cicle 
d‘aigua i també com embornals de gasos d'efecte hivernacle.  
 
Respecte els fluxos d‘energia, l‘habilitació de cobertes i murs verds 
implica una alteració reduint les temperatures i, per tant, millorant les 
condicions tèrmiques dels espais urbans. 
 
Les cobertes verdes permeten incorporar un nou model de tractament de 
l‘aigua de pluja. La retenció de la pluja permet frenar l‘escorrentia 
natural i aprofitar-la per al reg. 
 
Finalment, no és menyspreable la capacitat de fixació de CO2 i la 
reducció de les partícules en suspensió per la vegetació urbana. 
Augmentar les superfícies a través d'aquests elements, afavoreix l'efecte 
embornal del verd urbà. 
 

Mitigació de l‟illa de calor urbà 

 
El balanç de calor a la ciutat està determinat per les característiques 
climàtiques, morfològiques i materials de l‘espai urbà. El fenomen d‘illa 
de calor es produeix precisament per les modificacions que aquests 
factors provoquen sobre el clima. Les mesures realitzades en diferents 
entorns urbanitzats mostren una diferència tèrmica al voltant de 4ºC  
entre les zones rurals perifèriques i les urbanes. Els factors 
diferenciadors són l‘augment de la vegetació i la reducció de fonts 
d‘emissió de calor.  
 
La relació de la vegetació amb el microclima és molt important, ja que a 
diferència d‘altres materials –a l‘igual que l‘aigua– incideix sobre el 
balanç de calor sensible i de calor latent. Això és perquè els elements 

vius tenen unes característiques fisiològiques que donen respostes 
diferents en comparació amb els materials inertes. 
 
Les plantes intercepten la radiació solar directa a través de la superfície 
foliar, i converteixen part d‘aquesta energia solar en cadenes químiques 
mitjançant la fotosíntesi. Les fulles d‘una coberta vegetal poden absorbir 
entre un 15 i un 35% de l‘energia lluminosa reflectida durant hores de 
màxima insolació.  
 
La substitució de materials com l‘asfalt i el formigó per superfícies 
vegetades permet disminuir les temperatures superficials i, per tant, el 
total de radiació emesa. Per exemple, la diferència tèrmica entre un 
paviment d‘asfalt i un paviment de gespa pot ser de fins 15ºC.  
 
Per altra banda, la retenció d‘aigua en el substrat de les cobertes i murs 
verds redueix l'escorrentia de l‘aigua de pluja. A més, l'activitat 
fisiològica de la vegetació mitjançant l‘evapotranspiració afavoreix 
l'efecte refrigerant. 
 
El fenomen d‘evapotranspiració engloba el total de vapor d‘aigua 
contingut al substrat i a les fulles. Les plantes tenen una alta capacitat 
per a regular la seva temperatura mitjançant l‘obertura i tancament dels 
estomes que controlen el seu procés fisiològic de transpiració. Les 
possibilitats d‘absorció de calories a través de l‘evapotranspiració depèn 
de la quantitat de superfície de cobertura vegetal.  
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Il·lustració 10 Simulació tèrmica d'un teixit compacte a Barcelona (Gràcia). 
Font: BCNecologia 

 

Simulació a Barcelona (Juny) Subescenari % reducció del balanç de calor  

Escenari sense vegetació  A.1. 0 

Escenari arbrat port petit B.1. 8% 

B.2.  12% 

B.3.  15% 

Escenari cobertes verdes en 

edificis de  3 - 6 plantes 

C.1.  15% 

C.3.  19% 

C.4.  23% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gràfic 5 Balanç de radiació emesa. Barcelona al mes de juny. 
Font: BCNecologia 

 
 
Per mostrar el comportament de les cobertes amb i sense vegetació es 
du a terme l'anàlisi d'un teixit compacte al districte de Gràcia per fer una 
simulació tèrmica. Els resultats es mostren a la taula i gràfica anterior. 
L'àmbit d'estudi està configurat per edificis amb diverses alçades, 
predominant aquells entre 3 i 6 plantes. Per comparar l'efecte de la 
incorporació de cobertes verdes al context, s'han simulat tres escenaris, 
un sense cap presència de vegetació, el segon amb arbrat viari i el tercer 
amb canvis a les cobertes dels edificis entre 3 i 6 plantes.  
 
S'observa que l'efecte de canviar la cobertura vegetal dels terrats millora 
la reducció de calor emesa des d'un 19% fins a reduir un 23% del total de 
calor. 
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Els murs verds i el confort tèrmic dels carrers 

 
Un dels beneficis associats a l'habilitació de murs verds a la ciutat és la 
millora del confort tèrmic a l'espai públic. A partir d'una anàlisi feta a la 
ciutat de Barcelona7, s'ha pogut identificar la incidència dels murs verds 
sobre el balanç tèrmic d'una persona al carrer.  
  
Els carrers més sensibles a l‘efecte del murs verds són aquells amb un 
h/d > 2, és a dir, seccions de carrer on la relació de l‘alçada dels edificis 
(h)  respecte a la distància entre façanes (d) és major a 2, i especialment 
les d'orientació Nord–Sud.  
 
Considerant els guanys i pèrdues de calor d'una persona en relació a les 
condicions de radiació, temperatura, humitat i vent al llarg del dia, s'ha 
determinat el nombre d'hores de confort tèrmic en carrers amb un 30% 
de les superfícies de les façanes amb murs verds.  
 
Si es considera com a franja útil de l‘espai públic de les 8 h a les 22 h, 
els murs verds poden arribar a oferir fins a un 80% d‘aquest temps sota 
condicions de confort en carrers compactes. La següent taula mostra en 
color groc el percentatge d'hores de confort, en taronja el percentatge 
de tolerància i en vermell el percentatge en nivells crítics. 
 
  
 
 
 

                                                 
7 Verdes de la ciudad. Potencial de habitabilidad térmica en espacios urbanos. Cynthia 
Echave 2007. 

 
Gràfic 6 Potencial d‘hores de confort al dia per secció de carrer amb un 30% de façanes 

verdes a Barcelona.  Font: C. Echave 2007 
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Retenció de l‟escorrentia natural 

 
A les zones urbanes, el sòl nu està exposat contínuament a agents 
erosius, especialment els terrenys amb pendents accentuades. La 
presència de vegetació permet  controlar l‘escorrentia.  
 
Probablement un dels principals beneficis de les cobertes verdes sobre el 
metabolisme urbà és l‘habilitat de retenir l‘aigua de pluja. A més, poden 
neutralitzar la pluja àcida i millorar el pH de l‘aigua. 
 
Segons un estudi realitzat a Pennsylvania, EUA, una cobertura uniforme 
de Sedum pot retenir entre un 50 -60% de la precipitació anual. La 
màxima retenció s‘ha donat al llarg dels dies d‘estiu –maig a setembre - 
arribant fins a un 100%.  
 

 
 

Gràfic 7 Relació de l'escorrentia i retenció d‘aigua de pluja anual a una coberta verda. 
Font: Universitat de Pennsylvania 2005. 

 
 

En canvi, als mesos d‘hivern i tardor, la retenció d‘aigua va ser de 20-
30%. Això es deu a què a l‘estiu les plantes transpiren activament i 

l‘evaporació de la superfície és alta, per tant, la coberta pot 
emmagatzemar i alliberar la major part de la pluja. La seva conclusió és 
que per cada quatre polzades de coberta es pot retenir una polzada de 
pluja al llarg d‘una setmana a l‘estiu.  
 
Es pot dir que les cobertes verdes restauren part de l‘evapotranspiració 
dintre del cicle hídric. L‘elecció de les espècies és un factor molt 
important per valorar les demandes hídriques i la resistència a la 
sequera.  
 

 

 
Gràfic 8 Comparació de l'escorrentia de cobertes verdes i sense vegetació durant condicions 

extremes de sequera. 
Font: Universitat de Pennsylvania 2005. 

 

Recuperar la permeabilitat del sòl a la ciutat ajuda a controlar i enlentir 
l‘escorrentia de l‘aigua de pluja. L‘augment de zones enjardinades  en 
alçada és una bona estratègia per controlar l'escorrentia.  
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Mitigació del canvi climàtic 

 
La composició química de l'aire contaminat és altament complexa, 
s'identifiquen centenars d'elements emesos per les fonts de producció, a 
més dels derivats per les reaccions químiques d'aquests elements a 
l'atmosfera. 
 
Els gasos presents a l'atmosfera s'originen com a producte secundari de 
les combustions o per la circulació de vehicles motoritzats. L'efecte més 
nociu associat a les combustions és el del carboni (CO, CO2), el diòxid de 
sofre (SO2) , l'òxid de nitrogen (NO2) i les partícules en suspensió. 
 
També a l'atmosfera hi ha altres elements com els  microbis, i les 
espores, que depenen principalment del règim de vent local i de la boira, 
ja que aquestes són un medi de transport i dissipació en suspensió d'un 
lloc a un altre. En aquest règim de transport i dispersió també s'inclouen 
les partícules en suspensió. 
 
Les plantes interactuen amb els agents contaminants i poden fixar part 
d'aquestes partícules mitjançant dos mecanismes: per sedimentació i per 
impacte.  Com la velocitat del vent es redueix quan passa al voltant de la 
vegetació, s'afavoreix la sedimentació de les partícules més gruixudes 
per efecte de la gravetat. L‘impacte d'aquestes partícules sobre les 
superfícies vegetals frena la seva dissipació. Finalment, la precipitació 
neteja les superfícies foliars depositant les partícules en el sòl. 

La vegetació, per la seva activitat fisiològica, fixa CO2 i allibera O2 . La 
tipologia de la planta, el sòl, les condicions ambientals (fotoperíode, 
temperatura) condicionen les taxes de fixació de CO2 i, per tant, 
s'apliquen diferents factors per calcular les tones de CO2 fixat per 
hectàrea i any.  Per tant les cobertes i murs verds poden ser elements 
importants per la fixació de gasos d'efecte hivernacle.  Els valors que es 
mostren a la taula resum són els que utilitza el Ministeri de Medi 
Ambient, Medi Rural i Marí. 
 

Acció del verd urbà sobre l'atmosfera8 

Formació vegetal 
CO2 fixat 
t/ha/any 

O2 produït 
t/ha/any 

Retenció de pols 
Valor relatiu 

Arbreda mediterrània 14,7 10,7 96 

Bosc caducifoli 17,6 17,6 61 

Bosc de coníferes  temperat 19,1 19,1 100 

Gespa en clima mediterrani 8,8 6,4 6 

Herba en clima mediterrani 16,9 12,3 6 

Arbustos en zona mediterrani 5,9 4,3 8 

Taula 2 Acció del verd urbà sobre l'atmosfera 

3.2.3 Beneficis pels organismes i les persones 

 
Les cobertes i murs verds poden compensar la pèrdua d'hàbitat per 
l'edificació i incrementar la biodiversitat. Per generar biodiversitat s'han 
de tenir en compte les següents consideracions: 
 

— La superfície vegetada i la composició de la vegetació 
— La relació de la ubicació de la coberta i/o mitgera amb hàbitats 

terrestres propers i amb els connectors biològics 
— La inclusió de mosaics d'hàbitats amb elements específics, per 

exemple, troncs, pedres, etc. 
 
Les cobertes i murs verds poden ser factors afavoridors pel 
desenvolupament de l'ortofauna (insectes) i conseqüentment d'aus 
insectívores. Així, les poblacions estacionals com les de les cotxes 
fumades (Phoenicurus ochruros) poden créixer. Es destaca aquesta 
espècie perquè ja hi ha una població sedentària a Barcelona (Boada & 
Capdevila, 2000). Aquest ocell s'alimenta de petits invertebrats que 
captura vora les jardineres i testos als balcons. Per tant, a priori, el 
foment de la instal·lació de cobertes i murs verds actuarà com a factor 
potencialment afavoridor. 

                                                 
8 Font: Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí d'Espanya.  
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L'herpetofauna que es beneficiarà seran les sargantanes (Podarcis 
hispanica) i els dragons  (Tarentola mauritanica). Ambdues espècies són 
fonamentals pel control dels insectes. És potenciarà també la població de 
quiròpters, ratpenats, d'hàbits nocturns i consumidors de lepidòpters. 
 
Els murs verds poden fomentar la fauna adaptada a la vida en penya-
segats i poden ser llocs preferits per la nidificació o el descans de certes 
espècies. Les espècies que es poden afavorir amb els murs verds són, 
entre d'altres, les gralles (Corvus monedula), els ballesters (Apus melba) 
i el cargolet (Troglodytes troglodytes). 
 
Un estudi realitzat a la coberta instal·lada en el sostre del Departament 
de Medi Ambient de l'Ajuntament de Durban, que té substrats que 
oscil·len entre 10-50 cm i 10-100 cm, va determinar si els insectes eren 
atrets per la coberta vegetal. La tècnica de mostreig va ser amb trampes 
i el període d'estudi del 9 d'abril al 14 de maig de 2009. En aquest 
període van capturar 1448 insectes corresponents a 66 morfoespècies 
diferents.  
 
Tal com s'observa en el gràfic següent, els insectes més recol·lectats van 
ser els dípsters (mosques) que tenen una important funció en 
l'ecosistema, per descomponedors i per pol·linitzadors (es calcula que el 
17% dels pol·linitzadors són mosques).  
 
Els hemípters (pugons, xinxes) són fitòfags o bé predadors d'altres 
insectes: la presència de 17 espècies diferents mostra que l'ecosistema té 
un desenvolupament sòlid. Els himenòpters (vespes, abelles i formigues) 
mostra que l'ecosistema és saludable perquè en aquest tàxon s'agrupen 
els pol·linitzadors però també els que capturen a d'altres insectes com 
les vespes per nodrir la posta. 
 
Els lepidòpters (papallones) són el grup més conegut i apreciat dels 
insectes. Els adults s'alimenten del nèctar i utilitzen les plantes per fer la 
posta. Les erugues poden ser una plaga per les plantes i la seva presència 
es un bon indicador de l'equilibri del ecosistema. 

 

 
 

Gràfic 9 Insectes recol·lectats en una coberta verda 

Tot i que el mostreig es va dur a terme a la tardor, i tenint en compte 
que als insectes els afecta la temperatura ambient, es podria esperar un 
nombre major d'exemplars i d'espècies si l'estudi es repeteix a l'estiu. 

 
Les cobertes verdes proporcionen un hàbitat per una gran varietat 
d'insectes que a la vegada van associats amb espècies d'aus, generant-se 
cadenes tròfiques. A més, les cobertes i murs verds poden generar nous 
connectors que en una xarxa d'hàbitats intermitents faciliten el 
moviment i la dispersió de l'avifauna a la ciutat. 
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Mamífers 

Nom Científic Nom comú Dieta Imatge 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrel·la 

comuna 

Insectívor 

 

Rèptils 

Nom Científic Nom comú Dieta Imatge 

Podarcis hispanica Sargantana 

ibèrica 

Insectívor 

 

Tarentola mauritanica Dragó comú Insectívor 

 

Aus 

Nom Científic Nom comú Dieta Imatge 

Phylloscopus collybita Mosquiter 

comú 

Insectívor 

 

Passer montanus Pardal xarrec Granívor i 

Insectívor  

Primavera 
 

Pica pica Garsa Omnívor però 
amb preferències 

insectívores 

 

Phoenicurus ochruros Cotxa fumada Insectívor 

 

Taula 3 Fauna que es pot atraure. Font: BCNecologia 

Nom Científic Nom comú Dieta Imatge 

Delichon urbicum Oreneta 

cuablanca 

Insectívor 

 

Passer domesticus Pardal comú Insectívor i 

Granívor 

 

Carduelis carduelis Cadernera Granívor 

 

Sylvia melanocephala Tallarol 

capnegre 

Insectívor en 

primavera-estiu 

Granívor  a la 

tardor 
 

Corvus monedula Gralla Omnívor 

 

Apus melba Ballester Insectívor 

 

Apus apus Falziot negre Insectívor 

 

Troglodytes troglodytes Cargolet Insectívor 

 

http://ichn.iec.cat/Bages/roques/Imatges grans/Tarentola mauritanica2.jpg
http://en.academic.ru/pictures/enwiki/80/Pica_pica.jpg
http://images4.wikia.nocookie.net/scratchpad/images/4/4a/Delichon.jpg
http://www.mec.gub.uy/munhina/images/Aves/Passer2.jpg
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.pajaricos.es/c/c1/currucacabecinegra.gif&imgrefurl=http://www.pajaricos.es/c/c1/currucacabecinegra.htm&usg=__LhUPG4lNTYqZjxNnj5B3CJhY5uU=&h=300&w=402&sz=21&hl=es&start=23&um=1&tbnid=z_xeo5zpn5STIM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q=Sylvia+melanocephala&ndsp=18&hl=es&rlz=1W1GGLR_en&sa=N&start=18&um=1
http://static.howstuffworks.com/gif/willow/jackdaw-info0.gif
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Els murs ocupen una superfície més 
gran que la coberta en un edifici. La 
instal·lació de jardins verticals i murs 
verds permet crear zones atractives per 
aus. 
Els murs verds són un bon hàbitat pels 
insectes que, al seu torn, són l'aliment 
per aus insectívores i per ratpenats. 
Així es poden generar cadenes tròfiques com a les cobertes que si, a 
més, estan adjacents o properes, poden potenciar-se. Un aspecte 
diferencial dels murs verds i dels jardins verticals és que poden afavorir 
les poblacions de sargantanes i dragons.  

 

Augment del verd urbà pròxim a la població 

En augmentar el verd urbà, és reconegut l‘impacte sobre les persones 
com a espais de relació i esbarjo. En aquest sentit, els paràmetres 
establerts per l'Organització Mundial de la Salut són que la població ha de 
tenir una dotació de com a mínim 10 m2 de verd urbà en àmbits 
consolidats, i fins a 15m2 per persona en zones de nova construcció.  
 
Tot i que el repartiment és important, el factor de proximitat és  
rellevant en la distribució de les àrees verdes dintre de la ciutat. Avui en 
dia a Barcelona el 79% del total de la superfície de verd urbà és públic, 
per tant, accessible a la població.  
 
Es considera com a òptim que la població tingui pròxim, a menys de 300 
metres de distància, un espai verd. En contextos urbans molt compactes, 
la manca d'espai destinat a parcs i/o jardins, és un factor limitant del 
reverdiment de la ciutat. És per això que la instal·lació de  cobertes  i 
murs verd en edificis permetrà augmentar la superfície de verd pròxim a 
la població. Aquests elements combinats poden generar cadenes 
tròfiques més complexes i per tant  recrear paisatges de colors i zones 
atractives per les aus canores. 

A més, hi ha una gran varietat de possibilitats de disseny i configuració 
de vegetació que poden ser compatibles amb l'ús transitable a les 
cobertes. Aquesta seria una estratègia, entre d'altres per millorar la 
relació de verd urbà per persona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 2 Verd urbà per habitant per cel·la a Barcelona (2009) 
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Espais potencials de transmissió de coneixement ambiental 

 
Els humans necessitem els espais verds, ens generen sensacions de 
benestar i redueixen l'estrès. L'exposició a entorns naturals aporta 
beneficis tant físics com mentals (Informe MIND 2007).  
 
Les activitats físiques, com tenir cura d'un jardí, ajuda a millorar l'estat 
anímic, redueix l'estrès i proporciona un objectiu (propòsit) i significat i 
redueix la vulnerabilitat a la depressió. Les accions de conservació en un 
nivell més de barri/comunitat, que barregen diferents condicions socials 
i edats, es poden convertir en un agent afavoridor  de la convivència amb 
una major participació de la comunitat local, així les cobertes verdes es 
podrien convertir en espais de reunió, de participació, de col·laboració, 
d'aprenentatge i d'esbarjo.  
 
L'oportunitat de crear espais verds en alçada, accessibles i transitables 
en equipaments públics  permetrà  generar noves interaccions entre els 
ciutadans. Mostrant els beneficis (tèrmics, climàtics, biodiversitat...) de 
les cobertes i mitgeres, serà didàctic per afavorir la instal·lació en els 
edificis amb multipropietat.  
 
Les cobertes verdes en equipaments públics poden generar paisatges de 
sons, d'olors i de colors que estimulin la imaginació i l'educació informal i 
el joc, compensant la pèrdua de zones verdes per la urbanització 
excessiva. 
 
Els beneficis socials associats a les cobertes i mitgeres verdes són de 
diversa índole, ja que poden comprendre des del purament paisatgístic, 
al productiu si  es planten productes  consumibles (aromàtiques, hort...). 
Crear horts en alçada dóna la possibilitat d'habilitar espais a on es pot 
aprofitar la matèria orgànica com a compostatge. 
 
El fet de poder instal·lar cobertes intensives en equipaments educatius, 
si l'estructura ho permet, pot ser una oportunitat per desenvolupar 
coneixements d'horticultura i producció d'aliments. Si és semintensiva, 

permetrà l'observació naturalista, com el monitoratge d'insectes per 
estudiar l'evolució de les repoblacions i la generació de cadenes 
tròfiques, registrar l'interrelació de les associacions poliespecífiques i la 
complexitat dels hàbitats. 
 
Les cobertes i mitgeres són un medi per apropar la natura i els éssers vius 
als ciutadans, per recuperar un entorn més naturalitzat, a on varen 
evolucionar, i del que fins fa poques dècades el tenien proper.  
 

 
 
 
Si els ciutadans poden visualitzar i gaudir dels "jardins/horts en alçada"  
probablement serà el millor incentiu per voler instal·lar un sistema 
similar en l‘habitatge. 
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3.3 Valoracions per a la instal·lació de cobertes 
verdes 
 
Les valoracions constructives de les cobertes verdes estan relacionades 
amb diversos aspectes de l'edificació, tant des del punt de vista formal 
com funcional.  
 

3.3.1 L'elecció del sistema constructiu  

La definició de l'ús  

 
Un dels primers aspectes que s'han de valorar en la instal·lació de 
cobertes verdes és el tipus d'ús que es vol donar en aquell espai i la 
factibilitat d'aquest per allotjar-lo.  
 
L'ús de la coberta en alçada dependrà de la  inclianció i de la disposició  
d'espai suficient per a allotjar cert tipus d'activitats. Els edificis amb més 
potencial d'ús seran aquells en els quals es puguin desenvolupar activitats 
lligades a l‘oci, esbarjo, transferència de coneixement i divulgació de 
bones pràctiques ambientals.  
 
Els centres educatius i/o centres cívics poden utilitzar les cobertes com 
espais destinats al desenvolupament d'horts urbans i pràctiques de 
compostatge de matèria orgànica. Els centres culturals, per exemple, 
poden fer-les servir com a espais de comunicació, realització de 
conferències i projeccions a l'estiu. O bé, es poden també utilitzar com a 
zones de relax compatible amb diverses activitats econòmiques: hotels, 
museus, centres sanitaris.  
 
Els factors limitants lligats als usos estaran determinats per l'ocupació de 
la coberta per instal·lacions fixes (plaques solars, fotovoltaiques...) així 
com per la resistència a les càrregues de trànsit de les persones als 
terrats.  
 

Un altre factor limitant és l'accessibilitat de personal i maquinària 
necessària pel manteniment de les cobertes. Aquest aspecte dependrà 
del tipus de sistema constructiu escollit.  

L'elecció de la tipologia de sistema constructiu  

La selecció del tipus de coberta verda és un pas important en tant que 
està condicionada si es tracta d'una construcció nova o de rehabilitació. 
En el cas de que sigui una rehabilitació, les característiques constructives 
del terrat i/o coberta que tindran major influència seran: el grau 
d'inclinació, el tipus d'estructura (acer, formigó) i la capacitat de 
càrrega. 

Cobertes extensives 

L'aplicació d'aquest sistema es recomana en casos de cobertes amb 
inclinacions inferiors al 3%, en edificacions que tinguin limitada la seva 
capacitat de càrrega. Ofereix una elevada diversitat de colors i textures 
per crear paisatges amb superfícies entapissants. 
 
Particularitats del sistema extensiu: 
 

- És el sistema de coberta verda més lleuger, tenen una capa de 
5 - 20 cm de gruix global. 
 

- Sistema senzill de protecció de terrats a partir del reverdiment 
en comptes de la utilització de graves. 

 
- Requereix un mínim de manteniment gràcies a la utilització 

d'espècies de creixement lent i de màxima resistència a la 
manca d'aigua9. 

 

                                                 
9 No obstant això, els experts recomanen contemplar instal·lacions que permetin un reg 
esporàdic (aixetes, gota a gota). 
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- Té múltiples possibilitats d'aplicació de disseny ja que es poden 
utilitzar en terrats plans i cobertes inclinades amb menys d'un 
3% d'inclinació (teules). 

 
- Té més risc "d'efecte invertit" d'aïllament tèrmic. Això és degut 

a que substrats de poc gruix sense una  complerta cobertura 
vegetal poden sobreescalfar-se i provocar una major 
transmissió de calor cap a l'interior de l‘edifici.    

Cobertes semintensives 

Es recomana l'aplicació d'aquest sistema quan es tracti d'edificis amb 
suficient capacitat de càrrega i que compti amb les condicions 
d'accessibilitat  i evacuació de persones en cas d'emergència. Es tracta 
d'un sistema que permet utilitzar espècies de major grandària la qual 
cosa possibilita la creació d'espais amb una gran qualitat paisatgística a 
través de diversos olors i colors. 
 
Particularitats del sistema semintensiu: 
 

- Alt potencial en termes de disseny. 
 

- Permet l'ús de vegetació de baix manteniment, així com 
d'espècies autòctones i prats silvestres.  
 

- Augmenta en el volum d'aigua de pluja retinguda respecte a les 
extensives un 100%. 
 

- Tot i que té un gruix més gran, el pes encara es pot considerar de 
senzilla instal·lació. 
 

- Permet l'enjardinament tradicional en terrasses lleugeres amb 
múltiples usos.  
 

- Aquest tipus de coberta està sotmesa a treballs de jardineria com 
regs i adobs, principalment. 

Cobertes intensives 

L'elecció d'aquest sistema es recomana en edificacions de nova 
construcció o bé en aquelles que l'estructura, l'accessibilitat i l‘evacuació 
de persones compleixin la normativa. Es tracta d‘un tipus de coberta que 
permet la creació de jardins en alçada amb arbrat de fins a un port 
mitjà. A diferència dels altres dos tipus de cobertes, les intensives 
requereixen una previsió de l'acció del vent, especialment en aquelles 
que es trobin en edificis de gran alçada on les velocitats del vent poden 
afectar les plantacions i provocar accidents. 
 
Particularitats del sistema intensiu: 
 

- Gruix global superior als 36 cm.  
 

- Les plantacions solen ser ornamentals de qualsevol tipus 
d'espècies, excepte aquells arbres grans i amb un potent sistema 
radicular. 
 

- Es poden utilitzar com a espais d'esbarjo combinant zones 
enjardinades i zones transitables. 
 

- Ofereixen el màxim de retenció d'aigua de pluja. 
 

- Es poden utilitzar en superfície com a cobertes en l'espai públic. 
 

- Aquest tipus de coberta requereix un alt nivell de manteniment. 
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A continuació es resumeixen les característiques diferencials de les tres 
tipologies bàsiques de cobertes verdes   
 

Tipus de 
coberta 

Tipus 
Vegetació 

Gruix 
sistema 

(cm) 

Pes saturat 
d'aigua 
(kg/m2) 

Capacitat de 
retenció d'aigua 

(l/m2) 

Cobertes 
extensives 

Sedum 9-13  95-150  25  

Herbàcies  11  115 35  

Inclinades 12  175  64  

Cobertes 
semintensives 

Aromàtiques 16 - 28  195-280  70  

Cobertes 
intensives 

Jardí en 
alçada 

27  350-815  113  

Taula 4 Resum característiques constructives de les Cobertes Verdes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gràfic 10 Esquema de les tipologies de cobertes verdes. 
Font: BCNecologia 

3.3.2 La sobrecàrrega a l'edifici 
 

La instal·lació de cobertes verdes en edificis existents ha de seguir una 
sèrie de recomanacions per tal d'evitar problemes amb l'estructura. La 
càrrega màxima permesa sobre una coberta es calcula a partir de la NBE-
AE.88 Accions en l'edificació i per l'estructura de l'edificació, segons l'ús, 
s'apliquen les NTJ11E i NTJ 11I. 
 

El pes agregat de les cobertes verdes a l'estructura de l'edifici és al 
voltant de 150 a més de 350  kg/m2, al moment de plantació i en 
saturació d'aigua, els valors superiors varien en funció del gruix del 
substrat i, per tant, de la vegetació que pot sustentar. Quan les plantes i 
arbustos arriben a madurar, el pes s'incrementa i també la càrrega a 
l'estructura. En cas que la coberta requereixi l'accés de maquinària 
pesada, s'haurà de contemplar les sobrecàrregues que s'expressen a la  
taula 4.  
 
Les dades  necessàries per calcular la càrrega de la coberta verda estan a 
l'annex II: Valors aproximats de les càrregues/pesos de la vegetació en 
les cobertes enjardinades intensives (NTJ 11I) i de les indicacions dels 
fabricants. 
 
Per comprovar l'estabilitat és important el pes dels materials utilitzats en 
les capes drenant, de substrat i de vegetació en estat de saturació 
d'aigua, i el pes en estat sec si es fa referència a les sobrecàrregues 
dinàmiques produïdes pel vent. 
 
Les plantes comporten sobrecàrregues suplementàries per les 
acumulacions d'aigua i pel seu comportament per l'acció del vent. 
 
Les càrregues dinàmiques produïdes pel vent s'han d'estimar d'acord amb 
la NBE-AE. 88 Accions en l'edificació. 
 
 
 
 

Extensiva 

Vegetació h =15cm 

Semintensiva  
Vegetació h = 1m - 3m 

Intensiva 
Vegetació h= 10m  
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Accés Sobrecàrrega Sobrecàrregues 
addicionals 

Manteniment 
(instal·ladors, mecànics, 
jardiners) 

1 kN/m2 càrrega puntual 
Només accessible per la 

seva conservació 

  Persones 
(grup de persones, mobles, 
utensilis d'oci i joc) 

Sup. > 10 m2 3,5 kN/m2 

Coberta d'ús privat 150 
kg/m2 

Sup. < 10 m2 5,0 kN/m2 

Càrrega de tipus 3 
(cotxes i camions) 

30 kN total 
Sobrecàrregues horitzontals 

per efectes d'arrencada i 
canvi de direcció  

10 kN càrrega per roda 

3,0 kN/m2 càrrega 
addicional 

Càrrega pesada 

600 kN total 
Sobrecàrregues horitzontals 

per efectes d'arrencada i 
canvi de direcció 

100 kN càrrega per roda 

33,3 kN/m2 càrrega 
addicional 

Taula 5 Consideracions a les càrregues límit de l'edifici. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per diferents constructors. 

 
 
En la taula següent s'especifiquen els intervals de pes saturat d'aigua en 
funció de les tipologies de les cobertes, d'alguns tipus de vegetació i de 
diferents sistemes constructius (amb aljub, graves...). Les dades s'han 
obtingut a partir de les subministrades per diferents constructors de 
cobertes vegetals10.  
 
 

                                                 
10 La informació detallada per empreses està en l'annex 10.5 Elements constructius de 
cobertes i murs verds.  

 

Cobertes  Extensives 

Tipus  Pes saturat d'aigua 

 Sedum 95 kg/m2 

Inclinades 175 kg/m2 

Aïllament tèrmic 108 kg/m2 

Herbàcies  i entapissants 115kg/m2 

Cobertes  Semintensives 

Tipus  Pes saturat d'aigua 

Aromàtiques, mates i arbustos 150- 350 kg/m2 

Arbustos, mates amb aljub 350 kg/m2 

Cobertes Intensives 

Tipus  Pes saturat d'aigua 

Jardí 350-815  kg/m2 

Jardí amb aljub 914 kg/m2  

Jardí drenatge grava 1009 kg/m2 

 
Taula 6 Pes propi del sistema constructiu considerant-lo amb saturació d'aigua. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pels comercials. 
 
 

A partir de les dades publicades, es pot veure que cada tipologia de 
sistema dóna unes càrregues diferents a l'estructura de l'edifici. En el cas 
d'edificacions existents s'ha de preveure el sistema constructiu més 
adequat per les seves característiques com són l'antiguitat, l'ús i el tipus 
d'estructura de la coberta de l'edifici.   
 
La concreció dels sistemes constructius a les propostes de cobertes i 
murs verds potencials requerirà d'un estudi en detall de cada edifici, per 
establir la solució més convenient.   
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3.3.3 La gestió de l'aigua 

 
Un altre factor determinant en la instal·lació de cobertes i murs verds és 
la gestió de l'aigua, concretament l‘escorrentia de l'aigua de pluja, les 
necessitats de reg i l'origen de l'aigua (pluja, freàtic, grises...). 
 
Les cobertes verdes, compten amb diferents sistemes de drenatge entre 
els que destaquen els geotèxtils i les plaques drenants (hi ha una sèrie de  
productes comercials de diferents tipus que asseguren un drenatge 
correcte).  
 
Aquests sistemes permeten retenir part de l'aigua de pluja i conduir-la 
cap a les canalitzacions i baixants. Els productes que incorporen un 
sistema tipus aljub, són especialment singulars quant a gestió de 
l'escorrentia, ja que emmagatzemen l'aigua que es pot usar per hidratar 
la vegetació cultivada. 
 
El sistema de coberta verda amb aljub consisteix en emmagatzemar 
l'aigua de pluja en una làmina entre la capa impermeabilitzant  i una  
llosa rígida i permeable sobre la que s'instal·la la coberta vegetal amb 
totes les seves capes constructives. 
 

 
Il·lustració 11 Coberta verda: Sistema aljub INTEMPER 

 

 
 

Sistemes de desguàs 
 
Els elements  per a la instal·lació de desguassos per a cobertes verdes  
són la capa drenant, els embornals i els canals de desguàs del terrat. 
Aquestes entregues entre els elements de la coberta i l'edifici són claus 
per garantir l'evacuació de tota l'aigua sobrant de la coberta i evitar el 
seu embassament o la seva acumulació en les capes a on estan les arrels. 
 
Les unions del faldó de l'embornal i la d'aquest amb el baixant han de ser 
estanques, tal i com es mostra en les figures següents. 
 
 
 
 

 
 

Il·lustració 12 Detall constructiu d'una coberta verda. Baixant i acabat de mur. 
Font: Projecte Arq. Andrés Martinez 

 

Els embornals han d'estar sempre a la vista i ser fàcilment accessibles, 
perquè s'ha de garantir el seu correcte funcionament que requereix 
inspeccions i manteniment de forma regular. 
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Sistemes de reg 
 
Per a cada tipus de cobertes verdes s'ha de preveure una instal·lació de 
reg, fins i tot a les extensives amb espècies vegetals del gènere Sedum 
s'ha de poder regar en èpoques estiuenques de baixa pluviositat. Les 
necessitats de reg vindran marcades per la vegetació  que conformi la 
coberta. 
 
A més, sempre hi ha necessitat d'un reg inicial després de la implantació. 
Les quantitats d'aigua a subministrar dependran de l'època d'implantació i 
de les característiques de la capa de substrat. S'ha de garantir el reg fins 
que les plantes arrelin i els regs esporàdics per evitar que una 
perllongada sequera ocasioni la mort de les plantes. 
 
Els sistemes automàtics de reg aporten la possibilitat de subministrar 
l'aigua fent servir sensors d'humitat del substrat. 
 
La recomanació, com a mesura de màxima eficiència, seria la creació 
d'un circuït on es puguin reutilitzar les aigües grises provinents de l'edifici 
en qüestió, més les aigües de pluja o bé fer servir les aigües del freàtic. 
Sempre es requeriran estudis especifics de viabilitat per la coberta a 
instal.lar. 
 
Aquesta reutilització es pot adaptar per donar servei tant a murs verds 
com a cobertes enjardinades. Una experiència amb aquests paràmetres 
es troba de forma experimental a les instal·lacions de Vivers Ter.  
 
 
Càlcul de la demanada de reg 
 
Per  calcular la demanada d‘aigua per reg (D) s‘ha de tenir en compte la 
evapotranspiració (EVT), la pluja aprofitable com a reg (Pa) i la 
superficie de  la cuberta vegetal (Scv) 
D= Scv(EVT-Pa) 
 

Per calcular la pluja aprofitable com a reg s‘ha de tenir en compte el 
dèficit d‘aigua existent  i l‘existència de paraments  per alçades d‘altres 
edificis que poden fer de pantalles, per això es considera que a 
Barcelona la Pa=0,6Pm sent Pm la pluja mitja anual. 
 
Les pèrdues es produeixen quan les pluges són molt intenses o de llarga 
durada i el sòl es satura o bé l‘ intensitat de la pluja supera la velocitat 
d‘infiltració. Per aquets motius la pluja util serà un 70% de la Pluja mitja 
anual Pu=0,7Pm. La cantitat total de pluja que es pot emmagatzemar 
(Pe) es calcula: Pe=Pu.Scv. 
 
A més  en el càlcul es considera el gruix de sòl mínim (10 a 15 cm) que 
correspon a les cobertes extensives. La complementació de la demanda 
(Cd) d‘aigua es calcula: Cd=D-Pe. 
 
La simulació realitzada a Barcelona per calcular la demanda de reg d‘1 
ha de coberta verda extensiva del gènere Sedum aporta dades que 
corroboren la pauta de reg estival de les cobertes extensives existents, 
que consisteix en fer un ruixat quan passen 15 dies sense ploure.  

  
Il·lustració 13 Sistema de depuració d'aigües grises a Vivers Ter.  

Font: BCNecologia 
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Gràfic 11 Balanç d‘humitat al sistema simulat a partir de dades de pluviositat registrades 
els últims deu anys. Font: BCNecologia 

 
Els càlculs realitzats mostren que des de mitjans de juliol fins a final 
d‘agost el dèficit hídric requeriria regs de supervivència aplicats a 
discreció (podria ser un, dos, o pocs durants més dies) amb un consum 
total de 500m3/ha any. 
 
En el gràfic es mostra la simulació realitzada a partir de les dades de 
l‘Estudi d‘avaluació de recursos de l‘Agència Catalana de l‘Aigua, tenint 
en compte els últims deu anys. Es mostra que el periode crític es 
produeix la tercera setmana de juliol, que és quan es poden produir  
periodes de 12 a 15 dies sense pluja. Si en aquest període es programa un 
reg i el segon desprès d‘una setmana és suficient per aconseguir cicles 
màxims de 6 dies sense aigua.  
 
 
 

3.3.4 L'elecció de la vegetació 

 
Les valoracions biològiques que han de complir les cobertes i els murs 
verds es basen en una sèrie de criteris lligats a les espècies de la 
vegetació i la seva adaptació al medi. Els quatre criteris generals es 
classifiquen en: 
 

— la baixa capacitat al·lergènica  
— el baix nivell de manteniment 
— les baixes necessitats de reg 
— condicionants propis de la zona (tèrmics, humitat, 

pluviositat, exposició al sol) 
— ser ecològicament sostenible 

 
Les plantes escollides per a la coberta han de tenir una sèrie de 
característiques entre les que es destaquen: 
 
— Ser resistents a les condicions climàtiques de la ciutat i de l'edifici en 

concret (ombra, orientació, hores d'insolació, protecció o no de 
vents, humitat relativa, rang de temperatures ...) 

 
— Les necessitats hídriques de les plantes adaptades a èpoques de 

sequera forta en períodes d'estiu. Tot i que la coberta sigui extensiva 
(amb Sedum sp.) sempre necessitarà un subministrament puntual 
d'aigua en moments de precipitació limitada i màximes 
temperatures. L'elecció es pot orientar cap a espècies autòctones 
que ja estan adaptades a les condicions climàtiques. 

 
— Resistència a l'acumulació temporal d'aigua. 
 
— Resistència a fortes radiacions i a l'efecte de reflexió. 
 
— Resistència a l'acció del vent. 

 
— Tolerància a la contaminació atmosfèrica. 
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— Tant en les intensives com en les extensives la selecció d'espècies 
estarà influïda pel sistema radicular poc profund, no pivotant, i de 
baix manteniment. En particular a les intensives, el sistema radical 
no ha de ser axonomorf. 

 
— En les extensives es descarten les plantes anuals i vivaces. En les 

intensives és recomanable que siguin espècies amb densitats foliars 
lleugeres o mitjanes perquè no presentin una resistència elevada al 
vent. Un altre factor és que la cobertura sigui ràpida i estèticament 
acceptable. 

 
Els criteris de selecció de la vegetació per la coberta extensiva, tenint en 
compte que el sòl és predominantment mineral i que ha de suportar 
llargs períodes de sequera, temperatures extremes i alta radiació, 
requereix una selecció per garantir el creixement entapissant de tota la 
superfície.  
 
Per això són adequades moltes plantes suculentes de la família de les 
crassulàcies així com altres espècies de plantes vivaces, herbàcies 
perennifòlies i gespitoses. La taula que es mostra a continuació correspon 
al llistat de les espècies més comunes a les cobertes verdes existents a 
Barcelona remarcant dos factors crítics com són les necessitats de reg i 
l'exposició recomanada o òptima. 
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NOM CIENTÍFIC 
ALÇADA 

(CM) 
NECESSITATS HÍDRIQUES 

EXPOSICIÓ 

RECOMANADA 

Ajuga reptans 10 Requereix regs estivals Semiombra 

Aptenia cordifolia Reptant 
Requeriments baixos 

Evitar reg al hivern 
Ple sol 

Armeria maritima 15 Requereix regs estivals Llocs assolellats 

Asteriscus maritimus 20 Humitat edàfica baixa 
Prefereix  la mitja 

ombra 

Centranthus ruber 30 Requereix regs estivals Insolació directa 

Dichondra micrantha Reptant 
Reg cada 4-5 dies a 

l'estiu 
Tolerant a l'ombra 

Erigeron karvinskianus 30 Requeriments baixos Ple sol 

Frankenia laevis 6 Requereix regs estivals Insolació directa 

Hedera hibernica Reptant 
2 cops per setmana a 

l'estiu 
Tolerant a l'ombra 

Hypericum calycicum 15 Requereix regs estivals 
Tolerància al sol i a 

l'ombra 

Kalanchoe sp 15 Requeriments baixos Semiombra 

Lampranthus 

aurantiacus 
30 Requeriments baixos Ple sol 

Lampranthus spectabile 25 Requeriments baixos Ple sol 

Origanum vulgare 30 Requereix regs estivals Llocs assolellats 

Phylostachis aurea 70-100 
Requereix humitat 

constant 

Llocs assolellats i 

semiombra 

Saxifraga sp. Reptant Humitat edàfica baixa Llocs assolellats 

Sedum acre 8 Humitat edàfica baixa Llocs assolellats 

Sedum album 5 Humitat edàfica baixa Llocs assolellats 

Sedum album "coral 

carpet" 
5 Humitat edàfica baixa Llocs assolellats 

Sedum album subsp 

micranthum 
5 Humitat edàfica baixa Llocs assolellats 

Sedum cauticola 

lidakense 
15 Humitat edàfica baixa Llocs assolellats 

Sedum floriferum 10 Humitat edàfica baixa Llocs assolellats 

Sedum hirsutum 15 Humitat edàfica baixa Llocs assolellats 

Sedum moranense 20 Humitat edàfica baixa Llocs assolellats 

Sedum oreganum 10 Humitat edàfica baixa Llocs assolellats 

Sedum palmeri 10-15 Humitat edàfica baixa Llocs assolellats 

Sedum reflexum 15-20 Humitat edàfica baixa Llocs assolellats 

Sedum rubrotinctum 20 Humitat edàfica baixa Llocs assolellats 

Sedum rupestre 10-30 Humitat edàfica baixa Llocs assolellats 

Sedum sediforme 4-5 Humitat edàfica baixa 
Llocs assolellats i zones 

àrides 

Sedum sexangulare 10 Humitat edàfica baixa Llocs assolellats 

Sedum spurium 10 Humitat edàfica baixa Llocs assolellats 

Sedum telephium 30-60 Humitat edàfica baixa Llocs assolellats 

Sempervivum "bicolor" 5 Requeriments baixos Ple sol 

Sempervivum "Rubin" 5 Requeriments baixos Ple sol 

Sempervivum "rubrum" 5 Requeriments baixos Ple sol 

Sempervivum 

tectorium 
20-30 Requeriments baixos Ple sol 

Thimus serpyllum 10-15 Requereix regs estivals Insolació directa 

Vinca minor 10 Requereix regs estivals Ombra i semiombra 

  
Taula 7 Plantes entapissants més utilitzades a les cobertes verdes de Barcelona. 

Font: Elaboració pròpia 

 
 
Llistats més exhaustius estan recopilats a la NTJ 11E i NTJ 11I. 
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3.3.5 L'elecció del substrat 

 
L'element essencial en les cobertes és el substrat. Les variables del sòl 
que s'han de tenir en consideració són, entre d'altres: el pH, la textura, 
el tipus de drenatge i la mineralització.  
 
El substrat exerceix les funcions de suport físic, subministrament de 
nutrients, d'aigua i d‘oxigen a la vegetació. És la capa on les arrels es 
desenvolupen i absorbeixen l'aigua, l'aire i els nutrients. 
 
Les característiques del sòl condicionaran les espècies de plantes que són 
viables i influirà sobre el consum d'aigua (demanda evapotranspiratòria) i 
l'expansió o no de les plantes seleccionades afavorint o impedint el 
creixement d'altres no desitjades. 
 
 
Les propietats que ha de tenir el substrat per qualificar-lo de bona 
aptitud agronòmica es relacionen en les NTJ 11E i NTJ 11I, les comunes a 
les cobertes verdes es poden agrupar en: 
 

— Físiques: homogeneïtat, capacitat de rehumectació. 
— Químiques: alt contingut de fracció mineral, matèria orgànica, 

capacitat d'intercanvi catiònic, baixa salinitat i alcalinitat, 
exempt de fitotoxicitat residual, interval de pH. 

— Biològiques: exempt de patògens vegetals. 
 
En general, la descomposició biològica i la compactació de les capes  del 
substrat també han de ser mínimes. Les propietats variaran en funció de 
la tipologia de les cobertes, fins i tot en l'extensiva aquests valors 
estaran en funció si té, o no, capa drenant. 
 
Els paràmetres que es controlen per determinar la idoneïtat del tipus de 
substrat són: la granulometria, la densitat (sobre matèria seca i a 
màxima capacitat d'aigua), el contingut d'aire/aigua (= porositat), el pH, 
carbonats i salinitat, la matèria orgànica, els nutrients i la relació C/N.   
 

Els valors de referència per aquests paràmetres, en relació a les cobertes 
verdes (NTJ 11E i 11I), s'han extret  de les directives de l'Associació 
alemanya  Richtlinien für die Planung, Ausführung und Pflege von 
Dachbegrünungen.  
 
Per tant, sempre s'han de fer adaptacions d'aquests valors de referència 
a les cobertes verdes situades en clima mediterrani. Aquestes 
correccions afecten el pH i el seu rang de tolerància, el contingut de 
matèria orgànica, a l‘increment de la capacitat de retenció d'aigua i a 
l‘increment del contingut de carbonats. 

 

3.3.6 Resum de les valoracions prèvies 

 
Els aspectes constructius rellevants que s'han de considerar per a la 
instal·lació de cobertes verdes són: 
 

1. Tipus d'usos a la coberta relacionat amb les activitats de l'edifici 
(inclinada, plana, transitable) i la seva localització en alçada. 

 Sobre l'ús es diferenciarà en: 

  Només servei de manteniment 

   Accés a vianants, àrees de joc, mobiliari 

  Transitable per vehicles, càrrega de tipus 3  
 
2. Tipus de sistema constructiu de la coberta (extensiva, 

semintensiva o intensiva). 
 
3. Orientació predominant [(N - NO - NE) i (S - SO - SE)]. 
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4. Accessibilitat a la maquinària de manteniment. 
 
5. Accés a la xarxa de subministrament d'aigua, dipòsits de pluvials.  
 
6. Facilitat de drenatge de l'aigua d'escorrentia d'acord a la 

pluviometria del lloc. 
 
7. Impermeabilització dels murs perimetrals.  
 
8. Consideració de les càrregues límit (kN/m2) segons l'ús, el 

manteniment, el tipus de sistema constructiu i la vegetació.  
 
 

 
Il·lustració 14 Vivendes a Zurich, Suïsa 

 

La compatibilitat sistema constructiu de la coberta verda extensiva amb 
la instal.lació de plaques de capatció d‘energia solar és mostra en les 
imatges de vivendes a Zurich. Existeixen solucions en el mercat per donar 
resposta a l‘instal.lació conjunta de cobertes extensives amb sistemes de 
plaques per a la captació de l‘energia solar.  

Els mòduls fotovoltàics transformen la llum solar en energía elèctrica, 
durant el procès, el grau de rendiment disminueix si la temperatura 
pròpia del mòdul és superior als 25ºC. Es calcula que hi ha un 0,5% de 
pèrdua de rendiment per cada grau centígrad d‘escalfament (Köhler et 
al. 2002). Com la temperatura de superficie d‘una coberta extensiva  
(amb més del 80% de cobertura vegetal) és menor que la d‘una coberta 
coberta de grava o convencional, el mòdul fotovoltaic en la coberta 
extensiva manté un millor rendiment. 

 
Il·lustració 15 Catàleg de ZinCo 

 
 
En el quadre resum següent es mostren els condicionants genèrics que 
s'han de tenir en compte a l‘hora de valorar la viabilitat de la instal·lació 
d'una coberta verda en un edifici. 
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Valoracions per a la instal·lació de cobertes verdes 
 

ÚS DE LA COBERTA CONSTRUCTIUS BIOLÒGICS 

ÚS Tipologia 
d'edificació 

Tipologia 
de coberta 

Pes 
coberta 
(kg/m2) 

Càrrega límit 
(kN/m2) 

Orientació Gruix 
substrat 
(cm) 

Tipus 
substrat 

H2O Arrels ☼ Sp 
h (cm) 

Sp 
 

 

  
 

  

Intensiva 
 

730-1000 
 

30 kN/ m2 
 

N - NO - NE 100 
MO >30-35% 
MM >60% 

  

       

☼
☼ 

700-1000 

 

S - SO - SE 100 
MO >30-35% 
MM >60% 

  

       

☼
☼ 

700-1000 

 

 

  
 

  

Semintensiva  
280-350 

 

Sup. > 10 m2 
3,5 kN/m2 

N - NO - NE >20 
MO >30-35% 
MM >60%    

 

☼
☼ 

>50-100 
 

Semintensiva 
Sup. < 10 m2 
5,0 kN/m2 

S - SO - SE >20 MO >30-35% 
          

 

☼
☼ 

>50-100 
 

 

 

  

 
 

  

Extensiva 
108-150 

  1 kN/m2 N - NO - NE 10-12 
MO <30% 
MM <60%  

 

☼
☼ 

<15 

 185-195 

Extensiva 
108-150 

  1 kN/m2 S - SO - SE 10-12 
MO <30% 
MM <60%  

 

 
☼
☼       

<15 

 185-195 

Taula 8 Valoracions per a la instal·lació de cobertes verdes 
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Només servei de manteniment 

 Persones ó grup de persones, mobles, utensilis d'oci i joc. Accés a 
vianants  

Transitable per vehicles, càrrega de tipus 3  
 

 

 
Ensenyament primari: Escola pública de primària 

 
Ensenyament secundari: Escola pública d'educació secundària 

 
Biblioteca 

 
Poliesportiu municipal 

 
Mercat municipal 

 
Venda al detall de carburants per a l'automoció: benzinera 

 
Activitats associatives: Centre Cívic 

 
Hospitals i clíniques 

 
Activitats de serveis socials:Centre de dia per a gent gran 

  
 
 
 

 
 
Pes de la coberta en saturació d'aigua: 
 
Cobertes inclinades i lleugeres (Mercats, supermercats, benzineres, industrials) 
EXTENSIVA 
Cobertes accessibles i transitables (Centres educatius, cívics, biblioteques, 
sanitaris) EXTENSIVA - SEMINTENSIVA - INTENSIVA 
 
 
H2O   

  requereix humitat edàfica baixa         

 requereix regs estivals       

   requereix sòl humit 
 

  

 
Arrels superficials 

 
Arrels pivotants 

 
 
 
 
 

☼     Indica les necessitats d'insolació  

 
☼☼ requereix /tolera insolació directa    
☼☼ prefereix mitja ombra             
☼☼ prefereix  l'ombra 

 
 

Llegenda 
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3.4 Valoracions per a la instal·lació de murs verds 
 
Les valoracions que s'han de tenir en compte per la instal·lació de murs 
verds i/o jardins verticals bàsicament estan referides al disseny, a l'acció 
del vent, la gestió de l'aigua, l'elecció d'espècies vegetals i del substrat.  
 
A diferència de les cobertes, la selecció del tipus de sistema de 
reverdiment vertical queda determinat pel projecte arquitectònic que es 
presenti. Tot i això, es considera necessari contemplar les següents 
valoracions.  

3.4.1 Consideracions en el disseny 

 
En el cas dels murs verds i jardins verticals a les mitgeres dels edificis, 
els aspectes constructius rellevants que s'han de considerar són: 

— Titularitat de la mitgera de l'edifici (residencial, entitat privada 
o entitat pública) i de la coberta en la que s'ancora (espai públic 
en superfície o en alguna coberta en alçada). 
 

— Tipus de sistema de reverdiment (mur verds, jardí vertical). 
 

— Tipus d'ancoratge segons tipologia de sistema: estructura 
independent com una bastida, o sustentat a la mitgera existent.   

 

— Accés a la xarxa de subministrament d'aigua (freàtica, potable, 
grises..). 

 

— Facilitat de drenatge de l'aigua d'escorrentia d'acord a la 
pluviometria del lloc. 

 

— Accessibilitat a maquinària i personal de manteniment. 
 

— Orientació predominant (N - NO - NE) i (S - SO - SE). 
 

— Elecció de les espècies de plantes en funció de l'orientació de la 
mitgera.  
 

— Barreres de protecció a la nidificació d'animals no desitjats. 
 

 
 

Il·lustració 16 Mur verd de falgueres amb orientació Nord-oest. Font: Vivers Ter. 

 
Un dels factors que també condiciona és el disseny adequat de les 
barreres per a cert tipus d'espècies animals que no interessa que 
nidifiquin dintre del context urbà. Dues de les espècies més conflictives 
són els coloms i les rates11.  
 
En el cas dels rosegadors, cal col·locar algun element entre el terra i el 
començament del jardí vertical. Aquest element, a manera de sòcol, 
haurà d‘estar inclinat i ser de material relliscós, per evitar que rates i/o 
qualsevol rosegador puguin pujar pel mur. D‘altra banda, un talús 
d'enreixat metàl·lic de pedres genera un espai afavoridor de petits 
rèptils. 

                                                 
11 Veure apartat 3.6 Fauna associada. 
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En el cas dels coloms, cal evitar racons accessibles. Els jardins verticals 
són estructures separades de les mitgeres existents, és possible que hi 
quedin espais que puguin ser adequats per nidificar els coloms. Per tant, 
s'haurà de garantir que aquest tipus d'espais siguin protegits amb algun 
element tipus malla, que permeti el pas de l'aire i sigui suficientment 
impermeable al pas dels coloms.  
 
Respecte a la integració de nius a la coronació, caldria incorporar-ne de 
ratpenats, orenetes i, en zones mitjanes, Parus i d'altres petits 
insectívors. 
 
Caldria col·locar sensors per mesurar realment els efectes tèrmics i 
acústics d'aquest tipus de mur. Tot i que, quan tingui una cobertura 
vegetal compacta, la reducció de la insolació en la mitgera variarà la 
transmissió de calor a la part interior. 
 
És recomanable que la instal·lació de nous murs verds  mantingui 
proximitat altres elements de la xarxa verda. És indubtable l'augment 
dels beneficis per l'ortofauna i avifauna si es combinen les espècies 
vegetals de la mitgera amb zones enjardinades de l'espai públic. Sempre 
són importants les masses arbustives compactes que afavoreixen aixopluc 
i descans als pàrids. 

3.4.2 L'acció del vent 

 
En el cas de murs verds, l'acció del vent en alçada pot representar un 
factor limitant des del punt de vista estructural. Si es tracta d'un mur 
suportat directament sobre la mitgera, l'estructura metàl·lica adherida a 
la paret haurà d‘estar calculada per a absorbir la càrrega dels mòduls i 
repartir-la uniformement.  
 
En el cas de jardins verticals separats de la mitgera, caldrà considerar el 
pes dels mòduls com a pes propi i dinàmica tipus d'una façana ventilada. 
També s'han d'afegir els requeriments establerts per donar seguretat 
d'ús, com a mínim, per l'accés dels treballadors de manteniment i de 

reparació, i s'hi han de disposar els 
elements de seguretat adequats per 
a la realització d'aquests treballs. 
 
Independentment de com sigui el 
sistema constructiu el mur verd i el 
jardí vertical  i els seus components 
han de ser estables i resistents a les 
accions considerades en el càlcul de 
l'estructura i els materials han de 
poder resistir l'acció del vent, de 
l‘aigua i de les arrels. 
 

3.4.3 La gestió de l'aigua 

 
Pel que respecta als murs i jardins 
verticals, els sistemes de gestió de 
l'aigua pel reg són decisius quant a 
impacte sobre el consum i les 
despeses de manteniment.  
 
Actualment, els sistemes 
hidropònics automatitzats són els 
més utilitzats ja que per la seva 
flexibilitat i manteniment són més 
eficients quan recirculen l'aigua. Un 
exemple de "jardí vertical" amb 
sistema hidropònic en origen,  és 
l'edifici de Banca Catalana a 
Barcelona (actualment edifici 
Planeta).  
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A l'annex 10.5 Elements constructius de cobertes i murs verds, 
s'expliquen diferents sistemes constructius i un d'ells utilitza aigües grises 
que les fa passar per un mur verd com a sistema de depuració, reduint 
les tasques de manteniment i l‘aportació de nutrients. A la imatge es 
mostra un exemple d'aquest tipus de gestió de l'aigua de reg.  
 

 
Il·lustració 17 Sistema de depuració d'aigües grises de les dutxes a Vivers Ter. 

Filtre de sòlids  tapa blava, bombeig al mur modular 

 
 

Càlcul de la demanada de reg i d‘energia  
 
Per poder realitzar els càlculs partim que el mur, independenment del 
sistema constructiu  disposa d‘un dipòsit d‘aigua regulador que està a la 
coberta a més d‘un col.lector a nivell zero per recuperar l‘aigua no 
consumida per les plantes. Aquest dipòsit serveix per emmagatzemar 
aigua que servirà per complementar la captació de la de pluja al dipòsit 
de la coberta. 
 
Per calcular la demanada d‘aigua per reg (D) s‘ha de tenir en compte 
l'evapotranspiració (EVT), la pluja aprofitable com a reg (Pa), les pèrdues 
del sistema (Ps) i la superficie del mur vegetal (Sm) 
 
D= Sm(EVT-Pa+Ps) 

 
Per calcular la pluja aprofitable com a reg s‘ha de tenir en compte el 
dèficit d‘aigua existent, l‘angle d‘impacte de la pluja i de l‘orientació 
del mur. El càlcul de la pluja aprofitable: Pa=pPmtanα, a on p és la 
probabilitat de que la pluja tingui una direcció favorable a l‘orientació 
de la superfície del mur, Pm la pluja mitja anual i α l‘angle mig de la 
gota d‘aigua. Per a superficies orientades perpendicular a la procedència 
més freqüent de les plujes, aleshores Pa=0,1Pm si l‘orientació del mur 
fos un altre es pot considerar despreciable l‘aporfitament de la pluja. 
 
Les pèrdues, igual que en les cobertes verdes, es produeixen quan les 
pluges són molt intenses o de llarga durada i el sòl es satura o bé l‘ 
intensitat de la pluja supera la velocitat d‘infiltració. A més es considera 
que el gruix de sòl en els murs pot estar en l'interval de 10 a 15 cm. Les 
pèrdues per saturació s‘estimen en un 30%, per tant la fórmula  per 
calcular la demanda D=Sm(EVT-0,07Pm) 
 
 La quantitat total de pluja que es pot emmagatzemar (Pe) en el dipòsit 
regulador a la coberta que permet conservar l‘energia potencial i regar 
per gravetat es calcula: Pe=Pu.Sc. Pu és la pluja útil i es considera que es 
pot aprofitar un 70% de la pluja d‘un any, per tant Pu=0,7Pm. Sc és la 
superficie de captació que va al dipòsit regulador. 
 
A més  en el càlcul es considera el gruix de sòl mínim (10 a 15 cm) que 
correspon a les cobertes extensives. La complementació de la demanda 
(Cd) d‘aigua és l‘aigua que s‘hauria d‘afegir al dipòsit regulador des 
d‘altres fonts (agües grises, freàtiques...) per completar la demanada 
que la pluja no pot suplir i es calcula: Cd=D-Pe. 
 
La demanda d‘energia (E) per aixecar 1m3 a l‘alçada d‘un pis o un nivell 
edificatori, és de 0,01kwh per tant E=0,01CdN sent N el nombre de 
nivells edificatoris. A més s‘ha de tenir en compte la font que 

subministra el cabdal complementari Ec = 0.0032 Cd ∆H.  A on ∆H 
diferencia entre la cota de descàrrega  en el dipòsit regulador i la cota 
de presa de la Font i si la distànica entre la Font i el dipòsit és 
significativa s‘haurien de contemplar les perdues per fricció. 
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Si no es pogués fer un dipòsit regulador la complementació de la 
demanada Cd seria igual a la demanda Cd=D i l‘energia que s‘hauria 
d‘afegir per impulsar l‘aigua a la part superior del mur, es calcularia 
afegint un nivell constructiu més (3m) del que correspondria a l‘alçada 
del mur. Els càlculs  de consum d'aigua realitzats per a condicions de  
d'estius secs i pluviositat anual  inferior a 600 mm , donen consums de 
112l/m2. Evidentment aquesta xifra és molt genèrica i està en funció de 
l'orientació i la selecció de plantes, tot plegat pot donar valors superiors. 
 
Existeixen solucions constructives que incorporen plaques fotovoltaiques 
per donar autonomia al funcionament del reg i de la depuració dels 
drenatges sobrants. Si els murs estan en circuit tancat serà necessari 
habilitar un espai per posar els dipòsits, les plaques solars i els sistemes 
automàtics de fertirrigació.  
 
En el cas que el mur sigui un sistema obert, pel que passen aigües grises 
ja separades requerirà un filtre pels sòlids en suspensió i una petita 
bomba per impulsar l‘aigua a l‘extrem superior. Els filtres es coloquen en 
la captació d‘aigües i d‘allà s‘impulsa l‘aigua per la canalització de reg 
amb microaspersors. Per tenir un cicle tancat s‘han de captar les aigües  
que passen pel mur, recuperar-les, filtrar-les i tornar-les a impulsar al 
sistema. 
 
 

3.4.4 L'elecció d'espècies vegetals i del substrat 

Les espècies vegetals que s'estan utilitzant en els murs verds i els jardins 
verticals són plantes herbàcies, perennifòlies i vivaces, i també 
suculentes com les crassulàcies barrejades amb diferents tipus 
d'enfiladisses.  

 
Com és un camp molt innovador, hi ha vivers i constructors que treballen 
amb plantes aromàtiques autòctones en sistemes modulars que són 
fàcilment intercanviables si no sobreviuen les plantes.  

 
En les espècies vegetals, a més dels requeriments hídrics, són importants 
els factors relacionats amb el creixement, el posterior manteniment (la 
caiguda de fulles i podes) i el potencial com a font d'aliment i atracció 
per l‘ortofauna. 
 
Hi ha sistemes constructius de murs que pràcticament han suprimit el 
substrat per un feltre amb un sistema hidropònic que aporta els nutrients 
necessaris així com l'oxigenació adequada.  
 
En altres sistemes constructius es manté el substrat per donar suport físic 
a la vegetació, i un mínim de subministrament de nutrients ja que la 
resta  són aportats per les aigües grises. En exemples de murs en mòduls 
i en jardins verticals el gruix del substrat és superior a 4 cm. 
Generalment, en aquestes tipologies, la capa o membrana contenidora és 
de fibres vegetals (malles de coco) que alhora també fan de substrat. 
 
 

 
 

Il·lustració 18 Varietat d'espècies vegetals en un mur verd 
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Ubicació del mur BIOLÒGICS 

Espai públic Tipologia 
d'edificació 

Tipologia 
 

Orientació Barreres Ancoratge Instal·lació reg Accessibilitat 
Manteniment 

☼  

SUPERFICIE 
  

Jardí Vertical 

N - NO - NE 

Sòcol  
Malla 

Terra Circuit tancat 
amb/sense 
fertilitzant 

Escala interior 

☼☼ 

 
Mur Verd Mitgera Ploma 

Jardí Vertical 

S - SO - SE 
Sòcol  
Malla 

Terra 
Circuit tancat 
amb/sense 
fertilitzant 

Escala interior 

☼☼ 

 

Mur Verd Mitgera Ploma 

ALTURA 
Edifici  
públic 

 

  
 

  

Jardí Vertical 

N - NO - NE 

 

Malla  

Terra 
Circuit tancat 
amb/sense 
fertilitzant 

Escala interior 

☼☼ 

 

Mur Verd Mitgera Ploma 

Jardí Vertical 

S - SO - SE 

 

Malla  

Terra 
Circuit tancat 
amb/sense 
fertilitzant 

Escala interior 

☼☼ 

 

Mur Verd Mitgera Ploma 

ALTURA 
Edifici públic  
sobre coberta 

 

 
 

  

 

  

Jardí Vertical N - NO - NE 

 

Malla  

Terra 

Circuit tancat 
amb/sense 
fertilitzant 

Escala interior 

☼☼ 

 
Ploma 

Mur Verd S - SO - SE Mitgera 

Escala interior 

 ☼☼       

 
Ploma 
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Ensenyament primari: Escola pública de primària 

 
Ensenyament secundari: Escola pública d'educació secundària 

 
Biblioteca 

 
Poliesportiu municipal 

 
Mercat municipal 

 
Venda al detall de carburants per a l'automoció: Benzinera 

 
Activitats associatives: Centre Cívic 

 
Hospitals i clíniques 

 

Activitats de recollida i tractament de residus: Deixalleria de 
Punt Verd de Barri 

  

 
☼     Indica les necessitats d'insolació    

 
☼☼ requereix /tolera insolació directa     
☼☼ prefereix mitja ombra      
☼☼ prefereix  l'ombra 

 
Mitgeres en superfície que donen a espai públic 
Mitgeres en alçada sobre edifici públic 
Mitgeres en alçada sobre coberta accessible en edifici públic 
 

 
 

Sistemes de malla protectores per evitar la nidificació i entrada d'espècies no 
desitjables 
 

Sòcol inclinat per evitar la pujada de rosegadors 

 

 

Llegenda 
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Condicionants per la instal·lació de Murs verds 

Resum dels beneficis de la instal·lació de Cobertes i Murs verds 
        

 
 

Tipologies 
 
Tèrmics 

Sònics 
 

Fixadors CO2 
tCO2/ha/any 

Aprofitament H2O  
 

 
Mitigació illa de calor 

Fauna 

 
Cobertes Verdes 

Extensives 
 
10 ºC 

8 a 20 dB 

0,2  tCO2/ha/any 

Pluvials 50-60% 
 

19 a 30% reducció de calor 

Ortofauna 
Avifauna 
Quiròpters 

Semintensives 17ºC 5,9 tCO2/ha/any 

Intensives 17º C 5,9 tCO2/ha/any 

Murs Verds 
 

 Mur verd 
 
10 ºC 

---------- 0,2  tCO2/ha/any 

 Potencialment 
poden fer servir: 
Pluvials 
Grises 
Freàtiques 

Fins a un 80%  

Ortofauna 
Herpetofauna 
Avifauna 

Jardí vertical <10ºC 
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3.5 Estimació de costos i variables 
 
Tot i que tots els sistemes constructius de cobertes verdes tenen 
components comuns, no es troben costos estándars per la seva 
implementació.  
 
A continuació s‘especifiquen rangs de costos de components i 
s‘identifiquen algunes varibles que poden determinar aquests costos per 
una coberta extensiva i un mur verd. 
 

Estudis i components Cost Notes i variables 

Estudi de viabilitat 
estructural 
 

0,1% Cost de 
l‘obra 

Aquest estudi és imprecindible per 
instal.lar una coberta en un edifici 
construït 

Direcció d‘obra 
0,3% cost de 
l‘obra 

El  nombre i el tipus de consultors 
neccesaris dependrà de les mides i la 
complexitat del projecte i de la superficie 

Coberta extensiva 180-250 €/m2 

Inclou instal.lació del sistema d‘irrigació per 
poder regar en situacions d‘extrema sequera, 
també el cost d‘instal.lació i les plantes 
 

Manteniment coberta 10-20€/m2 

Costos que depenen de la superficie, la 
tipologia de la coberta, el sistema de reg i les 
plantes escollides. Costos només aplicables 
pels 2 primers anys 

Mur verd 300-700€/m2 

Els costos dels murs dependran dels sitemes 
constructius, així com de l‘aport d‘aigües 
marginals. Si són panels de 60x60 cm el preu 
pot estar 120-180 €/panel =360-540 €/m2 

Manteniment murs 
5-10 
euros/m2/any 

Costos segons el tipus de sistema  instal.lat i 
que inclouen la reposició de plantes i el 
manteniment del sistema de reg 

 
Les tasques de manteniment de les cobertes verdes s‘adrecen a les 
plantes i a la membrana impermeabilitzant.  
 

El manteniment de les plantes estarà en funció de la tipologia de la 
coberta, si és extensiva, semintensiva o intensiva. Per a les cobertes 
extensives són suficients dos o tres inspeccions a l‘any per  controlar que 
no surtin males herbes i que la cobertura vegetal sigui elevada. Les 
cobertes semintensives, i fonamentalment les intensives, requereixen 
tasques de manteniment quinzenals o mensuals, per comprovar reg, poda 
i replantació. Els sistemes intensius en general requereixen més 
manteniment que els semintensius. 
 
La membrana impermeabilitzant requereix d‘inspeccions visuals per 
garantir l‘estanquitat, per això es recomanable en les zones sensibles 
mantenir-les lliures de plantes i fragmentar la coberta en diferents 
compartiments per facilitar la reposició de la membrana (períodes de 30 
a 50 anys). Les revisions de drenatges i canaletes per comprovar l‘estat 
de la membrana  s‘estableixen en dos o tres cops a l‘any. 
 
Les tasques de manteniment dels murs automatitzats poden ser reduïdes 
i consistir en  aplicar nutrients al tanc un cop al mes, en funció de la 
tipologia d‘aigua utilitzada.  
 
La poda estarà en funció de les plantes seleccionades però es pot 
recomanar un cop al semestre, com que les plantes seleccionades son 
semprevives no caldria reemplaçar-les sinó mantenir-les. 
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3.6 Marc Jurídic i Tecnològic 
 
 
A continuació s'enumeren les normes i codis  tècnics d'edificació que 
s'han de tenir en compte en la instal·lació de cobertes verdes, a nivell 
europeu, estatal i autonòmic. 
 
 
ESTATAL 
 
 
Edificació: 
 

— Real Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s‟aprova el Codi 
Tècnic d‟Edificació.   

 
Regula les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els edificis 
incloses les seves instal·lacions, per a satisfer els requisits bàsics de 
seguretat i habitabilitat, en el desenvolupament del que preveu la Llei 
38/1999 de 5 de novembre, d‘Ordenació de l‘Edificació.  
 
Estableix aquestes exigències per a cada un dels requisits bàsics de 
seguretat estructural, seguretat en cas d‘incendi, seguretat d‘ús, 
higiene, salut i protecció del medi ambient, protecció contra el soroll i 
estalvi d‘energia i aïllament tèrmic, i proporciona procediments que 
permeten acreditar el seu compliment amb suficients garanties 
tècniques. 
*Especificacions – Catàleg de Sistemes Constructius- Cobertes 
Enjardinades. 
 

— Llei 38/1999, de 5 de novembre, de l'edificació.  

Regula els aspectes següents: 1-Concepte d'edificació 2-Requisits 3-
Definició dels agents 4-Execució i finalització 5-Garanties i assegurances 
(vegeu LIN 2000/I). 

 

Soroll: 

— Reial Decret 1371/2007, de 19 d‟octubre, pel que s‟aprova el 
document bàsic "DB-HR Protecció front el soroll" del Codi 
Tècnic de l‟Edificació i es modifica el Reial Decret 314/2006, 
de 17 de març, pel que s‟aprova el Codi Tècnic de l‟Edificació. 

Es podran aplicar opcionalment en lloc del DB HR fins el 24/10/2008. 

 

Accessibilitat: 

— Reial Decret 505/2007, de 20 d‟abril, pel que s‟aproven les 
condicions bàsiques d‟accessibilitat i no discriminació de les 
persones amb discapacitat per l‟accés i utilització dels espais 
públics urbanitzats i edificacions.  

 

Residus de la construcció: 

— Reial Decret 105/2008, d‟1 de febrer, pel que es regula la 
producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 

 

 

AUTONÒMIC 
 
 
Control de la qualitat de l'edificació: 

 
— Decret 375/1988, d‟1 de desembre, sobre control de qualitat 

de l‟edificació.  
Estableix l'obligació d'enumerar i definir en el projecte d'execució els 
controls necessaris per a una concreta execució de l'obra i d'elaborar -per 
part de l'aparellador- un programa de control de qualitat, el compliment 
del qual serà inspeccionat pels Serveis Territorials de la Direcció General 
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d'Arquitectura. S'aprova el model de certificat que ha de lliurar 
l'aparellador conforme s'ha complert el programa de control. 
 
Habitabilitat en els edificis d'habitatges: 

 

— Decret 55/2009, de 7 d'abril, sobre les condicions 
d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. 

Aquest Decret regula les condicions d'habitabilitat que han de tenir els 
habitatges en el territori de Catalunya, amb independència que tinguin o 
no protecció oficial, diferenciant entre habitatges de nova construcció i 
habitatges usats o preexistents. 
Llibre de l'edifici: 

— Decret 206/1992, d'1 de setembre, pel qual es regula el Llibre 
de l'Edifici. 

 
El Llibre de l'Edifici és un document que recull les característiques 
físiques i tècniques de l'edifici, així com el seu règim jurídic. S'ha de 
formalitzar abans de procedir a la venda d'un habitatge acabat de nova 
planta o rehabilitat.  
 

— Decret 158/1997, de 8 de juliol, pel qual es regula el Llibre de 
l'Edifici dels habitatges existents i es crea el Programa per a la 
revisió de l'estat de conservació dels edificis d'habitatges. 

 
Aquest Decret té per objecte establir mesures d'ordenació i foment per 
tal de conèixer l'estat de conservació del parc d'edificis existents i de 
facilitar el compliment de les obligacions de conservació establertes per 
la legislació vigent, així com, amb la mateixa finalitat, establir 
mecanismes de col·laboració entre les administracions i amb les 
organitzacions professionals. En relació amb els habitatges existents, el 
Llibre de l‘Edifici acredita les característiques principals, el seu estat de 
conservació i els dota de les instruccions d‘ús i el Pla de manteniment 
que permetin allargar la seva vida útil i evitar la seva degradació.  
 
 

 
 
Aïllament tèrmic. Norma reglamentària d'edificació NRE-AT-87 

 
— Decret 111/2009, de 14 de juliol, de modificació del Decret 

21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de 
criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 

 
[matèries: M013 Aïllament tèrmic, M011 Estalvi d'energia, M083 Façanes] 
 

Ecoeficiencia i criteris ambientals 

 

— Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula 
l'adaptació de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els 
edificis. 

Regula els paràmetres d´ecoeficiència relatius a l‘aigua, l‘energia, els 
materials i sistemes constructius en edificis d‘habitatge, residencials, 
administratius, docents, sanitaris i esportius i els paràmetres ambientals 
en edificis d‘habitatges. Requereix documentació justificativa al projecte 
bàsic. 
 
[matèries: M013 Aïllament tèrmic, M003 Condicionament climàtic, M033 
Escombraires] 
 

Incendis. Condicionants complementaris urbanístics i de protecció en 
els edificis. 

— Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants 
urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, 
complementaris de la NBE-CPI/91 

Estableix uns condicionaments urbanístics i de protecció contra incendis 
en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91. Aquests 
condicionaments s'han de fer constar en els plans d‘ordenació i en els 
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projectes d'urbanització que s'aprovin inicialment, en els projectes de 
nous edificis i en els de reformes i canvis d'ús dels mateixos.  
 
DOCUMENTS DE REFERÈNCIA 
 
NORMES UNE 
 
 
UNE 53-420-89 ―Membranes impermeabilitzants. Determinació de la 

resistència a la perforació per arrels‖. 

UNE 53.421-89 ―Membranes impermeabilitzants. Determinació de la 
resistència als microorganismes‖. 

UNE 53-586-86 ―Làmines d'elastòmers, sense reforç ni armadura per a la 
impermeabilització‖. 

UNE 53-586-91 

UNE 104-416-92 ―Sistemes d'impermeabilització de cobertes amb 
membranes impermeabilitzants formades per làmines de 
policlorur de vinil plastificat‖. 

UNE104-402-96 ―Sistemas per l‘impermeabilització de cobertes amb 
materials bituminosos i bituminosos modificats‖. 

UNE 104.400/3-99 ―Instruccions per la posada en obra de sistemes 
d'impermeabilització amb membranes asfàltiques per a la 
impermeabilització i rehabilitació de cobertes. Control, 
utilització i manteniment‖. 

UNE-EN 1123-1:2000  ―Tubs i accessoris d‘acer galvanitzat en calent 
soldats longitudinalment amb maneguet acoblable per 
canalització d‘aigües residuals — Part 1: Requisits, assaigs, 
control de qualitat‖  

UNE-EN 1123-1/A1:2005 

UNE-EN 1124-1:2000 ―Tubs i accessoris d‘acer inoxidable soldats 
longitudinalment amb maneguet acoblable per canalització 
d‘aigües residuals — Part 1: Requisits, assaigs, control de 
qualitat‖  

UNE-EN 1124-1/A1:2005 

 

NORMES TECNOLÒGIQUES DE JARDINERIA I PAISATGISME 
 
 
1. Els requisits tècnics concrets per a cobertes  

Els elements que constitueixen una coberta han de satisfer uns requisits 
essencials, que s'indiquen a continuació, i que estan especificats  a les  
Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme, NTJ 11E i NTJ 11I: 

— Estabilitat i resistència mecànica, els components han de ser 
estables i resistents a les accions considerades en el càlcul de 
l'estructura de l'edificació, i els materials de recobriment han de 
poder resistir l'acció del vent d'acord amb la norma NBE-AE 
Accions en l'edificació. 

— Seguretat en cas d'incendi, la resistència al foc de la coberta 
verda i dels reclaus que formen amb les parets mitgeres o amb 
elements de compartimentació en sectors, així com les distàncies 
entre claraboies i buits verticals, s'han d'ajustar al que estableix 
la norma vigent NBE-CPI Condicions de protecció contra incendis 
en els edificis. 

— Salubritat, les cobertes verdes s'han de projectar i construir  de 
forma que s'eviti la filtració d'aigua fins a les superfícies interiors  
de l'edificació. La coberta ha de protegir l'edificació i ser capaç 
de facilitar la recollida i evacuació de l'aigua que rep i que 
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n'asseguri l'estanquitat i garanteixi una vida útil al menys deu 
anys. 

— Seguretat d'ús, les cobertes vegetals han de permetre, si més no, 
l'accés per als treballs de manteniment i de reparació i han de 
disposar d'elements de seguretat adequats per a la realització 
d'aquests treballs. 

— Protecció contra el soroll, segons estableix la norma vigent NBE-
CA Condicions acústiques dels edificis. 

— Estalvi d'energia i protecció tèrmica segons estableix la norma 
vigent NBE-CT Condicions tèrmiques en els edificis i la NRE AT-87 
Norma reglamentària d'edificació sobre aïllament tèrmic. 

 
NTJ 11E ―Cobertes ecològiques extensives‖ 
NTJ 11I ―Cobertes enjardinades intensives‖ 
NTJ 11T ―Enjardinament de terrasses‖ 
NTJ 11H ―Enjardinament hidropònic‖ 

 
 

2. Les especificacions del manteniment i conservació de la coberta 
enjardinada intensiva estan sotmeses a les normes següents: 

NTJ 14 ―Manteniment i conservació dels espais verds‖ 
NTJ 14B: ―Manteniment de palmeres‖ 
NTJ 14C part 2: ―Manteniment de l‘arbrat: poda‖ 
NTJ 14C part 3: ―Manteniment de l‘arbrat: altres operacions‖ 
NTJ 14D: ―Manteniment de plantacions arbustives‖ 
NTJ 14F: ―Manteniment de plantacions herbàcies‖ 
NTJ 14G: ―Manteniment de gespes no esportives i prats‖ 

 

3. Per les especificacions mínimes de qualitat de presentació i 
subministrament del material vegetal es pot consultar la família de 
Normes NTJ 07: 

 
— Les plantes herbàcies  

NTJ 07H ―Plantes herbàcies perennes‖ 
NTJ 07J ―Plantes entapissants‖ 
NTJ 07N ―Gespes i pans d'herba‖ 
NTJ 07U ―Plantes crasses i suculentes‖ 
NTJ 14F ―Manteniment de plantacions herbàcies‖ 

— Les plantes arbustives 

NTJ 07C ―Coníferes resinoses‖ (plantes arbustives) 
NTJ 07F ―Arbusts‖ 
NTJ 07G ―Mates i subarbusts‖ 
NTJ 07I ―Enfiladisses‖ 
NTJ 07J ―Plantes entapissants‖ (plantes arbustives) 
NTJ 07R ―Rosers‖ 
NTJ 14D ―Manteniment de plantacions arbustives‖ 

— Els arbres i palmeres 

NTJ 07C ―Coníferes i resinoses‖ (plantes arborescents) 
NTJ 07D ―Arbres de fulla caduca‖ 
NTJ 07E ―Arbres de fulla perenne‖ 
NTJ 07P ―Palmeres‖ 
NTJ 14B ―Manteniment de palmeres‖ 
NTJ 14C ―Manteniment de l'arbrat:poda i altres operacions‖ 
NTJ 07V ―Subministrament del material vegetal. Plantes autòctones 
per a revegetació‖ 

 

4. Per als càlculs dels gruixos mínims de la capa d'arrelament es 
poden consultar les normes següents: 

NTJ 07D ―Arbres de fulla caduca‖ 
NTJ 07C ―Coníferes i resinoses‖ (plantes arborescents) 
NTJ 07P ―Palmeres‖ 
NTJ 07F ―Arbusts‖ 
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NTJ 07H ―Plantes herbàcies perennes‖ 
NTJ 07J ―Plantes entapissants‖ 

5. Els mètodes d'implantació de la capa de vegetació poden 
consultar-se a la família de normes NTJ 08: 

Plantació: NTJ 08B ―Implantació del material vegetal. Treballs de 
plantació‖ 
Trasplantació: NTJ 08E ―Trasplantació de grans exemplars‖ 
Sembra: NTJ 08S ―Sembres i gespes‖ 
Hidrosembra a baixa pressió: NTJ 08H ―Hidrosembres‖ 

 

6. Per a les instal·lacions de distribució d‟aigua per reg de les 
cobertes enjardinades s'ha de tenir en compte la norma NTJ 04R 
“Instal·lacions de reg d‟espais verds” .  

Les cobertes enjardinades d‘ús públic accessibles per a les persones amb 
limitacions o mobilitat reduïda han de complir les lleis i especificacions 
referides a les NTJ 01A - Part 1:1995 ―Accessibilitat als espais verds d‘ús 
públic de les persones amb limitacions o mobilitat reduïda: itineraris i 
elements d‘urbanització i de jardineria‖ i Part 2:1996 ―Accessibilitat als 
espais verds d‘ús públic de les persones amb limitacions o mobilitat 
reduïda: mobiliari adaptat i espais d‘ús comú accessibles‖. 

7. Altres normes a tenir en compte 
 

NTJ 05T ―Sòls i fertilitzants. Subministrament de terres i àrids per a 
jardineria‖ 
NTJ 07A ―Subministrament del material vegetal‖ 
NTJ 13T ―Assaigs i control de qualitat. Terres de jardineria‖ 
 
 

3.7 Antecedents 

 

 
El concepte de coberta verda ja es feia servir  l'any 2600 aC a Egipte i 
Pèrsia que integraven a la vivenda patis i horts. Un exemple molt 
conegut són els jardins penjants de Babilònia al segle VII aC, 
aproximadament amb uns 1600 m2, construïts mitjançant terrasses 
esglaonades. Relacionats amb aquest concepte de coberta verda hi ha 
altres antecedents com el Palau Bahi-Thakt a Schiras (Índia) i el Palau 
Venezi de Roma. La idea contemporània de les cobertes verdes prové de 
l'època medieval d'Islàndia i Escandinava. 
 
L'any 1839, l‘alemany Samuel Haüsler va dur a terme el primer 
experiment de coberta plana transitable, on la coberta es cobria amb 
una fusta, cartró impermeabilitzat i sorra o grava. Aquest mètode es va 
usar fins ben entrat el segle XX. C. Rabitz va mostrar, a l‘Exposició 
Universal de Paris (1867), el prototip d‘aquesta coberta amb d‘altres 
característiques constructives, on proposava plantar un bosc amb arbres i 
quioscos en el terrat de la seva residència a Berlín.   
 
La tècnica es va anar millorant, i va ser a Alemanya, França i Regne Unit, 
a finals del s. XIX on es van crear les noves tècniques constructives 
(estructures d‘acer, formigó, pilars, etc.). 
 
A l'any 1930 el moviment modernista liderat per Le Corbusier, planteja 
un postulat anomenat "la coberta jardí", que es defineix com un espai 
funcional que equilibra la producció floral amb el disseny arquitectònic.  
 
Hundertwasser, a l'any 1950, realitzà obres emblemàtiques fent que les 
cobertes vegetals fossin generalitzades en la construcció a Alemanya, 
França, Àustria, Noruega i altres països europeus. 
 
La tecnologia de les cobertes verdes es va desenvolupar amb força a 
Alemanya el 1971, quan Gollwitzer & Wirsing publiquen "Roof areas 
inhabited, viable covered by vegetation", un llibre que marca les pautes 
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per les modernes cobertes verdes. A Alemanya aquesta iniciativa sorgeix 
per la necessitat de millorar la protecció contra el foc. Més tard 
s‘instal.len per disminuir l'escorrentia de l'aigua de pluja i com estalvi 
energètic. Actualment s'instal·len cada any 1 milió de m2. 
 
 
 

 
 

Il·lustració 19 Hundertwasser House. Viena 

 

3.7.1 Exemples a nivell internacional12 

 
Estats Units 

Un exemple paradigmàtic és l‘Oakland Museum 
(1961). És una peça urbana autònoma i independent 
de la ciutat que l'envolta. Alberga els museus 
d'Història Natural, d'Història Cultural i el d'Art. La 
coberta sobre el terreny i l'edifici generen unes 
entrades de llum a l'interior mitjançant grans 
finestrals, també conté arteries urbanes, -carrers, 

passadissos, escales- que permeten moure's per tota la coberta. 
 

Canadà  
Com a exemples destacats trobem la Biblioteca 
Pública, el Centre de Convencions de Vancouver i  la 
terrassa de l‘hotel Fairmont Waterfront on es 
produeixen verdures, fruites i mel per valor de 
12.700 euros/any.  
 

 
Saitama, Japó  
La Universitat de Saitama, edifici de Riken 
Yamamoto, té una coberta transitable, amb una 
malla de carrers i passarel·les, combinada amb 
jardins, passejos i places. 
 
 

Kobe, Japó 
Monte Rokko és un projecte d'edificació esglaonada 
organitzat al voltant d'un carrer, on les cobertes 
més baixes s'han convertit en jardins ornamentals. 
 
 

                                                 
12 Veure annex 11.4 Exemples executats en altres ciutats 
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Fukuoka, Japó 
L'edifici International Hall  (1994) té una façana 
formada per diverses terrasses esglaonades amb 
coberta vegetal, i que és una extensió del parc 
adjacent. 
 
 

 
Singapur 
School of Art and Media de la Universitat 
Tecnològica de Nanyang (2008), té cobert tot el 
sostre de l‘edifici amb una coberta vegetal 
aconseguint difuminar els límits entre l‘edifici i el 
paisatge. 
 

 
Hong Kong, Xina 
Human Research Institute és un dels edificis projectat 
per l'arquitecte Ken Yeang.  
 
El centre comercial Meydan (Istambul, Turquia), o la 
coberta de l'Hotel Remota Patagonia, són també 
exemples on s'han aplicat aquestes tecnologies per 
donar l'alternativa a l'ús del teulat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7.2 Exemples a nivell europeu 

 
Alemanya ha estat el país pioner en la iniciativa de construcció de 
cobertes verdes. Ara compta amb més de 13 milions m2 de superfície de 
cobertes verdes. Stuttgart i Dusseldorf són dues de les ciutats amb més 
cobertes: la coberta de Festungsgebaude Lunette, Rastatt, o la Galeria 
MAG, Geislingen en són bons exemples. 
 

Altres exemples amb cobertes verdes són el complex residencial de 
Halen, Berna (1959-1962) que integra un espai públic, privat i d'habitatge 
i la Seu de la UEFA a Nyon (Suïssa 1999). 
 

A Suècia hi trobem també el Jardí Botànic en alçada (Botanical Roof 
Garden) d‘Augustenborg amb una extensió de 9.500m2, que és accessible 
al públic. 

 

Il·lustració 20 Coberta verda a Atenes 
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Zurich, Suïssa 
Destaca una coberta verda en una planta de 
filtratge d'aigua construïda fa 95 anys, on hi 
havia 9 espècies d'orquídies autòctones que van 
desaparèixer dels terrenys dels voltants per la 
seva conversió en camps de conreu.  

 
Anglaterra 
Hi ha forces edificis amb cobertes vegetals, 
com la casa de l'arquitecte Justin Bere, 
coberta d‘una praderia de flors silvestres. 
Kensington Roof Gardens és una coberta 
vegetal d‘uns 6.000 m2 que cobreix l‘edifici 
Derry and Toms a Kensington High Street de 
Londres, el qual va ser dissenyat entre l‘any 

1936 i 1938. Altres exemples d‘aquesta ciutat són el Centre de Dança 
Laban, i l‘edifici New Providence Wharf.   
 

Amsterdam, Holanda 
L‘Aeroport de Schiphol d‘Amsterdam (Holanda). 
 
 
 
 
 

 
Paris, França 
La coberta verda de l'estació de Montparnasse  
es un veritable jardí.  
El Palais Omnisports (1984) a Paris amb un mur 
verd d'en Patrick Blanc. 
 
 

 

Murs verds  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il·lustració 21. Exemples de murs  
d‘en Patrick Blanc a  
París, Avignon i Berlin.  
 

 
 
 
 

http://www.ralphhancock.com/WaterFeature.jpg/WaterFeature-full;init:.jpg
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3.7.3 Exemples a Espanya  

 
 
A partir dels anys 90 es comença a introduir les cobertes verdes, essent 
els arquitectes qui l'incorporen en els dissenys dels seus projectes. 
Madrid és la ciutat que destaca per la quantitat de cobertes ja 
construïdes.  
 
L'any 1994, la Universitat Politècnica de Madrid va realitzar un projecte 
d‘investigació en un edifici seu, per fer el monitoratge tant del 
comportament del sistema constructiu, com de la vegetació plantada. Es 
pot dir que formalment representa la primera coberta verda a Espanya.  
 
Més endavant, l'estudi d'arquitectura d'Iñaki Ábalos i Juan Herreros són 
els primers en introduir les cobertes verdes en els seus projectes. Dos 
exemples són la Casa Verde en Pozuelos de Alarcón (Madrid 1997) i 
l'Estudi Gordillo, en Villanueva de la Cañada (Madrid 1999-2002). Tots dos 
projectes prolonguen la coberta de l'edifici cap a l'espai verd més proper. 
 
Un altre exemple és el que està situat al terrat de l'aparcament de la 
nova terminal de l'aeroport de Madrid. Té una extensió aproximada de 
56.000 m2. Es tracta d‘una coberta vegetal extensiva, amb un sistema de 
reg automàtic per gota a gota, per als mesos més secs de l'any.  
 
Altres exemples a Madrid, duts a terme per empreses líders en la 
instal·lació de cobertes verdes, són la Torre de Caja Madrid, l'ampliació 
del Museu del Prado i l'edifici del Banco Santander.  
 

Un altre exemple, en aquest cas a Vitoria, és la 
coberta de la Central de Recollida Neumàtica 
d‘Escombreries. 
 
 
 
 

A Toledo destaca un habitatge unifamiliar, a l'urbanització Montesión. Al 
nord d'Espanya, el Centre Comercial Gran Via de Vigo i l'Hotel Abba Playa 
Gijón. A Cantàbria, el nou Centre d'Atenció Primària de Castro Urdiales 
compta amb una coberta enjardinada de 1.600 m2. Les Bodegas i l'Hotel 
Herederos del Marqués de Riscal a Àlava, el Museu de la Ciència a Sant 
Sebastià. 
 

 
Il·lustració 22 Complex Banc Santander a Madrid. 

 

3.7.4 Exemples a Catalunya  

 
A Catalunya hi ha diversos exemples de cobertes, la majoria  en cases 
unifamiliars. S'observa que la instal·lació d'aquests sistemes s'està 
estenen ràpidament en els darrers anys. L'estudi Pich Aguilera es destaca 
per incorporar les cobertes verdes en moltes de les seves obres.  
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Il·lustració 23 Coberta extensiva BuresInnova Vivenda particular a Figueres (2004). 

Font: www.buresinnova.com 

 

 
 

Il·lustració 24 Coberta intensiva BuresInnova Edifici IESE a Barcelona (2009). 
Font: www.buresinnova.com 

 

 
Il·lustració 25 Coberta extensiva Edifici Pau Claris a Barcelona.  

Estudi Pich Aguilera Font: www.escaire.com 

 

 
 

Il·lustració 26 Coberta extensiva a l‘Edifici Trade (Barcelona) 
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Il·lustració 27 Coberta intensiva a l‘Hotel Rey Juan Carlos I (Barcelona) 

Murs verds  
 
 

 
Mur verd a l'Expo Saragossa 
 
 
 

 
Mur Caixaforum, Madrid 
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L'edifici de la Caixa Fòrum a Madrid té un mur de Patrik Blanc, reconegut 
paisatgista francès amb una llarga trajectòria. Les seves propostes fan 
servir un sistema modular suportat a una estructura metàl·lica fixada a la 
mitgera de l'edifici. La superfície total del mur és de 460 m2 amb 15.000 
plantes de 250 espècies diferents.  
 
Els dos aspectes que més caracteritzen aquest exemple són, d‘una 
banda, el fort component estètic que s'ha aconseguit. El segon està 
relacionat amb el consum d'aigua, ja que el sistema de reg suposa una 
despesa d'aigua elevada amb gran dependència de subministrament, 
perquè no és un circuit tancat amb aportacions puntuals.  Això comporta 
dues febleses, una pel manteniment de les plantes quan es produeixen 
talls en el subministrament d'aigua i, l'altre, per l'elevat cost de 
manteniment.  
 

 
Mur a la plaça d‘Espanya (Santa Cruz de Tenerife) 
 
Un exemple de jardí vertical a Barcelona és el projecte promocionat per 
l'Institut del Paisatge Urbà al carrer Berlín. 

 
 

Il·lustració 28 Fotomuntatge de la Mitgera Verda al c. Berlín de Barcelona 

 
En el següent capítol es mostren el conjunt de cobertes verdes existents 
en alçada a la ciutat de Barcelona, i a l‘annex 10.1 s'afegeix un inventari 
de les cobertes verdes existents en superfície. 
  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Plaza_de_Espa%C3%B1a(_Santa_Cruz_de_Tenerife_).jpg
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4. Metodologia de l'estudi 

4.1 Identificació de cobertes verdes existents 
 
Les primeres cobertes verdes a Barcelona s‘han desenvolupat en les 
darreres dècades. Un exemple són els edificis de Parcs i Jardins, les 
Cotxeres TMB,  els aparcaments de BSM, que incorporen en els projectes, 
les cobertes verdes enjardinades a nivell de superfície. 
 

 
 
Il·lustració 29 Exemple de coberta enjardinada en superfície sobre un aparcament de BSM 

 

4.1.1 Mètode d'anàlisi 

 
El procés d'identificació de les cobertes existents a Barcelona s'ha fet a 
partir de dos sistemes per obtenir la informació: 
 

— S‘ha elaborat un qüestionari dirigit a les institucions,  
constructors i viveristes que instal·len cobertes verdes. Així s‘ha 
obtingut informació detallada sobre les tipologies i dades 
tècniques de les cobertes verdes existents.  
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— Detecció mitjançant ortofotos, de la presència de cobertes 
verdes al teixit de la ciutat. Les imatges més recents són de 
desembre del 2008, i estan disponibles en visualitzadors, com 
GoogleEarth o LiveMaps. Aquestes dues eines han estat 
utilitzades per fer comprovacions de cobertes en detall i per 
identificar correctament les que són enjardinades de les que són 
pròpiament cobertes verdes. 

 
Amb la informació abans assenyalada s‘han analitzat els deu districtes de 
la ciutat, en funció dels diferents teixits urbans i de les diferents 
èpoques d'urbanització.  
 

4.1.2 Confecció de la fitxa 

 
El qüestionari per sol·licitar la informació a les institucions, els 
constructors, els instal·ladors i els viveristes contenia la informació 
següent: 
 

— TIPOLOGIA: tipus de coberta, gruix de substrat, material 
d‘impermeabilització, drenatge, substrat, espècies vegetals. 

 
— MANTENIMENT: instal·lació de reg, freqüència de reg, 

requeriments de manteniment. 
 
— PROBLEMES: incidències. 
 
— COSTOS: de construcció i de manteniment. 

 
La fitxa de cada coberta s'elabora a partir de la informació  facilitada en 
el qüestionari i la ubicació en el plànol es comprova amb les ortofotos. 
Cada coberta existent es marca amb el codi CE en el marge superior i 
s'anota el districte i el carrer on està. 
 
A la fitxa s'especifiquen: 
 

— Les característiques de l'emplaçament: personalitat jurídica, si 
està en àrea d'influència de corredors, la distància a un espai 
verd i, si es visualitza, la presència de murs potencials en el 
mateix emplaçament. 

 
— Quant a les característiques de la coberta, s'especifica l'alçada 

de l'edifici on està, l'any de construcció de la coberta, la 
superfície  de la mateixa, les característiques constructives de la 
coberta, les espècies vegetals, el pes, si és practicable o no, el 
sistema de reg i la tipologia de la coberta. 

 
— Observacions, per ressaltar  particularitat. 
 
— Imatges i mapes de la ubicació, plànol de detall del carrer i 

fotografia aèria. 
 
— Codi per identificar i indexar les fitxes per districte, on els dos 

primers dígits corresponen al districte, els següents a si és 
coberta existent (CE) o potencial (CP), i els dos últims dígits a 
l'ordre de cobertes detectades a cada districte. 
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Il·lustració 30  Model de fitxa per cobertes existents 

 
 

4.2 Identificació de cobertes potencials 

4.2.1 Criteris d'anàlisis 

 
La informació del cadastre del 2009 es va traspassar al GIS per 
actualitzar les activitats, equipaments, persones jurídiques i  per poder  
analitzar les tipologies de les superfícies: les superfícies de cobertes 
lleugeres, la de terrats i la de teules.  
  
Es van seleccionar i identificar en el plànol els edificis que corresponen a 
equipaments públics com escoles, instituts, centres cívics, mercats, 
poliesportius municipals, museus i centres sanitaris. 
 

També s‘han identificat i senyalitzat entitats privades que corresponen a 
persones jurídiques  com hotels, supermercats, benzineres, i edificis 
singulars.  
 
Un dels criteris, per a seleccionar quines de les entitats públiques i 
privades poden tenir cobertes potencials és la proximitat a espais verds i 
a l'àrea d'influència dels corredors biològics. 
 
En la il·lustració del costat es 
mostra la identificació d'un 
equipament públic. En el mapa 
surten les àrees verdes properes 
i en puntejat les àrees 
d'influència dels corredors. 
 
Els corredors es basa en 
potenciar els corredors que són 
els connectors entre tessel·les 
(fragments  de verd urbà 
configurats en parcs i jardins  
arbrats i molt vegetats) perquè 
permetin l‘intercanvi d‘energia, 
de materials i d'organismes. Una correcta interpretació funcional de la 
matriu requereix determinar l‘element dominant, que és el que ocupa 
més superfície i està millor connectat. Aquesta perspectiva permet 
analitzar la heterogeneïtat vertical i la interrelació entre els elements.  
 
Així, a la ciutat, l‘element per a la interpretació del paisatge és el 
mosaic, compost per: les tessel·les (patches), els corredors (corridors) i 
la matriu(matrix). Les tessel·les són les diferents unitats morfològiques 
que es poden diferenciar al territori, els corredors són les connexions 
entre tessel·les.  
 

CE
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Il·lustració 31 Proposta de corredors verds urbans a la ciutat. 

Font: Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona 

 
La superfície de les tessel·les està correlacionat amb la diversitat 
d‘espècies que pot albergar, segons mostra la teoria d‘illes 
biogeogràfiques desenvolupada per McArthur i Wilson (1963-1967). El 
model determina una pèrdua progressiva de la diversitat a mesura que 
disminueix la superfície i la connectivitat amb d'altres àrees, ambdós 
factors contribueixen a mantenir poblacions viables i més diverses. 
 
Els criteris establerts per identificar les cobertes han estat: 
 

— equipaments gestionats per l'administració pública, o per entitats 
i/o persones jurídiques, bé siguin hotels, oficines, museus 
privats, associacions, clíniques... i per tant que fossin 
equipaments amb un ús públic 

— equipaments ubicats a prop d'un espai verd públic. 
— equipaments amb coberta amb poca pendent. 
— equipaments que entre ells estiguessin, relativament, a prop per 

així poder crear illes verdes. 
— equipaments amb un ús públic. 

 

4.2.2 Confecció de la fitxa 

 
La fitxa de cada coberta potencial s'elabora a partir de la informació 
identificada en el plànol i de l'anàlisi de les ortofotos de les entitats 
seleccionades. Cada ―coberta potencial‖ es marca amb el codi CP en el 
marge superior i s'inclou el districte i el carrer on està. 
 
A la fitxa s'especifiquen: 
 

— Les característiques de l'emplaçament: personalitat jurídica, si 
està en àrea d'influència de corredors, la distància a un espai 
verd i si es visualitza la presència de murs potencials en el 
mateix emplaçament, la superfície potencial, la tipologia 
edificatòria, l‘any de construcció de l‘edifici i de la coberta quan 
es refereix a les existents. La qualificació urbanística segons el 
PGM. El nivell de catalogació de l‘edifici en el que es poden 
diferenciar quatre categories de protecció principal que obeeixen 
al tipus i/o grau d‘interès de la finca:  
 

A. Bens culturals i d‟interès nacional 
Són els edificis més representatius de Catalunya i 
estan protegits per la Generalitat (Abans anomenats 
―Monumentos Historico-Artísticos de Interés 
Nacional‖) 

B. Bens culturals d‟interès local 
Són aquells elements més rellevants per a 
l‘arquitectura de la ciutat. Formen part del Catàleg 
del Patrimoni Cultural Català i es regeixen per les 
determinacions de la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural 
Català. 

C. Bens amb elements d‟interès 
Són els bens que tenen elements amb protecció 
urbanística, i que tenen valor pel sector urbà on 
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s‘emplacen. En la majoria dels casos inclou la façana 
o alguns elemnts puntuals. 

D. Bens d‟interès documental 
Són edificacions que han estat significatives, pel 
barri, i que, tot i poder-se enderrocar, se n‘ha 
conservar el seu record recollint informació gràfica i 
escrita o elements d‘interès. 

 

— Quant a les característiques de la coberta s'especifica si es una 
coberta que es pot adaptar o s'ha de substituir, l'alçada de 
l'edifici on està, la superfície potencial, la tipologia edificatoria, 
l‘any de construcció de l‘edifici i de la coberta quan es refereix a 
les existents. 

 

— Observacions, per ressaltar particularitats. 
 

— Imatges i mapes de la ubicació en el districte, plànol en detall 
del carrer i fotografia aèria. 

 

— Codi per identificar i indexar les fitxes per districte, on els dos 
primers dígits corresponen al districte, els següents a si és 
coberta existent (CE) o potencial (CP), i els dos últims dígits a 
l'ordre de cobertes proposades a cada districte. 

 

 
Il·lustració 32 Model de fitxa de coberta potencial 

 
 

4.3 Identificació de murs potencials 
 

4.3.1 Criteris d'anàlisis 

 
No s‘han identificat murs verds existents, no obstant Barcelona compta 
amb un projecte per fer un jardí vertical en una mitgera que fa 
cantonada amb el carrer Berlín i s'han identificat una sèrie d'edificis, com 
el que es mostra a la il·lustració 25, on s'han integrat jardineres a la 
façana i, per tant, estaríem parlant de jardins verticals.  
 
Un altre exemple de jardí vertical integrat a l'estructura de la façana és 
l'edifici del carrer Tarragona nº 171. 
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Els criteris establerts per a la identificació de murs verds potencials, a 
més dels tinguts en consideració per les cobertes, han estat: 
 

— parets properes a un espai verd públic, 
 
— parets mortes d'edificis i que donin a espais públic, ja sigui plaça 

o vorera, 
 
— tanques d'equipaments gestionats per l'administració, com per 

exemple un cementiri, un punt verd, un complex esportiu o una 
escola. 

 

4.3.2 Confecció de la fitxa 

 
La fitxa de cada mur  potencial s'elabora a partir de la informació  
identificada en el plànol i de l'anàlisi de les ortofotos de les entitats 
seleccionades, sempre vinculades a edificacions amb cobertes potencials 
o existents. Cada mur potencial es marca amb el codi MP en el marge 
superior i s'ubica el districte, i carrer a on està. 
 
A la fitxa s'especifiquen: 
 

— Les característiques de l'emplaçament: adreça de l'espai verd 
proper, si està en àrea d'influència de corredors, la distància 
mínima  a un espai verd i si es visualitza la presència de cobertes 
potencials i/o existents properes. l‘any de construcció de 
l‘edifici. La qualificació urbanística segons el PGM. El nivell de 
catalogació de l‘edifici en el que es poden diferenciar quatre 
categories de protecció principal que obeeixen al tipus i/o grau 
d‘interès de la finca: A.B.C.D 

 
— Quant a les característiques del mur s'especifica l'àrea, l'alçada 

de l'edifici, la longitud del mur, l'orientació geogràfica i la 
tipologia de les cobertes properes. 

 

— Observacions, per ressaltar  particularitats. 
 
— Imatges i mapes de la ubicació en el districte, la vista aèria, 

l'entorn de l'espai públic. 
 
— Codi per identificar i indexar les fitxes per districtes així els dos 

primers dígits corresponen al districte, els següents al mur 
potencial (MP) i els dos últims a l'ordre de murs potencials 
analitzats en cada districte. 

 

 
 

Il·lustració 33 Model de fitxa de mur potencial 
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5. Resultats 

5.1 Potencial de superfície de cobertes a la ciutat 
 
 
A partir de la classificació de la superfície edificada establerta pel 
Cadastre (2009) es pot identificar el potencial i tipologies de cobertes. 
S‘han identificat tres tipus  de cobertes: les lleugeres, els terrats i les de 
teules.  
 
Es considera que totes tres tipologies, poden ser susceptibles de 
transformació com a cobertes verdes. La diferència radicaria en el tipus 
de sistema constructiu a instal·lar.  
 
Per les característiques d'inclinació i estructurals de les cobertes 
lleugeres i les de teules, només podran ser transformades en cobertes 
verdes extensives. En canvi els terrats, són els que permeten allotjar 
diferents tipus de cobertes verdes. 
 
La superfície total de cadascuna d'aquestes tipologies de cobertes és la 
següent:  
 

— 1.764,4 ha de Terrats (67%) 
 

— 513 ha de Cobertes lleugeres (20%) 
 

— 330,6 ha de Teules (13%) 
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Mapa 3 Tipologies de cobertes  

67%
13%

20% Terrats ( 1.764,4 Ha)

Teules (330,6 Ha)

Cobertes Lleugeres 
(513,9 Ha)

(Situació actual segons Cadastre 2009) 
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Mapa 4 Cobertes lleugeres a Barcelona   
          Mapa 5 Terrats a Barcelona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Mapa 6 Cobertes de teules a Barcelona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Les cobertes lleugeres són estructures que 
s'utilitzen normalment en edificacions 
industrials. Al mapa es pot veure que una 
important superfície es concentra a Sant 
Andreu, Sant Martí (Poble Nou) i la Zona 
Franca.  
 
El potencial de reverdiment es pot 
realitzar a través de la instal·lació de 

cobertes de tipus extensiu. 

Els terrats són cobertes planes i 
representen el percentatge més alt de 
superfície de les edificacions del casc 
urbà.  
 
El potencial de reverdiment és molt més 
variat ja que depenent de la capacitat de 
càrrega de l'estructura, poden allotjar 
cobertes de tipus intensives, semintensives 

i extensives. 

Les teules representen cobertes 
inclinades, i en alguns casos, en 
edificacions antigues. El potencial de 
reverdiment també queda restringit per les 
cobertes de tipus extensiu i si està prevista 
una rehabilitació. 
 
Cal destacar que existeix una important 
presència de cobertes amb teules i que 
degut a la baixa inclinació, poden ser 

superfícies susceptibles de transformació. 
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5.2 Cobertes verdes existents a Barcelona 
 
 
Una primera tria sobre les cobertes verdes existents diferencia les que 
existeixen en alçada (n=54 identificades a les 48 fitxes, la diferència es 
perquè hi ha edificis amb més d‘una coberta ) i les que s‘han identificat 
en superfície (n=24, nomès s‘han elaborat tres fitxes). Al mapa 7 
s'assenyalen i diferencien les cobertes verdes construïdes en superfície 
que generalment corresponen a aparcaments.   
 
Si analitzen per nombre de cobertes obtenim que el 49,5% corresponen a 
cobertes verdes en alçada, el 28,44% són terrats enjardinats i el 22,01% 
estàn a superficie. Quan es calcula per superficie ocupada els 
percentatges varien, així  el 36,9% corresponen a cobertes verdes en 
alçada, el 59,07% de la superficie són terrats enjardinats i només un 4% 
de cobertes verdes en superficie.  
 
Les cobertes verdes en superfície s'han comptabilitzat per mostrar que la 
construcció de cobertes verdes està contemplada en molts projectes per 
habilitar la superfície en veritables zones enjardinades que passen a ser 
computades i mantingudes dintre de la resta de parcs i jardins de la 
ciutat. 
 
Al mapa 8 es mostra una primera classificació sobre cobertes, les 
enjardinades (n=31), és a dir, el terrat disposa de més d'un 30% de 
vegetació en jardineres i les pròpiament cobertes verdes definides pel 
sistema constructiu. Les xifres mostren que la majoria són cobertes 
verdes (88%) i un 12% són enjardinades. 
 
A continuació es fa una selecció de les fitxes de les cobertes verdes 
existents (nºfitxes=48), dos per districte, on es mostra la diversitat 
d'entitats. Les cobertes verdes en superfície (nº fitxes=3) apareixen en 
fitxes a l'annex 10.1. 
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5.2.1. Fitxes de cobertes existents en alçada 

 

CIUTAT VELLA 

1. Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, S.A.  

Carrer de les Tàpies 4 ....................................................... 01.CE.01 

2. Fàbrica del Sol  

Passeig Salvat Papasseït 1 .................................................. 01.CE.02 

3. Grand Hotel Central.  

Via Laietana 30 ............................................................... 01.CE.03 

4. Centre Cívic La Barceloneta 

Carrer Conreria 1-9 .......................................................... 01.CE.04 

5. C.C. Marina Village Port Olímpic  

Carrer de la Marina 19 ...................................................... 01.CE.05 

 

EIXAMPLE 

6. Servei Estació 

Carrer Aragó 272 ............................................................. 02.CE.01 

7. Comunitat propietaris 

Carrer Pau Claris 99 ......................................................... 02.CE.02 

8. Pati interior d'illa 

Carrer Consell de Cent - Aragó - Rocafort i Calabria ................... 02.CE.03 

9. Comunitat propietaris 

Carrer de Londres ............................................................ 02.CE.04 

 

 

 

 

 

 

SANTS-MONTJUÏC 

10. Habitatges per a joves 

Carrer Mare de Déu del Port 179 ........................................... 03.CE.01 

11. Residència assistida i Centre de dia 

Carrer Font Florida 98 ....................................................... 03.CE.02 

12. Parcs i Jardins de Barcelona. Institut Municipal 

Carrer Tarragona ............................................................. 03.CE.03 

 

LES CORTS 

13. Hotel Rey Juan Carlos I 

Avinguda Diagonal 661 - 671 ................................................ 04.CE.01 

14. Edificis Trade 

Gran Via de Carles III 84-98 ................................................. 04.CE.02 

15. Comunitat de veïns 

Carrer d'en Josep Ma de Sagarra ........................................... 04.CE.03 

16. Comunitat de veïns 

Avinguda d'Esplugues ........................................................ 04.CE.04 

17. Comunitat de veïns 

Avinguda Pedralbes 57 - Jardins de Tòquia ............................... 04.CE.05 

18. Comunitat de veïns 

Carrer d'Eulàlia d'Anzizu ..................................................... 04.CE.06 

19. Comunitat de veïns 

Carrer de l'Abadessa Olzet .................................................. 04.CE.07 

20. Escola Aula 

Camí de la Mare de Déu de Lorda .......................................... 04.CE.08 

21. Comunitat de veïns 

Carrer Breda .................................................................. 04.CE.09 

22. Comunitat de veïns 

Avinguda Diagonal - Carrer de Pedro i Pons .............................. 04.CE.10 

23. Comunitat de veïns 

Carrer d'Aurora Bertrana - Carrer d'Arístides Maillol .................... 04.CE.11 

24. Comunitat de veïns 

Travessera de les Corts - Carrer d'Arizala ................................. 04.CE.12 
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SARRIÀ-SANT GERVASI 

25. Comunitat de propietaris 

Carrer Moià 14................................................................ 05.CE.01 

26. Comunitat de veïns 

Avinguda Foix 78 ............................................................. 05.CE.02 

27. Comunitat de veïns 

Passeig de la Bonanova - Carrer de les Escoles Pies .................... 05.CE.03 

28. Comunitat de veïns 

Carrer Alcoi ................................................................... 05.CE.04 

29. Comunitat de veïns 

Passeig St Gervasi - Carrer del Cister ..................................... 05.CE.05 

30. Comunitat de veïns 

Carrer del Rosari ............................................................. 05.CE.06 

31. Comunitat de veïns 

Carrer Pau Alcover........................................................... 05.CE.07 

32. Club Iradier 

Carrers de les Escoles Pies - Margenat - Iradier ......................... 05.CE.08 

 

GRÀCIA 

33. Comunitat de propietaris 

Carrer del Maduixer ......................................................... 06.CE.01 

 

HORTA-GUINARDÓ 

34. Nou Hospital de Sant Pau 

Carretera Mas Casanovas 90 ................................................ 07.CE.02 

35. Restaurant Can Cortada 

Avinguda de l'Estatut de Catalunya (Pl. de Rafael Benet) ............. 07.CE.02 

36. Comunitat de veïns (pati interior d'illa) 

Carrer d'en Josep Ciurana .................................................. 07.CE.03 

 

NOU BARRIS 

37. Edifici apartaments Regesa 

Carrer de la Selva 61 ......................................................... 08.CE.01 

38. Biblioteca Vallbona 

Carrer Vallcivera // Avinguda Vallbona ................................... 08.CE.02 

39. Edifici Regesa 

Carrer de Manuel Sancho 11 ................................................ 08.CE.03 

 

SANT ANDREU 

-- 

 

SANT MARTI 

40. Planta de recollida neumàtica de RSU 

Avinguda Diagonal // Bilbao ................................................ 10.CE.01 

41. Edifici Media-TIC 

Carrers Roc Boronat // Sancho de Ávila...................................10.CE.02 

42. Centre Comercial Moda Shopping Port Olímpic 

Carrer de la Marina 11-15 ................................................... 10.CE.03 

43. Centre Comercial El Centre de la Vila 

Avinguda d'Icària 164-166 ................................................... 10.CE.04 

44. Instal·lació de l'Edifici Fòrum 2004 

Passeig del Taulat ............................................................ 10.CE.05 

45. Hotel AC - Port Olímpic 

Passeig del Taulat ............................................................ 10.CE.06 

46. ITV - Applus 

Carrer d'Àvila 138 ............................................................ 10.CE.07 

47. Edifici d'oficines 

Carrer Llacuna ................................................................ 10.CE.08 

48. Comunitats de veïns 

Carrer Llull 332-338 .......................................................... 10.CE.09 
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Cobertes amb verd existents                     

8,78 ha

Cobertes verdes en superfície        

5,6 ha

Cobertes verdes en alçada

2,8 ha

Cobertes enjardinades en alçada    

0,38 ha      

Cobertes verdes en superfície 

(sistema constructiu)

Cobertes verdes en alçada 
(sistema constructiu)

Cobertes enjardinades en alçada

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 7 Tipologia de cobertes existents 

3,5ha (n=54) 

Cobertes verdes en superfície identificades 
5,6ha (n=24) 

0,38ha (n=31) 

9,48ha (n=109) 
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Cobertes verdes en alçada 
(sistema constructiu)

Cobertes enjardinades en alçada

El verd en alçada                             

3,18 ha

Cobertes verdes

2,8 ha

Cobertes enjardinades

0,38 ha      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 8 Classificació de les cobertes existents en alçada 

3,5ha (n=54) 

3,88 ha (n=85) 

0,38ha (n=31) 
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Vista la distribució i tipologies de les cobertes verdes existents per 
districte, s'analitzen les particularitats de cadascuna d'elles en funció 
dels diferents teixits urbans i de les diferents èpoques d'urbanització.  
 

01. Ciutat Vella  
L'antiguitat de les edificacions predominants en aquest districte 
determinen de manera important la menor factibilitat d'instal·lació de 
cobertes en aquesta zona de la ciutat. És per això que en aquesta zona 
predominen les cobertes enjardinades. 
 

02. Eixample 
Les obres de remodelació de zones urbanes preexistents possibiliten la 
instal·lació de cobertes verdes en aquest districte. En termes de 
superfície  a nivell del sòl destaquen aquelles situades sobre aparcaments 
públics (Parc de Joan Miró, Jardins de l'entorn de l' Hospital Clínic). 
 

03. Sants - Montjuïc 
L'existència d'àmplies zones de teixit tradicionalment industrial (Zona 
Franca, Port) transformen aquest districte en una zona molt propícia a la 
instal·lació de cobertes. Actualment n‘hi ha poques cobertes i gairebé 
sempre estan associades a iniciatives lligades amb l'administració 
pública. 
 

04. Les Corts 
La presència enaquest districte  d'un teixit predominantment residencial 
i de baixa densitat es tradueix en un major nombre de cobertes, 
derivades d'un menor nivell d'ocupació del sòl urbà. En aquesta zona 
adquireixen importància les cobertes situades en edificis residencials 
(vivendes), en especial a la zona de Pedralbes. 
 

05. Sarrià - Sant Gervasi 
Es produeix una situació similar al districte anterior, amb una 
concentració de cobertes superior a la mitjana de Barcelona, en especial 
en la zona de Bonanova - Tres Torres. 
 

06. Gràcia 
La configuració del teixit urbà, plantejat com molt dens i amb edificació 
antiga, dificulta l'establiment de cobertes. A més, les edificacions es 
presenten molt fraccionades, amb superfícies molt reduïdes, fet que no 
afavoreix la instal·lació d'aquestes estructures. 
 

07. Horta - Guinardó 
Les poques cobertes establertes en aquest districte corresponen a obres 
de recent elaboració. Destaquen les cobertes del nou Hospital de Sant 
Pau i en superficie la de les cotxeres de TMB, situades a prop de la Ronda 
de Dalt. 
 

08. Nou Barris 
Com el districte d'Horta-Guinardó, Nou Barris presenta una deficiència de 
cobertes en la zona propera a Collserola. L'establiment de cobertes en 
aquesta area és fonamental per a suavitzar l'ecotò de contacte de la zona 
urbana i de la serralada. 
 

09. Sant Andreu 
És el districte més deficitari en cobertes verdes. En l'anàlisi realitzat no 
s'han identificat cobertes verdes, només les cobertes enjardinades. 
Qualsevol intervenció urbanística en la zona hauria de considerar la 
incorporació de cobertes verdes per resoldre aquesta mancança. El futur 
projecte de la zona de la Sagrera és una gran oportunitat per integrar les 
cobertes al paisatge urbà. 
 

10. Sant Martí 
Els processos de renovació urbanística en aquest districte, en especial els 
duts a terme en la zona del 22@ han possibilitat la incorporació de 
diverses cobertes verdes.  
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5.3 Cobertes i murs verds potencials a Barcelona 
 
A partir dels criteris metodològics establerts, s'han trobat més de 1000 
casos d'espais que els cumpleixen ja sigui per la seva localització, 
característiques morfològiques i d'ús. Aquestes cobertes i façanes 
representen un primer pas d'identificació que facilitaran la tria definitiva 
un cop realitzades les valoracions constructives.  
 
Del conjunt d'edificis identificats, s'han escollit 85 casos repartits per la 
ciutat que poden ser actuacions representatives a cada districte, ja sigui 
perquè inclouen diverses intervencions properes entre si, o bé per la 
proximitat que tenen amb la xarxa verda i/o els corredors verds urbans. 
Per tenir una visualització de cadascun dels casos s'han generat unes 
fitxes13 descriptives.  
 
El mapa 9 mostra la ubicació de les cobertes verdes potencials en 
equipaments públics, també es marquen les existents i en projecte en 
alçada, en puntejat les àrees d'influència dels corredors verds i destacat 
del fons les places i jardins. Aquestes cobertes potencials en 
equipaments públics (n=437) tenen una superfície de 65 ha i al 
voltant de 24,2 ha de murs (n=214) susceptibles de transformar-se en 
murs verds o jardins verticals. 
 
El mapa 10 assenyala les cobertes verdes potencials en entitats privades  
junt amb les cobertes verdes existents i en projecte en alçada per 
visualitzar un escenari de futur. En puntejat es marquen les àrees 
d'influència del corredors verds i destacat del fons les places i jardins 
Aquestes cobertes potencials en entitats privades tenen una superfície 
de 30,7 ha (n=386). 
 
Igual que a la introducció es mostraven els indicadors de partida sobre la 
superfície verda a la ciutat, i els ratis per habitants desglossats els 
càlculs per districte, ara es presenta la mateixa taula però com aquests 

                                                 
13 Veure annex 11.3 Propostes d'actuació per districte 

valors oscil·larien si es comptabilitzen les cobertes i murs verds 
potencials a la matriu del verd urbà (veure taula 9 Quantificació dels 
indicadors. Escenari futur).  
 
L'indicador que fa referència a l'espai verd públic potencial per persona 
que respecte als valors actuals és de 6,6 m2/persona passaria a 7,65 
m2/persona. Només tenint en compte el 4,73% de la superfície edificada 
de Barcelona (veure taula d' indicadors). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gràfic 12 Superfície de cobertes verdes potencials 
en equipaments públics front entitats privades per districte 

 
  

Cobertes potencials 
en edificis 
d'equipaments  

públics  

Cobertes  
potencials en edificis  

d'entitats privades  
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Mapa 9 Superfície cobertes potencials. Equipaments públics 
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Mapa 10 Superfície cobertes potencials. Entitats privades 
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5.4 Quantificació dels Indicadors. Situació Actual 
 

 

 

Indicador Ud. BCN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

1. Sup. de verd urbà sense Collserola ha 1.076,74 63,32 49,47 300,29 73,20 95,04 38,87 122,27 112,18 55,02 167,07 

2. Sup. de verd urbà amb Collserola ha 2.871,74 - - - - - - - - - - 

3. Sup. cobertes verdes existents 
(sistema constructiu en alçada) 

ha 3,51 0,37 0,14 0,30 0,44 0,27 0,01 0,94 0,23 0 0,82 

4. Sup. cobertes enjardinades existents ha 0,38 0,079 0,078 0 0,008 0,129 0,017 0,015 0,009 0,016 0,036 

5. Sup. murs verds ha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Espai verd urbà sense Collserola / 
persona 

m2/hab 6,61 5,66 1,84 16,44 8,81 6,62 3,15 7,15 6,62 3,76 7,31 

7. Espai verd urbà amb Collserola / 
persona  

m2/hab 17,63 - - - - - - - - - - 

8. Potencial de fixació CO2 de les C.V 

existents* 
t eq 

CO2/ha 
0,70           

9. Població a 1 de gener 2008**  1.628.891 111.891 268.189 182.692 83.060 143.583 123.304 170.906 169.461 146.524 228.480 

Taula 9 Quantificació dels Indicadors. Situació Actual 
Font: BCNecologia 

 
* Segons l'Environmental Department Düsseldorf (Alemanya) el factor de fixació és de 0,2t eq CO2/ha a les cobertes verdes extensives 
** Font: Dep. Estadística, Ajuntament de Barcelona  

 
01. Ciutat Vella   06. Gràcia  
02. Eixample   07. Horta - Guinardó  
03. Sants - Montjuïc  08. Nou Barris  
04. Les Corts   09. Sant Andreu  
05. Sarrià - Sant Gervasi  10. Sant Martí 
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5.5 Quantificació dels Indicadors. Escenari futur 
amb les cobertes i murs verds potencials 

 

 

 

Indicador Ud. BCN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

1. Sup. de verd urbà sense Collserola ha 1.076,74 63,32 49,47 300,29 73,20 95,04 38,87 122,27 112,18 55,02 167,07 

2. Sup. de verd urbà amb Collserola ha 2.871,74 - - - - - - - - - - 

3. Sup. cobertes verdes potencials ha 95,7 9,25 12,63 13,69 9,59 14,95 5,95 9,01 4,95 7,11 8,59 

4. Sup. murs verds potencials (8m 
d'alçada) 

ha 24,20 1,19 2,65 2,61 0,72 7,52 3,09 0,42 2,50 1,29 2,21 

5. Sup. cobertes verdes potencials 
accessibles 

ha 76,09 7,44 10,61 8,30 9,05 12,00 5,10 7,74 3,87 5,74 6,24 

6. Sup. total de verd potencial  ha 119,92 10,44  15,28 16,30    10,31     22,47 9,04 9,43 7,45 8,4 10,8 

7. Espai verd urbà sense Collserola / 
persona 

m
2
/hab 7,65 7,16 2,70 17,56 11,13 8,48 4,05 8,15 7,10 4,60 7,91 

8. Espai verd urbà amb Collserola / 
persona  

m
2
/hab 18,36 - - - - - - - - - - 

9. Potencial de fixació CO2 CV i murs
*
 

t eq 
CO2/ha 

23,98           

10. % de sup. coberta potencial/sup. 
edificada 

% 3,80 5,31 3,21 2,21 7,64 5,59 3,42 4,12 27,49 2,93 2,77 

11. Població a 1 de gener 2008**  
1.628.89

1 
111.891 268.189 182.692 83.060 143.583 123.304 170.906 169.461 146.524 228.480 

 
Taula 10 Quantificació dels Indicadors. Escenari futur 

Font: BCNecologia 

 
* Segons l'Environmental Department Düsseldorf (Alemania) el factor de fixació és de 0,2t eq CO2/ha  a les cobertes verdes extensives 
** Font: Dep. Estadística, Ajuntament de Barcelona  
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Gràfic 13 Comparativa de la superfície de cobertes existents i el potencial teòric de cobertes verdes (ha) 

 

Relació de superfície total d'espais seleccionats potencials a valorar com a cobertes i murs verds per a cadascun dels dictrictes de la ciutat.  
 
Les superficies que aqui apareixen són el total de les superfícies existents, però no són els totals de les superficies potencials, només correponen a les 
cobertes i murs potencials seleccionats per il·lustrar el que existeix amb alguns exemples de possibles actuacions que necessitaran estudis concrets de 
viabilitat. 
 

DISTRICTE CIUTAT VELLA EIXAMPLE 
SANTS - 

MONTJUÏC 
LES CORTS 

SARRIÀ - ST 

GERVASI 
GRÀCIA 

HORTA - 
GUINARDÓ 

NOU BARRIS ST ANDREU ST MARTÍ BARCELONA 

FITXES DE COBERTES VERDES 

EXISTENTS EN ALÇADA 
m2 3.651,60 1.394,90 2.996,20 4.378,80 2.687,30 145,00 9.394,10 2.310,00 0,00 5.628,20 

35.123,30 
(3,51ha) 

FITXES DE COBERTES 

POTENCIALS 
m2 16.419,5 11.276,5 14.765,4 8.428,3 6.962,2 7.938,9 13.442,4 6.870,6 14.423,1 24.185,50 

124.712,40 
(12,47 ha) 

TOTAL m2 16.749,50 11.596,50 16.330,40 9.178,30 7.442,20 8.083,90 22.442,40 8.650,60 14.423,10 26.722,70 
141.504,40 
(14,15 ha) 

Taula 11 Superfícies totals d'espais seleccionats potencials a valorar com a cobertes d'edificis públics per cadascun dels districtes de Barcelona.  
Font: BCNecologia 

 

DISTRICTE CIUTAT VELLA EIXAMPLE 
SANTS - 

MONTJUÏC 
LES CORTS 

SARRIÀ - ST 

GERVASI 
GRÀCIA 

HORTA - 
GUINARDÓ 

NOU BARRIS ST ANDREU ST MARTÍ Barcelona 

FITXES DE MURS 

POTENCIALS 
m2 6.710,4  2.700,0  7.599,2  6.059,2  374,4  566,4  244,8  6.817,6  4.455,2  7.880  

43.407,2 

(4,3 ha)  

Taula 12 Superfícies totals d'espais seleccionats potencials a valorar com a murs en espais públics per cadascun dels districtes de Barcelona.  
Font: BCNecologia 

Gràfica comparativa de superfície de coberta verda 

Districtes de Barcelona
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Superficie existent Superficie potencial

La superfície existent correspon al total 
de cobertes verdes (sistema constructiu) 
en alçada.  
 
La superfície potencial representa la 
suma total de cobertes i murs 
identificats que, a partir d'una valoració 
més detallada, poden considerar-se com 
a possibles cobertes i murs verds.  
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Ubicació Superficie* (m2) Codi fitxa 

CIUTAT VELLA 

COBERTES 
EXISTENTS EN   

ALÇADA  

Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, S.A. Carrer de les Tàpies 4 180,00 01.CE.01 

Fàbrica del Sol Passeig Salvat Papasseït 1 150,00 01.CE.02 

Grand Hotel Central Via Laietana 30 417,10 01.CE.03 

Centre Cívic La Barceloneta Carrer Conreria 1-9 480,00 01.CE.04 

C.C. Marina Village Port Olímpic  (2) Carrer de la Marina 19 2.424,50 01.CE.05 

TOTAL 3.651,60   

COBERTES 
POTENCIALS          

Mercat Sant Josep-La Boqueria Parking de la Gardunya 
La Rambla 91 

7.450,00 01.CP.01 
Plaça de la Gardunya 

Museu d‘Art Contemporani MACBA 
Plaça Àngels 1 Carrer Ferlandina 49 3.811,00 01.CP.02 

Consorci UI. Menendez Pelayo - C. Ernest Lluch 

Edifici Carrer Escar Carrer Escar 1 620,00 01.CP.03 

Poliesportiu Carrer de Sant Pau Carrer de Sant Pau 1.854,00 01.CP.04 

Centre Cívic La Barceloneta Carrer Conreria 1-9 
2.684,50 01.CP.05 EBM La Mar  Andrea Dòria 40  

CEIP Alexandre Galí Pg Marítim 11 

TOTAL 16.419,50   

MURS 
POTENCIALS            

Mur verd a la Plaça de la Gardunya Plaça de la Gardunya 546,40 01.MP.01 

Mur verd a la Plaça de Josep Pijoan Plaça Josep Pijoan 448,00 01.MP.02a/b 

Murs verds Carrer dels Canvis Nous Carrer dels Canvis Nous 166,40 01.MP.03 

Mur Verd de la Plaça de Jaume Sabartes Plaça de Jaume Sabartes 420,80 01.MP.04 

Murs verds propers a la Plaça de les Olles Plaça de les Olles 238,40 01.MP.05 

 Camp Municipal Futbol Parc Catalana Passeig de Salvat Papasseït 3.035,20 01.MP.06 

IES M Narcís Monturiol Passeig de Salvat Papasseït 652,80 01.MP.07 

Murs verds en Mercat Verge del Carme Mercat Verge del Carme 568,00 01.MP.08 

Mur verd del Museu d‗Art Marítim Museu d‗Art Marítim 512,80 01.MP.09 

Mur Verd a la Plaça Víctor Balaguer Plaça Víctor Balaguer 121,60 01.MP.10 

TOTAL 6.710,40   
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Ubicació Superficie* (m2) Codi fitxa 

EIXAMPLE 

COBERTES 
EXISTENTS EN   

ALÇADA  

Servei Estació Carrer Aragó 272 120,00 02.CE.01 

Comunitat propietaris Carrer Pau Claris 99 200,00 02.CE.02 

Pati interior d'illa Carrer Consell de Cent - Aragó - Rocafort i Calabria 861,70 02.CE.03 

Comunitat propietaris Carrer de Londres 213,20 02.CE.04 

TOTAL 1.394,90   

COBERTES 
POTENCIALS          

CEIP Els Llorers Carrer d'Aragó 121 964,00 02.CE.01 

Biblioteca Pública Fort Pienc   

5.483,70 02.CE.02 

Casal d‘avis Fort Pienc Ribes 12-14-16 

CEIP Fort Pienc Ali Bei 75 

Centre Cívic Fort Pienc Sardenya 139 

Mercat Fort Pienc   

Residència Universitària UPF   

Biblioteca Sagrada Família Carrer de Provença 480 

3.679,50 02.CP.03 Centre Cívic Sagrada Família 
Carrer de Padilla 255 

Mercat Sagrada Família 

Punt Verd de Sagrada Familia Carrer de Lepant 281-283  185,30 02.CP.04 

Mercat de la Concepció Carrer d'Aragó 313 964,00 02.CP.05 

TOTAL 11.276,50   

MURS 
POTENCIALS     

EBM Barrufets Carrer de la Marina 354  649,60 02.MP.01 

Punt Verd de Sagrada Familia Carrer de Lepant 281-283  114,40 02.MP.02 

Centre de Serveis Socials de Sagrada Familia Carrer de Lepant 278 184,00 02.MP.03 

Edificis de habitatges de Carrer de la Marina Carrer de la Marina 197  420,00 02.MP.04 

Edificis de habitatges Carrer de Viladomat 1.332,00 02.MP.05 

TOTAL 2.700,00   

SANTS - 
MONTJUÏC 

COBERTES 
EXISTENTS EN   

ALÇADA  

Habitatges per a joves  Carrer Mare de Deu del Port 179  465,00 03.CE.01 

Residència assistida i Centre de día Carrer Font Florida 98  1.100,00 03.CE.02 

Parcs i Jardins de Barcelona. Institut Municipal Avinguda Tarragona 1.431,20 03.CE.03 

TOTAL 2.996,20   

COBERTES 
POTENCIALS          

Mercat Hostafrancs Carrer de la Creu Coberta 96  3.040,00 03.CP.01 

 EBM L‘Esquirol Carrer de la Noguera Pallaresa 92  
5.665,70 03.CP.02 

 Escola Proa  Almeria 59 

CEIP Seat Carrer Mecànica 24  1.421,00 03.CP-03 

CEIP La Muntanyeta Carrer Montfar 24 
2.723,30 03.CP-04 

Centre Cívic Font de la Guatlla Rabí Rubèn 22-26  

Centre Cívic el Sortidor Plaça Sortidor 12  
1.915,40 03.CP-05 

Escola Anna Ravell Blasco de Garay 52 

TOTAL 14.765,40   

MURS 
POTENCIALS     

Piscines Municipals Bernat Picornell Avinguda de l‘Estadi 30 - 38 3.330,40 03.MP.01 

Piscina Municipal de Montjuïc  Avinguda Miramar 31 - 37  1.035,20 03.MP.02 

Museu Etnològic Passeig de Santa Madrona 16  1.035,20 03.MP.03 

Biblioteca Pública Vapor Vell Passeig de Vapor Vell 1  160,00 03.MP.04 

Mur en desnivell al carrer de Sant Fructuós Carrer de Sant Fructuós 1.784,00 03.MP.05 

Mur Verd al carrer Berlín  Carrer Berlín 107 254,4** 03.MP.06 

TOTAL 7.344,80   
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Ubicació Superficie* (m2) Codi fitxa 

LES CORTS 

COBERTES 
EXISTENTS EN   

ALÇADA  

Hotel Rey Juan Carlos I  Avinguda Diagonal 661 – 671 400,00 04.CE.01  

Edificis Trade  Gran Vía de Carlos III 84-98 350,00 04.CE.02 

Comunitat de veïns Carrer d'en Josep Ma de Sagarra 163,60 04.CE.03 

Comunitat de veïns Avinguda d'Esplugues 264,00 04.CE.04 

Comunitat de veïns Avinguda Pedralbes 57 - Jardins de Tòquia 186,90 04.CE.05 

Comunitat de veïns Carrer d'Eulàlia d'Anzizu 406,00 04.CE.06 

Comunitat de veïns Carrer de l'Abadessa Olzet 180,10 04.CE.07 

Escola Aula (3) Camí de la Mare de Déu de Lorda 375,80 04.CE.08 

Comunitat de veïns Carrer Breda 29,30 04.CE.09 

Comunitat de veïns (2) Avinguda Diagonal - Carrer de Pedro i Pons 361,00 04.CE.10 

Comunitat de veïns Carrer d'Aurora Bertrana - Carrer d'Arístides Maillol 1.448,50 04.CE.11 

Habitatge per a joves. Seu de Serveis Socials Travessera de les Corts - Carrer d'Arizala 213,60 04.CE.12 

TOTAL 4.378,80   

COBERTES 
POTENCIALS          

CEIP Itaca Carrer Numància 140  4.919,40 04.CP.01  

Mercat Les Corts Travessera de les Corts 215  2.300,30 04.CP.02 

Casal Gent Gran Can Novell Carrer Caballero 29 105,90  04.CP.03 

Centre Cívic Joan Oliver - Pere Quart Carrer Comandant Benitez 6 1.102,70 04.CP.04 

TOTAL 8.428,30   

MURS 
POTENCIALS     

CEIP Itaca Carrer Numància 140 540,00 04.MP.01 

Cementiri Les Corts Avinguda Joan XXIII 3 - 15 5.519,20 04.MP.02 

TOTAL 6.059,20   

SARRIÀ - SANT 
GERVASI 

COBERTES 
EXISTENTS EN   

ALÇADA  

Comunitat de propietaris  Carrer Moia 14 480,00 05.CE.01  

Comunitat de veïns Avinguda Foix 78 424,50 05.CE.02 

Comunitat de veïns Passeig de la Bonanova - Carrer de les Escoles Pies 230,30 05.CE.03 

Comunitat de veïns Carrer Alcoi 198,70 05.CE.04 

Comunitat de veïns Passeig St Gervasi - Carrer del Cister 191,40 05.CE.05 

Comunitat de veïns Carrer del Rosari 43,60 05.CE.06 

Comunitat de veïns Carrer Pau Alcover 93,80 05.CE.07 

Club Iradier (2) Carrers de les Escoles Pies - Margenat - Iradier 1.025,00 05.CE.08 

TOTAL 2.687,30   

COBERTES 
POTENCIALS          

Mercat de Sàrria  Pg Reina Elisenda de Montcada 8 1.559,40 05.CP.01 

Biblioteca Clara  Carrer Doctor Carulla 22 385,10 05.CP.02 

CEIP Poeta Foix  Carrer de Balmes 298 404,80 05.CP.03 

CEIP Orlandai Carrer Domìnguez i Miralles 1 1.053,30 05.CP.04 

IES Menéndez Pelayo  Via Augusta 140 1.854,90 05.CP.05 

IES Montserrat  Carrer Copèrnic 84 1.704,70 05.CP.06 

TOTAL 6.962,20   

MURS 
POTENCIALS     

CEIP Poeta Foix  Carrer de Balmes 298 120,00 05.MP.01 

IES Menéndez Pelayo Via Augusta 140 254,40 05.MP.02 

TOTAL 374,40   
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Ubicació Superficie* (m2) Codi fitxa 

GRÀCIA 

COBERTES 
EXISTENTS EN   

ALÇADA  

Comunitat de propietaris Carrer del Maduixer 145,00 06.CE.01 

TOTAL 
145,00   

COBERTES 
POTENCIALS          

Centre Civic La Sedeta  Carrer Sicília 321 1.811,90 06.CP.01 

CEIP Josep M.Jujol Carrer de la Riera de Sant Miquel 41 1.124,00  06.CP.02 

Mercat de la Abaceria Central Travessera de Gràcia 186 3.859,00 06.CP.03 

Poliesportiu Municipal Perill Carrer del Perill 16 - 22 604,00 06.CP.04 

CEIP M. Reina Violant Carrer de Trilla 18 540,00 06.CP.05 

TOTAL 7.938,90   

MURS 
POTENCIALS     

Poliesportiu Municipal Perill Carrer del Perill 16 - 22 243,20 06.MP.01 

Centre Civic La Sedeta Carrer Sicília 321 323,20 06.MP.02 

TOTAL 566,40   

HORTA - 
GUINARDÓ 

COBERTES 
EXISTENTS EN   

ALÇADA  

Nou Hospital de Sant Pau Carretera Mas Casanovas 90  9.000,00 07.CE.02 

Restaurant Can Cortada 
Avinguda de l'Estatut de Catalunya (Pl. de Rafael 
Benet) 290,60 07.CE.03 

Comunitat de veïns (pati interior d'illa) Carrer d'en Josep Ciurana 103,50 07.CE.04 

TOTAL 9.394,10   

COBERTES 
POTENCIALS          

Complex Educatiu CEIP Jovellanos i I.E.S. Príncep de Girona CEIP Fructuòs 
Gelabert 

Carrer Sardenya 420   2.354,50 07.CP.01 

Biblioteca Pública Guinardó - Mercè 
Avinguda de la Mare de Déu Montserrat 78-84  4.029,10 07.CP.02 

IES Joan Brossa 

Complex Esportiu Municipal Guinardó Ronda del Guinardó 131     3.069,90 07.CP.03 

Pavelló Municipal El Carmel Eurofitness Horta Carrer de Pedrell 202 1.280,60 07.CP.04 

Mercat Carmel  Carrer de Llobregós 159 2.708,30 07.CP.05 

TOTAL 13.442,40   

MURS 
POTENCIALS     

Mur Cementiri d‘Horta Plaça del Cementiri d‘Horta 244,80 07.MP.01 

TOTAL 244,80   

NOU BARRIS 

COBERTES 
EXISTENTS EN   

ALÇADA  

Edifici apartaments Regesa  Carrer de la Selva 61  465,00 08.CE.01 

Biblioteca Vallbona Carrer Vallcivera Avinguda Vallbona 1.200,00 08.CE.02 

Edifici Regesa Carrer de Manuel Sancho 11 645,00 08.CE.04 

TOTAL 2.310,00   

COBERTES 
POTENCIALS          

EBM Vilapicina Turó de Peira  Carrer de Peñalara 55 
1.578,80 08.CP.01 

CEIP El Turó  Carrer d‘Aneto 25 

CEIP Calderón de la Barca Carrer d‘Ordunya 19  
1.974,60 08.CP.02 

 Piscina Municipal Turó Carrer de Sant Iscle 54 

IES Sant Andreu  Carrer de Badosa 10-14  
2.281,00 08.CP.03 

CEIP Santiago Rusiñol Passeig de Valldaura 261 

CEIP Tibidabo EBM Ralet Carrer del Vinyar 47 1.036,20 08.CP.04 

TOTAL 6.870,60   

MURS 
POTENCIALS     

Cementiri de Sant Andreu Carrer Garrofers 35-47 6.057,60 08.MP.01 

Turó de la Peira Carrer Cornudella 760,00 08.MP.02 

TOTAL 6.817,60   
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Ubicació Superficie* (m2) Codi fitxa 

SANT ANDREU 

COBERTES 
EXISTENTS EN   

ALÇADA  

    0,00 09.CE.01 

TOTAL 
0,00   

COBERTES 
POTENCIALS          

Centre Penitenciari de Joves de a Trinitat   Carrer Pare Manjón 2  2.507,80 09.CP.01 

Polisportiu Municipal Ignasi Iglésias  Carrer de Palomar 48  946,80 09.CP.02 

CEIP Sant Pere Nolasc  Carrer Guardiola i Feliu 5-7  1.175,10 09.CP.03 

Sant Andreu Teatre Rambla de Fabra i Puig 28  3.240,80 09.CP.04 

Complex CEIP Pegaso-IES Príncep de Viana Carrer Torroella de Montgrí 6  
3.356,20 09.CP.05 

EBM El Parc de la Pegaso Carrer Portugal 60 

Complex Esportiu Municipal Bon Pastor Costa Daurada 12 

3.196,40 09.CP.06 EBM Les Quatre Torres Augusto César Sandino 9 // Mollerussa 

CEIP Bernat de Boil   

TOTAL 14.423,10   

MURS 
POTENCIALS     

Mur al carrer Avinguda Meridiana 448-530 4.455,20 09.MP.01 

TOTAL 4.455,20   

SANT MARTÍ 

COBERTES 
EXISTENTS EN   

ALÇADA  

Planta de recollida neumàtica de RSU Avinguda Diagonal // Bilbao 1.037,20 10.CE.01 

Edifici Media-TIC Carrers Roc Boronat // Sancho de Ávila 1.500,00 10.CE.02 

Centre Comercial Moda Shopping Port Olímpic Carrer de la Marina 11-15 1.188,90 10.CE.03 

Centre Comercial El Centre de la Vila Avinguda d'Icària 164-166 862,20 10.CE.04 

Instal·lació de l'Edifici Fòrum 2004 (2) Passeig del Taulat 2.427,60 10.CE.05 

Hotel AC - Port Olímpic Passeig del Taulat 262,80 10.CE.06 

ITV - Applus Carrer d'Àvila 138 254,40 10.CE.07 

 Edifici d'oficines Carrer Llacuna 197,70 10.CE.08 

Comunitats de veïns Carrer Llull 332-338 434,60 10.CE.09 

TOTAL 8.165,40   

COBERTES 
POTENCIALS          

Centre Cívic Besòs 
Rambla de Prim 87-89 1.237,50 10.CP.01 

 I.E.S. Rambla Prim 

CEIP La Farigola del Clot 
Carrer Hernán Cortés 22 1.583,30 10.CP.02 

 EBM La Farinera 

Complex Esportiu Municipal Bac de Roda Rambla Guipúscoa 25 1.405,00 10.CP.03 

CEIP Bogatell C. Ramon Turró 74-76  

6.978,50 10.CP.04 
IES Icària Dr. Trueta 76-81  

Centre Penitenciari de Dones Wad-Ras 
Av. Icària 167 

Complex Esportiu Municipal Nova Icària 

Mercat Municipal de Sant Martí Carrer Puigcerdà 206 926,00 10.CP.05 

Edifici Fòrum Rambla de Prim (cantonada Av. Diagonal) 12.055,20 10.CP.06 

TOTAL 24.185,50   

MURS 
POTENCIALS     

Cementiri de l‘Est – Poblenou Carrer Taulat 2 6.946,40 10.MP.01 

Centre Penitenciari de Dones Wad-Ras Avinguda del Bogatell 24 933,60 10.MP.02 

TOTAL 7.880,00   

Taula 13 Superfícies de cobertes existents i de cobertes i murs potencials en edificis públics identificats per districtes de Barcelona 
Font: BCNecologia 
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Relació de cobertes i murs d'edificis públics seleccionats per valorar la seva viabilitat 

 
 

DISTRICTE Ciutat Vella Eixample 
Sants - 

Montjuïc 
Les Corts 

Sarrià - St 
Gervasi 

Gràcia 
Horta - 

Guinardó 
Nou Barris St Andreu St Martí Barcelona 

FITXES DE C.V. 
EXISTENTS EN 

ALÇADA 
 m2 

330 320 1.565 750 480 145 9.000 1.665 0 2.537 
16.792,20 
(1,68ha) 

COBERTES 

SELECCIONADES 
m2 

2.684,50 5.483,70 2.723,30 5.669,00 2.908,20 604,00 2.354,50 1.974,60 946,80 6.978,7 
31.762,50 
(3,18 ha) 

SUPERFICIE 

POTENCIAL DE 

COBERTES 

m2 3.014,50 5.803,70 4.288,30 6.419,00 3.388,20 749.00 11.354,50 3.639,60 946,80 9.515,7 
48.554,70 
(4,86 ha) 

Taula 14 Resum de la superfície de cobertes d'edificis públics seleccionades de la ciutat per districtes de Barcelona. 
Font: BCNecologia 

 
 

DISTRICTE Ciutat Vella Eixample 
Sants - 

Montjuïc 
Les Corts 

Sarrià - St 
Gervasi 

Gràcia 
Horta - 

Guinardó 
Nou Barris St Andreu St Martí Barcelona 

MURS 

SELECCIONATS 
m2 

121,60 114,40 254,40 540,00 254,40 243,20 244,80 760,00 4.455,20 933,60 
7.921,60 
(0,79ha) 

Taula 15 Resum de la superfície de murs d'edificis públics seleccionats per districtes de Barcelona. 
Font: BCNecologia 
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   UBICACIÓ SUPERFÍCIE* (m2) CODI FITXA 

CIUTAT VELLA 
 

COBERTES VERDES EXISTENTS 

EN ALÇADA 

Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, S.A. Carrer de les Tàpies 4 180 01.CE.01 

Fàbrica del Sol Passeig Salvat Papasseït 1 150 01.CE.02 

Total 330m2  

COBERTES POTENCIALS 

SELECCIONADES 
 

Centre Cívic La Barceloneta 
EBM La Mar 
CEIP Alexandre Galí 

Carrer Conreria 1-9  
Carrer Andrea Dòria 40  
Passeig Marítim 11  

2.684,5 01.CP.05 

Total 2.684,5m2 

 
MURS POTENCIALS 

SELECCIONATS 

Mur Verd a la Plaça Víctor Balaguer Plaça Víctor Balaguer 121,6 01.MP.10 

Total 121,6m2  

EIXAMPLE 

COBERTES VERDES EXISTENTS 

EN ALÇADA 

SERVEI ESTACIÓ CARRER D‘ARAGÓ 272 120 02.CE.01 

COMUNITAT PROPIETARIS CARRER PAU CLARIS 99  200 02.CE.02 

Total 320m2  

COBERTES POTENCIALS 

SELECCIONADES 
 

Biblioteca Pública Fort Pienc 
Casal d‘avis Fort Pienc 
CEIP Fort Pienc 
Centre Cívic Fort Pienc 
Mercat Fort Pienc 
Residència Universitària UPF 

Carrer de Ribes 12 – 14 - 16 
Carrer d‘Alí Bei 75 
Carrer de Sardenya 139 

5.483,7 02.CP.02 

Punt Verd Sagrada Família Carrer de Lepant 281 - 283 185,3 02.CP.04 

Total 5.669,0m2  

MURS POTENCIALS 

SELECCIONATS 

PUNT VERD DE SAGRADA FAMÍLIA CARRER DE LEPANT 281-283 114,4 02.MP.02 

Total 114,4m2 

 
 

 

LES CORTS 

COBERTES VERDES EXISTENTS 

EN ALÇADA 

Hotel Rey Juan Carlos I Avinguda Diagonal 661 – 671  400 04.CE.01 

Edificis Trade Gran Via de Carles III 84-98  350 04.CE.02 

Total 750m2  

COBERTES POTENCIALS 

SELECCIONADES 
 

CEIP Itaca Carrer Numància 140 4.919,4 04.CP.01 

Total 4.919,4m2  

MURS POTENCIALS 

SELECCIONATS 

CEIP Itaca Carrer Numància 140 540 04.MP.01 

Total 540m2  
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SANTS - 
MONTJUÏC 

COBERTES VERDES EXISTENTS EN 

ALÇADA 

Habitatges per a joves Carrer Mare de Déu del Port 179  465 03.CE.01 

Residència assistida i Centre de dia Carrer Font Florida 98 1.100 03.CE.02 

Total 1.565,0m2  

COBERTES POTENCIALS 

SELECCIONADES 
 

CEIP La Muntanyeta 
Centre Cívic Font de la Guatlla 

Carrer Montfar 24  
Carrer Rabí Rubèn 22-26 2.723,3 03.CP.04 

Total 2.723,3m2 

 
MURS POTENCIALS 

SELECCIONATS 

Mur Verd al carrer Berlín Carrer Berlín 107 254,4** 03.MP.06 

Total 254,4m2 

  

SARRIÀ-SANT 
GERVASI 

COBERTES VERDES EXISTENTS EN 

ALÇADA 
Comunitat de propietaris Carrer Moià 14 480 05.CE.01 

Total 480m2  

COBERTES POTENCIALS 

SELECCIONADES 
 

CEIP Orlandai Carrer Domínguez i Miralles 1 1.053,3 05.CP.04 

IES Menéndez Pelayo Via Augusta 140 1.854,9 05.CP.05 

Total 2.908,2m2  

MURS POTENCIALS 

SELECCIONATS 

IES Menéndez Pelayo Via Augusta 140 254,4 05.MP.02 

Total 254,4m2 

 

GRACIA 

COBERTES VERDES EXISTENTS EN 

ALÇADA 

Comunitat de propietaris Carrer del Maduixer  145 06.CE.01 

Total 145,0m2  

COBERTES POTENCIALS 

SELECCIONADES 
 

Poliesportiu Municipal Perill Carrer del Perill 16 - 22 604 06.CP.04 

Total 604,0m2  

MURS POTENCIALS 

SELECCIONATS 

Poliesportiu Municipal Perill Carrer del Perill 16 - 22 243,2 06.MP.01 

Total 243,2m2  

HORTA-
GUINARDÓ 

COBERTES VERDES EXISTENTS EN 

ALÇADA 
Nou Hospital de Sant Pau Carrer Mas Casanovas 90  9.000 07.CE.02 

Total 9.000m2  

COBERTES POTENCIALS 

SELECCIONADES 
 

Complex Educatiu CEIP Jovellanos i I.E.S. Príncep de Girona 
CEIP Fructuós Gelabert 

Carrer Sardenya 420 2.354,5 07.CP.01 

Total 2.354,5m2  

MURS POTENCIALS 

SELECCIONATS 

Mur Cementiri d‘Horta Plaça del Cementiri d‘Horta 244,8 07.MP.01 

Total 244,8m2  

 

   UBICACIÓ SUPERFÍCIE* (m2) CODI FITXA 
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   UBICACIÓ SUPERFÍCIE* (m2) CODI FITXA 

NOU BARRIS 

COBERTES VERDES EXISTENTS 

EN ALÇADA 

Edifici apartaments Regesa Carrer de la Selva 61  465 08.CE.01 

Biblioteca Vallbona Carrer Vallcivera  1.200 08.CE.02 

Total  
 

1.665,0m2  

 
COBERTES POTENCIALS 

SELECCIONADES 
 

CEIP Calderón de la Barca 
Piscina Municipal Turó 

Carrer d‘Ordunya 19  
Carrer de Sant Iscle 54 1.974,6 08.CP.02 

Total 
 

1.974,6m2  

MURS POTENCIALS 

SELECCIONATS 

Turó de la Peira  Carrer Cornudella 760 08.MP.02 

Total 
 

760m2  

SANT ANDREU 

 
COBERTES POTENCIALS 

SELECCIONADES 

Poliesportiu Municipal Ignasi Iglésias Carrer de Palomar 48 946,8 09.CP.02 

Total 
 

946,8m2  

 
MURS POTENCIALS 

SELECCIONATS 

Mur al carrer  Avinguda Meridiana 448-530 4.455,2 09.MP.01 

Total 
 

4.455,2m2  

Taula 16 Relació de cobertes i murs d'edificis públics seleccionats per valorar la seva viabilitat en els districtes de Barcelona. 
Font: BCNecologia 

 

SANT MARTI 

COBERTES VERDES EXISTENTS 

EN ALÇADA 

Planta de recollida neumàtica de RSU Avinguda Diagonal // Bilbao  1.037,2 10.CE.01 

Edifici Media-TIC Carrers Roc Boronat // Sancho de Ávila 1.500 10.CE.02 

Total 
 

2.537,2m2  

COBERTES POTENCIALS 

SELECCIONADES 

CEIP Bogatell 
IES Icària 
Centre Penitenciari de Dones Wad-Ras 
Complex Esportiu Municipal Nova Icària 

C. Ramon Turró 74-76  
Dr. Trueta 76-81  
Av. Icària 167 

6.978,5 10.CP.04 

Total 
 

6.978,5m2  

MURS POTENCIALS 

SELECCIONATS 

Centre Penitenciari de Dones Wad-Ras Avinguda del Bogatell 24 933,6 10.MP.02 

Total 
 

933,6m2  
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6. Estratègies d'implantació 

6.1 Incentius per promoure les cobertes verdes 
 
Un dels referents més coneguts i amb més experiència en la implantació 
de cobertes verdes és Alemanya.  Des del 1987, ofereix incentius de fins 
el 50% del valor per la construcció de cobertes verdes en 80 ciutats. Ara 
més d'un centenar d'ajuntaments ofereixen incentius per a la construcció 
de cobertes verdes. En aquests espais es fomenten tant els horts com les 
cobertes amb diferents tipus de gruix de substrat amb espècies 
apropiades de vegetació. 
 
Per tant, a continuació s'analitzen els incentius i els criteris del model 
alemany per ser el país que des de fa més de vint anys està treballant 
per fomentar-les.  
 
La incentivació ve donada i recolzada per la Llei Federal de Protecció de 
la Naturalesa i pel Codi de Construcció Federal. L'aprovació de l'aplicació 
correspon a les autoritats locals per assegurar que la selecció del conjunt 
de possibilitats i la combinació de mesures de recolzament siguin les 
correctes. 
 

Els incentius que ofereix el govern local oscil·len entre 10-20€/m2 per 
sostre verd que es crea de nou, ja sigui en l' habitatge privat com en 
zona comercial. 
 
Els governs locals determinen les zones impermeables dels terrats 
mitjançant l'avaluació de fotografies aèries, i també ho corroboren amb 
les imatges i projectes dels propietaris del terrat en cas de dubte, ja que 
en funció d'aquesta superfície i del projecte proposat atorguen la 
subvenció. 
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Els municipis alemanys que fomenten les cobertes verdes consideren que 
la subvenció als projectes que sorgeixen de la iniciativa privada, ofereix 
una sèrie d'avantatges:  
 

a) Aquesta mesura és acceptada pel constructor-propietari, que 
està motivat i familiaritzat amb les prestacions de les cobertes 
verdes. La subvenció financera pot concedir-se tant als nous 
projectes immobiliaris com a projectes de renovació.  

 
b) L‘import de la subvenció depèn de diversos paràmetres com la 

ubicació estratègica de l'edifici en el terreny , o si la proposta és 
un jardí en alçada, per benefici de la comunitat de veïns.  

 
c) El pressupost previst pel programa de subvenció ha de cobrir la 

demanda de l'autoritat local. Les autoritats locals analitzades 
poden disposar de pressupostos entre 13.000 i 500.000 euros. Els 
fons sempre han de ser distribuït per a un projecte determinat, i 
són les autoritats locals les que poden determinar una subvenció 
màxima per metre quadrat.  

 
Un altre tipus d'incentiu és mitjançant la reducció de tarifes. Sota el 
principi que les cobertes enjardinades poden retenir fins el 90% de l'aigua 
de precipitació, perquè gran part de l'aigua es retornada a l'atmosfera i 
la resta flueix de forma retardada pels sistemes de desaigües, 
s‘estableixen diferents percentatges en les tarifes d'aigües residuals.  
 
El fonament és que les edificacions amb cobertes verdes disminueixen la 
dimensió dels conductes d'evacuació d'aigua de pluja i, per tant, suposen 
menys cost pel tractament d'aigua a les depuradores i, a la vegada, es 
redueixen els costos del superdimensionament dels desaigües.   
 
Segons un estudi elaborat a Canadà, si es cobrissin el 6% de les cobertes 
de Toronto amb sistemes de cobertes verdes podrien absorbir el 70% de 

l'aigua de pluja pel seu manteniment i contribuirien a que no se saturi el 
clavegueram. 
 
La taxa d'aigües pluvials es basa en la relació entre la superfície total de 
la parcel·la i la proporció de la base que és impermeable. Els sostres 
verds, a diferència de la resta, tenen la capacitat d‘emmagatzemar aigua 
pluvial i eliminar l'excedent al llarg del temps. El pagament diferenciat 
de les tarifes aplicades a l'eliminació de les aigües residuals i pluvials s'ha 
traduït en una distribució dels costos en base a aquesta diferenciació. 
 

Si un particular o persona jurídica construeix una coberta verda al seu 
terrat, es recompensa amb una taxa reduïda de les tarifes d'aigües 
pluvials que en funció de la taxa vigent, pot equivaler a 1€/m2 de sostre 
verd a l'any. Assumint una mitjana de 40 anys de vida d'un sostre verd, 
els estalvis totals podrien excedir els costos d'instal·lació de la coberta 
verda.  
 
La introducció d'una taxa d'aigua de pluja és una mesura eficaç per 
l'oferta de gestió de l'aigua ja que redueix els pics de drenatge per la 
capacitat de retenció i filtració que tenen les cobertes verdes. 
 
Diferenciar la taxa d'aigües residuals en parts separades, és una manera 
indirecta de promoció de les cobertes verdes, perquè els propietaris 
d'edificis poden estar motivats per instal·lar-ne una, a canvi d'una 
reducció en la taxa d'aigua de pluja.  
 

A Alemanya han desenvolupat una gran varietat d'instruments de 
finançament per a fomentar les cobertes verdes, que permeten decisions 
flexibles i adaptables als governs locals. 
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6.2 Plans de desenvolupament local 
 

A Alemanya, els incentius econòmics van acompanyats generalment de 
plans de desenvolupament locals. Així, molts governs locals també han 
optat per fer de les cobertes verdes una condició en els plans de 
desenvolupament urbà o de les construccions noves. En les normes per 
nova construcció exclouen els sostres de 20º d'angle per vessant, ja que 
no serien adequats per ser verds. 
 

Les estipulacions en les cobertes verdes no només s'han d'aplicar als 
projectes de construcció del moment, sinó també a les zones de 
planificació urbana en desenvolupament, ja que un dels objectius de la 
disposició a llarg termini és garantir que els governs locals desenvolupin 
el concepte ecològic. 
 
Un exemple seria el pla de desenvolupament de Stuttgart, que ha previst 
1.5 milions de m2 de sostres per executar en els propers anys. 
 
A Alemanya l' art. 19 de la Llei Federal de Protecció de la Naturalesa 
permet desenvolupar normes de compensació ecològica en l'ordenació 
del territori. Així, les cobertes verdes es consideren com una mesura 
compensatòria en protecció del medi ambient (clima, aire, sòl, aigua, 
flora, fauna i paisatge). Les directrius també poden tenir la preferència 
de la reestructuració de les zones on hi hagi un baix rendiment ecològic 
(exemples d'espais on existeixi cobertes amb grava, o en zones amb un 
gran valor natural). 
 
El procediment del les eco-comptes (Eco-Accounts) s'ha aplicat en 
diferents municipis durant uns anys per incentivar els esforços duts a 
terme en les mesures de compensació ecològica. Promou els governs 
locals a disposar d'un superàvit a la balança de pertorbació i compensació 
en una construcció, que poden dipositar temporalment el crèdit en un 
eco-compte.  

 
A l'augmentar la capacitat ecològica del projecte en el temps, el crèdit 
també s'incrementa i pot ser compensat amb els costos ecològics dels 
projectes de construcció posterior. Aquests sistema dóna flexibilitat en 
el temps i permet a les autoritats locals marge de maniobra per a futurs 
desenvolupaments urbans. 
 
L'eina de la compensació ecològica és també molt adequada per 
promoure l'ús de cobertes verdes. Es pot aplicar sense un gran esforç 
administratiu i és fàcilment aplicable als nous projectes. La compensació 
ecològica sovint es requereix en el mateix lloc, raó per la qual les 
cobertes i els murs verds són una possibilitat ideal per complir amb 
aquest requisit. 
 
Un altre incentiu mitjançant reglaments federals és el programa KfW:CO2 
de rehabilitació d'edificis: es pot obtenir finançament per instal·lar una 
coberta verda si el sistema demostra que millora les propietats 
d'aïllament tèrmic. La condició és que es compleixin els requisits tècnics 
i d'estalvi energètic dels reglaments federals actuals. 
 
El programa KfW: Generació d'energia solar també impulsa programes 
d'ambientalització de terrats i sistemes de captació d'energia. Els panells 
solars són perfectament compatibles amb les cobertes verdes que 
afavoreixen una major eficiència dels panells i pels préstecs a baix 
interès del banc KfW. 
 

 
Il·lustració 34 Centre comercial a la Ciutat de Karlsruhe 
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És important definir normes de qualitat ecològica per les cobertes verdes 
dins dels programes de finançament (per exemple, alçada de la 
construcció, la diversitat d'espècies, etc), així com el compliment 
d'aquestes normes després de la finalització del projecte de construcció.  
 
Un altre sistema és el que a l‘octubre de 2001 el govern de Tokio va 
introduir dins de l‘Ordenança municipal una norma on s‘estableix que els 
nous edificis amb més de 1.000 m2 en planta han de desenvolupar un 20% 
de coberta amb vegetació, amb l‘objectiu de disminuir 1ºC la 
temperatura de la ciutat en 10 anys.  
 
 
 
 

6.3 Resultats obtinguts de les estratègies a diferents 
ciutats 
 
A continuació es fa un resum d'accions locals concretes implantades en 
diferents ciutats; la majoria són alemanyes però també s'han inclòs 
exemples d'altres països. S‘esmenten breument les estratègies seguides 
per incentivar la instal·lació de cobertes verdes ja que generalment són  
una combinació de vàries, que mostren al final estratègies locals 
particulars. 
 
Düsseldorf  
 
Des de començament del mil·lenni ha subvencionat 110 projectes 
adscrits en tres programes  amb un total de 1,4 milions d'euros. Un dels 
programes per promocionar horts en patis interiors, patis posteriors des 
de 200m2 en àrees residencials fins a 1,7ha de cobertes vegetals en àrees 
de mercaderies. Des del 2000 els districtes, juntament amb l'Oficina de 
Planificació Urbanística i fons de finançament de l'estat, desenvoluparen 
programes sobre el verd per a patis, cobertes i murs. Aquests projectes 
van rebre subvencions fins al 50% del seu cost amb un màxim de 30€/m2 
per a noves àrees verdes. 
 
Düsseldorf porta 10 anys incloent les cobertes verdes en les ordenances 
de construcció i s‘estima que entre el 70 al 80 % de totes les cobertes 
verdes són el resultat d'aquesta eina de planificació (les bases legals 
estan especificades a la secció 1a i secció 9, paràgraf 1, núm. 25 del Codi 
de Construcció d'Alemanya Federal). L'objecte és, com a mínim, construir 
cobertes extensives en tots els sostres, fins i tot en els inclinats, fins a 
20º d'inclinació dintre d'àrees residencials, mixtes, comercials i de noves 
construccions. 
 
Ara s'estan plantejant aplicar una reducció (a partir de l'1 de gener de 
2010) en la taxa de clavegueram als edificis que construeixen una 
coberta verda per la disminució de l'aigua d'escorrentia. També estan 



Cobertes i murs verds a Barcelona. 
Estudi sobre les existents, el potencial i les estratègies d'implantació 

 
199 

 
 

valorant si es reaprofiten les aigües grises per la coberta i/o mur 
disminuir aquesta taxa. 
 
Stuttgart  
 
En aquesta ciutat s'han regulat les cobertes verdes en plans de 
desenvolupament des de 1980 basant-se en el Codi de Construcció 
d'Alemanya Federal. Entre 1986 i 2008 s'han construït 12ha (8,8ha 
d'extensives i 3,2 d'intensives) amb una inversió de 2,4 milions €. A més, 
s'han d'afegir (en el mateix període de temps) 415 projectes privats de 
cobertes que suposen 62ha i han rebut ajuts per un total 1,1 milions €. La 
demanda va en augment: per exemple, en el 2009 ja han tingut 
sol·licituds per fer més de  4.000 m2 . 

Munich  

 
Es comencen a desenvolupar plans per construir cobertes verdes a partir 
de 1990. Abans de 1998 només la Llei Ambiental Bàvara era la base 
jurídica per la regulació de les cobertes verdes en alçada com, per 
exemple, que els terrats amb pendents inferiors a 15º i més de 100 m2 no 
requereix recolzament tècnic per instal·lar la vegetació. 
 
En el Länder Bàvar apliquen mesures compensatòries que minimitzen 
l'impacte sobre el territori i tenen un coeficient de remuneració. També 
apliquen l'estatut de l‘impost de drenatge de la ciutat pel que les 
cobertes verdes de 10 cm de substrat i pendents fins a 15º, la tarifa és un 
30% més econòmica que si la superfície només està pavimentada. Una 
coberta verda extensiva amb un grau d'inclinació de 15º disminueix en un 
30% l'aigua d'escorrentia.  
 
També donen subvencions per a la construcció de cobertes, fixades en 
20€/m2.   

 
Il·lustració 35 Exemple de coberta verda d'edifici privat amb hort urbà a Karlshue 

 

Karlsruhe  

 
És una ciutat localitzada al Sud-Oest d'Alemanya que destaca per la 
realització d'estudis per avaluar els beneficis de retenció d'aigües en 
funció de l'espessor del substrat; així, per substrats de 30 cm no paguen 
taxa de clavegueram. Segons la Llei de Planejament Alemanya (1a del 
Codi de Construcció de l'Alemanya Federal) les interferències en el 
paisatge s'han de preveure i compensar per a que el balanç ecològic es 
preservi. 
 
El model de Karlsruhe té en compte cinc factors naturals:  
 

- El terreny i el sòl. La fertilitat natural del sòl,  
- La capacitat d'equilibri en el cicle hidrològic i els filtres i la 

capacitat de tampó de contaminants.  
- El clima: el factor clau és la tensió tèrmica a l'estiu.  
- La flora: la valoració es fa d'acord a l'extensió de la 

comunitat natural que es pot trobar i les condicions 
d'humitat, per a jardins i zones boscoses es té en compte la 
quantitat d'espècies natives típiques d'aquell hàbitat ("raresa" 
i nativa/no nativa).  
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- La fauna: avaluant les associacions de les espècies d'animals 
que són aquelles que requereixen un mateix tipus d'hàbitat. 
Tipifiquen els diferents tipus d'hàbitats i estableixen els 
criteris d'associació d'espècies animals en base a hàbitats 
adjacents, interconnectats, tenint en compte factors que 
poden interferir, a més de si s'han trobat espècies que 
estiguin a la llista vermella d'UICN en llocs específics, la 
disponibilitat de plantes, la mida de l'àrea, les estructures 
suplementàries, les condicions de les plantes llenyoses, la 
qualitat de l'aigua, les barreres migratòries, etc.. 

 
Tot plegat són factors que permeten determinar si la coberta és 
sostenible com hàbitat i si tanca el cicle de l'aigua, entenent que el 
factor clau és la retenció de l'aigua d'escorrentia (70% de la mitjana 
anual de retenció). 
 
Per assegurar uns estàndards adequats en les regulacions dels Plans locals 
per cobertes, consideren molt important l'acceptació dels ciutadans i 
dels propietaris que ho assoleixen per la implicació voluntària fomentada 
pel govern local.  
 
A més de les consultes i l'assessorament donat pel govern local, disposen 
de subvencions per promoure programes i gràcies a aquests ajuts s'han 
fet més cobertes en patis i terrasses. 
 
 

Londres  

 
L'Associació de Londres contra el canvi climàtic (LCCP) ha calculat que 
una de les accions per adaptar els edificis al canvi climàtic i reduir 
l'efecte illa de calor a la ciutat, seria incrementar les àrees verdes un 
10%. La superfície potencial a Londres per a cobertes s'estima que està al 
voltant de 300ha. 
 

El març de 2008, el Pla de Londres per a cobertes i murs i estableix que 
l'Alcalde i els districtes volen desenvolupar la seva implantació. A més, 
en la mesura que sigui possible, que acompleixin els següents objectius: 

— Accessibilitat a les cobertes verdes 
— Adaptades i que siguin embornals de GEH 
— Actuïn com un drenatge urbà sostenible 
— Afavoreixin la biodiversitat 
— Millorin el paisatge urbà 
 

 
 

Linz (Àustria)  
 
Desenvolupa plans per fomentar les cobertes verdes des de 1985. Des de 
1989 donen suport financer per fomentar-les, subvencionant el 30% del 
cost. En el període 1993-99 s'incrementa aquesta subvenció fins al 35%. 
Entre el 2000-04 es redueix al 30% i el 2005 la subvenció es redueix a un 
5% del cost amb un límit de 7.500€. Malgrat la reducció significativa en 
les subvencions no s'ha estancat el creixement de les cobertes verdes. Es 
calcula que més de 2000ha és superfície potencial per cobertes verdes 
(55% de les àrees construïdes). 
 

 
Portland  
 
El programa per fomentar les cobertes ecològiques comença el 1996 amb 
la coberta d‘un pàrquing i fins l'actualitat ha construït 143 cobertes 
verdes extensives de diferents mides i en diferents edificis.  
 
La ciutat promou les cobertes verdes pel maneig de l'aigua d'escorrentia, 
per reduir l'efecte illa de calor, reduir el consum energètic als edificis, 
proporcionar un hàbitat i millorar l'estètica de l'entorn construït. 
 
El Pla del Districte central per promoure la construcció de cobertes 
verdes segons la superfície de coberta aplica uns abonaments per poder 
edificar més, per exemple, si construeix un 60% de coberta verda pot 
edificar 3 pisos més. 
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Barcelona 
 
El programa "Posa't guapa" creat per l‘Institut del Paisatge Urbà l'any 
1986, va posar en marxa una línia de subvencions per arreglar les façanes 
a la ciutat. La bona acollida i l'èxit del programa portà al cap d'uns anys, 
que es plantegessin subvencions per a la instal·lació de cobertes verdes.  
 
La subvenció es donava sobre el cost de l'execució del projecte. Aquestes 
mesures no van prosperar, probablement perquè la promoció d'aquestes 
subvencions no anaven acompanyades de solucions constructives 
garantides en el mercat. Ara, l' Institut del Paisatge Urbà és el promotor 
del projecte de jardí vertical al carrer Berlín.  
 
 

 Superfície 
ha 

Població 
hab 

Sup. cobertes 
 verdes existents 

ha 

Rati 
cv/hab 
m2/hab 

Düsseldorf 21.700 584.217 73 1,25 

Stuttgart 20.736 600.068 74 1,23 

Londres 260 7.512.400 25,6 0,34 

Karlsruhe 17.346 300.000   

Linz 96.048 190.000 227,4 23,7 

Portland 35.000 550.000 6,2 0,11 

Taula 17 Resultats de les estratègies obtingudes a 6 ciutats. 
 

 
 
 
 

6.4 Propostes per fomentar les cobertes i murs 
verds a Barcelona 
 
A partir de les experiències analitzades en altres ciutats, s'identifiquen 
tres mecanismes que poden actuar de manera individual o conjunta per 
tal de fomentar les cobertes. 
 
Subvencions 
 
El sistema de subvenció proposat per l‘Institut del Paisatge Urbà és 
similar al que segueixen moltes ciutats alemanyes. Probablement, per 
aconseguir incrementar la demanda, és necessari fer una major difusió  
dels beneficis d'aquest tipus d'instal·lació, a més d'establir les condicions 
i el pressupost disponible per atorgar-les.  
 
Per altra banda, aquest estudi proposa que es promoguin subvencions per  
a la instal·lació de cobertes verdes tant en nous projectes immobiliaris 
com en els edificis existents. L'import de la subvenció pot estar subjecte 
a criteris relacionats amb la ubicació i la titularitat de l'edifici.   
 
L'exemple de l'Ajuntament  
 
Una magnífica oportunitat és que l'Ajuntament instal·li cobertes en 
equipaments públics i faci didàctica sobre elles in situ. Per això, les 
cobertes a instal·lar en edificis públics haurien de ser accessibles. Es 
consideren amb un elevat potencial els centres educatius, els 
equipaments esportius, centres cívics, biblioteques, casals d'avis i 
mercats. 
 
Es proposa que les cobertes instal·lades en centres educatius puguin ser 
accessibles, amb gruixos de sòl suficients (36 a 100 cm). La raó és perquè 
amb aquest gradient de gruix es poden cultivar des d'horts a praderies 
d'herbàcies, mates i arbusts que possibilitin la generació de cadenes 
tròfiques i, per tant, el poder fer el seguiment del procés de la successió.  
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Tant els horts com les praderies generen programes curriculars bàsics  
per a la formació dels infants, aplicables a primària i a secundària; els 
centres poden tenir el seu camp de treball al terrat. Com aquest tipus de 
cobertes semiintensives i intensives tenen més requeriments d'aigua han 
d'anar acompanyades d'un projecte sobre la captació d'aigua (freàtic, 
captació de pluvials) perquè no sigui de boca. 
 
En equipaments esportius, poliesportius i piscines municipals les 
cobertes verdes extensives poden no ser accessibles  però la seva 
funcionalitat estaria en l'estalvi energètic per la capacitat d'aïllament 
tèrmic, a més dels altres beneficis que comporten les cobertes verdes. 
 
Els centres cívic, biblioteques i casals d'avis són els equipaments per 
poder fer difusió de les bondats de les cobertes i murs verds, per tant, 
sempre que les condicions de l'edifici ho permetin, haurien de ser 
accessibles i poder mostrar les diferents tipologies. La funció divulgadora 
i exemplificant en els equipaments municipals pot ser el motor per 
fomentar la seva instal·lació.  
 
Les cobertes dels mercats municipals, que estan en fase de remodelació 
podrien considerar en el projecte com a mínim una coberta verda 
extensiva. Solen ser superfícies extenses ubicades en trames urbanes 
molt compactes que poden revertir en superfícies permeables, 
captadores de CO2, mitigadores de l'efecte illa de calor. 
  
Instruments normatius 
 
En les estratègies per fomentar les cobertes i murs verds a la ciutat és 
complementari incloure-les en les ordenances municipals. En el cas de 
construccions d'obra nova, es proposa que, com a mínim, el 30% de la 
superfície dels terrats siguin cobertes verdes extensives. Tant per 
cobertes com per a murs verds, cal establir que disposin d'un circuit 
d'aigua.  
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7.  Conclusions 
 
Les cobertes i murs verds comporten a la ciutat una sèrie de millores 
prou significatives que justifiquen la seva implantació de manera 
extensiva. Les conclusions de l'estudi s'organitzen en cinc aspectes 
generals que engloben la reflexió final d'aquest procés. 
 

7.1 El foment de les cobertes a Barcelona 
 
Actualment tenen una escassa presència, només 3,5 ha de cobertes 
verdes en alçada (n=54). 
 
El potencial de cobertes i murs verds als edificis de l'Administració és 
significatiu i, a més, està equitativament distribuït als 10 districtes de 
Barcelona. Aproximadament 65 ha de superfície de cobertes potencials 
corresponen a edificis d'equipaments públics de la ciutat (n=437) i al 
voltant de 24,2 ha a murs suceptibles de transformar-se en murs verds 
(n=214). A més la participació d'algunes entitats privades (n=386) amb 
activitat econòmica -hotels, museus, clíniques, centres educatius- 
augmentaria el potencial de superfície de cobertes verdes a la ciutat com 
a mínim fins a 95,7 ha. 
 
Quant a les estratègies per fomentar la instal·lació de cobertes i murs 
verds a Barcelona es proposen tres mecanismes que permetin adaptar-se 
a diferents circumstàncies. 
 

 Mecanismes a través de subvencions promocionades per 
exemple des de l‘Institut del Paisatge Urbà. Els beneficiaris  
poden ser tant particulars com activitats comercials. 

 

 Mecanismes a través de l'actuació municipal per a instal·lar 
cobertes i murs verds en diferents equipaments municipals per 
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fer didàctica de les bondats del sistema, les solucions 
constructives  existents i el conjunt de beneficis que comporten. 

 

 Mecanismes de regulació jurídica que condicioni part de la 
superfície de terrats com a cobertes verdes en les edificacions 
d'obra nova. Incloure les especificacions dels murs verds en la 
normativa de construcció, així com les especificacions detallades 
per a les cobertes verdes transitables. 

 

7.2 Els beneficis ambientals a la ciutat  
 
Es destaquen com a principals beneficis: 
 

 Estalvi energètic degut a l'aïllament tèrmic, sempre que tingui una 
complerta cobertura vegetal i gruixos de substrat de 10 cm, aquest 
aïllament comporta la reducció de consums per refrigeració i per 
tant estalvia emissions de GEI. 

 Mitigació del fenomen illa de calor per la substitució de materials 
superficials del terrat per vegetació.  

 Embornals de CO2 

 Control de l'escorrentia 

 Augment de la biodiversitat  

 Creació de nous espais de transmissió de coneixement ambiental 

 Millora de la qualitat de l'entorn a través de nous paisatges sonors, 
de colors i d'olors. 
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7.3 Els condicionants de disseny 
 
Les cobertes verdes existents a la ciutat mostren que aquesta solució 
constructiva és factible de ser estesa a priori, en els terrats dels 
edificis. Els factors determinats per a la selecció i instal·lació de la 
tipologia de coberta i/o mur verd es desglossen a continuació: 
 

 Es necessari realitzar estudis de detall sobre la viabilitat 
constructiva per a cadascun dels espais seleccionats com a potencials 
de cobertes i murs verds. 
 

 És important la prèvia definició del tipus de sistema de coberta i/o 
mur verd que es vulgui instal·lar en funció dels usos i funcionalitat 
dintre de la xarxa verda. 

 

 S'han de preveure els detalls constructius necessaris de seguretat i 
previsió de nidificació d'espècies no desitjades. 

 

 La utilització de les cobertes com a espais accessibles a la població 
estarà condicionada per la resistència de l'edifici a les càrregues 
afegides.  
 

 Es recomana la instal·lació de sistemes d'aigua marginal, per evitar 
que l'aigua sigui el factor limitant. 

 

 A Barcelona les cobertes verdes encara que siguin de tipus 
extensives, requereixen un mínim de reg. S'ha de preveure una 
instal·lació de subministrament d'aigua. 

 

 Les cobertes verdes són compatibles amb les instal·lacions de 
captació solar. De fet, milloren el rendiment d'aquests aparells per 
la reducció de temperatures superficials. 

 

 En el cas de cobertes extensives, s'ha de preveure en el moment de 
la plantació, que més del 80% de la superfície tingui una cobertura 
vegetal densa per garantir les bondats tèrmiques del sistema 
constructiu i reduir les necessitats de manteniment.  

 

 Els estudis  a detall han de tenir en compte les condicions 
microclimàtiques per a establir l'elecció adequada d'espècies d'acord 
a la resistència a l'ombra i assolellament.   

 

 Les espècies vegetals han de ser de les de mínim consum d'aigua i 
baix manteniment a Barcelona. 
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7.4 Els espais pilot de reverdiment 
 
Es proposen una sèrie de models d‘actuació que permetin promocionar 
els diferents aspectes relacionats amb les cobertes i murs verds.  
 

 Cobertes i murs verds de promoció 
 Son cobertes i murs que cerquen donar a conèixer la importància de 
les cobertes i murs verds i els seus beneficis. Destaquen pel seu 
disseny, per la seva ubicació en edificis emblemàtics, pel prestigi 
dels seus dissenyadors,etc. 
 

 Cobertes i murs verds que cerquen els beneficis ambientals 
És un model d'actuació que busca un augment significatiu de cobertes 
i murs verds en el màxim nombre d'edificis.  
 

 Cobertes i murs verds per la sensibilització ambiental 
En aquest cas, el model d'actuació dona la possibilitat d'accedir als 
espais i realitzar activitats educatives que fomentin la sensibilització 
ambiental. És un model aplicable a centres culturals i educatius. 
 

 Cobertes i murs verds que fomentin l'augment de la biodiversitat 
Aquest model d'actuació estaria vinculat amb els corredors verds 
urbans i les seves àrees d'influència. Els espais responen als criteris 
de disseny que fomentin la connexió de la xarxa verda en diferents 
nivells fent possible la connexió biològica d'aus i altres espècies. 
Aquest tipus d'actuació permet alhora crear nous paisatges sonors, 
d'olor i color. 
 

 Cobertes i murs verds relacionats amb el model de ciutat 
Finalment, aquest seria el model d'actuació on l'objectiu és 
vincular la creació de nous espais rics en complexitat per als 
ciutadans lligats a intervencions urbanes dintre del context 
immediat. Aquest model pretén reunir els aspectes que mostren 

un nou model de ciutat més sostenible a través de l'extensió de 
l'espai públic i la xarxa verda en alçada. 
 

 
 
Una primera selecció d‘espais com a possibles actuacions a Barcelona 
poden ser:  
 

 L'edifici Fòrum que està previst que allotgi el Museu de Ciències 
Naturals de Catalunya i disposa d'una coberta amb potencial per ser 
transformada en un magnífic camp experimental com a model de 
promoció educatiu i dels beneficis ambientals.  
 

 En el Punt verd de Sagrada Família es podria instal·lar el model de 
coberta i mur verd per la sensibilització ambiental per la gran 
capacitat didàctica i exemplificant. 
 

 El model de cobertes i murs relacionats amb el model de ciutat a 
través de la creació d‘espais rics en complexitat, com són els horts 
urbans, fora idoni l'implementació en Centres educatius i cívics. 
Aquests espais possibiliten un gran ventall didàctic i d'ús social.  
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7.5 El següent pas  
 
Pel que respecta a com s'ha d'abordar el futur, els següents passos 
comporten: 
 

 Promocionar les cobertes verdes  amb actuacions exemplars  a 
edificis singulars de titularitat pública per mostrar les bondats del 
sistema, les solucions constructives, els beneficis  i els requeriments.  

 

 Estudiar en detall la viabilitat i les tipologies adequades per a 
cadascun dels espais seleccionats. 
 

 Impulsar la iniciativa privada a través de  subvencions promocionades 
des de l‘Institut del Paisatge Urbà. Els beneficiaris poden ser tant 
particulars com activitats comercials. 
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9. Simbologia i acrònims 

 

9.1 Simbologia 
 

 
Administració pública, defensa i seguretat social obligatòria 

 
Agència i/o consorci de l'administració local 

 
Centre d'atenció i informació al ciutadà 

 
Centre penitenciari 

  

 
Ensenyament infantil: Llar d'infants (0-3 anys) pública 

 
Ensenyament primari: Escola pública de primària 

 
Ensenyament secundari: Escola pública d'educació secundària 

 
Escola concertada d'educació infantil 

 
Ensenyament superior d'especialització i postgrau 

 
Biblioteca 

 
Museu d'art contemporani 
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Poliesportiu municipal 

  

 
Mercat municipal 

 
Residència d'estudiants 

 
Hotel 5 estrelles 

 
Venda al detall de carburants per a l'automoció: Benzinera 

  

 
Activitats associatives: Centre Cívic 

 
Activitats associatives: Casal 

  

 
Hospitals i clíniques 

 
Activitats de serveis socials: Centre de dia per a gent gran 

  

 

Activitats afins al transport terrestre: Aparcament 
 

 
Activitats afins al transport terrestre: Aparcament d'autocars 

  

 

Activitats de recollida i tractament de residus: Deixalleria de 
Punt Verd de Barri 

 
Activitats de sanejament públic: Recollida de residus 

  

 
Pompes fúnebres i activitats que s'hi relacionen 

  

 
Grau d‘humitat 

  

☼ / ☼ Necessitat d‘insolació (sol / ombra) 

  

 
Arrels superficials 

 
Arrels pivotants 

  

 

Manteniment 
(instal·ladors, mecànics, jardiners) 

 

Persones 
(grup de persones, mobles, utensilis d'oci i joc) 

 
Càrrega de tipus 3 (cotxes i camions) 

 
Càrrega pesada 
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9.2 Acrònims 
 
 

 
BSM 
 

Barcelona de Serveis Municipals 

 
EEUU 
 

Estats Units 

 
EPA 
 

Agència de Protecció del Medi Ambient dels EEUU 

KjW 

 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (Banc de Crèdit per la 
Reconstrucció) 
 

 
LCCP 
 

London Climate Change Partnership 

 
RSU 
 

Residus Sòlids Urbans 

 
TMB  
 

Transports Metropolitans de Barcelona 

 
UEFA 
 

Unió de Federacions de Futbol Europees 

UICN 
 
Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa 
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10.1 Exemples de cobertes existents en superfície  
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SARRIÀ-SANT GERVASI 

1. Pàrking BSM Porta de Sarrià 

Carrer Salvador Mundi 17 .............................................. 05.CE.02 

GRÀCIA 

2. Pàrking BSM Plaça Joanic 

Plaça Joanic .............................................................. 06.CE.02 
 

HORTA-GUINARDÓ 

3. Aparcament TMB 

Carretera d‘Horta a Cerdanyola ...................................... 07.CE.01 
  



Cobertes i murs verds a Barcelona. 
Estudi sobre les existents, el potencial i les estratègies d'implantació 

 
222 

 
 

  



Cobertes i murs verds a Barcelona. 
Estudi sobre les existents, el potencial i les estratègies d'implantació 

 
229 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.2 Inventari de cobertes potencials per districte  
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1. 01. Ciutat Vella. Cobertes d'equipaments públics i murs potencials 
 
2. 01. Ciutat Vella. Cobertes d'entitats privades i murs potencials 
 
3. 02. Eixample. Cobertes i murs potencials 
 
4. 03. Sants - Montjuïc. Cobertes i murs potencials 
 
5. 04. Les Corts. Cobertes i murs potencials 
 
6. 05. Sarrià - Sant Gervasi. Cobertes d'equipaments públics i murs 

potencials 
 
7. 05. Sarrià - Sant Gervasi. Cobertes d'entitats privades i murs 

potencials 
 
8. 06. Gràcia. Cobertes i murs potencials 
 
9. 07. Horta - Guinardó. Cobertes i murs potencials 
 
10. 08. Nou Barris. Cobertes i murs potencials 
 
11. 09. Sant Andreu. Cobertes i murs potencials 
 
12. 10. Sant Martí. Cobertes i murs potencials 
  



Cobertes i murs verds a Barcelona. 
Estudi sobre les existents, el potencial i les estratègies d'implantació 

 
232 

 
 

 



Cobertes i murs verds a Barcelona. 
Estudi sobre les existents, el potencial i les estratègies d'implantació 

 
257 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.3 Propostes d'actuació per districte en 
equipaments públics 

 
10.3.1 Relació de fitxes triades de cobertes potencials 
 
10.3.2 Relació de fitxes triades de murs potencials 
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10.3.1 Relació de fitxes triades de cobertes potencials en 
equipaments públics 

 

CIUTAT VELLA 

 
1. Mercat Sant Josep-La Boqueria 

Pàrking de la Gardunya 
La Rambla 89b ..................................................................... 01.CP.01 
 
2. Museu d‟Art Contemporani MACBA 
 Consorci Universitat Internac. Menéndez Pelayo - C. Ernest Lluch 
Plaça dels Àngels 1 // Carrer Ferlandina 49 ................................... 01.CP.02 
 
3. Edifici Carrer Escar 
Carrer Escar 1 ...................................................................... 01.CP.03 
 
4. Poliesportiu Carrer de Sant Pau 
Carrer de Sant Oleguer 10 ........................................................ 01.CP.04 
 
5. Centre Cívic La Barceloneta 

EBM La Mar 
CEIP Alexandre Galí 

Carrer Conreria 1-9 // Andrea Dòria 40 // Pg Marítim 11 ................... 01.CP.05 
 

EIXAMPLE 

 

6. CEIP Els Llorers  
Carrer d‘Aragó 121 ................................................................ 02.CP.01 
 
7. Biblioteca Pública Fort Pienc 

Casal d‟avis Fort Pienc 
CEIP Fort Pienc 
Centre Cívic Fort Pienc 
Mercat Fort Pienc 
Residència Universitària UPF 

Carrer Ribes 12, 14 i 16 // Alí Bei 75 // Sardenya 139 ....................... 02.CP.02 
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8. Biblioteca Sagrada Família 
 Centre Cívic Sagrada Família 

Mercat Sagrada Família 
Carrer de Provença 480 i Carrer de Padilla 255 ............................... 02.CP.03 
 
9. Punt Verd Sagrada Família 
Carrer de Lepant 281 - 283 ...................................................... 02.CP.04 
 
10. Mercat de la Concepció 
Carrer d‘Aragó 311b .............................................................. 02.CP.05 
 

SANTS-MONTJUIC 

 
11. Mercat Hostafrancs 
Carrer de la Creu Coberta 93 .................................................... 03.CP.01 
 
12. EBM L‟Esquirol 

Escola Proa 
Carrer de la Noguera Pallaresa 32 i Carrer Almeria 59 ...................... 03.CP.02 
 
13. CEIP Seat 
Carrer Mecànica s/n .............................................................. 03.CP.03 
 
14. CEIP La Muntanyeta 

Centre Cívic Font de la Guatlla 
Carrer Montfar 24 i carrer Rabí Rubèn 22-26 .................................. 03.CP.04 
 
 
15. Centre Cívic el Sortidor 

Escola Anna Ravell 
Plaça Sortidor 12 i carrer Blasco de Garay 52 ................................. 03.CP.05 
 

LES CORTS 

 
16. CEIP Itaca 
Carrer Numància 140-158 ........................................................ 04.CP.01 

 
17. Mercat Les Corts 
Travessera de les Corts 215 ...................................................... 04.CP.02 
 
18. Casal Gent Gran Can Novell 
Carrer Caballero 29................................................................ 04.CP.03 
 
19. Centre Cívic Joan Oliver - Pere Quart 
Carrer Comandant Benitez 6 ..................................................... 04.CP.04 
 

SARRIÀ-SANT GERVASI 

 
20. Mercat de Sarrià 
Passeig Reina Elisenda de Montcada 8 .......................................... 05.CP.01 
 
21. Biblioteca Clarà 
Carrer Doctor Carulla 22-24 ...................................................... 05.CP.02 
 
22. CEIP Poeta Foix 
Carrer de Balmes 298 ............................................................. 05.CP.03 
 
23. CEIP Orlandai 
Carrer Domínguez i Miralles 1 .................................................... 05.CP.04 
 
24. IES Menéndez Pelayo 
Via Augusta 140-142 ............................................................... 05.CP.05 
 
25. IES Montserrat 
Carrer Copèrnic 84 ................................................................ 05.CP.06 
 

GRÀCIA 

 
26. Centre Cívic La Sedeta 
Carrer Sicília 321 .................................................................. 06.CP.01 
 
27. CEIP Josep M. Jujol 
Carrer de la Riera de Sant Miquel 39-45 ........................................ 06.CP.02 
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28. Mercat de l‟Abaceria Central 
Travessera de Gràcia 186 ........................................................ 06.CP.03 
 
29. Poliesportiu Municipal Perill 
Carrer del Perill 16 - 22 .......................................................... 06.CP.04 
 
30. CEIP M. Reina Violant 
Carrer de Trilla 18-20 ............................................................ 06.CP.05 
 

HORTA-GUINARDÓ 

 
31. Complex Educatiu CEIP Jovellanos i I.E.S. Príncep de Girona 

CEIP Fructuós Gelabert 
Carrer Sardenya 386-420 i Travessera de Gràcia 357 ........................ 07.CP.01 
 
32. Biblioteca Pública Guinardó - Mercè Rodoreda 

IES Joan Brossa 
Carrer de les Camèlies 76-80 i Avinguda de la Mare de Déu de 
Montserrat 84 ...................................................................... 07.CP.02 
 
33. Complex Esportiu Municipal Guinardó 
Ronda del Guinardó 131 .......................................................... 07.CP.03 
 
34. Pavelló Municipal El Carmel Eurofitness Horta 
Carrer de Pedrell 192 202 ........................................................ 07.CP.04 
 
35. Mercat Carmel 
Carrer de Llobregós 159 .......................................................... 07.CP.05 
 

NOU BARRIS 

 
36. EBM Vilapicina Turó de Peira 
 CEIP El Turó 
Carrer de Peñalara 19-55 ........................................................ 08.CP.01 
 
 

37. CEIP Calderón de la Barca 
 Piscina Municipal Turó 
Carrer d‘Ordunya s/n i Carrer de Sant Iscle 50-54 ............................ 08.CP.02 
 
38. IES Sant Andreu 
 CEIP Santiago Rusiñol 
Carrer de Badosa 10-18 i Passeig de Valldaura 249-259 ...................... 08.CP.03 
 
39. CEIP Tibidabo 
 EBM Ralet 
Carrer d'en Joaquim Valls 10-22 ................................................. 08.CP.04 
 

SANT ANDREU 

 
40. Centre Penitenciari de Joves de a Trinitat 
Carrer Pare Manjón 2.............................................................. 09.CP.01 
 
41. Poliesportiu Municipal Ignasi Iglésias 
Carrer de Palomar 48 ............................................................. 09.CP.02 
 
42. CEIP Sant Pere Nolasc 
Carrer Guardiola i Feliu 9-15 ..................................................... 09.CP.03 
 
43. Sant Andreu Teatre 
Carrer de Neopàtria 50-54 ........................................................ 09.CP.04 
 
44. Complex CEIP Pegaso-IES Príncep de Viana 
 EBM El Parc de la Pegaso 
Carrer Dublín 5-15 i Carrer Portugal 60......................................... 09.CP.05 
 
45. Complex Esportiu Municipal Bon Pastor 
 EBM Les Quatre Torres 
 CEIP Bernat de Boil 
Costa Daurada 12. Carrer Augusto César Sandino 9 i carrer 
Mollerussa 1 ........................................................................ 09.CP.06 
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SANT MARTÍ 

 
46. Centre Cívic Besòs 
 I.E.S. Rambla Prim 
Rambla de Prim 87-89 ............................................................ 10.CP.01 
 
47. CEIP La Farigola del Clot 
 EBM La Farinera 
Carrer Hernán Cortés s/n ........................................................ 10.CP.02 
 
48. Complex Esportiu Municipal Bac de Roda 
Rambla Guipúscoa 25 ............................................................. 10.CP.03 
 
49. CEIP Bogatell 
 IES Icària 
 Centre Penitenciari de Dones Wad-Ras 
 Complex Esportiu Municipal Nova Icària 
Carrer Ramon Turró 74-76  Carrer Dr. Trueta 80-98 i 81 Avinguda 
d'Icària 167-185 .................................................................... 10.CP.04 
 
50. Mercat Municipal de Sant Martí 
Carrer Puigcerdà 206 ............................................................. 10.CP.05 
 
51. Edifici Fòrum 
Rambla de Prim s/n (cantonada Av. Diagonal) ................................ 10.CP.06 
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10.3.2 Relació de fitxes triades de murs potencials 

CIUTAT VELLA 
 

1. Mur verd a la Plaça de la Gardunya 
Carrer de la Petxina 3 i 12 ...................................................... 01.MP.01 
 
2. Mur verd a la Plaça de Josep Pijoan 
Carrer Nou de Sant Francesc 3 i 22 .................................... 01.MP.02a - 02b 
 
3. Murs verds Carrer dels Canvis Nous 
Carrer dels Canvis Nous 2 i Carrer de la Nau 8 ............................... 01.MP.03 
 
4. Mur Verd de la Plaça de Jaume Sabartés 
Carrer Cremat Xic 2, 3, 6 i 24 ................................................... 01.MP.04 
 
5. Murs verds propers a la Plaça de les Olles 
Carrer del Pou de l'estanc 5 i carrer de Rera Palau 3-5 ..................... 01.MP.05 
 
6. Camp Municipal Futbol Parc Catalana 
Passeig de Salvat Papasseït 1 ................................................... 01.MP.06 
 
7. IES M Narcís Monturiol 
Passeig de Salvat Papasseït 5 ................................................... 01.MP.07 
 
8. Murs verds en el Mercat Verge del Carme 
Carrer del Cid 10 i carrer de l'Om 20 .......................................... 01.MP.08 
 
9. Mur verd del Museu d„Art Marítim 
Carrer del Portal de Santa Madrona 5-11 ...................................... 01.MP.09 
 
10. Mur Verd a la Plaça Víctor Balaguer 
Carrer de la Nau 3-6 .............................................................. 01.MP.10 
 

EIXAMPLE 

 

11. EBM Barrufets 
Carrer de Sant Antoni Ma Claret 142 ........................................... 02.MP.01 



Cobertes i murs verds a Barcelona. 
Estudi sobre les existents, el potencial i les estratègies d'implantació 

 
264 

 
 

 
12. Punt Verd de Sagrada Família 
Carrer de Lepant 279 ............................................................. 02.MP.02 
 
13. Centre de Serveis Socials de Sagrada Família 
Carrer de Lepant 417 ............................................................. 02.MP.03 
 
14. Edificis de habitatges de Carrer de la Marina 
Carrer de la Marina 191-199 ..................................................... 02.MP.04 
 
15. Edificis de habitatges 
Carrer de Viladomat 140b, 147 i 153 ........................................... 02.MP.05 
 

SANTS-MONTJUÏC 

 
16. Piscines Municipals Bernat Picornell 
Avinguda de l‘Estadi 30 - 38 ..................................................... 03.MP.01 
 
17. Piscina Municipal de Montjuïc 
Avinguda Miramar s/n ............................................................ 03.MP.02 
 
18. Museu Etnològic 
Passeig de Santa Madrona s/n ................................................... 03.MP.03 
 
19. Biblioteca Pública Vapor Vell 
Carrer del Miracle 38 ............................................................. 03.MP.04 
 
20. Mur en desnivell al carrer de Sant Fructuós 
Carrer de Sant Fructuós s/n ..................................................... 03.MP.05 
 
21. Mur Verd al carrer Berlín 
Carrer de Berlín 107 .............................................................. 03.MP.06 
 

LES CORTS 

 
22. CEIP Itaca 
Carrer de Deu i Mata 57 .......................................................... 04.MP.01 

 
23. Cementiri Les Corts 
Avinguda Joan XXIII 17-25 ....................................................... 04.MP.02 
 

SARRIÀ-SANT GERVASI 

 
24. CEIP Poeta Foix 
Carrer de Balmes 298-304 ....................................................... 05.MP.01 
 
25. IES Menéndez Pelayo 
Via Augusta 138-145 .............................................................. 05.MP.02 
 

GRÀCIA 

 
26. Poliesportiu Municipal  
Carrer del Perill 22 ............................................................... 06.MP.01 
 
27. Centre Cívic La Sedeta 
Carrer Sicília 321 ................................................................. 06.MP.02 
 

HORTA-GUINARDÓ 

 
28. Mur Cementiri d‟Horta 
Plaça del Cementiri d‘Horta 9 .................................................. 07.MP.01 
 

NOU BARRIS 

 
29. Cementiri de Sant Andreu 
Carrer Garrofers 35-47 ........................................................... 08.MP.01 
 
30. Turó de la Peira 
Carrer Cornudella s/n .............................................................08.MP.02 
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SANT ANDREU 

 
31. Mur al carrer 
Carrer Bartrina s/n ................................................................ 09.MP.01 
 

SANT MARTÍ 

 
32. Cementiri de l‟Est – Poblenou 
Avinguda d'Icària s/n ............................................................. 10.MP.01 
 
33. Centre Penitenciari de Dones Wad-Ras 
Carrer d'Àlaba 19-27 .............................................................. 10.MP.02 
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10.4 Exemples en altres ciutats  

  



Cobertes i murs verds a Barcelona. 
Estudi sobre les existents, el potencial i les estratègies d'implantació 

 
438 

 
 

 



Cobertes i murs verds a Barcelona. 
Estudi sobre les existents, el potencial i les estratègies d'implantació 

 
439 

 
 

EXEMPLES INTERNACIONALS 

1. Oakland Museum - Califòrnia 

2. Universitat de Saitama - Yokohama 

3. Marquesines de les parades d'autobus - St. Francisco 

4. Biblioteca pública de Vancouver - Canadà 

5. International Hall de Fukuoka - Fukuoka 

6. School of Art and Media de la Universitat Tecnològica - Nanyang 

 

EXEMPLES EUROPEUS 

7. Palais Omnisport - París-Bercy 

8. Oficines United Bank of Switzerland - Basilea 

9. Estació de Metro Jubilee Park Canary Wharf - Londres 

 

EXEMPLES ESTATALS 

10. Primera coberta a Espanya - Colmenar Viejo - Madrid 

11. Habitatge unifamiliar - Urb. Montesión - Toledo 

12. Aquari marítim - Mallorca 

 

ALTRES EXEMPLES 
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10.5 Elements constructius de cobertes i murs verds 
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10.5.1 Cobertes verdes 

 
Al mercat es poden trobar productes que permeten instal·lar una coberta 
verda transitable. Un dels sistemes és el fabricat per l'empresa Intemper.  
 
Una de les principals avantatges d'aquest sistema és que pot retenir 
l'escorrentia d'aigua de pluja tot i que el 100% de la superfície sigui 
transitable. L'aigua es desplaça per l'interior de la LOSA FILTRÓN, la qual 
cosa permet reduir el nombre de baixants i dóna més flexibilitat al 
disseny. 
 
El sistema és modular i es configura de tres elements que s'instal·len en 
sec sobre l'estructura del forjat, són els següents: 

- Losa FILTRÓN, paviment aïllant i drenant 
- Membrana impermeabilitzadora (làmina RHENOFOL CG) 
- Capa auxiliar antipunxant de feltre sintètic (FELTEMPER 

300P). 
 

  
 

Il·lustració 36 Sistema coberta ecològica Intemper. 

 
En el cas de cobertes verdes, Intemper proporciona diferents alternatives 
que permeten distribuir de diferents formes les superfícies transitables i 
les superfícies vegetades.  
 
A continuació s'especifiquen els diferents sistemes de cobertes verdes 
que es poden trobar al mercat Espanyol. 



Cobertes i murs verds a Barcelona. 
Estudi sobre les existents, el potencial i les estratègies d'implantació 

 
470 

 
 

Sistemes de cobertes extensives 

 ZINCO Florandrain FD 25 

 
 
 

   
 

 
 

   
 

   
 
     Coberta tipus camp                

 
 

 
 

Il·lustració 37 Sistemes de cobertes extensives (Zinco) 

Coberta Sedum 

Gruix = 9cm 

Pes saturat = 95kg/m2 

Coberta inclinada 

Gruix = 12cm 

Pes saturat175 kg/m2 

Plantes tipus vivaç o similar (15Ud/m2) 
 
 
Substrat 6 - 8cm Zincoterra (100l/m2) 
Fallnet 
Geotextil filtrant SF 
Florandrain FD 25 
Manta protectora i de retenció SSM 45 

Llàmina antiarrels WSF 40 

Gruix = 11cm 

Pes saturat115 kg/m2 

Coberta termo-aïllant 

Gruix = 13-18cm 

Pes saturat = 108kg/m2 

Plantes tipus Sedum o similar (15Ud/m2) 
 
 
Substrat 6 - 8cm Zincoterra (100 l/m2) 
 
Elementos de Georaster 

Manta protectora i de retenció WSF 150 
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INTEMPER. Coberta TF Ecològic (sense pendents) 

 

 

 

 

   
 
 

INTEMPER. Coberta TF Ecològic Aljub(sense pendents) 

 
És un sistema de coberta invertida i transitable previst per a instal·lar a 
cobertes planes. La seva principal característica és que permet tenir una 
retenció i magatzematge de les aigües de pluja. Aquest aigua es pot 
reutilitzar per a la hidratació de la vegetació plantada. 
 

 
 

  
 

Il·lustració 38 Coberta TF Ecològic (Intemper) 

Plantes tapitzants (alta resistència 
hídrica) 
 
Substrat de 7 - 10cm 
 
Losa Filtrón (aïllant, drenatge i 
protecció de la membrana) 
Membrana impermeabilitzant 
RHENOFOL CG (antiarrels) 
 
Capa antipuntzant de feltre 
FELTEMPER 300P 
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BURES. Coberta extensiva Sistema Placa Drenant 

 

 
 
Pendent  1% - 5% 
Alçada: 13cm 
Pes amb saturació: 150 kg/m2 aprox. 
Alçada cultiu: < 50cm 
 
 
BURES. Coberta extensiva Sistema Monocapa 

 
 
 
 

Pendent 1% - 5% 
Alçada: 13cm 
Pes en saturació: 185 kg/m2 aprox. 
Instal·lació simple 
Alçada cultiu: < 50cm 
 
 
 
BURES. Coberta extensiva Sistema drenant mineral 
 

 
 
Pendent del suport: 1% - 5% 
Alçada: 14cm 
Pes en saturació: 195 kg/m2 aprox. 
Alçada cultiu: < 50cm 
Drenatge i instal·lació senzills 

 
 

Il·lustració 39 Coberta extensiva Sistema Placa Drenant (Bures) 

 

Vegetació: herbàcies perennifòlies, 
cespitoses, subarbustives o vivaces. 
Mulching Regiclat (2cm) 
Substrat Burés-e10 per cobertes extensives 
(8cm) 
Geotextil filtrant (120g/m2) 
Placa drenant PE reciclat 2cm 
Geotextil protecció PES (300 g/m2) 
Impermeabilització antiarrels. 
Geotextil protecció PES (300 h/m2) 
Suport. 

 

Vegetació: herbàcies perennifòlies, 
cespitoses, subarbustives o vivaces. 
Mulching Reciclat (2cm) 
Substrat Burés-e10 per cobertes extensives 
(10cm) 
Geotextil protecció PES/PP (800 g/m2) 
Impermeabilització antiarrels EPDM 
Geotextil protecció PES (300 h/m2) 
Suport. 
 

Vegetació: herbàcies perennifòlies, 
cespitoses, subarbustives o vivaces. 
Mulching Reciclat (2cm) 
Substrat Burés-e10 per cobertes extensives 
(8cm) 
Geotextil filtrant (120g/m2) 
Drenatge mineral 3cm 
Geotextil protecció PES (800 g/m2) 
Impermeabilització antiarrels EPDM 
Geotextil protecció PES (300 h/m2) 
Suport. 
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Il·lustració 40 Coberta extensiva BuresInnova Vivenda particular a Figueres (2004) 

Font: www.buresinnova.com 

 
VIVERS TER. Coberta extensiva Sistema per Safates Complertes 
 
És un sistema extensiu que es diferencia de la resta de sistemes en que 
es col·loca sense necessitat d'un sistema constructiu molt sofisticat. 
Consisteix en safates modulars de 56x56x9 cm descrites com a 
complertes ja que es pre-conreen al viver i es traslladen a l'edifici amb la 
vegetació crescuda.  
 
La col·locació a l'edifici consisteix en la fixació de totes les safates als 
laterals de la coberta. La combinació de diferents varietats de Sedum 
garanteixen un tractament paisatgístic molt més estètic. 
 

 

 

 
 

Il·lustració 41 Coberta extensiva Sistema per safates complertes (Vivers Ter) 
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Sistemes de cobertes semi intensives 
ZINCO Florandain FD 40 
 
 

  
 

 
 

Il·lustració 42 Sistemes de cobertes semi intensives (Zinco) 

BURES. Coberta semintesiva Sistema Placa Drenant 
 

 
 
Pendent:< 3% 
Alçada: 28cm 
Pes en saturació: 280 kg/m2 aprox. 
Alçada cultiu: il·limitada 

 
 

Il·lustració 43 Coberta intensiva BuresInnova Edifici IESE a Barcelona (2009) 
Font: www.buresinnova.com 

Coberta aromàtiques 

Gruix = 16cm 

Pes saturat195 kg/m2 

Plantes tipus vivaç, arbustiva  
 
 
Substrat 10 - 20cm Zincoterra (120l/m2) 
Fallnet 
Geotextil filtrant SF 
Florandrain FD 40 
Manta protectora i de retenció SSM 45 

Llàmina antiarrels WSF 40 

Vegetació: herbàcies perennifòlies, 
arbustives, arbres i palmeres. 
 
Mulching Reciclat (2cm) 
 
Substrat Burés-i20 per cobertes 
semi intensives (20cm) 
 
Geotextil filtrant (120g/m2) 
 
Placa drenant PE 5cm 
 
Geotextil protecció PES (300 g/m2) 
 
Impermeabilització antiarrels EPDM 
 
Geotextil protecció PES (300 h/m2) 
 
Suport. 
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Sistemes de cobertes intensives 

ZINCO Florandain FD 60 
 

  
 

 
 

 
 
ZINCO Elastodrain EL 200 
 

 
 

 
 

Il·lustració 44 Sistemes de cobertes intensives (Zinco) 

Gespa, plantes, arbustos, arbres 
 
 
Substrat > 20cm Zincoterra intensiva 
(280 l/m2) 
Filtre SF 
Zincolit (27 l/m2) 
Florandrain FD 60 

Manta protectora i de retenció ISM 50 

Coberta jardí 

Gruix = 27cm 

Pes saturat 360 kg/m2 

Gespa, arbustos, arbres 
 
 
Substrat > 20cm Zincoterra intensiva 
(140 l/m2) 
Zincolit (100 l/m2) 
Geotextil filtrant SF 
Elastodrain EL 200 
Manta protectora i de retenció TGF 20 

Llàmina antiarrels WSF 80 

Coberta aparcament subterrani 

Gruix = 27cm 

Pes saturat 340 kg/m2 
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INTEMPER Coberta Jardí  + Aljub 
 
 

  
 

 
 

Il·lustració 45 Sistemes de cobertes intensives (Intemper) 
 

A la taula següent es resumeixen les dades facilitades per les diferents 
empreses sobre les tipologies de les cobertes que s‘instal·len i el pes en 
saturació d'aigua per a cadascuna d'elles. 
 

Cobertes  

Tipus  Pes saturat d'aigua 

 Sedum 95 kg/m2 

Inclinades 175 kg/m2 

Aïllament tèrmic 108 kg/m2 

Herbàcies  i tapissants 115kg/m2 

Aromàtiques 195 kg/m2 

Jardí 360 kg/m2 

Aparcaments subterranis 360 kg/m2 

Cobertes INTEMPER 

Tipus  Pes saturat d'aigua 

Ecològic simple 132 kg/m2 

TF Ecològic 212 kg/m2 

Ecològic aljub 314 kg/m2 

Jardí 735 kg/m2 

TF Jardí 812 kg/m2 

Jardí Aljub 914 kg/m2 

Jardí drenatge grava 1009 kg/m2 

Cobertes BURES 

Tipus  Pes saturat d'aigua 

Extensiva Sistema Placa Drenant 150 kg/m2 

Extensiva Sistema Monocapa 185 kg/m2 

Extensiva Sistema Drenant Mineral 195 kg/m2 

Semintensiva Placa Drenant 280 kg/m2 

 
Taula 18 Pes propi del sistema constructiu considerant-lo amb saturació d'aigua 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per Intemper, Zinco i Burés 

 

- Plantes d'enjardinament 
- Substrat > 20cm  
- Feltre sintètic FELTEMPER 150P 

(drena l'aigua i manté hidratada la 
vegetació. 

- Losa Filtrón 
- Suports regulables d'alçada segons 

la quantitat d'aigua a 
emmagatzemar.  

- Membrana impermeabilitzant 
RHENOFOL CG antiarrels 

- Capa antiputxant FELTEMPER 300p  
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 A continuació s'esmenten els diferents sistemes de cobertes de la marca 
ZINCO:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Taula 19 Cobertes de la marca ZINCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipus de coberta Nom Gruix sistema Pes saturat 
d'aigua 

Capacitat de 
retenció d'aigua 

Factor de desguàs C Tipologia d'espècies vegetals 

Cobertes extensives 

Sedum 9 cm 95 kg/m2 25 l/m2 0,38 Sedum 

Inclinades  12 cm 175 kg/m2 64 l/m2 No especifica Sedum 

Aïllament tèrmic 13-18cm 108 kg/m2 36 l/m2 0,34 
Plantes vivaces i petits 
arbustos 

Camp 11cm 115kg/m2 35 l/m2 0,34 
Plantes vivaces i petits 
arbustos 

Cobertes semi 
intensives 

Aromàtiques 16 cm 195 kg/m2 70 l/m2 No especifica Plantes aromàtiques 

Cobertes intensives 

Jardí 27 cm 360 kg/m2 113 l/m2 No especifica 
Plantes vivaces, arbustos i 
arbres 

Aparcaments 
subterranis 

26 cm 360 kg/m2 100 l/m2 No especifica 
Gespa, arbustos i en alguns 
casos arbres 
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10.5.2. Murs verds i Jardins verticals 

 
Actualment, es poden trobar al mercat espanyol un seguit de productes i 
propostes per a transformar una mitgera en un mur verd o bé un jardí 
vertical. 
 
A continuació s'esmenten les característiques dels productes de les 
empreses més representatives del sector instal·lades a Espanya. 
 
INTEMPER. Parament vegetat 
 
És un sistema de panells modulars vegetals perforats de 60cm x 60cm 
amb base de poliuretà els quals estan fixats a través de perfils a un 
tancament de façana existent o bé a una estructura metàl·lica auxiliar. 
Inclou un sistema de reg automatitzat i un dispositiu de fertilització al 
mateix moment d'efectuar el reg. Les plantes creixen en borses de 
substrat que són introduïdes a les perforacions del panell. 
 

  
Il·lustració 46 Sistemes constructius de murs verds i jardins verticals (Intemper) 

 
 

 
Un exemple és el mur de 400 panells (158 m2) a la Expo Saragossa (2008). 
El mur està situat dintre de l'Edifici Ranillas a l'accés del restaurant de 
les comunitats autònomes.  
 
VIVERS TER. Mur vegetal  
 
Aquest tipus de sistema parteix del concepte de gabió de filferro i es 
proposa de forma modular. Els mòduls poden ser utilitzats de manera 
independent a l'estructura de les mitgeres i/o façanes, o bé es poden 
instal·lar directament sobre el mur. 
 
Els gabions s'omplen del substrat embolicat per un geotextil antiarrels. 
Les espècies vegetals es planten sobre aquesta superfície. El mur compta 
amb un sistema de reg amb fertilització inclosa que s'instal·la al llarg de 
totes les fileres de l'estructura. La imatge mostra l'aspecte inicial 
d'aquest sistema. 
 

 
Il·lustració 47 Mur Vegetal primera fase. 

Font: www.v-ter.com 
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Il·lustració 48 Mur Vegetal després d'un any d'instal·lació. 

Font: www.v-ter.com 

 
 
VIVERS TER - ASEPMA. Jardí vegetal Babilon 
 
El sistema Babilon és una estructura modular de peces de 50cm x 104cm 
x 14cm de gruix. El suport d'aquest jardí vertical manté una distància a la 
paret i/o mur de l'edifici. Una de les característiques que es destaquen 
del sistema és que permet la depuració i reutilització d'aigües grises 
procedents de la dutxa i lavabo.  
 
Diàmetre del filferro: 4,5mm 
Quadrícula malla: 10 x 10cm 
Resistència a tracció de malla: 4,5 mm:450 N/mm2 min. 
Resistència a tracció de tancament: 600 N/mm2 min. 
Galvanització: 350 g/m2 min 
Resistència a corrosió: 10000hrs segons DIN 500021 SS 
 

Les següents imatges mostren exemples del sistema Babilon. La primera 
es va construir per l'Expo Saragossa a l'any 2008. La segona imatge mostra 
un exemple de Tillandsias que forma part d'una font.   
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Il·lustració 49 Exemples de Jardins Vegetals amb sistema Babilon. 
Font: www.v-ter.com 
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BURÉS. Jardí vegetal Buresinnova 
 
És un sistema que es pot adaptar a qualsevol tipus de superfície. Es 
configura d'una estructura d'ancoratge, un sistema de fertilització a 
través del reg i un sistema de drenatge. Es caracteritza per la utilització 
de substrats reciclats, per tant, garanteix un menor impacte ambiental. 
 
Aquest sistema està en procés de desenvolupament, raó per la qual 
encara no hi ha exemples d'aplicació. A la il·lustració es pot veure una de 
les tipologies de jardí vertical d'aquesta empresa. El sistema és molt 
senzill i consisteix en la col·locació d'una lona que està proveïda d'espais 
per allotjar substrat i plantar enfiladisses. El sistema té incorporat també 
un reg automatitzat. 
 

 
Il·lustració 50 Mur vegetal Buresinnova. 

Font: www.buresinnova.es 

GREEN LIVING TECNOLOGIES. Jardí vertical 
 
Per a configurar el disseny i construcció d'un jardí vertical es poden 
trobar diverses solucions que no són necessàriament industrialitzades, 
com és el cas de les propostes de Green Living Tecnologies. Es tracta d'un 
mòdul de 60cm x 60cm on es col·loca el substrat en cadascun dels espais 
de la quadrícula. Aquest sistema és molt recomanable per a espais 
interiors, tot i que conceptualment pot fer-se servir a major escala com 
a jardí vertical. 
 

  
 

Il·lustració 51 Sistema modular Green living Tecnologies 
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1. Depuración de aguas residuales en paredes vegetales Babylon. 

2. Energía solar y cubiertas ecológicas ajardinadas. ¡Un jardín en el 
cielo! 

3. Photovoltaic - Panels on greende roofs. Positive interaction 
between two elements of sustainable architecture. 

4. Using Garden Roof Systems to Achieve Sustainable Building 
Envelopes. Construction Technology Update no.65 

 

 


