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Persones destinatàries

Segon Concurs de Cobertes Verdes

> Edificis existents, prioritàriament edificis d’habitatges, de titularitat privada.

> Edificis d’habitatges en construcció, de titularitat privada, que acabin l’obra durant el 2020.

*Queden excloses les cobertes on es desenvolupin activitats econòmiques (restauració, hosteleria,
etc.)



> Plantació del 50% (descomptant celoberts i badalots) 
o de 200 m2 de la coberta.

> Disposar d’accés a la coberta o que sigui visible de 
manera col·lectiva.

> Per a un bon manteniment del verd, a l’hora 
d’escollir les espècies s’haurà de tenir en compte la 
ubicació de la coberta (orientació, entorn, etc.)

> Bona relació qualitat/preu entre els mitjans tècnics 
necessaris i el resultat de la nova coberta verda.

> Els requeriments d’aigua de la vegetació, i el mateix 
sistema de reg, hauran d’estar dissenyats amb criteris 
d’estalvi i eficiència.

> La nova coberta verda s’haurà de projectar tenint en 
compte l’estructura existent de l’edifici (estat, pes, 
reforços estructurals necessaris, etc.) i el tipus de 
construcció (materials, grossors, etc.). 

> Restauració i millora dels elements existents de la 
coberta (baranes, badalots d’escala, lluernes, 
xemeneies, etc.).

> Endreçament de les maquinàries i instal·lacions de la 
coberta (màquines de clima, cablatge, conductes, etc.)

> Aïllament tèrmic exigible per la normativa vigent.

> Correcta impermeabilització de la coberta.

Requisits mínims tècnics
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> Fase 1: Preselecció

> Fase 2: Concurs de propostes

> Fase 3: Execució de les cobertes verdes

> Fase 3.1: Projecte executiu

> Fase 3.2: Execució d’obres

> Fase 3.3: Finalització d’obres

Subvenció

Bestreta
del projecte executiu

Bestreta
de l’obra realitzada

Per als 50 primers 
preseleccionats/ades

1.500 € (màx.) pels treballs 
tècnics previs*

Per als 10 
guanyadors/ores

75% de l cost de la coberta 
(fins a 100.000 €)

Per als 10 
accèssits

1.500 € (màx.) pels 
treballs tècnics

5% de l’import de la 
subvenció

25% de l’import de la 
subvenció

Pagament del 75% dels costos totals de la coberta,
menys les bestretes ja abonades

Procediment

*En totes les subvencions s’hauran de justificar les despeses amb 
factures i justificants de pagament. 
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Fase 1: Preselecció

Terminis Documentació Puntuació

> 3 mesos* després de l’aprovació 
definitiva

*“En aplicació del Reial decret
463/2020, de 14 de març, de
declaració d'alarma, en les
disposicions addicionals tercera i
quarta s’expressa que se suspenen
els terminis administratius i els
terminis de prescripció i caducitat, i
el còmput es reprendrà en el
moment que perdi vigència el reial
decret, o en el seu cas, les seves
pròrrogues.”

> Imprès F1_A:

> Acord de la comunitat de
propietaris o de la propietat

> Fotocòpia del DNI del sol·licitant

> Documentació de justificació del 
representant de la propietat

> (NIF) propietat o usuari delegat
per la propietat

> Proposta (un full DIN A3 a una cara)

>Descripció general de la proposta

> Descripció del compliment dels requisits 
tècnics

> Documentació gràfica Mínim: 
emplaçament i esquema de la proposta 
(es recomana utilitzar les escales següents
respectivament: 1/500 i 1/200) 

> Amidament general (superfície total i 
superfície de plantació)

> Els edificis d’habitatges 
plurifamiliars

>  5 punts per habitatge

> Edificació i paisatge

> Visibilitat des dels edificis veïns i 
des de l’espai públic  

> Millora del comportament 
energètic (passiu) de l’edifici

> Beneficis mediambientals

> Increment de la superfície verda

> Altres beneficis  col·lectius 
i socials. 

> Ús pedagògic o sanitari

> Nombre d’usuaris de l’edifici

50 punts

25 punts

15 punts

10 punts
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Fase 1: Preselecció

Subvenció

Els 50 primers preseleccionats podran accedir a una subvenció de fins a 
1.500 € en concepte dels treballs tècnics previs.

Per sol·licitar-la, en el termini màxim d’un mes després de rebre la 
notificació d’estar preseleccionat/ada, s’haurà de lliurar la documentació 
següent: 

Imprès F1_A1
> Factures i justificants de pagament

Imprès F_B
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Fase 2: Concurs entre els 50 preseleccionats

Terminis Documentació Puntuació

> Fins a 2 mesos després de la
notificació de preseleccionat

> Imprès F2_A

> Proposta 3 Din A3, a una cara
(còpia en digital PDF i una altra en
paper)

> Memòria

> Documentació gràfica

> Amidaments

> Pressupost

> Justificació de la viabilitat estructural           

> Sostenibilitat i biodiversitat

> Edificis d’habitatges

> 5 punts per cada habitatge

> Transició ecològica

> Plantació i biodiversitat, 
fins a 10 punts

> Cicle de l’aigua,
fins a 10 punts

> Millora del comportament 
energètic, fins a 10 punts

> Generació d’energia, 
fins a 10 punts

> Millora paisatgística

> Economia en
l’execució

> Beneficis col·lectius
i socials
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70 punts

40 punts

10 punts

10 punts

10 punts



Fase 2: Concurs entre els 50 preseleccionats

Subvenció

Els 10 guanyadors executaran la coberta verda i disposaran d’una 
subvenció del 75% del cost total fins a 100.000 €.

Els 10 accèssits podran accedir a una subvenció  addicional de fins a 
1.500 € en concepte de treballs tècnics. 

Els acèssits hauran de sol·licitar la subvenció, en el termini màxim d’un 
mes després de la notificació corresponent lliurant la documentació 
següent: 

> Imprès F2_A1

> Factures i justificants de pagament
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Fase 3 Part 1: Projecte executiu

Terminis Documentació

> Presentació del projecte executiu 
fins a 2 mesos després de la 
publicació dels 10 guanyadors

> Un cop lliurada la documentació, la 
direcció tècnica de l’Institut 
Municipal de Paisatge Urbà emetrà 
l’Informe tècnic inicial sobre el 
projecte executiu

> Abans de finalitzar el termini de 45 
dies naturals des de l’emissió de 
l’Informe tècnic inicial s’haurà de 
sol·licitar l’autorització d’obres 
corresponent

Imprès F3_A

> Projecte executiu

> Memòria descriptiva

> Memòria constructiva 

> Justificació del compliment de la 
normativa vigent

> Amidaments

> Pressupost PEM 

> Documentació gràfica suficient perquè 
el projecte sigui comprensible

> El projecte de plantació i les mesures 
de conservació i millora de la 
biodiversitat

> El projecte d’implantació de mesures 
actives d’estalvi energètic, si escau 

> ITE de l’edifici
(si escau*) 

*Tots els edificis d’habitatges l’hauran de presentar, 
independentment de l’antiguitat de l’edifici.
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Bestreta del projecte executiu

Es pot sol·licitar una bestreta de fins el 5% del total de la subvenció 
pels treballs tècnics necessaris per a l’elaboració del projecte executiu. 

Per sol·licitar-la s’haurà d’entregar la documentació següent:

> Imprès F3_A1

> Factures i justificants de pagament
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Terminis Documentació

> 3 mesos per iniciar les obres a
partir de l’obtenció de la llicència

> Un cop iniciades les obres
s’haurà de presentar la
documentació corresponent, en
un termini màxim de 5 dies
hàbils.

> Un cop iniciades les obres, es
disposarà del termini màxim de 8
mesos per finalitzar-les

> Imprès F3_B

> Pressupost de les obres PEC (per 
partides i capítols)

> Quan la Llei de Subvencions ho 
requereixi o quan el cost de les 
actuacions superi els 40.000 €, IVA 
exclòs, caldrà presentar tres 
pressupostos

> Calendari d’execució de les
obres

Segon Concurs de Cobertes VerdesFase 3 Part 2: Obra



Bestreta d’obra

Es pot sol·licitar una bestreta del fins al 25% del total de la subvenció.

El termini per sol·licitar-la és a partir dels 30 dies d’haver iniciat les obres i
fins a 30 dies abans de finalitzar-les.

Per sol·licitar-la s’haurà d’entregar la documentació següent:

> Imprès F3_B1
> Factures i justificants de pagament

> Certificació d’obra executada
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Terminis Documentació

> Un cop finalitzades les obres, en
el termini màxim d’un mes.

> Imprès F3_C

> Certificació final d’obra

> Contracte de manteniment de 
la plantació amb vigència d’un 
any

> Factures i justificants de 
pagament

> Certificació de final d’obra 
executada detallada per 
partides

> Plànols as-built de l’obra

> Pla de manteniment (durada
mínima de 4 anys)

Segon Concurs de Cobertes VerdesFase 3 Part 3: Finalització



Fase 1 Fase 2 
Fase 3

Part 1: 
Projecte executiu Part 2: Execució Part 3: 

Finalització de l’obra 

Fins a 3 
mesos 
després de 
l’aprovació 
definitiva

Preselecció 
de 50 

propostes

Fins a 2 mesos
després de la 
publicació dels 
50 seleccionats. 

Selecció de 10 
Guanyadors i 
10 accèssits

Fins a 2 
mesos 
després de la 
publicació 
dels 10 
guanyadors

Emissió de 
l’Informe 

tècnic 
inicial 

Fins a 45 dies 
naturals des de 
l’emissió de 
l’Informe tècnic 
inicial 

Inici d’obres 
Màx. 3 mesos 

a partir de 
l’obtenció de 

la llicència

Fins a 5 dies 
hàbils a 
partir de 

l’inici de les 
obres

Final 
d’obra 
Màx. 8 

mesos a 
partir de 
l’inici de 

l’obra

Fins a 1 mes després de la 
finalització de l’obra 

> Imprès 
F1_A 
> Proposta 
(1 full DIN 
A3 a una 
cara, còpia 
en digital 
PDF i una 
altra en 
paper)

> Imprès 
F2_A 

> Proposta (3 
fulls DIN A3 a 
una cara, còpia 
en digital PDF  i 
una altra en 
paper)

> Imprès 
F3_A

> Projecte 
executiu

> ITE
(si escau)

> Sol·licitar 
l’autorització 
d’obres 
corresponent 

> Imprès 
F3_B

> Calendari 
d’execució 
de les obres 

> Imprès F3_C

> Certificació final d’obra

> Contracte de manteniment 
de la plantació amb vigència 
d’un any

> Factures i justificants de 
pagament, certificació de final 
d’obra executada detallada per 
partides. 

> Plànols as-built de l’obra. 

> Pla de manteniment (durada 
mínima de 4 anys) 

Resum procediment Segon Concurs de Cobertes Verdes



> Podeu accedir a les bases del concurs, als impresos normalitzats i a la 
resta d’informació referent al II Concurs de Cobertes Verdes a l’enllaç 
següent: 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaur
bana/ca/concurs-cobertes-verdes

> Per a qualsevol consulta: 

concurscobertesverdes@bcn.cat

Més informació? Segon Concurs de Cobertes Verdes



C. Llauder, 1, 
distr. Ciutat vella

C. Aragó, 174, 
distr. l’Eixample

Estat inicial Estat final

Estat inicial Estat final

Resultats del concurs del 2017 Segon Concurs de Cobertes Verdes



C. Consell de Cent, 323, 
distr. l’Eixample

Longitudinal 6-82, distr. 
Sants-Montjuïc

Estat inicial Estat final

Estat inicial Estat final

Resultats del concurs del 2017 Segon Concurs de Cobertes Verdes



C. Mandoni, 11, 
distr. Sants-Montjuïc

Pg. Sant Joan Bosco, 
42, distr. Sarrià - Sant 
Gervasi

Estat inicial Estat final

Estat inicial Estat final

Resultats del concurs del 2017 Segon Concurs de Cobertes Verdes



C. Balcells, 41, 
distr. Gràcia

C. Sant Quintí, 75, 
distr. Horta-Guinardó

Estat inicial Estat final

Estat inicial Estat final

Resultats del concurs del 2017 Segon Concurs de Cobertes Verdes



Fra Juníper Serra, 74, 
distr. Sant Andreu

C. Fernando Pessoa, 54, 
distr. Sant Andreu

Estat inicial Estat final

Estat inicial Estat final

Resultats del concurs del 2017 Segon Concurs de Cobertes Verdes


